
28 листопада - хмарно, 
без опадів, температура пові-
тря вночі 4-6, вдень 4-7 гра-
дусів морозу. Схід сонця - 7.46, 
захід - 16.24. 

29 листопада - хмарно з 
проясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 8-10, 
вдень 7-12 градусів морозу. 
Схід сонця - 7.48, захід - 16.23. 

30 листопада - хмарно з 
проясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 11-13, 
вдень 10-11 градусів морозу. 
Схід сонця - 7.49, захід - 16.23. 

1 грудня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 9-10, вдень 8-10 градусів 

морозу. Схід 
сонця - 7.50, 
захід - 16.22. 

2 грудня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 12-13, 
вдень 7-10 градусів морозу. 
Схід сонця - 7.52, захід - 16.22. 

3 грудня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 3-4, вдень 0-1 градус мо-
розу. Схід сонця - 7.44, захід 
- 16.25. 

4 грудня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 9-10, вдень 6-7 градусів мо-
розу. Схід сонця - 7.53, захід 
- 16.21.
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У ціну газети враховано вартість поштових послуг:  
прийом та доставку видання до передплатників

Триває передплата «Нашого ДНЯ»  
на наступний, 2019 рік!

1 місяць – 24 грн. 70 коп. 
3 міс. –  72 грн. 10 коп. 

6 міс. – 138 грн. 95 коп.
12 міс. – 274 грн. 10 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому  
поштовому відділенні або у листонош

індекс - 68710

Також можна здійснити передплату  
улюбленого видання ще до кінця 2018 року.

2 міс. – 46 грн. 63 коп.
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Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

3  
стор.

Воєнний стан - 
у десятьох областях України
Верховна Рада підтримала указ Президента про запровадження 
воєнного стану в окремих областях України та її внутрішніх 
водах Азово-Керченської акваторії. Рішення ухвалили 276 
голосами на позачерговому засіданні парламенту 26 листопада.

Світлий 
Божий дар 10-11 стор.

Магнітні бурі 
в грудні

Початок зими зустріне 
нас сильним сплеском соняч-
ної активності. А ось протя-
гом всього грудня коливання 
активності Сонця будуть хоч 
і частими, проте незначними. 
Лише на початку і наприкін-
ці місяця очікуються серйоз-
ні магнітні бурі.

Зате передноворічний 
день і сама новорічна ніч, 31 
грудня, обіцяють бути спо-
кійними в сенсі магнітної об-
становки. 

Магнітні бурі прогнозу-
ють 2 і 29 грудня.

Незначні магнітні коли-
вання можливі 1, 3, 4, 7, 8, 
18, 28, 30 грудня.

У Тернополі грав вуличний  
піаніст, який виступав  
у понад 300 містах світу13 стор.
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- Для мене дуже важлива 
ваша думка, влада дуже далека 
від людей, вона не знає, що ви ду-
маєте. А я хочу знати перед тим, 
як приймати важливі історичні 
рішення.

- Спасибі, що слухаєте людей, 
- поплескав по плечу політика си-
вий чоловік.

- Так ви за воєнний стан чи 
проти?

- Проти, тому що влада хоче 
вибори зірвати.

- І ви теж так думаєте? - звер-
нувся Ляшко до жінки, яка стоя-
ла поруч.

- Всі так думають. З учораш-

нього вечора всі про це говорять.
Заручившись підтримкою 

людей, Олег Ляшко поїхав до 
парламенту - переконувати ко-
лег і Президента прислухатися 
до волі людей. Ухваленню оста-
точного рішення передувало 
кілька годин напруженої бороть-
би: Олег Ляшко зі своєю фракці-
єю не відходив від президії, але 
не блокував її, а, скоріше, переко-
нував спікера не відкривати засі-
дання і не заслуховувати Прези-
дента до того, поки не буде ви-
роблено компромісне рішення. А 
коли в залі з'явився Петро Поро-
шенко, Олег Ляшко ходив за ним 

з роздрукованим проектом до-
кументу і ручкою, добиваючись 
виключення з указу спірних мо-
ментів. Політик вимагав, щоб 
під приводом введення воєнного 
стану не були обмежені консти-
туційні права всіх українців, зо-
крема, і виборче право.

Але після того, як були вра-
ховані всі поправки Олега Ляш-
ка, наслідки введення воєнно-
го стану вдалося максимально 
пом'якшити: Президент пого-
дився скоротити термін його дії 
з 60 до 30 днів і ввести тільки на 
тих територіях, які межують з РФ 
і Придністров'ям, і лише за умо-
ви вторгнення російських військ. 
Крім того, основні конституційні 
права громадян залишилися не 
обмежені, а дата виборів зафік-
сована.

«Я вніс новий проект указу, 
в якому термін дії воєнного ста-
ну скорочений до 30 днів. Цей 

указ зареєстрований у Верховній 
Раді офіційно, офіційно внесений 
на заміну. І зараз при оголошен-
ні постановки на голосування ви 
будете голосувати саме за ньо-
го», - звернувся Порошенко до 
депутатів.

Тільки після цього парла-
мент, в тому числі, і фракція Ра-
дикальної партії, проголосували 
«за».

Ляшко переконаний: ця бо-
ротьба дала українцям шанс ви-
брати нового Президента, який 
зупинить війну.

«Завдяки позиції нашої фрак-
ції, завдяки позиції парламен-
ту нас почули, ми не дали ввес-
ти воєнний стан проти україн-

ців. Парламент прийняв рішен-
ня про введення воєнного ста-
ну виключно за умови російсько-
го вторгнення, наземної опера-
ції і це означає, що реально воєн-
ного стану немає, поки немає ре-
ального російського вторгнення. 
Це означає, що не буде обмежен-
ня свободи слова, наступу на кон-
ституційні права громадян. Ми 
не дали Президенту узурпувати 
владу і скасувати вибори.  У бе-
резні 2019 українці оберуть собі 
Президента, який відновить мир 
і поверне території. Ось що ми 
зробили! Це великий день», - під-
сумував результати голосування 
Олег Ляшко.

Микола  ОЛЕСЬКІВ.

Ляшко захистив 
конституційні права українців

Лідеру Радикальної партії вдалося переламати хід історії: на його вимогу Президент 
ввів військовий стан тільки на прикордонних територіях і виключив із закону норму 
про обмеження конституційних прав громадян, а парламент проголосував  
за фіксовану дату виборів - 31 березня 2019 року, щоб уникнути інсинуацій.

Перед тим, як визначити позицію щодо 
голосування, Олег Ляшко поїхав на київський 
залізничний вокзал і запитав думку людей про 

воєнний стан. Більшість опитаних ним випадкових 
перехожих висловлювалися проти, припускаючи, що 
цей режим буде введений виключно з метою зірвати 
вибори, а не захистити країну від агресора.

Ці області розташовані вздовж 
російського кордону, придні-
стровської ділянки українсько-
молдовського кордону і вздовж 
узбережжя Чорного та Азовсько-
го морів. «Там може бути нанесе-
ний удар», - сказав під час виступу 
в парламенті Петро Порошенко. 

За словами глави держави, во-
єнний стан у всій країні буде «ак-
тивований» у випадку, якщо ро-
сійські війська здійснюватимуть 
наземну операцію. 

«Пірати»  
Азовського моря
Пропозицію запровадити во-

єнний стан президенту подала 
Рада нацбезпеки і оборони. При-
чиною став збройний конфлікт 
в Азовському морі - у Керчен-
ській протоці, 25 листопада. Росій-
ський корабель протаранив укра-
їнський буксир «Яни Капу», коли 
він разом із двома броньованими 
катерами «Бердянськ» та «Ніко-
поль» здійснювали плановий пе-
рехід з Одеси до Маріуполя, який 
відповідав міжнародним нормам.  

Потім російський спецназ від-
крив вогонь по українських суд-

нах. До атаки підключились росій-
ські ударні гелікоптери Ка-52 та 
штурмовики Су-25. Ворог захопив 
три кораблі, шестеро українських 
військових отримали поранення. 
У російському полоні перебува-
ють 23 військових моряків.  

Атака відбувалася під постій-
ним контролем Путіна. Він отри-
мував оперативну інформацію 
про напад на українські катери 
та буксир при намаганні пройти 
Керченську протоку. Цю інформа-
цію підтвердив речник російсько-
го президента Дмитро Пєсков під 
час спілкування з журналістами.

Також у Мережу потрапило ві-
део моменту тарану московитами 
українського буксира і корабля, 
перемовини росіян, агресивні ви-
моги до українських моряків - ви-
йти на палубу з піднятими рука-
ми тощо. 

Існує ймовірність, що росій-
ські кораблі отримали наказ: за 
будь-яку ціну вдруге не пустити 
ВМС України в Азов. Формальний 
привід, за версією росіян, українці 
порушили російський кордон біля 
Криму. Його, між іншим, не ви-
знають ніде в світі. А в російсько-

українській угоді Керченська про-
тока трактується як спільна суд-
нохідна магістраль. Тобто, відпо-
відно зі статтями Конвенції ООН 
з морського права та Договором 
між Україною і РФ про співробіт-
ництво у використанні Азовсько-
го моря та Керченської протоки, 
військові кораблі України корис-
туються свободою судноплавства, 
а тому можуть здійснювати про-
хід через Керченську протоку у 
будь-який час за умови дотриман-
ня безпеки судноплавства.

Що каже світ?
У Євросоюзі заявили: очіку-

ють від Росії, що вона відновить 
свободу проходженню кораблів 
у Керченській протоці і закличе 
своїх військових діяти стримано, 
аби негайно стабілізувати ситуа-
цію.

У НАТО запевнили Україну в 
беззаперечній підтримці на тлі за-
гострення ситуації. Зокрема, реч-
ниця Альянсу Оана Лунгеску на-
голосила, що Альянс повністю 
підтримує суверенітет України та 
її територіальну цілісність, вклю-
чаючи її права на судноплавство у 

власних територіальних водах.
У Конгресі США засудили про-

типравні дії Росії в Азовському 
морі. У відповідній заяві конгрес-
мен Брайан Фіцпатрік закликав 
притягнути до відповідальності 
президента РФ Путіна і підкрес-
лив, що «США не мають ігнорува-
ти агресію Росії проти України».

У Раді безпеки ООН прове-
ли екстрене засідання у зв’язку із 
загостренням ситуації в Керчен-
ській протоці. На порядку денно-
му - підтримка миру і безпеки та 
порушення Росією кордонів. Засі-
дання почалося з виступу постій-
ного представника США при ООН 
Ніккі Хейлі, яка наголосила на під-
тримці суверенітету України і за-
кликала членів Радбезу голосува-
ти проти будь-якого рішення, яке 
запропонує РФ. П’ять країн - чле-
нів Радбезу ООН - Франція, Нідер-
ланди, Польща, Швеція і Велика 
Британія - закликали РФ звільни-
ти захоплені українські кораблі.

Президент США Дональд 
Трамп сказав: йому «не подо-
бається» те, що відбулося біля 
Керченської протоки, передає 
«Reuters». «Нам не подобається, 
що відбувається. І сподіваємося, 
що все вирішиться», - сказав він.

Різко відреагував на події в 
Азовському морі спецпредстав-
ник Держдепу США Курт Рол-
кер. Він зазначив, що Росія про-

таранила український корабель, 
який мирно рухався до україн-
ського порту, і при цьому звинува-
тила в провокації Україну.

Міжнародний валютний 
фонд попри воєнний стан буде 
надалі співпрацювати з Україною.

Верховна Рада у свою чергу 
звертається до міжнародних ор-
ганізацій направити спостеріга-
чів у регіон Чорного і Азовсько-
го морів та Керченської протоки, 
а також пропонує морським дер-
жавам скерувати в регіон військо-
ві кораблі, щоб упередити подаль-
шу ескалацію напруги з боку Росії.
Вибори президента 

- за графіком 
Коли постало питання про 

оголошення воєнного стану, сус-
пільство та політикум дискуту-
вали про долю майбутніх прези-
дентських виборів: відбудуться 
чи ні?  

26 листопада парламент ухва-
лив постанову про проведен-
ня чергових виборів президента 
України 31 березня 2019 року. Це 
рішення було принциповою умо-
вою депутатів 
для введення 
воєнного стану.

Воєнний стан - 
у десятьох областях України
Верховна Рада підтримала указ Президента про запровадження воєнного стану  
в окремих областях України та її внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. 
Рішення ухвалили 276 голосами на позачерговому засіданні парламенту 26 листопада.

Воєнний стан діятиме 30 діб - з 9.00 години 28 листопада. Це не оголошення війни, 
а особливий правовий режим. Поширюється на території Вінницької, Луганської, 
Донецької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернігівської, 
Херсонської, Запорізької областей та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Ольга
ЧОРНА.
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У жовтні цього року 
Лановеччину сколихнула 
страшна звістка – з храму 

у селі Борщівка викрали образ,  
який привезли у село з гори 
Афон у 1904 році. Ця святиня  
була найвідомішою релігійною 
реліквією Лановеччини. Поліція 
почала розслідування, однак ані 
крадіїв, ані самої ікони поки не 
знайшли. 

Кожного року, 22 листопада, в день 
вшанування афонського чудотворного 
образу Божої Матері “Скоропослушниця” 
до церкви в Борщівці з усіх навколишніх 
і віддалених сіл приходили люди, щоб 
помолитися до чудодійної ікони, попро-
сити у Матері Божої заступництва.  Уро-
дженець села, нині – благочинний Мане-
вицького району Волинської єпархії УПЦ 
Київського Патріархату протоірей Андрій 
Закидальський подарував храму нову іко-
ну «Скоропослушниця», тому традиційне 
Богослужіння відбулося вже з новим об-
разом. Про це повідомляють у прес-службі 
Тернопільської єпархії Української право-
славної Церкви Київського патріархату

Архієпископ Тернопільський і Креме-
нецький Нестор з архієрейським візитом 
відвідав парафію Різдва Пресвятої Бого-
родиці у селі Борщівка Лановецького 
благочиння. При вході до храму свого 
архіпастиря із запашним короваєм і кві-
тами зустріли діти і парафіяни. Високо-
преосвященнійший архієпископ Нестор 
очолив відправу Божественної літургії 
на честь ікони Божої Матері “Скоропос-
лушниця” у місцевому храмі. Разом із 
владикою молилися настоятель храму 
протоієрей Сергій Сіверський, лановець-
кий благочинний протоієрей Ігор Ша-
ринський, настоятель храмів у Білозірці і 
Шушківцях протоієрей Олексій Філюк та 
духовенство.

«Велика скорбота прийшла у вашу 
громаду, коли відбулося осквернення 
храму, коли вашу величну святиню було 
вкрадено злими людьми, – сказав влади-
ка Нестор. - Пошук триває, і ми розуміє-
мо, що це справа, насамперед, не правоо-
хоронних органів, а нашої молитви. Якщо 
ми справді щиро хочемо повернення свя-
тині, то повинні посилити наші молит-
ви і просити Пресвяту Богородицю, щоб 
Вона, як неодноразово бувало в історії, 
допомогла поверненню ікони. Але цей 
сум має і певну радість – сьогодні маємо 
нову ікону, до якої вся громада теж буде 
щиро молитися і просити заступництва 
і благословення Пресвятої Богородиці».

Святиня, що рятує 
від недуг і допомагає 

зробити вибір
Появу ікони Пресвятої Богородиці 

«Скоропослушниця» старці Дохіарсько-
го монастиря відносять до часів святого 
Неофіта, засновника обителі в Х ст.. Пер-
шу свою чудодійну силу святиня явила 
в 1664 році.  Перед іконою був прохід, 
яким отці зазвичай ходили до трапезної; 
а трапезнику, за своєю посадою, частіше 
за інших доводилося ходити там не тіль-

ки вдень, але й вночі. Інколи він ходив 
повз цю ікону із запаленим світильни-
ком. Одного разу, монах на ім’я Ніл, про-
ходячи вночі, за звичаєм, повз ікону  із 
запаленим світильником, почув наступні 
слова: «У майбутньому не наближайся 
сюди із запаленим смолоскипом і не за-
копчуй Мого образу». Монах вирішив, що 
це жарт когось із братів, і, не сприйняв-
ши всерйоз знамення, продовжив ходи-
ти повз ікону. Незабаром трапезар з волі 
Богородиці був позбавлений зору. Тільки 
тоді зрозумів Ніл, як він помилився. Мо-
нах став дні й ночі молитися перед свя-
тою іконою, просячи прощення. Так три-
вало, поки він знову не почув голос, який 
сповістив про прощення й прозріння.

Але своє ім’я, відоме нам і сьогодні, 
образ отримав згодом. За переказами, 
Божа Матір вимовила, що ікона її з цієї 
пори іменуватиметься Скоропослушни-
цею, бо «…буду являти швидку милість і 
виконання прохань усіх, хто молиться до 
неї». Таким чином, це єдина серед сотень 
ікон Богородиці, ім’я якій дала сама Пре-
свята Владичиця.

З часу явлення чудодійної сили від 

ікони Богоматері «Скоропослушниця» з 
числа братії обирається благоговійний 
і досвідчений монах-просмонарій, який 
постійно знаходиться біля образу Бого-
матері і звершує вранці і ввечері молеб-
ні. Крім цього, увечері кожного вівторка 
і четверга перед чудотворною іконою 
братія монастиря Дохіар звершує осо-
бливий спів Богородиці «параклісіс». Під 
час цього молебню твориться молитва 
за здоров’я усіх православних християн 
та за мир у всьому світі. Після «параклісі-
су» всі ченці благоговійно вклоняються 
чесному образові Богородиці. У храмі на 
честь цієї ікони двічі на тиждень звер-
шується Божественна Літургія. Монахи 
безперестанно наглядають за лампада-
ми, які висять перед чудотворним ликом 
Богородиці, щоб їхнє світло ніколи не за-
гасало.

За весь цей час тут звершилось чима-
ло чудес і зцілень. Багатьом сліпим вона 
дарувала прозріння, калікам знову по-
вертала можливість ходити, розслабле-
ні отримували дар підніматися з ліжка. 
Благодать від цієї ікони рятувала кора-
блі від затоплення.

До цього часу перед іконою молять-
ся за духовне прозріння, під час різних 
хвороб, при онкозахворюваннях, про-
сять про допомогу і годування молоком 
немовляток, моляться також за дітей і 
сиріт. І найперше моляться «Скоропос-
лушниці», коли не знають, як краще себе 
повести в тій чи іншій життєвій ситуації. 
Просять за все, що є добре і благе та при-
несе користь ближньому.

У Борщівці вшанували ікону Пресвятої 
Богородиці «Скоропослушниця»

Парафіяни моляться, щоб вкрадену реліквію повернули у їхній храм

В університетській капличці Різдва Пресвятої 
Богородиці знаходяться ікони зі святої гори Афон 
– мироточива ікона «Тихвенської Божої Матерії», 
мироточива і кроваточаща ікона «Ісус Христос в 
терновому вінку» та благоухаюча ікона «Святого 
Михайла Афонського». Ікони в Україну привіз мо-
нах о. Митрофан, який упродовж 14 років перебу-
вав на Афоні.

Зараз священики передають ікони по храмах 
Тернопільської області, а після першого грудня їх 
передадуть у Рівненську область.

Запрошуємо усіх до молитви! Кожного дня о 
16.00 год. священики Української Православної 
Церкви Київського Патріархату служитимуть мо-
лебен в університетській Капличці Різдва Пресвя-
тої Богородиці.

До університетської каплички ТНЕУ 
передали святині з Афону
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Впродовж останніх 
кількох років в 
області динамічно 

розвиваються всі складові 
економічного, суспільного 
та політичного життя. 
Окремі галузі доводиться 
відроджувати заново. І 
це не перебільшення. Це 
об’єктивно підтверджують 
статистичні дані. Тож, 
наша стратегія – це 
досягнення розуміння 
людьми спільних 
здобутків. Цей основний 
меседж звучав під час 
Ради регіонального 
розвитку Тернопільщини, 
яка відбулася у понеділок, 
26 листопада. 

Тернопільщина – 
в десятці кращих 

серед регіонів
Важливо говорити й про 

соціально-економічний розви-
ток області. 

* Надходження від спла-
ти єдиного податку (січень-
жовтень) 131%  (3 місце в Укра-
їні).

* Ріст надходжень до загаль-
ного фонду місцевих бюджетів 
(січень-жовтень) понад 124% (5 
місце).

* Експорт товарів (січень-
вересень) понад 127,4%  (5 міс-
це).

* Індекс реальної заробітної 
плати (січень-вересень) майже 
114% (6 місце).

* Оборот роздрібної торгівлі 
(січень-вересень) близько 109% 
(7 місце).

* Індекс регіонального люд-
ського розвитку – 6 місце.

* Результат ЗНО – 4 місце.
* Сумарна потужність коте-

лень на альтернативних видах 
палива – 1 місце. 

* Розвиток малого й серед-
нього підприємництва за ре-
зультатами рейтингу Мінрегіо-
ну – 4 місце.

Допомога поруч. 
Доступна 

медицина.
Протягом кількох останніх 

років проводилося покращення 
матеріально-технічної бази ме-
дичних закладів краю. Зокрема, 
здійснено будівельно-ремонтні 
роботи у 37 закладах охорони 
здоров'я на понад 150 млн. грн. 
Ще на 80 млн. грн. закупили ме-
дичне обладнання. 

На покращення матеріально-
технічної бази закладів первин-
ної ланки область отримала суб-
венцію з державного бюджету. 

Кошти у розмірі 222 млн. грн. 
спрямують на розвиток систе-
ми охорони здоров’я у сільській 
місцевості. За ці кошти перед-
бачено будівництво 19 нових 
амбулаторій, реконструкція та 
капітальний ремонт у 80 амбу-
латоріях. Крім того, передба-
чено придбання медичного об-
ладнання 134 автомобілів для 
сімейних лікарів.

З 1 квітня 2017 року діє в об-
ласті й Урядова програма «До-
ступні ліки». Для її реалізації ви-
ділено понад 46 млн. грн. Участь 
у програмі беруть 250 аптечних 
закладів.

А ще в області створили карді-
ологічний центр, відкрили відді-
лення політравми та лаборатор-
ний корпус на базі Тернопільської 
університетської лікарні, диспет-
черський центр екстреної медич-
ної допомоги, проведено рекон-
струкцію перинатального центру 
«Мати і дитина».

Вчимося
 по-новому. Освітні 

ініціативи в дії
Дошкілля – фундамент Но-

вої української школи. У цьому 
переконана начальник управ-
ління освіти й науки ТОДА Оль-
га Хома. За її словами, спостері-
гаємо розвиток мережі закладів 
дошкільної освіти від 570-ти у 
2014-му до 594-ох у 2018 році.  
Також створили додаткові міс-
ця у садочках – 480 за 9 місяців 
2018-го .

Що ж стосується концепції 
«Нової української школи», то у 
2018/2019 навчальному році в 
області функціонують 733 перші 
класи, у яких навчаються понад 
12 тис. учнів. 4 заклади загальної 
середньої освіти продовжують 
пілотувати новий Державний 
стандарт початкової загальної 
середньої освіти. В експерименті 

беруть участь 11 класів. 
Фінансування Нової укра-

їнської школи склало 106 млн. 
грн. Серед іншого за ці кошти 
закупили 9 шкільних автобусів 
(понад 7 тис. грн.) та обладна-
но 2 інноваційні навчально-
тренінгові класи (1, 2 млн. грн.).  

Впроваджується й інклюзив-
не навчання. В області є більше 
13 тисяч дітей із порушеннями 
психофізичного розвитку. З ме-
тою їх розвитку та навчання до 
кінця року функціонуватимуть 
17 інклюзивно-ресурсних цен-
три. Тож, в області на підтримку 
осіб з особливими освітніми по-
требами виділено більше трьох 
мільйонів гривень (24,5 тис. 
грн. на одного учня) та майже 
три мільйони гривень – на осна-
щення ІРЦ (160 тис. грн. на один 
центр).

Протягом 2016-2018 років 
придбано 56 шкільних автобу-
сів. Підвозом до закладів освіти 
охоплено 98% учнів. 

Нова українська школа – но-
вий освітній простір. Для реа-
лізації цього принципу у 2015-
2017 роках за кошти ДФРР та 
місцевих бюджетів реалізовано 
65 інвестиційних проектів на 
загальну суму близько 123 млн. 
грн. Цьогоріч реалізуються ще 
10 інвестиційних проектів, вар-
тість яких понад 71 млн. грн. 

Створення необхідних умов 
для навчання учнів:

* Покращено умови для на-
вчання у 106 закладах загальної 
середньої освіти ОТГ за рахунок 
субвенції з державного бюдже-
ту.

* Покращено матеріально-
технічну базу у 120 закладах 
освіти за рахунок субвенцій 
соціально-економічного розви-
тку.

* Відремонтовано 94 шкільні 
приміщення, дахи у 80 закладах 
освіти, 27 систем опалення, 41 
котельню.

* Замінено на енергозберіга-
ючі: 960 дверей та понад 5 тис. 
вікон.

2015-2018 – роки відродження краю
На Тернопільщині відбулася Рада регіонального розвитку

ЩО ЧЕКАЄ ТЕРНОПІЛЬЩИНУ У 
ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВВЕДЕННЯМ ВОЄННОГО 
СТАНУ У 10-ТИ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Через загострення ситуації в Азов-
ському морі у понеділок, 27 листопада, 
депутати проголосували за введення 
воєнного стану у 10 областях України, 
розташованих вздовж кордону з Росією, 
придністровської ділянки українсько-
молдовського кордону, а також уздовж 
узбережжя Чорного і Азовського морів. 
Згідно з оновленим указом президен-
та, режим воєнного стану вводиться з 
28 листопада терміном на 30 днів. Тер-
нопільщина не входить у перелік цих 
регіонів, однак у зв’язку з ситуацією в 
Україні, підвищені заходи безпеки впро-
ваджуватимуть і у нас. 

ОРГАНІЗОВУЮТЬ ВІЙСЬКОВІ 
ВИШКОЛИ І СТРІЛЬБИ

- Усі правоохоронні органи приведе-
ні до стану посиленого чергування, - за-

явив голова Тернопільської ОДА Степан 
Барна. -  Військові з’єднання перебува-
ють у стані повної бойової готовності. 
Також ми розпочинаємо масштабні на-
вчання загонів територіальної обо-
рони, загальна кількість яких налічує 
близько 4 тисяч осіб. Відбуватимуться 
вони в четвер-п’ятницю вже з цього 
тижня. 

На стрілецькі вишколи запрошують 
всіх охочих – записатися можна за міс-
цем реєстрації або в обласному військо-
вому комісаріаті за адресою вул. Січових 
Стрільців, 2. 

КРУПИ І ДОЛАРИ 
СКУПОВУВАТИ НЕ ТРЕБА

- Жодних підстав для продоволь-
чої паніки та скуповування валюти не-
має, - запевняє Степан Барна. - В області 
достатні запаси зернових та інших харчо-
вих продуктів. Також не варто піддавати-
ся на провокації валютних спекулянтів. 

СТРОКОВИКІВ
НЕ ЗАБИРАТИМУТЬ В ЗОНУ ООС
- Військові комісаріати Тернопіль-

щини приведені у вищий ступінь бойо-
вої готовності, - розповідає в.о. військо-
вого комісара Тернопільської обалсті 
Олександр Скумбрій. - Продовжується 
призов на строкову військову службу 
та відбір на військову службу за контр-
актом. Ми вже відправили на строкову 
службу 460 юнаків. Їх в жодному разі не 
відправлятимемо в зону ООС. 

ЧИ ОГОЛОСЯТЬ МОБІЛІЗАЦІЮ?
- Поки що мова йде ні про загальну, 

ні про часткову мобілізацію, - каже Олек-
сандр Скумбрій. - Ми проводимо опові-
щення військовозобов’язаних, які входять 
до оперативного резерву першої черги 
і тих, хто зголосився брати участь в під-
розділах територіальної оборони. Щодо 
підрозділів територіальної оборони, то 
ці формування займатимуться охороною 

важливих цивільних і військових об’єктів, 
органів державної влади і місцевого само-
врядування. Військова частина, до якої 
приписаний резервіст або заключив з нею 
контракт, може сама викликати резервіс-
та до своїх лав. Є військові частини, які 
вже це зробили і резервісти з Тернопіль-
щини вже поїхали до деяких військових 
частин. Також є резервісти, які не отрима-
ли повістки, але патріотично налаштова-
ні і готові захищати Україну, вони можуть 
з’явитися у свої військкомати. Це не буде 
призов або мобілізація. Це будуть на-
вчальні збори, які триватимуть не більше 
місяця. Всі грошові виплати, надбавки і 
харчування буде забезпечено згідно вста-
новлених норм. 

За словами Степана Барни, вибори 
в ОТГ відбудуться, як і було запланова-
но, 23 грудня. Також керівники області 
офіційно заявили, що серед полонених 
моряків жителів Тернопільщини немає. 

Юля ТОМЧИШИН.

«Підстав для паніки та валютного ажіотажу немає!»
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На останньому пленарному засідан-
ні Х сесії облради  було прийнято облас-
ну комплексну програму підвищення 
рівня соціальних гарантій серед пра-
цівників бюджетної сфери та соціально 
незахищених верств населення Терно-
пільщини на 2018-2022 роки. Цим до-
кументом передбачається добровіль-
не страхування, що здійснюється на 
основі договору між страхувальником і 
страховиком, визначаються конкретні 
умови страхування, зокрема, надання 
застрахованій стороні послуг, що спри-
яють охороні здоров'я, розширюють 
можливості і умови отримання профі-
лактичної, лікувально-діагностичної і 
реабілітаційної допомоги в обсязі, перед-
баченому договором, за рахунок коштів 
страхових медичних компаній, сформо-
ваних із добровільних страхових внесків 
та організаційних заходів по залученню 
лікувально – оздоровчої бази. 

Чому це вкрай необхідно і на часі?
Завдяки реформуванню медичної 

галузі, закладається фундамент майбут-
ньої системи надання медичної допо-
моги населенню. Зміна системи фінан-
сування охорони здоров’я безумовно 
призведе до структурних змін всередині 
галузі. Ретельно вивчивши зарубіжний 
досвід, пропозиції експертів, звернення 
громадськості, можна переконатись, що 
дієвим механізмом захисту працюючих 
з боку роботодавця є страхова медицина.

Тернопільська обласна рада здій-
снила перші кроки до започаткування 
страхової медицини в регіоні – прийняла 
рішення про виділення коштів на забез-

печення полісами добровільного медич-
ного страхування учасників АТО регіо-
ну. Таким чином система добровільного 
страхування у 2019 році охопить воїнів 
та ветеранів АТО, ОСС. Страховий поліс 
у сумі 150 гривень на місяць оплачува-
тиметься за кошти обласної та місцевих 
рад. У базовий пакет входитиме амбу-
латорне лікування, у тому числі денний 
стаціонар, ліки за призначенням лікаря 
первинної ланки, стаціонарне лікування, 
оперативне втручання та діагностично-
лабораторні дослідження. Загалом у рік 
з різних джерел акумулюватимуться ко-
шти у розмірі 100 тисяч гривень на за-
страхованого.

Як зазначив експерт Громадської 
спілки з реорганізації системи охорони 
здоров’я Роман Богачев: «Сьогодні необ-
хідне розширення джерел фінансування 
медичних послуг. Реформа первинної 
ланки вже стартувала, у квітні розпо-
чнеться реформа вторинної. Необхідно 

не втратити зв’язок між первинною, 
вторинною та третинною ланками. 
Усюди ведеться мова про єдиний 
медичний простір. Проте за роботу 
в цьому напрямку беруться лише на 
Тернопіллі».

Наступними кроками в питанні 
розвитку даного проекту є залучен-
ня до програми широкого загалу ро-
ботодавців у регіоні.

Таким чином реалізовуватиметь-
ся:

-   цивілізований механізм залу-
чення додаткових коштів у заклади 
охорони здоров’я;

-   захист працюючих в умовах 
системних змін та реформування галузі;

-   підвищення престижності робочих 
місць, відтак значне зменшення відтоку 
професійних кадрів за кордон;

-   з’явиться додатковий важіль у лік-
відації тіньових платежів у медицині (за-
страховані особи не матимуть грошових 
відносин з медичними закладами. Ліку-
вання оплачується страховою компані-
єю);

-    підготовка галузі до загальнодер-
жавного медичного страхування.

Маємо розуміти, що страхування – 
це не хитрий спосіб заплатити менше, а 
отримати більше. Це - можливість отри-
мати спокій та впевненість у завтраш-
ньому дні.  Адже головним принципом 
страхування є шляхетність та  справед-
ливість: багатий заплатить за бідного, 
здоровий – за хворого, а молодий – за 
особу поважного віку, а в результаті – від 
медичного страхування виграють усі.

- Механізм віддаленої ідентифіка-
ції фізичних осіб через Систему BankID 
Національного банку України (НБУ) 
впроваджується НБУ з метою надати 
населенню можливість отримувати 
адміністративні, а також банківські та 
інші послуги дистанційно, тобто без 
потреби відвідувати відділення бан-
ківської установи. 

Зокрема, Система BankID НБУ на-
дає змогу фізичним особам відкри-
вати поточні рахунки дистанційно і 
стати клієнтами банківських установ. 
Зараз до системи підключені «Ощад-
банк» та «Радабанк». Інші банки, зо-
крема, «УкрСиббанк», «Райффайзен 
Банк Аваль», банк «Південний», ПУМБ, 
«Альфа-Банк»/«Укрсоцбанк», «Укрек-
сімбанк» знаходяться на різних етапах 
підготовки, тестування та підключен-

ня до системи.
Відповідно до даного механізму, 

спочатку в одному з банків, який є 
учасником Системи BankID НБУ, в при-
сутності фізичної особи проводиться 
її ідентифікація на підставі паспорта 
та персонального ідентифікаційно-
го номера. Потім дана фізична особа 
може замовляти сервіси або послуги 
через сайт будь-якої банківської уста-
нови або компанії, які підключені до 
Системи BankID НБУ. Повторно іден-
тифікація такої фізичної особи про-
водиться вже дистанційно на рівні 
банків, в яких вона обслуговується 
«bank-to-bank». 

Для надання банківських послуг 
Системи BankID НБУ обов’язковими 
умовами є виконання вимог з фінансо-
вого моніторингу. Зокрема, проведен-

ня перевірки ідентифікаційних даних,  
отриманих з різних джерел: електро-
нний цифровий підпис, копії докумен-
тів, які завантажені на сайт надавача 
послуг з електронним цифровим під-
писом клієнта.

Згідно з міжнародними стандар-
тами та законодавством України, від-
повідальність за належне здійснення 
ідентифікації, верифікації та вивчен-
ня клієнта покладається на банк, 
який здійснив ідентифікацію, та на 
банк, який використовує інформацію, 
отриману засобами Системи BankID.

- Чи приживеться послуга серед 
українців, зважаючи на значний 
відсоток недовіри з боку населення 
до банківських установ?

- По-перше, Система BankID НБУ 
жодного відношення до зростання 
недовіри з боку населення до бан-
ківської системи не має. Навпаки, на 
мою думку, впровадження механізму 
BankID, який дозволяє фізичним осо-
бам здійснювати понад 70 видів як 
адміністративних, так і банківських 
послуг дистанційно, призведе до під-
вищення довіри населення до бан-
ківських установ як інноваційного 
банківського продукту. Незабаром 
планується збільшити кількість най-
більш популярних послуг до 100.

По-друге, з метою запобігання ви-
користання послуг, що надає банк, для 
легалізації кримінальних доходів та 
фінансування тероризму, він, повинен 

забезпечити у своїй діяльності належ-
не управління банківськими ризика-
ми.

Нацбанк також удосконалив по-
рядок погодження відповідальних за 
здійснення фінансового моніторингу 
працівників банківських установ. Так, 
постановою Правління НБУ від 1 лис-
топада 2018 року № 116, внесені від-
повідні зміни до Положення про здій-
снення банками фінмоніторингу.

Послуга Системи BankID НБУ при-
живеться серед українців, зокрема се-
ред молодого покоління. Молоді люди 
активно використовують сучасні засо-
би платежу: останні інновації у сфері 
банківських платіжних безконтактних 
карток, NFC PayPass, мобільні телефо-
ни (мобільний банкінг), смарт-фони, 
гаджети. Необхідно тільки активніше 
проводити навчання з підвищення фі-
нансової грамотності серед усіх верств 
населення.

- Наскільки популярною є подібна 
послуга у країнах Заходу? 

- Подібні дистанційні послуги ак-
тивно використовуються в країнах За-
хідної Європи. Отримання державних, 
адміністративних, банківських та ін-
ших послуг дистанційно значно спро-
щує процедуру отримання таких по-
слуг, оптимізує витрати банківських 
установ, компаній за рахунок автома-
тизації процесів, а також економить 
час потенційних банківських клієнтів 
- споживачів послуг банків. 

ЯРОСЛАВ ЧАЙКОВСЬКИЙ: «Послуга Системи BankID приживеться 
серед українців, особливо серед молодого покоління»

Українці відтепер можуть відкривати 
банківські рахунки, не виходячи з 
дому. Запрацював механізм BankID, 
який дозволяє здійснювати понад 70 
адміністративних та банківських послуг 
дистанційно. Детальніше про цю нову для 
наших співвітчизників банківську послугу 
розповідає кандидат економічних 
наук, доцент кафедри банківської 
справи Тернопільського національного 
економічного університету Ярослав 
Іванович ЧАЙКОВСЬКИЙ.

ВІКТОР ОВЧАРУК: «Від медичного 
страхування виграють усі»

Коли товари 
при вивезенні 
не підлягають 

оподаткуванню 
митними платежами?

Відповідно до частини першої ст. 
371 Митного кодексу України (далі - 
МКУ), товари, сумарна фактурна вар-
тість яких не перевищує еквівалент 
10000 євро (крім зазначених у части-
ні другій ст. 371 МКУ), не підлягають 
письмовому декларуванню при виве-
зенні (пересиланні) їх громадянами 
за межі митної території України.

Товари, сумарна фактурна вартість 
яких перевищує еквівалент 10000 
євро, при вивезенні (пересиланні) гро-
мадянами за межі митної території 
України підлягають письмовому де-
кларуванню в порядку, встановлено-
му для громадян, та звільняються від 
подання документів (крім документів, 
що підтверджують право вивезення за 
межі митної території України куль-
турних цінностей), які підтверджують 
дотримання встановлених заборон та/
або обмежень стосовно вивезення (пе-
ресилання) громадянами товарів за 
межі митної території України, за умо-
ви, що ці товари, зокрема, вивозяться 
у зв’язку з виїздом за межі України на 
постійне місце проживання (частина 
четверта ст. 371 МКУ).

Тобто товари, які вивозяться (пе-
ресилаються) громадянами за межі 
митної території України у зв’язку з 
виїздом за межі держави на постійне 
місце проживання, не підлягають опо-
даткуванню митними платежами.

Сектор комунікацій 
Головного управління ДФС у 

Тернопільській області.
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Віктор ЗАБІГАЙЛО, голова Тернопільської обласної організації 
політичної партії «Основа»: 

«Кому це вигідно?»
Бо паралельно з війною на Донбасі 

ми ведемо і війну внутрішню. За ви-
живання своїх сімей, за майбутнє на-
ших дітей, за свободу думки та слова, 
за мораль, культуру та автентичність. 
Так, я починаю свою статтю із відчаю, 
чому так стали зорі, що нашу державу 
втягнули у велику світову гру, де Укра-
їна не гравець, а полігон. Сьогодні про-
сті українці ставлять собі питання: для 
чого було іти на поводі в когось, під-
писуючи Будапештський меморандум? 
Для того, щоб у нас захопили військо-
ві кораблі й весь світ спостерігав, що 
далі буде? От коли ми всі прозріли, що у 
них свої інтереси. Утім, світова громад-
ськість розбереться і допоможе. А от 
хто змусить нашу владу працювати на 
користь української «пересічної» сім’ї – 
це викликає ще більше запитань. 

Станом на кінець липня 2018 року 
заборгованість українців за послуги 
ЖКГ перевищила 34 мільярди гривень. 

Тільки за перші 7 місяців нинішнього 
року вона виросла на 9 мільярдів гри-
вень. Найбільша боргова яма – з опла-
ти за поставки газу. Газовий борг насе-
лення до початку серпня досягнув 16,7 
мільярдів гривень, за січень-липень 
цього року він виріс на 39 відсотків. 
Вартість комунальних послуг виросла 
настільки, що прості українські родини 
не мають уже чим розраховуватися… 

А в той же час Україна може не тіль-
ки забезпечувати газом себе, а й екс-
портувати його за кордон. Наша країна 
до 1970 року видобувала до 71 мільяр-
да кубів газу і експортувала його навіть 
у Росію. Сьогодні можемо виходити на 
рівень 50-60 мільярдів кубів. Звичайно, 
можемо. Для цього потрібно повернути 
повагу до країни і влади. А поки не буде 
довіри, не буде інвесторів. 

Так, можна багато аналізувати, до 
чого привела країну нинішня влада. 
Але ситуація воєнного стану зараз до-

мінує над усіма іншими питаннями. 
Події розвивалися настільки стрімко, 
що українці не встигли зрозуміти, що ж 
відбулося.

Лідер партії «Основа» Сергій Тарута 
виступив категорично проти запрова-
дження воєнного стану. Влада так і не 
змогла відповісти на запитання народ-
них депутатів про те, з якою саме ме-
тою його запроваджують і як за 30 днів 
це зможе зміцнити нашу обороноздат-
ність. І чому воєнний стан знадобилося 
запроваджувати саме тепер, якщо його 
не оголосили за майже 5 років війни. 
Чому саме захоплення наших катерів, а 
не 10 тисяч загиблих на Донбасі, стали 
причиною? Кому це зараз вигідно?

Тепер перед українською держа-
вою у зв’язку з подіями в Керченській 
протоці постали два головні завдання. 
Перше – домогтися звільнення наших 
моряків. Це потрібно зробити якнай-
швидше, залучивши міжнародні органі-

зації. Друге – дипломатичним, мирним 
шляхом домогтися від Росії відновлен-
ня вільного українського судноплав-
ства в Азовському та Чорному морях, 
Керченській протоці. 

Сергій Тарута особисто задіє всі свої 
міжнародні зв’язки для вирішення цих 
завдань. Є й інші важливі задачі – не до-
пустити зриву виборів, призначених на 
31 березня 2019 року. 

А зараз скажу, що 30 днів будуть не 
простими, але прозріння до нас усе ж 
прийде. В Україні достатньо професіо-
налів, багато нових людей, фахівців, які 
готові працювати на результат. Пере-
конаний, ми досягнемо успіху, головне 
– працювати, не зупиняючись, шукати 
можливості для росту і втілювати важ-
ливі й потрібні рішення. 

І на закінчення статті процитую ще 
одного відомого мислителя – Гіппокра-
та: «Тому, хто не хоче змінити своє жит-
тя, допомогти неможливо». 

Свою статтю почну з вислову давньогрецького філософа 
Платона: «У покарання за громадську пасивність люди

 отримають владу злодіїв». І дійсно, українці втомилися.

23 листопада в Києві 
відбувся черговий 
Всеукраїнський 

форум, ініційований лідером 
партії “Батьківщина” Юлією 
Тимошенко "Нова соціальна 
доктрина: Нові можливості для 
кожного". Проект “Екосистема 
життя людини”, презентований 
в рамках форуму, є четвертою 
складовою Нового курсу України і 
являє собою покроковий план дій 
у напрямку реформування систем 
науки і освіти, охорони здоров’я, 
пенсійного забезпечення, 
екологічного захисту й особистої 
безпеки громадян.

Під час виступу Юлія Тимошенко на 
конкретних прикладах вкотре проде-
монструвала, яким чином може транс-
формуватися система після зміни влади. 
Зокрема, замість складної у втіленні та 
незрозумілої для більшості громадян 
медичної реформи, яку сьогодні нама-
гається впроваджувати уряд, з’явиться 
обов’язкове медичне страхування. Та-
кий підхід дозволить людям пенсійного 
віку, людям з інвалідністю, малозабезпе-
ченим верствам населення отримувати 
навіть дороговартісне лікування безко-
штовно. Всі страхові внески за них спла-
чуватиме держава. 

 Якісні зміни стосуються і пен-
сійного забезпечення українців. Юлія 
Тимошенко у своїй промові запевнила 
всіх у тому, що чинну солідарну пенсійну 
систему буде замінено на персоніфікова-
ну. Це означає, що для кожного українця 
буде створено свій приватний банків-
ський гарантований державою рахунок. 
Буде пораховано усі внески, частково 
індексовані та осучаснені, і буде прора-
ховано депозитну ставку, яка мала бути 
сплачена за весь період зберігання гро-
шей у банку.

Одним із ключових напрямків со-
ціальної сфери лідер партії “Батьків-
щина” бачить у здійсненні комплексної 
молодіжної політики. Зокрема, вона 
наголошує на важливості інвестування 
у людський капітал, що означає впро-
вадження адекватних норм витрат 
на освіту кожної дитини та на оплату 
праці освітян, відродження системи 
професійно-технічної освіти, модерніза-
ції учбових закладів. Такі трансформації 
є вкрай необхідними, адже на сьогод-
нішній день в Україні на середню освіту 
на одного учня витрачають 1260 дол. на 
рік, що є в 4,2 рази менше ніж, напри-
клад, у Литві. Крім того, сучасна україн-
ська освіта має стати доступною на всіх 
її рівнях для кожного, незважаючи на 
матеріальні статки та соціальний ста-
тус. Даний підхід дозволить таланови-
тій молоді вільно реалізовувати себе у 
рідній країні. Крім того, після перемоги 
на президентських виборах, Юлія Тимо-
шенко запровадить програму мікрокре-
дитування бізнесу для того, щоб врешті-
решт вирішити проблему з безробіттям 
серед молодих людей. Вони зможуть 
отримати мікрокредити без застави під 
3% річних під готовий бізнес-план.

Однією із пропозицій лідера партії 

“Батьківщина”, є і впровадження доступ-
ної і прозорої житлової програми для 
молоді. Адже, на сьогодні приблизно 
80% української молоді не мають влас-
ного житла, для того, щоб гідно жити та 
створювати сім’ї. 

Жахливим фактом є те, що сьогодні 
в Україні рівень смертності майже вдві-
чі переважає народжуваність. Одним 
із факторів, такої невтішної тенденції, 
є, безумовно, те матеріальне станови-
ще молодих сімей, яке не дозволить їм 
утримувати та виховувати власних ді-
тей. Саме тому, Юлія Тимошенко наго-
лошує на збільшенні соціальних виплат. 
Відтак, після зміни влади, виплата при 
народженні першої дитини становити-
ме 50 тис. грн, другої – 100 тис. грн, а піс-
ля народження третьої і більше – сума 
сягатиме 150 тис. грн.

Слід зауважити, що Юлія Тимошенко 
доволі відкрито проводить свою вибор-
чу кампанію, має комплексну програму 
щодо якісної трансформації країни. Саме 
цим і зумовлене її незмінне лідерство 
у президентських рейтингах протягом 
всіх останніх соціологічних опитувань.

Владислав 
ДЗІВІДЗІНСЬКИЙ,

 політолог.

Тимошенко має комплексну 
програму змін країни

Чи збільшиться з 1 грудня 
розмір аліментів?

«Чи це правда, що з 1 грудня розмір алімен-
тів збільшиться?»

Соня Гук.
Консультує Міністр юстиції Павло  

ПЕТРЕНКО.
- Хочу поінформувати шановну читачку, 

з 28 серпня почали діяти положення друго-
го пакету законів у рамках проекту Уряду та 
Мін’юсту #ЧужихДітейНеБуває. Відповідно до 
прийнятих змін, мінімальний гарантований 
розмір аліментів на одну дитину не може бути 
меншим, ніж 50 відсотків прожиткового міні-
муму для дитини відповідного віку. Однак ця 
сума може бути присуджена лише в тому ви-
падку, коли у батька чи матері, які проживають 
окремо, не вистачає коштів для того, щоб пла-
тити більші аліменти.

Натомість, мінімальний рекомендований 
розмір аліментів на одну дитину прирівнюєть-
ся до прожиткового мінімуму для дитини від-
повідного віку. З 28 серпня це - 1559 гривень 
для дитини до 6 років; 1944 гривні - для дітей 
від 6 до 18 років. 

Із 1 грудня планується підвищення відповід-
них сум до: 1626 гривень для дітей менше 6 ро-
ків; 2027 гривень - для дітей 6 років і старших.

- Яким чином здійснюватиметься 
контроль за цільовим витрачанням алі-
ментів?

- Орган опіки та піклування проводитиме 
регулярні інспекції батьків, з якими живуть 
діти і які, відповідно, отримують аліменти. 
Порядок та періодичність таких інспекцій ви-
значатиметься Мінсоцполітики. Окрім того, за 
заявою платника аліментів, який не має забор-
гованості зі сплати аліментів, інспекції можуть 
проводитися позапланово, але не більше одно-
го разу на три місяці.

Також у законі ми передбачили санкції до 
того з батьків, котрий витрачає отримані ко-
шти не на потреби дитини, зокрема, ухилення 
батьків або осіб, які їх замінюють, від виконан-
ня передбачених законодавством обов’язків 
щодо забезпечення необхідних умов життя, 
навчання та виховання неповнолітніх дітей 
тягне за собою попередження або накладення 
штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян.
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Знімальна група була 
обмежена малим 
бюджетом, але фільм 

уже викликав резонанс. 
Про його актуальність, 
каже режисер, свідчить 
те, що кіно розуміють 
навіть іноземці. Фільм 
«2020 Безлюдна 
країна» вже показали 
на міжнародних 
кінофестивалях у 
Вірджинії (США) та у 
Німеччині. З листопада 
можна переглянути 
в низці українських 
кінотеатрів, а минулої 
суботи Корній Грицюк 
приїхав із презентацією 
до Тернополя. Фільм 
демонстрували в галереї 
«Бункермуз» усім охочим. 

Країна, у якій 
залишилося сім 

людей
Це дебютна повнометраж-

на картина молодого режисера 
і перший український фільм у 
жанрі мок'юментарі. Цим не-
звичним поки для більшості 
українців словом називають 
псевдодокументальне кіно. 
Його суть у тому, щоби спаро-
діювати чи показати у гротес-
кному світлі певне суспільне 
явище. Корній Грицюк обрав 
насущну тему міграції. Тож дії 
фільму відбуваються в 2020 
році. У результаті підписання 
низки міжнародних угод для 
українців раптом відкрили 
кордони всі країни світу. На-
слідком стала масова емігра-
ція. За лічені місяці держава 
спорожніла. 

У цей час молодий режисер 
з Канади українського похо-
дження Метью Смаглюк вирі-
шує нарешті відвідати країну 
своїх батьків. Хоче знайти хоч 
когось, хто залишився. Йому 
вдалося розшукати всього сім 
осіб. Вони єдині, хто лишився 
жити в одній з найбільших кра-
їн Європи. Разом з експертами 

з різних сфер канадієць нама-
гається знайти пояснення цій 
ситуації та зрозуміти: що ста-
лось з населенням майже в 40 
мільйонів чоловік і чому саме 
ця країна раптово спорожніла? 

- Я сам писав сценарій, - роз-
повів «Нашому ДНЮ» Корній 
Грицюк. - Фільм уже привер-
нув багато уваги, а це означає, 
що проблема дійсно існує. Ми 
ще не розуміємо повних масш-
табів того, що відбувається, бо 
останній перепис населення 
був у нашій країні в 2001 році. 
Але нещодавно про масовий 
виїзд українців уже почали 
непокоїтися на рівні держави. 
Знаючи нашу політичну тра-
дицію, зрозуміло, що коли вже 
перші особи країни почали про 
це говорити, певно, дійшло до 
якоїсь межі. Насправді зараз 
складно навіть уявити, скіль-
ки населення залишилося в 
Україні. Тому цим фільмом ми 
хотіли зробити соціальний по-

штовх до дискусії з цього пи-
тання.
Модель, бухгалтер, 
бойовик і китаєць

За сюжетом, семеро людей 
розповідають гостю з Канади 
про причини, які не дали їм 
покинути Україну. Серед геро-
їв фільму – модель, яка мріє 
представити країну на всесвіт-
ньому конкурсі краси. За від-
сутності конкурентів її беруть 
туди автоматично. В Одесі за-
лишився вчений, який виго-
товляє роботів. Мріє першим 
створити державу, повністю 
ними заселену. Ще режисер 
знайшов китайця. За наказом 
своєї влади, той досліджує 
придатність українських зе-
мель до заселення співгрома-
дянами. Скаржиться, що довго 
не бачив жінок. Бухгалтер Оле-
на вирішила переписати все 
майно в країні – на випадок, 
якщо хтось повернеться. Бойо-
вик з Донбасу блукає пустими 
вулицями. Шукає українців, 
яких хоче вбити. Не вірить, що 
всі поїхали. І війни на Донбасі 

теж нема, бо всі його товариші 
повернулись до Росії. Також у 
фільмі є молода пара, яка живе 
у спорожнілому Києві. Хлопець 
і дівчина мріють, що Україна 
стане процвітаючою, просто 
потрібно дати державі ще один 
шанс і трохи часу, але не їхати.

- Це художній фільм, а не 
соціологічне дослідження, - 
розповідає Корній. - Тому ми 
обрали кількох персонажів, які 
ретранслюють те, про що ми 
можемо чути сьогодні в розмо-
вах на кухнях, громадському 
транспорті. Всі говорять різні 
речі. Хотілося зробити фільм, 
де лунають різні думки, де є 
різні погляди на те, що відбу-
вається. Адже коли ми в колі 
друзів, то здається, що всі ду-
мають, як у наших компаніях. 
Але потім виходиш у світ і ба-
чиш, що в інших людей є свої 
міркування.

«А ти залишишся, 
коли всі поїдуть?»

Всі герої розповідають 
свої історії на камеру. Між 
ними показують українські 

міста й села, на яких зовсім 
нема людей. Можна побачи-
ти кадри зі Львова, Рівного, 
Чорнобиля, Черкас, Кам’янця-
Подільського, Кременчука, 
півдня України та Донбасу. 
Проте, майже 90 відсотків зйо-
мок проходили у Києві. 

- Ми працювали, звичайно, 
вранці, коли на вулицях мало 
людей, - пояснює режисер. - Це 
було складно: у другій ранку 
треба прокинутися, у третій 
вже їхати в машині на локацію, 
о четвертій починати знімати, 
о 5 закінчувати. А потім вдо-
ма бачимо, що кадр не ввійде 
у фільм, бо у ньому видно, на-
приклад, чоловіка, який стоїть 
на балконі та палить, а ми його 
спершу не побачили. Моїй ко-
лезі за півроку роботи з філь-
мом уже всюди ввижалися 
люди й машини.

Знімальна група не обмеж-
илася псевдодокументальним 
кіно, а й влаштувала в Києві 
псевдоагітаційну кампанію. 
Відомий журналіст і телеве-
дучий Андрій Куликов, який 
у кіно зіграв роль останнього 
Президента України, роздавав 
перехожим календарики з на-
писами: «2020. Їдьте та повер-
тайтеся», «А ти залишишся, 
коли всі поїдуть?». 

- У сучасному світі люди мі-
грують не лише між країнами, 
а з маленьких сіл у великі міс-
та, - каже Корній. - Директор 
міжнародного фестивалю, на 
який нас запросили, сказав, що 
зараз міграція - світова тема, 
тому їм цікаво показати це 
кіно. На фестивалі в США після 
перегляду одна з глядачок за-
уважила англійською: «Я розу-
мію, що це також про пробле-
ми, які відбуваються і в нас». 
Звичайно, іноземцям складно 
зрозуміти про зрадників і се-
паратистів. Але деякі історії 
справді універсальні. Напри-
клад, про бухгалтерку, яка пра-
цювала у Фонді держмайна й 
продовжує здійснювати облік 
у вже безлюдній країні. Це іс-
торія про бюрократію, яка є в 
усьому світі. Папір є - ти люди-
на, нема - ти ніхто. 

За словами режисера, у 
кінострічці задіяні актори-
аматори, у кожного з яких під 
час зйомок була своя робота. 
Через невеликий бюджет ви-
готовлення фільму і розтяг-
нулося на два роки. За цей час 
один з акторів, 
Дмитро Абра-
мов, теж емі-
грував до США. 

КОРНІЙ ГРИЦЮК: «Моїй колезі 
за півроку роботи з фільмом всюди 

ввижалися люди й машини»
Режисер Корній Грицюк за 375 
доларів зняв кіно про безлюд-
ну Україну. Робота над фільмом, 
у якому йдеться про  події, які 
начебто відбулися в державі, 
тривала два роки. За задумом 
режисера, з України емігрували 
всі жителі. І сталося це не в такому 
уже й далекому майбутньому.

Антоніна 
БРИК.
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Тож своє професійне 
свято, День працівника 
сільського господарства, 

хлібороби зустріли гідно. Аби 
його відзначити, керівництво 
«Вікторії-92» не проводило 
загального зібрання працівників 
за віджилим радянським 
стилем, а запропонувало 
трудовому колективу за рахунок 
господарства туристичну поїздку 
по історичних місцях рідного 
краю, а після чого спільно 
провести святковий вечір у 
ресторані. 

Зранку, 17 листопада, 64 людей ви-
рушили у цікаву подорож. Кожному учас-
нику поїздки було видано по 500 гривень 
святкових преміальних. Туристична до-
рога стелилася до славного древнього 
міста Кам’янець–Подільського на Хмель-
ниччині.

Мандрівників зустріло чудесне ви-
довище ансамблю старовинних веж та 

високих оборонних стін міського замку. 
Він розкинувся на скелястому мисі, що 
омивається річкою Смотрич, де скелі ся-
гають висоти до 38 метрів. З душевним 
трепетом відвідувачі ступали на кам’яну 
бруківку дороги, що вела до воріт замку, 
ніби нараз відчули живий дух  далеко се-
редньовіччя.

 На подвір’ї нас приязно зустріли пра-
цівники Кам’янець–Подільського дер-
жавного історичного музею-заповідника. 
Екскурсоводи показували нам захисні 
споруди фортеці, розповідали історію 
минулих віків замку до сьогодення. По-
тужні фортифікації на стародавніх ске-
лях тут існували ще за Київської Русі у XII 
ст. Сама природа створила неповторний 
ландшафт, який з допомогою людей став 
могутньою твердинею, аналогів якої не-
має в Європі. За своєю красою Кам’янець-
Подільський називають перлиною Поді-
лля.  

Захисна система замку складаєть-
ся з двох частин: старої фортеці і нової. 
Замок з’єднується з містом Турецьким 
мостом, висота якого 28 м, довжина 86 
м та ширина до 9 м. Архітектурний ан-
самбль замку становлять 8 башт, вежі, 
господарські будівлі  та оборонні стіни, 
що займають площі 4,6 гектари. У до-
кументах замок згадується з 1374 року. 
В різні періоди литовсько–польського, 
турецького володіння замок розбудо-

вували визначні італійські архітектори 
та інженери. У 1649 році його захищала 
військова залога до 300 осіб піхоти. У 
другій половині XVII ст. гарнізон захис-
ників замку досягав 1800 жовнірів, а у 
турецький період (1672–1699 р.р.) за-
гальна кількість турецького війська у 
місті становила 14 тисяч. Кам’янець тоді 
був найпотужнішою османською форте-
цею, яку захищали 5000 вояків. Гарнізон 
замку забезпечувався водою із криниці 
глибиною 40 метрів. У баштах зберіга-
лися боєприпаси, вогнепальна зброя, 
продукти, розміщувалася кухня. Пізніше 
замкові башти використовувалися, як 
в’язниці, де утримували бранців. Зокре-
ма, у 1815–1823 роках тут був в’язнем 
подільський розбійник Устим Кармелюк. 
На території замку були побудовані кос-
тел св. Станіслава та православна церква 
Покрови Пресвятої Богородиці.  

За незалежності України Кам’янець–
Подільська фортеця, як пам’ятка історич-
ної спадщини охороняється державою. З 
2000 року тут проводяться фрагментар-
ні реставраційні роботи, діє краєзнавчий 
музей.

З новими емоціями, приємними вра-
женнями та задоволенням від побачено-
го ми покидали Кам’янець–Подільську 
історичну пам’ятку і направилися до 
Чернівецької області оглянути Хотин-
ську фортецю.  

Ця пам’ятка відома із  X ст., як укрі-
плення південного заходу Русі. У складі 
руських земель перебувала до середини 
XIV ст., а потім попала до Молдавської 
держави. Місто Хотин завжди мало важ-
ливе військово–політичне значення, як 
торговельний і митний пункт на пів-
нічному кордоні Молдавії. Широке за-
стосування артилерії, яке розпочалося 
із середини  XV ст., спонукало молдав-
ського господаря Штефана III капітально 
перебудувати Хотинську цитадель. Саме 
тоді вона набула вигляду близького до 
нинішнього. Як захист від гарматного 
вогню повстали товсті до 5 м і високі до 
40 м мури та башти, які донині зберегли-
ся. Протягом багатьох століть за Хотин 
велися війни. Фортеця неодноразово пе-
ребувала в руках поляків, козаків, турків 
та росіян. Знаменитою стала Хотинська 
битва 1621 року, де козаки під проводом 
гетьмана Петра Сагайдачного відіграли 
ключову роль у війні з турками. Форте-
ця багато разів перебудовувалася і укрі-
плювалася. Після 1856 року втратила 
своє воєнне призначення і була передана 
цивільній владі. Фортеця поступово при-
ходила у занепад. Руйнація поглиблюва-
лася бойовими діями двох світових воєн.

За Української держави реставрацій-
ні роботи розпочалися у 2000 році. Іс-
торична пам’ятка згодом стала одним з 
переможців всеукраїнської акції «7 чудес 
України», а нам, відвідувачам, залишила 
добру згадку про середньовічний Хотин.

Духовно збагачені і задоволені, по-
верталися ми з Буковини на Тернопіль-
щину. По дорозі, коли уже смеркалося, 
зупинилися повечеряти. За святковим 
столом голова фермерського господар-
ства Петро Іванович Пеляк привітав весь 
трудовий колектив з професійним свя-
том, подякував за сумлінну працю, поба-
жав здоров’я, добра та миру. 

 Іван ДУФЕНЮК.
Козівський район.

З Тернопільщини – на Буковину
Працівники «Вікторії-92» цікаво і захоплююче 

відзначили своє професійне свято 
  Добігає до кінця передостанній місяць 
осені. Земля уже спочиває, чекає весни. 
Задоволені і у ФГ «Вікторія-92» Козівського 
району, адже всі осінньо-польові роботи 
закінчили впору. Урожай у коморі,  
а наступний стелиться зеленим 
покривалом озимини в полі.

Керівник ФГ «Вікторія-92»
 Петро Пеляк
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Україна Світ
Росія небезпечніша,  

ніж «Ісламська держава»
Росія становить більшу загрозу 

для національної безпеки Великобри-
танії, ніж терористичні угруповання 
«Ісламська держава» і «Аль-Каїда», 
сказав начальник генштабу британ-
ських збройних сил генерал Марк 
Карлтон-Сміт в інтерв’ю «The Telegraph». 
Він наголосив, що Росія постійно докла-
дає зусиль для вивчення і використан-
ня вразливих сторін Заходу, особливо у 
сферах кібернетичної, космічної та під-
водної війни. «Ми не можемо спокійно 
спостерігати за тією загрозою, яку пред-
ставляє Росія, або залишати її без уваги», 
підкреслив генерал. На його думку, най-
більш раціональною відповіддю на ро-
сійські погрози є «збереження можли-
востей і єдності НАТО».

У Білорусі посилили  
інтернет-цензуру

У Білорусі будуть ідентифікову-
вати за особистими телефонами ко-
ристувачів, які пишуть коментарі в 
Інтернеті, згідно з новим законом. 
Інтернет-ресурси зможуть збирати різ-
ні персональні дані користувачів: пріз-
вище, ім’я, по-батькові, стать, дату, міс-
це народження, адресу електронної по-
шти та інформацію про час публіка-
ції. Вони надаватимуться на вимогу на-
глядових відомств. Користувач, який 
хоче створити коментар, відправляти-
ме послання на той чи інший інтернет-
ресурс і залишатиме номер телефону. 
Йому прийде спеціальний код, який ак-
тивує можливість написання комента-
ря. Ідентифікацію збираються запро-
вадити вже з 1 грудня, пише «Газета 
по-українськи».

В Італії конфіскували  
римські вілли мафії

В Італії триває боротьба з мафіоз-
ними кланами. Поліція конфіскувала 
вісім розкішних вілл, незаконно побудо-
ваних у Римі найвідомішим та найміцні-
шим мафіозним кланом Казамоніка. Про 
це повідомляє «Reuters». У рейді взяли 
участь близько 600 поліцейських. Місь-
ка голова Риму Вірджинія Раджі заяви-
ла, що дорогу нерухомість мафіозі зруй-
нують.

Популістів обирає кожен 
четвертий європеєць 

Підтримка популістських партій у 
Європі зросла втричі за останні 20 ро-
ків. Лідери популістів, особливо пра-
вого спрямування, отримали достат-
ньо голосів, щоб зайняти урядові по-
сади в 11 країнах. Такі результати ана-
лізу національних виборів у 31 країні 
Європи за останні 20 років. Дослідження 
провело видання «The Guardian» спіль-
но із 30 провідними політологами. Ре-
зультати оприлюднили за шість місяців 
до виборів до Європарламенту. Його ав-
тори передбачають: у наступному скла-
ді парламенту буде більше правих попу-
лістів, ніж будь-коли. Європа не єдина, 
де зростає підтримка популістів. Їх обра-
ли до виконавчих органів влади в Індії, 
США, Бразилії, Мексиці та Філіппінах. Се-
ред причин дослідники називають еко-
номічну кризу. На руку популістам зігра-
ли також соціальні мережі. 

Учені винайшли «вічні» 
автомобільні шини

Американські вчені з Національно-
го управління з аеронавтики і дослі-
дження космічного простору (NASA) 
створили непроколювальні металеві 
шини. На таких шинах всюдиходи змо-
жуть їздити на Марсі. Звісно, їх можна 
використовувати і на Землі у позашля-
ховиках, пишуть іноЗМІ. Нова шина ви-
готовлена зі спеціального титаново-
го та нікелевого сплаву. Нікель і титан 
- це гнучкі, а не крихкі метали. Їх атомна 
структура має здатність відновлювати 
свою первісну форму. Цю їхню здатність 
і використовували американські вчені. 
Роботи над металевими шинами в NASA 
ведуться вже давно. Такі покришки не-
обхідні космічним всюдиходам, які вчені 
відправляють на Місяць і Марс. Метале-
ві шини вже випробовують на позашля-
ховиках. Першими тестами вчені задово-
лені. Колись такі шини використовува-
тимуть і на звичайному земному тран-
спорті.

У Венеції за швидку їзду 
на самокаті оштрафували 

5-річного хлопчика
В італійському місті Венеція полі-

ція оштрафувала п’ятирічного хлоп-
чика за надто швидку їзду на самока-
ті. Про це повідомляє видання «Ansa». 
Штраф склав 66 євро 88 центів. Правоо-
хоронці змусили батька хлопчика запла-
тити ці гроші одразу. Новина викликала 
неабиякий скандал та обурення у соцме-
режах. Батько хлопчика заявив, що по-
дасть апеляцію.

93 відсотки фірм у Польщі 
хочуть працевлаштувати 

іноземців 
93 відсотки підприємств у Поль-

щі хочуть працевлаштувати інозем-
ців щонайменше на дев’ять місяців. 
Про це повідомила Польсько-українська 
господарча палата з посиланням на дані 
опитування, проведеного в липні-серпні 
цього року, пише «Польське радіо». Як 
зазначив віце-президент Польсько-
української господарчої палати Анджей 
Дрозд, специфікою Польщі є те, що зна-
чна частина польських громадян пра-
цює на ринках інших країн, і ця тенден-
ція збережеться. 

Вища освіта у США - дуже 
дороге задоволення

Заборгованість американців із ви-
плат кредиторам за вартість навчання 
у вересні склала $1,44 трильйони. Про 
це повідомляє видання «Bloomberg» з 
посиланням на дані, оприлюднені Феде-
ральним резервним банком Нью-Йорка, 
передає «Голос Америки». Проблему не-
доступності навчання у США визнають 
усі політичні сили країни. У 2017 році 
популярний сенатор-демократ Бер-
ні Сандер заявив, що освіта у держав-
них університетах та коледжах має ста-
ти безплатною. Кандидат у президен-
ти від Демократичної партії на виборах 
2016 року Гілларі Клінтон у ході вибор-
чої кампанії запропонувала низку по-
літичних рішень, націлених на полег-
шення тягаря виплат із заборгованості 
за вартість освіти. А цього року екс-мер 
Нью-Йорка Майкл Блумберг розповів на 
сторінках «The New York Times», чому 
вже пожертвував $1,5 мільярда на вищу 
освіту і планує жертвувати ще: «Відмо-
ва студентам у вступі через те, що у них 
немає грошей, підриває принцип рівно-
сті можливостей і ро-
бить сталою бідність, 
яка триває з одного по-
коління - в інше». 

Реальна вирубка лісу в 28 
разів перевищує офіційні дані

Всесвітній фонд природи (WWF) 
оприлюднив нові дані про незакон-
ні або напівзаконні рубки в Україні, 
а саме - в Карпатах. В оцінці незакон-
них рубок Місії WWF в Україні йдеть-
ся: «Ситуація із забороненими рубками 
набагато гірша, ніж вважалося раніше. 
На підставі перевірок на 149 об’єктах 
за 18 місяців, за даними WWF, щороку 
в українських Карпатах нелегально ви-
рубують 1,4 мільйони кубів деревини». 
А в Держлісагентстві кажуть, що в краї-
ні нелегально вирубують менше, ніж 50 
тисяч кубів лісу. Найчастіше незаконні 
рубки мають таке прикриття, як сані-
тарні, що дозволяє Держлісагентству 
маніпулювати даними, зазначають екс-
перти.

Електростанції хочуть 
підвищити тариф на світло
Енергокомпанії хочуть ухвалити 

рішення про зростання тарифу на світ-
ло для споживачів майже на 15 відсо-
тків. Ціна може збільшитись із 1 січня, 
розповіла голова Нацкомісії, що здій-
снює держрегулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг (НКРЕКП), 
Оксана Кривенко, повідомляє «Громад-
ське». Пропозиції до Нацкомісії наді-
слали «Енергоатом», «Укргідроенерго» 
та власники теплоелектростанцій. Зо-
крема, «Енергоатом», який керує укра-
їнськими АЕС, хоче підвищити вартість 
атомної електроенергії на 65 відсотків. 
За словами голови НКРЕКП, це призведе 
до того, що рентабельність таких елек-
тростанцій складе 38 відсотків і вони за 
рік зможуть отримати додатково 27 мі-
льярдів гривень. «Укренерго», що керує 
гідроелектростанціями, хоче збільшити 
вартість своєї енергії на 46 відсотків, а 
теплоелектростанції - на 21 відсоток.
Черга на житло для військових 

зникне через… 600 років
Нині очікують на житло 47 тисяч 

військовослужбовців. За 10 років омрі-
яні метри отримав лише кожен 20-й ар-
мієць. Із таким темпами черга зникне че-
рез 600 років, повідомляє ICTV. За підра-
хунками експертів, щоб забезпечити всю 
армію, яка стоїть у черзі за житлом, по-
трібно 54 мільярди гривень. Це - чверть 
від того, що планують витратити на всю 
оборону в 2019 році. Але і той мінімум, 
який виділяють на житлову програму те-
пер, витрачають за корупційними схема-
ми та завищеними цінами, кажуть у Не-
залежному антикорупційному комітеті з 
питань оборони.

Зросли штрафи за «п’яне» 
кермування 

Верховна Рада посилила відпові-
дальність за керування транспортом 
у стані алкогольного, наркотичного 
чи іншого сп’яніння. Про це повідомляє 
веб-портал парламенту. Тепер штраф 
складатиме від 17 тисяч гривень до 34 
тисяч. Крім того, у порушника забира-
тимуть права на термін до трьох років. 
Якщо ж ситуація повториться - штраф 
теж збільшиться і складатиме 51 тися-
чу гривень. Закон набере чинності 1 січ-
ня 2020 року.

Для кого знизять ціну на газ?
Із 1 грудня «Нафтогаз України» на 

17 відсотків знизить мінімальні ціни 
на газ для промислових споживачів. 
Вони складуть 11,2 гривень за кубо-
метр. У листопаді вартість газу стано-
вила 13,44 гривні за куб. Максимальні 
ціни для промисловості також знижені 
на 16,5 відсотків - до 12,1 гривні із 14,6 
гривень за кубометр, повідомили у прес-
службі установи. 

95 відсотків таксистів - 
нелегали

В Україні 95 відсотків таксистів 
працюють нелегально. Про це пише 
«Сьогодні» з посиланням на дані «Укр-
трансбезпеки». Вони працюють без лі-
цензії та дозвільних документів, не пла-
тять податки, не дбають про безпеку 
пасажирів і залишають поза конкурен-
цією таксистів, які працюють офіцій-
но. Цьогоріч у рази збільшилася кіль-
кість подвійних нелегалів - це таксисти 
на авто з іноземною реєстрацією. Є ви-
падки, коли вони під час ДТП залиша-
ли машини й тікали. Голова Держслуж-
би з безпеки на транспорті Михайло Но-
няк каже: «Із 2015 року лежить у коміте-
ті з транспорту Верховної Ради законо-
проект №3107, який регламентує поря-
док щодо таксі, роботу диспетчерських 
центрів, адже сьогодні вони працюють 
нелегально, але його так і не розгляну-
ли». Зараз штраф за відсутність ліцен-
зії - 17-34 тисячі гривень. Згідно із за-
коном, штрафувати інспектори можуть 
лише тих водіїв, яких зловили на пере-
везенні пасажирів.

Щороку в нашій країні  
1500 жінок гинуть від рук  

своїх чоловіків
Згідно зі статистикою, більше 

трьох мільйонів дітей в Україні щоро-
ку спостерігають за актами насиль-
ства в сім’ї або є їх вимушеними учас-
никами, повідомляє ICTV. Діти скрив-
джених матерів у шість разів частіше на-
магаються накласти на себе руки, а 50 
відсотків - схильні до зловживань нар-
котиками та алкоголем. Майже 100 від-
сотків матерів, які зазнали насильства, 
народили хворих дітей: з неврозами, заї-
канням, енурезом, церебральним паралі-
чем, порушенням психіки. Майже 70 від-
сотків жінок піддаються різним формам 
знущань і принижень. За даними МВС, 
23 відсотки тяжких насильницьких зло-
чинів стаються у сім’ях. Щорічно близь-
ко 1500 жінок помирають від рук влас-
них чоловіків.

Чому в Україні переважає 
преса російською  

і чи варто чекати змін?
Українська мова вперше за бага-

то років домінує на радіо та телеба-
ченні. Проте у друкованих ЗМІ ситуа-
ція протилежна, свідчать дані дослі-
дження щодо становища української 
мови у 2018 році, оприлюднені рухом 
«Простір свободи», передає «24 ка-
нал». Ситуація з українською пресою 
- плачевна. Частка газет, які видають-
ся українською мовою, за рік знизила-
ся і складає лише 32,9 відсотків від су-
марного тиражу (у 2017 році було 43,6 
відсотків). Частка журналів - дещо зрос-
ла - із майже 22 до 27,4 відсотків. Про-
те частка періодики російською все ж 
переважає - 64,3 відсотки. Важливими 
кроками у напрямку зростання кількос-
ті україномовної преси, зокрема, ста-
ло ухвалення в першому читанні зако-
нопроекту про державну мову. Згідно 
з ним, преса в Україні має видаватися 
державною мовою. Також у законопро-
екті розглядають вимоги до розповсю-
дження друкованих ЗМІ. У місцях про-
дажу преси 50 відсотків видань мають 
бути українською.

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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Струни серця

Тепер Надія не 
розуміла, як вона, 
завжди така 

розсудлива, не раз могла 
іншим давати пораду, а собі 
зарадити – не змогла? Для 
чого розбила сім’ю своєї 
найкращої подруги? Наче 
інших чоловіків, окрім 
Богдана, в селі не було. 
Ліпше б не погодилася тоді 
глядіти її донечку Оксанку, 
коли Ольга на курсах 
була. Та хіба вона могла їй 
відмовити? Разом корови 
пасли, за однією партою 
сиділи. Старшою дружкою 
була на Ольжиному 
весіллі. У тої вже донька 
у школу пішла, а Надія 
зачекалася судженого. 
Уявляла собі його: 
вродливого, усміхненого, 
багатого.

А вийшло так, що ліпше б 
досі в дівках сиділа. Ольга на 
курсах була, а вона щодня після 
роботи до Оксанки йшла. Доки 
Богдан з роботи не повертався. 
А в той день він чомусь запізню-
вався. Вона вивчила з Оксанкою 
уроки, нагодувала, вклала спа-
ти, а Богдана ще не було. Зраді-
ла, коли почула його кроки, по-
дала вечерю. «То я піду?» - спи-
тала.

Він легенько схопив її за 
руку: «Куди ж так пізно? Надворі 
дощ. А тобі додому – неблизько. 
Заночуй у нас, Надійко». Надія 
не розуміла й сама як погоди-
лася. Де поділися її розум, її гор-
дість? Чому не пручалася, коли 
Богдан взяв її на руки і поніс у 
спальню? Тепер не знає.

Вранці, ховаючи очі, попро-
сила: «Забудемо те, що сталося 
цієї ночі. Назавжди. Добре, Бог-
дане?». Той згідливо кивнув го-
ловою. Та після роботи знову по-
просив Надю залишитися і вона 
не змогла йому відмовити…

Коли Ольга повернулася з 
курсів, Надя вже точно знала, 
що вагітна. Носила у серці свою 
таємницю і не відала, що має чи-
нити: казати Богданові про ва-
гітність, чи ні? Відповідь блис-
кавкою спалахнула у її голові, 
коли після обстеження довіда-
лася, що в неї будуть близнюки. 
Тепер була впевнена: Богдан має 
про це знати. В Ольги одна, уже 
більшенька дитина, а в неї буде 
відразу двоє. Вони теж повинні 
мати батька.

Богдана несподівана новина 
просто прибила. Його обличчя 
пополотніло. Він став затинати-
ся: «Розумієш, Надю, я не можу 
залишити сім’ю». Надя розуміла, 
але як бути їй? Чому Богдан її не 
розуміє? З двома дітьми їй буде, 
ой, як нелегко! Он Ольга не раз 
скаржилася, що втомлювалася 
біля доньки. Кликала допомог-
ти їй з Оксанкою. А як вона?

Минали тижні, місяці. Прихо-
вати вагітність Надя вже не мо-
гла. Якось завітала до неї Оля, 
спитала, чому не навідується – 
давненько ж у них не була. Надя 
знітилася, опустила очі.

«Не можеш в очі мені гля-
нути? Я все знаю, Надю. Богдан 
розповів. Безсоромна, розпусни-
ця! Як ти могла так вчинити зі 

мню? Я ж довіряла тобі», - Ольга 
заплакала. Попросила напитися 
води. І за якусь мить, не почув-
ши від Наді жодного слова, піш-
ла з хати. З пологового будин-
ку Надю з синами забирав Бог-
дан. З того дня він залишився у 
неї, але це вже був не той Богдан, 
якого вона багато років знала і 
встигла покохати. Він часто при-
ходив напідпитку, давав волю 
кулакам. Замахнувся навіть тоді, 
коли через півроку Надя зізна-
лася, що знову вагітна.

«Що за маячня така? Ти  бре-
шеш про вагітність! Ще невідо-
мо, чи Михайлик і Степанко – 
мої», - він, мов божевільний по-
тягнув її за худенькі плечі, зану-
рив у ванну… Надя стала захли-
натися, а він ще сильніше тис-
нув за голову…

Раптом у воді йому приви-
дівся обрис її покійної мате-
рі і десь зовсім близько – го-
лос: «Відпусти!». Він несамовито 
став кричати: «Ненавиджу тебе! 
Ти життя мені змарнувала! І ма-
тір твою покійну – ненавиджу!». 
Схаменувся, коли почув з кімна-
ти плач малюків: «Заспокойся. 
Сини їсти хочуть. Нагодуй їх».

Через кілька днів, навіть не 
попрощавшись, Богдан поїхав на 
заробітки в Тюмень. Про це пові-
домив у записці, яку залишив на 
столі. Мабуть, побоявся, що вона 
заявить на нього, і втік. Надя на-
віть зраділа, що щез. Хоч не при-
йдеться втікати з малюками з 
дому. Спокійно спати буде. Але 
вона помилилася: спокою в неї 
не було. Якось уночі хтось підпа-
лив хлів. Згорів дощенту разом 
із птицею. 

Згодом один за другим за-
хворіли синочки. Багато коштів 
пішло на лікування. 

Надії набридло життя, на-
бридли діти. Часто думала: чому 
Господь так керує: тим, хто живе 
у розкошах, не дає дітей, часом 
і лікування не допомагає, до су-
рогатних матерів вдаються. А 
бідним, в яких копійка з копій-
кою не сходиться, ще й дітей ба-
гато посилає, от, як їй – від пер-
ших пологів відразу двоє. Для 
чого? На біду? І ось - знову ця не-
бажана вагітність. Вона мусить 
її перервати. За клопотами усе 
відкладала візит до лікаря. Як 
добре, що сусідка Галина пого-

дилася побути з дітьми. Виручає 
й тоді, коли вона йде по людях 
підзаробити. Рідна матір відре-
клася її, не зрозуміла, коли Бог-
дан залишив Ольгу, а сусідка за-
вжди розуміла. 

Затуманена клопотами, На-
дія помилилася з циклом. Зран-
ку зібралася до лікаря, а вночі 
розбудили її легенькі поштовхи 
у животі. Господи милостивий, її 
дитина вже сформована, жива! 
Вона мусить народжувати, му-
сить, хоч дуже не хоче цієї дити-
ни. Увесь день ходила, як мара, 
але що тепер вдієш?

Дівчинку назвала Олесею. 
Вона була викапаною копією 
свого батька, і це, чомусь, дра-
тувало Надію. Діти росли симпа-
тичними, жвавими. Але ніщо не 
втішало Надію. Тепер усе її дра-
тувало. І те, що хлопчики швид-
ко ростуть і їм потрібно щоразу 
купувати новий одяг та взуття. І 
те, що Олеся часто падає та на-
биває гулі, бо носить сандали-
ки братика. І те, що Ольга з кож-
ним днем розквітає, а вона зара-
но посивіла, постаріла. 

Якось Надія пішла мити ві-
кна до однієї пані. Галині ви-
рішила нічого не казати, бо та 
прихворіла. І взагалі, скільки 
можна турбувати її? Діти підрос-
ли – якусь годину-другу самі по-
будуть - вирішила. Вони ж у неї 
розумні. 

Коли повернулася додому, 
застала хлопців блідими, запла-
каними. Вони скаржилися на 
біль у животиках, блювали. Оле-
ся розповіла, що вони їли карто-
плю з відра – сиру, позеленілу, 
брудну. Надія вирішила сама лі-
кувати дітей, бо з чим до лікаря 
йти? Діти горіли, просили пити, 
а вона мовчки спостерігала за 
тим і серцем, ніби, закам’яніла. 
«Якщо один з них помре, на один 
рот менше буде», - подумала. 

На щастя, діти одужали. А піс-
ля дощу неодмінно вигляне сон-
це. Так і у житті. Коли діти пішли 
в школу, Надя знайшла роботу 
та у вільну хвилину надалі під-
заробляла, щоб побудувати хлів. 
Бо, як у селі без птиці чи поро-
сяти. Згодом і корову придбала. 
Залучала до праці дітей. Уже не 
хвилювалася, чим нагодувати їх. 
Ще й щотижня на ринок вози-
ла молоко, сметану, яйця. Поча-

ла відкладати кошти на навчан-
ня дітям, бо усі троє вчилися на 
«відмінно» і мріяли після школи 
продовжувати навчання. 

Та ось несподівано прийшов 
лист від Богдана. Писав, що зби-
рається додому, що скучив за 
ними всіма. Знає про доньку і 
дуже їй радий.

З’явився за тиждень після 
листа. Обличчя у нього потяг-
нулося, руки були потріскані аж 
до крові. Видно було, що важко 
працював. 

Надія постелила йому окре-
мо. «Я скучив, Надю. Повір, усі 
ці роки ні з ким не ділив ложе. 
Більше ніколи тебе не скрив-
джу», - мовив схвильовано. 

Богдан привіз добру копій-
ку, зробив ремонт у домі, купив 
нові меблі. Надя, ніби помолоді-
ла, повеселішала. Про те, що ко-
лись пережила, не хотіла згаду-
вати. Знала, що Ольга з донькою 
виїхала до Польщі, там вийшла 
заміж. Тепер приїхала на місяць 
у село владнати якісь справи. 
Надя щиро раділа за неї, вирі-
шила помиритися. Зібрала сме-
тани, яєць, зарізала курочку і ра-
зом з Олесею вирушила до Оль-
ги. На півдорозі почався силь-
ний дощ. Щоб скоротити шлях, 
пішли через річку. Там далі – че-
рез луг – уже зовсім близько. 
Ступали містком обережно щоб 
не послизнутися, як враз заіс-
крила блискавка, сильний грім 
розрізав небо, влучив у місток. 
Олеся, ніби засвітилася вогнем, 
похитнулася, і, мов підкоше-
на, впала. Істеричний крик На-
дії рознісся селом, злився з гур-
котінням грому. Вона підхопи-
ла на руки почорніле тіло Олесі, 
тормосила її, уже мертву, блага-
ла мовити хоч словечко…

На похорон прийшло все 
село. Захлинався від сліз Бог-
дан. Прибиті страшним горем 
незрушно стояли біля домовини 
Степан і Михайло.

«Це я винна у тім, що стало-
ся! Тільки я! Бо колись не хотіла 
тієї дитини. Що ж я наробила?», - 
стогнала, кричала, рвала на собі 
волосся Надія.

«Збожеволіла, бідолашна», - 
шепотіли люди.

…П’ять років минуло, як не 
стало Олесі. Надія знає, що те-
пер для неї більше ніколи не за-
світить сонце.

Тож, як би важко не було, ди-
тину слід прийняти не як тягар, 
а як світлий Божий дар.

Марія МАЛІЦЬКА.

Мирослава 
закохалась у 
світлину-міраж. 

Не розгледіла порожньої 
та  черствої душі, що 
ховалася за шиком і 
бравадними жестами. 
Хотіла нових вражень… 
Романтики… За все 
це заплатила занадто 
високу ціну.

Із Олегом – теперішнім чо-
ловіком, познайомилася че-
рез агентство. Зі світлини на 
неї дивився  доладний мужчи-
на – на десять років молодший 
за неї. Високий, статний, врод-
ливий…  за фахом юрист. Про-
живав у Харкові.  Вона – у Зо-
лочеві. Зустрілися. Вечеря при 
свічках, квіти, шампанське, за-
кохані очі… Ледве не втратила 
дар мови.  Тоді  здавалося, що 
потрапила у казку і зустріла 
принца на білому коні. Одру-
жилися відразу і  новоспече-
ний чоловік переїхав жити до 
її оселі. Тоді й не усвідомлю-
вала – кого впустила в дім. Що 
вона про нього знала? Скільки 
солі з ним з’їла? Єдине, що кра-
сивий зовнішній вигляд, одяг 
останнього крику моди, швей-
царський годинник. От і все… 

Спочатку нічого не віщува-
ло біди, а потім… 

…Стояла і сумно дивилась 
у вікно. Людина, яка так за-
чарувала її з першого погля-
ду, виявилася жорстоким ти-
раном. Казка перетворилася 
на пекло, з якого був один ви-
хід – розлучення. Так і зроби-
ла. Тепер чекала, щоб  покинув 
її дім, котрий  будували разом 
з Романом – першим  чолові-
ком, який пішов у засвіти.

Із любов’ю та ніжністю зга-
дала той день, коли зустріла 
Романа. Чорноокий красень 
одразу сподобався. Гуляли до 
пізньої ночі. У них було багато 
спільних інтересів, уподобань. 
Одружилися. Згодом народи-
лася донечка, а потім – син. Ра-
дості не було меж. У сімейно-
му гніздечку панувала згода. 
Коханий був мудрий, розсуд-

ливий. Дружину любив і пова-
жав, а дітьми не міг натішити-
ся. Роман працював інженером 
на фабриці, а Мирослава – вчи-
телькою початкових класів. 
Роки летіли, мов бистрі коні.

Ніби все було добре, та  з 
часом щось почало її не вла-
штовувати. В народі кажуть, 
що душа у щасті сліпа і люди-
на не вміє цінувати те, що має. 
Тільки загубивши, починає з 
болем розуміти цінність утра-
ченого. 

Затримувалася довго на 
роботі. Нові друзі, у товари-
стві яких проводила час, поча-
ли поступово руйнувати сто-
сунки з чоловіком. Чвари не 
припинялися. Звинувачува-
ла його в усіх гріхах. Любляче 
серце не витримало… Мирос-
лава овдовіла…

Не довго сумувала.  Шко-
ла гуділа, як у вулику. На язи-
ках у всіх – нова пасія Мирос-
лави Іванівни. Розцвіла, як 
рожа. Ходила, не відчуваючи 
землі під ногами. Розмова – 
про нове кохання, що подару-
вало крила, яких у неї ніколи 
не було. Діти вже дорослі, тож 
можна пожити і для себе. У ко-
лективі всі звернули увагу, що 
вона уникає товариства. Піс-
ля уроків біжить додому, що-
раз вихваляючись про черго-
ву страву, приготовлену для 
Олега.

- Він любить смачно поїс-
ти, – говорила Мирослава. –  
Такий збідований, бо попере-
дня дружина ніколи не готу-

вала йому їсти, тому мушу це 
якось надолужити.

Та ідилія тривала недовго. 
Очі втратили блиск, змінила-
ся хода. Згорбилася, змарніла. 
Уникала колег. За спиною ше-
потілись, але ніхто не наважу-
вався відкрито запитати, а  в 
душу – не впускала. Скільки б 
це тривало – невідомо, та рап-
том Мирослава захворіла. Че-
рез тиждень знову. Всі насто-
рожились і вирішили провіда-
ти. Олега вдома не було. Вона 
– вся у синцях. Не витрима-
ла і  розплакалася. Розповіла 
про садистські знущання – б’є  
до втрати свідомості,   обли-
ває водою і знову б’є. Ці торту-
ри тривають уже давно. Соро-
милась і боялася винести на 
люди.

- Сказав, що вб’є – ледве 
промовила.

Виходу не було – прийня-
ла рішення. Життя одне. У неї 
є діти, внуки, власний дім. Чи 
варто терпіти такі знущан-
ня? Викликала поліцію, а сама 
втекла до сусідів. Якось ви-
провадили з хати, посадили 
на потяг – поїхав туди, звідки 
приїхав. 

Повернулась у рідний дім. 
Зі світлини на неї дивився Ро-
ман. Розридалась і впала пе-
ред ним на коліна. Просила 
прощення, що так швидко 
розтоптала пам'ять про ньо-
го. Плакала не вона, а її змуче-
не і розбите серце. Та раптом 
якась невидима сила торкну-
лася плеча. Здригнулася… Так 

до неї торкався тільки її Ром-
чик. Встала з колін, оглянулася 
й отямилася. Вітерець легень-
ко колихнув фіранку, і кімната 
наповнилася теплою аромат-
ною свіжістю. Як довго вона 
не відчувала такого блажен-
ства! Серце ожило. Їй здавало-
ся, що от-от відчиняться двері, 
увійде коханий Роман, загляне 
у глибину очей, лагідно візьме 
в полон  обіймами і тихо про-
мовить: «У нас усе добре».

Повернути б час назад. 
Якою  сліпою була – не відчу-
вала біль його серця! Щоден-
ні сварки, яких можна  було 
уникнути, призвели до того, 
що воно таки не витрима-
ло, і… Не усвідомлювала дже-
рельну глибінь свого щастя, 
не оцінила.  А воно в неї було 
– світилося полум’ям Романо-
вих  очей, ніжністю рук, міц-
ним плечем, теплим словом, 
що зігрівало, мов жар. Усе це 
втратила… 

Тільки тепер зрозуміла – 
видний вигляд приваблює і 
засліплює зір, а що прихову-
ється у глибині шарму – може 
побачити не кожний. Усе піз-
нається у порівнянні. Доля 
подарувала їй дорогоцінний 
скарб – справжнє кохання, а 
вона так швидко обміняла 
його на жалюгідний мідяк. 

… Прийшли діти, внуки. 
Наповнили оселю радісним 
сміхом і, як колись, усі разом 
сіли за довгий стіл, згадую-
чи ті моменти, коли поруч був 
коханий чоловік, люблячий 
батько і лагідний дідусь. Свої 
очі, вуста, погляд, він залишив 
у їхніх дітях. Тільки тепер зро-
зуміла, що все життя люби-
ла лише  Романа. Відвела по-
гляд і змахнула сльозу, карта-
ючи себе за романтичну мрію 
на полотні долі, що залиши-
ла глибокий і незагоєний шов 
полинної паморозі.

Василина ВОВЧАНСЬКА.
м. Тернопіль.

*     *     *
Сніг леститься, наче потіха,
Промерзла земля до кісток,
А білка з рекрута-горіха
Здмухнула останній листок.
Подейкують віти про осінь,
Що десь жебракує в лісах
І прихистку навіть 

не просить - 
Погорда лежить в небесах…

Мамин хліб
Роки на спогади багаті,
Як ніч на невсипущі сни...
Із печі хліб надвечір в хаті
Світає сонцем запашним.
Жаріє ледь помітна смужка,
Де сивий втомлений вогонь.
...В долоньці - лагідна цілушка
Узором з маминих долонь.

*     *     *
Сріблом оправлене злото,
Осінь холодна на дотик.
Знов жалібниця-ожина
Мліє пропаще в сивинах.
Небо засклеплене висне.
Ворон скликає на тризну
Згубній зимі на розраду
В змові з живим листопадом.

*     *     *
Коли ця осінь підсковзнеться
На сріблі зболених стежин - 
Зима їй від усього серця
Простелить кращу з одежин.
Пригорне рідну, просльозиться,
Аж потеплішає на мить...
Дмухне біляво - і сестриця
На білогривих полетить.

Володимир КРАВЧУК.
м. Збараж.

*     *     *
Пхнеться вітер до квіту осель.
Двері глипають. 

Стишують осінь.
Мрій долоньки - 

осінок пастель - 
приголомшливо пустощі 

носять.
Крихти літа - вчорашній 

респект - 
позбирає в пакуночок босий
до забави: грибочки, крокет…
приголомшлива панночка осінь.
...Закохаюсь в останній горіх.
У мелодію з листу та лісу.
Капелюшково-жо́втенький 

стіг - 
квапить осені гра... завісу.

*     *     *
Закамарки осіннього
Лісу
Вивертають свої
Кишені.
Ми доріжки із листя
Місим,
Підкидаєм думки
Черлені.
Запопадливий сміх —
В торбину;
Шапку з жолудя —
До примірки...
Час подзьобує світ-
Горобину, —
Крутить колесо хід
Вивірки.

Надія ТАРАСЮК.
с. Вікнини 

Збаразького району.

Сокровенне

Невигадане

гніздечкогніздечкоСімейне

Вічні істини        
Три поради  
для щастя
Жив на світі старець. 

У нього було багато 
дітей та онуків. 

Він мав життєвий досвід 
і велику мудрість. Старий 
повчав своїх онуків, 
наставляв їх, розповідав їм 
про своє життя і уроки, які 
виніс з нього. 

Якось старший онук запитав 
діда:

– Як ви змогли зберегти таке 
самовладання і спокій? Ви ж 
стільки всього пережили!

– Дорогі мої, я завжди нама-
гався оберігати своє серце від 
спокуси. Коли я був молодий, 
старий священик навчив мене 
робити три речі. Щодня, виходя-
чи з дому, я, по-перше, піднімав 
очі до небес, щоб пам’ятати: там 
мій Батько Небесний. Він спосте-
рігає за мною, захищає і направ-
ляє мене… По-друге, я опускав 
погляд до землі. У цей момент 
я усвідомлював, як мало місця 
треба для моєї могили. По-третє, 
я звертав свій погляд на хворих, 
кривих, сліпих, глухих, убогих, 
голодних, бездомних і наповню-
вався вдячністю за те, що маю. 
Ось так, діти мої, мені вдалося 
перенести усі тягарі та поневі-
ряння, залишитися щасливим і 
безтурботним. Я прожив з Богом 
у мирі та радості, чого і вам усім 
бажаю.

Багатьом людям варто було 
б дослухатися до порад мудрого 
священика. 

На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці народного аматорського хору «Барви Волині» 
Лановецького РБК - Алла Сливчук, Оля Сіра, Людмила Огродова, Роксолана Якобчук.

Жалюгідний МІДЯК мню? Я ж довіряла тобі», - Ольга дилася побути з дітьми. Виручає 

Світлий 
Божий дар

Співають волинянки ніжно, дзвінко, аж чарують, 
Їхні пісні - це свято для душі…
У них - і туга, і любов, й надія, 
І сині небеса, і золоті дощі…
У них - серце вкраїнського народу, 
І мрія, і землі краса…
Співають волинянки про козаків і про дівочу вроду, 
Про почуття бентежні, про життя…  
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*     *     *

На Кубку світу зі спортив-
ної гімнастики в німецькому 
Котбусі українські спортсмени 
виграли дві золоті та одну брон-
зову медаль. Олег Верняєв та 
Ігор Радівілов здобули золото в 
дисциплінах на брусах і в опо-
рному стрибку. Діана Варінська 
виграла бронзу в змаганнях на 
колоді.

*     *     *
Одразу дві українки – Ганна 

Охота та Марія Бова – завоювали 
срібні медалі Чемпіонату світу з 
боксу серед жінок. У фіналі у ваго-
вій категорії до 48 кілограмів Ган-
на Охота поступилася п’ятиразовій 
чемпіонці світу та призерці Олім-
пійських ігор Чунгнейджанг Мері 
Ком Хмангте з Індії. Марія теж 
програла свій фінальний поєди-
нок у ваговій категорії до 64 кіло-
грам  китаянці Дань Доу. Чемпіо-
нат світу з боксу серед жінок від-
бувається у індійському Нью-Делі.

*     *     *
Жіноча збірна України з бас-

кетболу пробилася до фіналь-
ної частини чемпіонату Євро-
пи-2019. 21 листопада наша ко-
манда у заключному матчі квалі-
фікації поступилася у гостях Іспа-

нії - 71:84, однак фінішувала у групі 
другою, слідом за іспанками. Укра-
їнки змагалися за путівку на Єв-
робаскет-2019 з іншими збірни-
ми, які завершили кваліфікацію на 
аналогічних позиціях. На ЧЄ-2019 
потрапляли шість із восьми дру-
гих збірних. Україна з 10 очками у 
підсумку стала п’ятою та отрима-
ла перепустку на Євробаскет. Чем-
піонат Європи з баскетболу відбу-
ватиметься з 27 червня до 7 липня 
2019 року в Сербії та Латвії.

*     *     *
Для збірної України това-

риський матч проти Туреччини 
був останнім у 2018 році. Коман-
да Андрія Шевченка восени успіш-
но виступила у Лізі націй та проби-
лася до найсильнішого дивізіону 
турніру. Збірна Туреччини під ке-
рівництвом екс-тренера “Шахтаря” 

Мірчі Луческу вилетіла до третьо-
го за силою дивізіону C, де розпо-
чне наступний розіграш змагань.

Головний тренер нашої коман-
ди Андрій Шевченко вирішив пе-
ревірити у цій грі молодь. 

У складі збірної дебютували 
два гравці - захисник Віталій Мико-
ленко вийшов у стартовому складі, 
а форвард Мар’ян Швед з’явився у 
другому таймі на заміну. 

Українці краще виглядали у 
першій половині гри. Проте, по пе-
рерві ініціативу перехопили тур-
ки. М’яч впродовж гри двічі влітав 
у ворота Андрія Луніна, але госпо-
дарі поля забивали з порушенням 
правил. У підсумку в матчі було за-
фіксовано нічию 0:0.

*     *     *
Легендарний форвард київ-

ського Динамо та збірної СРСР 

Віктор Каневський пішов з жит-
тя. Футболіст помер у віці 83 років. 
Легендарний нападник виступав 
за Динамо 1953 - 1964 роках, про-
вівши за київський клуб 195 мат-
чів, в яких відзначився 80-а голами. 
У 1961-у він разом з Динамо виграв 
чемпіонат СРСР, у 1964-у - Кубок 
СРСР. Тренував запорізький Мета-
лург, харківський Металіст, Буко-
вину, Дніпро і Динамо (Ірпінь), пра-
цював помічником головного тре-
нера Пахтакора і Таврії. З 1988 року 
проживав у США.

Спортивна арена

Спорт Тернопільщини
ФУТБОЛ

18 листопада ФК «Вікторія» 
здобула кубок «Золота Осінь».

ФІТНЕС
Тернополянка Евеліна Кушнір 

стала чемпіонкою України з фітнес-
бікіні.

ВІЛЬНА БОРОТЬБА
Тернополянка Вероніка Кондра-

тенко стала найкращою на турнірі з 
вільної боротьби.

Ірина Коляденко стала третьою 
на Чемпіонаті світу.

Катерина Кондратенко і Надія 
Шимків вибороли бронзові нагоро-
ди Чемпіонату України з вільної бо-
ротьби серед юнаків та дівчат 2005 
р.н. і молодші.

Відкритий всеукраїнський тур-
нір з вільної боротьби імені Богдана 
Хмельницького закінчився для тер-
нополян позитивно. На турнірі вдало 
виступило двоє збаражчан – бронзо-
вий призер турніру Андрій Ткач (ва-
гова категорія 55 кг), а чемпіон тур-
ніру – Юрій Вовк (вагова категорія 
51 кг).

У Молдові Андрій Антонюк у ва-
говій категорії 60 кг посів третє міс-
це.

БОКС
Чемпіонами у своїх вагових ка-

тегоріях стали Матвій Мельник, 
Остап Бирчак, Максим Мідько та 

Ілля Гуневіч. Бронзові медалі здобу-
ли Юрій Джеджора, Стас Кольцов 
та Микола Дукельський.

Тернопільський спортсмен На-
зар Кордупель зайняв третю схо-
динку на чемпіонаті України та здо-
був виклик у збірну України.

ТАЇЛАНДСЬКИЙ БОКС
Максим Сливінський привіз до-

дому два золота: за перше місце в 
розділі «Муай Тай» і за перше місце 
в розділі К-1. Сергій Хоркавий ви-
боров золото за перше місце в розді-
лі К-1 та срібло в розділі «Муай Тай».

БАСКЕТБОЛ
БК «Тернопіль-ТНЕУ» під час 

чергової зустрічі в рамках Кубку 
України переміг суперліговий «Київ-
Баксет» з рахунком 101:90. За попе-
редньої зустрічі тернополяни посту-
пилися – 68:101.

ГРЕКО-РИМСЬКА БОРОТЬБА
На ювілейному міжнародно-

му турнірі з греко-римської бороть-
би серед кадетів (2002-2004 р.н) та 
молодших юнаків (2005-2007 р.н) 
пам‘яті першого президента феде-
рації боротьби Закарпатської облас-
ті Токаря М.І. Володимир Войтович 
переміг у ваговій категорії 51 кг.

БІАТЛОН
Тернополянка Олена Підгруш-

на у контрольній гонці посіла друге 
місце.

Переможці груп першого ди-
візіону зустрінуться у фіналі чо-
тирьох, де й розіграють перший 
трофей Ліги націй.

Дивізіон А:
Вихід у фінал чотирьох: Порту-

галія, Англія, Швейцарія, Нідерлан-
ди

Залишається в Дивізіоні 
А: Бельгія, Франція, Італія, Нідер-
ланди, Португалія, Іспанія, Швей-
царія, Англія.

Виліт до Дивізіону B: Німеччи-
на, Ісландія, Польща, Хорватія.

Дивізіон В:
Вихід до Дивізіону А: Україна, 

Боснія і Герцеговина, Данія, Швеція
Залишається в Дивізіоні B: Ав-

стрія, Уельс, Чехія, Росія

Виліт до Дивізіону С: Північна 
Ірландія, Ірландія, Туреччина, Сло-
ваччина

Дивізіон С:
Вихід в Дивізіон В: Фінляндія, 

Норвегія, Сербія, Шотландія
Залишається в Дивізіоні С: Гре-

ція, Албанія, Угорщина, Болгарія, 
Румунія, Ізраїль.

Виліт до Дивізіону D: Естонія, 
Словенія, Литва, Кіпр

Дивізіон D:
Вихід до Дивізіону С: Грузія, Бі-

лорусь, Македонія, Косово
Залишаються в дивізіоні: Ка-

захстан, Латвія, Андорра, Сан-
Марино, Мальта, Гібралтар, Ліх-
тенштейн, Фарерські острови, 
Люксембург, Молдова, Азербай-
джан, Вірменія.

Розпочався тур ще у 
п’ятницю, 23 листопада, мат-
чем “Шахтаря” проти “Львова”. 
І закінчився першою несподі-
ванкою – гірники не зуміли об-
іграти суперників. Героєм зу-
стрічі можна вважати голкіпе-
ра “Львова” Олександра Банду-
ру, який неодноразово рятував 
свою команду. Як підсумок – ну-
льова нічия. “Шахтар” і надалі 
перший.

Львівські “Карпати” попе-
редні п’ять матчів чемпіона-
ту провели на виїзді. Тож після 
двомісячної перерви поверта-
лися до рідного міста. До цього 
часу на стадіоні “Україна” навіть 
замінили табло. Не допомогло. 
“Зелено-білі” знову програли 
вдома. Цього разу “Десні”. Черні-
гівська команда ще до перерви 
двічі забила у ворота “Карпат”. 
А у другому таймі львів’яни за-
лишилися у меншості – вилучи-
ли захисника Олега Бородая.

Це п’ята поспіль поразка 
у рідних стінах для “Карпат”. 
“Десна” ж піднялася на п’яте 
місце.

Ще одним матчем субо-
ти стала гра “Маріуполя” про-
ти “Ворскли”. Полтавчани пере-
бувають на четвертій сходин-
ці, азовці ж на межі топ-6, від-
так кожне набране очко – це 
можливість поборотися за єв-
рокубкові місця. Так і сталося. 
Все у матчі вирішив єдиний гол 
у другому таймі. “Маріуполь” 
здобув мінімальну перемогу і 
піднявся на шосте місце, обій-
шовши “Зорю”. Окрім того, від-

ставання від четвертої “Вор-
скли” тепер складає лише одне 
очко.

Недільну програму туру 
відкривав матч “Олімпіка” та 
“Зорі”. Обом командам треба 
було перемагати. Донеччанам 
– щоб обійти “Карпати” та зрів-
нятися з “Львовом” за набрани-
ми очками. “Зорі” – щоб повер-
нутися у топ-6.

Не склалося. Голи у матчі 
було забито у другому таймі з 
різницею у сім хвилин. Спочат-
ку “Зоря” вийшла вперед завдя-
ки Вернидубу. Але не головно-
му тренеру Юрію, а його сину 
Віталію. Центральний захис-
ник влучно пробив головою 
після подачі з кутового.

Однак його тезка Віталій 
Балашов рахунок зрівняв. Пів-
захисник точно виконав 11-ме-
тровий удар.  “Зоря” тепер 
лише сьома, а “Олімпік” підняв-
ся на дев’яте місце.

Дев’ять поразок поспіль у 
чемпіонаті. Саме такий показ-
ник був в одеського “Чорно-
морця” перед матчем з київ-
ським “Арсеналом”. Сам матч 
міг і не відбутися, адже на ста-
діоні в Одесі відключили опа-
лення. Та все ж команди зігра-
ли. На радість одеським вболі-
вальникам. Адже “моряки” на-
решті перемогли.

Всі голи припали на другий 
тайм. Спочатку “Арсенал” вий-
шов вперед після удару Сергія 
Семенюка. Та все ж “Чорномо-
рець” не лише врятувався від 
поразки, але й виграв, забивши 

два голи з різницею в одну хви-
лину. 

Змін у турнірній таблиці ця 
перемога не принесла – оде-
сити і надалі на передостан-
ньому місці. Однак відрив від 
“Арсенал-Київ”, які останні, те-
пер зріс до п’яти очок.

Центральним матчем ста-
ла гра “Олександрії” проти “Ди-
намо”. Команди у турнірній та-
блиці розділяло лише два очки. 
А зважаючи, що “Шахтар” перед 
тим зіграв у нічию, вони могли 
наблизитися до лідера, зали-
шивши позаду суперника.

Матч виявився доволі бо-
йовим, а перший гол у зустрічі 
було забито вже на третій хви-
лині. – Андрію Цурікову вдався 
ефектний удар злету в дальній 
кут. На відповідь “Динамо” зна-
добилося півгодини – забив Бе-
ньямін Вербіч.

Та антигероєм зустрічі смі-
ливо можна вважати воротаря 
“Динамо” Дениса Бойка. У про-
стій ситуації у другому таймі 
він пішов у стик з Цуріковим – у 
м’яч не зіграв, але суперника у 
штрафному майданчику зава-
лив. Як наслідок – призначен-
ня пенальті, яке чітко реалізу-
вав Андрій Запорожан.

Зважаючи, що команди 
більше не забивали, господа-
рі поля святкували перемо-
гу. Завдяки їй вони підняли-
ся на другу сходинку. “Динамо” 
тепер третє, а відставання від 
“Шахтаря” для киян зросло до 
дев’яти очок.

Результати усіх матчів:
Шахтар – Львів 0:0
Карпати – Десна 0:2 

Маріуполь – Ворскла 1:0
Олімпік – Зоря 1:1
Чорноморець – Арсенал-

Київ 2:1
Олександрія – Динамо 2:1 

Півзахисник Олександрії Ан-
дрій Цуріков за підсумками 
16-го туру названий найкра-
щим гравцем чемпіонату. Він 
відкрив рахунок у грі з кияна-
ми вже на 3-й хвилині зустрічі, 
що дозволило олександрійцям 
здобути підсумкову перемогу 
над киянами.

Найкращим тренером туру 
на думку експертної ради 
став Володимир Шаран, коман-
да якого завдяки своїй перемо-
зі вийшла на 2-й рядок чемпіо-
нату, обійшовши якраз “Дина-
мо”.

Ліга націй. Що далі?«Динамо» уже третє
16-й тур відзначився чималою кількістю 

несподіванок у матчах лідерів. А ще 
кожен матч УПЛ розпочинався із 

хвилини мовчання в пам’ять про жертв Голодомору 
в Україні.

Груповий етап дебютного 
розіграшу нового турніру 
від УЄФА завершений.

Найгірші команди в групах 
дивізіонів опускаються рангом 
нижче, а найкраща команда в 

кожній групі піднімається в сильніший 
дивізіон.
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У 25 років Арне Шмітт  
(Arne Schmitt) ризикнув 
кардинально змінити 

своє життя. З автомайстерні, де 
працював, він пішов на вулицю, 
узявши з собою… піаніно. І за 21 
рік, який відтоді минув, об’їздив 
зі своїм інструментом півсвіту. 
Грав у понад 300 містах. А в минулі 
вихідні Арне можна було почути і в  
Тернополі.

- Я люблю невеликі міста. Тернопіль не 
такий гучний, як Львів, і у ньому гарно зву-
чить музика, - каже він.  

На вечірній вулиці я зупинилася послу-
хати, звідки долинають звуки піаніно. Біля 
тернопільських фонтанів, на засніженій 
бруківці, за інструментом стояв симпа-
тичний чоловік у рукавицях. І хоч надворі 
якраз почалися перші морози, він кілька 
годин дарував свої мелодії перехожим. 

Сьогодні нікого не дивують музикан-
ти, які грають на вулицях. Але якщо ми 
звикли чути мелодії струнних, духових ін-
струментів або барабанів, то піаніно Арне 
викликає подив у всьому світі. Коли він 
розкладає свій інструмент посеред місь-
ких площ, подивитися на це збираються 
десятки, а то й сотні людей. 

У Тернополі Арне грав кілька днів і, 
каже, не очікував, що буде так холодно. Під 
час інтерв’ю показує спеціальні подушеч-
ки, які зберігають тепло. Музикант вдягає 
їх під рукавиці, щоб не замерзали пальці. 
З кафе в центрі міста, де ми розмовляємо, 
він час від час поглядає на своє піаніно, яке 
залишив на вулиці. З 1997 року Арне бук-
вально нерозлучний зі своїм інструмен-
том. Свою незвичайну історію він розповів 
читачам «Нашого ДНЯ».

Піаніно на колесах 
Арне вважає, що музика допомогла 

йому висловити свої почуття. Він наро-
дився у німецькому місті Гаген, у родині, 
де виховувалися разом десятеро дітей. У 
дитинстві вчився грати на акордеоні, але 
згодом влаштувався на «нормальну» робо-
ту в автомайстерні. Невдовзі він зрозумів, 
що хоче займатися тим, що справді прино-
ситиме йому задоволення. 

- Тоді у 1997 році я просто вийшов із 
піаніно на вулицю, - розповідає Арне. -  По-
перше, щоб почати заробляти гроші. А по-
тім я подумав: чому не стати музикантом? 
Хорошим музикантом, який подорожує зі 
своїм піаніно і вдосконалюється у своїй грі. 
Я відчув, що це моє покликання. Все поча-
лося з одного міста, потім було наступне, а 
далі все більше і більше. Моя головна мо-
тивація полягала в тому, що я хотів зроби-
ти щось особливе, і кинув виклик сам собі. 
Я був дуже сором'язливим, і хотів випробу-

вати себе, щоб розвиватися. 
Німеччина, Великобританія, Ірландія, 

Норвегія, Швеція, Австрія, Польща і навіть 
Китай - Арне намагається пригадати кра-
їни, у яких виступав. З роками музикант 
змінював інструменти. Спочатку він на-
віть грав на роялі вагою 385 кілограмів. 
Музичний інструмент стояв на п'єдесталі, 
який можна було рухати вручну. Згодом 
з’явилися більш компактні інструменти. 
Арне вигадував найрізноманітніші спосо-
би, щоби їх перевозити: з допомогою при-
чепа або ж складаючи в кузов автомобіля. 
Недавно у нього з’явилося значно легше за 
вагою піаніно, яке можна скласти у сакво-
яж на колесах. З таким він приїхав і до Тер-
нополя.

- Спершу я просто вмів налаштовувати 
піаніно, коли воно виходило з ладу, - роз-
повідає Арне. - Згодом почав експеримен-
тувати із його наповненням, доповнивши 
класичне піаніно деякими електронними 
елементами, які виявилися легшими та 
кращими. Звичайно, я використовую до-
помогу різних компаній і майстерень, але 
ідеї обдумую сам. Я люблю створювати 
нові речі. Міркую, як зробити інструмент 
легшим і вдосконалити спосіб транспор-
тування.

Як це можливо?
За час своїх вуличних подорожей Арне 

записав кілька альбомів, які успішно про-
даються в Європі, та зібрав на своїй сто-
рінці «Piano across the world» у «Фейсбуці» 
понад 14  тисяч вподобань.  

- Я багато часу проводжу без рідних і 
близьких, але зустрічаюся з різними людь-
ми по всьому світу, і мене це надихає, - каже 

Арне. - Реакція людей, як правило, дуже 
позитивна, коли вони бачать на вулиці 
піаніно. Багато хто підходить, цікавиться, 
звідки я приїхав. Іноді мене запитують: 
«Як ви сюди один довезли ваше піаніно? 
Як це можливо?». Або говорять, що їм по-
добається музика. 

В Україні німецький піаніст уже вдруге. 
Вперше потрапив у 2014 році, напередодні 
Майдану, тоді планував виступати у Києві. 
До Тернополя приїхав, оскільки почув про 
наше місто від друга. Прилетів літаком до 
Львова, а там винайняв автомобіль, у який 
зміг помістити своє піаніно.

Невеличкою перешкодою для гри на 
вулиці виявився сніг. Арне не грає, якщо є 
опади, щоб не пошкодити інструмент. Але 
це, каже він, дає йому трохи часу, щоб спо-
вільнитися і думати про життя, людей і 
духовність. 

- Те, що показують по телебаченню й 

пишуть у новинах, не завжди правда, - за-
уважує Арне. - Це лише одна точка зору. 
Я можу приїхати до Тернополя, побачити 
щось одне і сказати - о, тут холодно і сіро. 
Але в мене може бути інший досвід, і тоді 
я скажу – тут такі гарні люди, чудове озеро, 
смачна кава. Мені подобається, що я можу 
бачити життя різним. Адже змалку нас 
вчать, як усе влаштоване. Але це не завжди 
правда. Життя має більше можливостей - у 
ньому можливе все. 

«У світі багато хороших 
людей»

Арне ніколи не грає по нотах - кожен 
його виступ унікальний. Він імпрові-
зує, беручи за основу відомі хіти Майкла 
Джексона, Еріка Клептона, Елтона Джона, 
The Beatles. У майбутньому хоче творити 
власні пісні. Каже, є ще багато інших країн 
і міст, щоб подорожувати, не кажучи вже 
про новий досвід, який попереду. 

- Мені подобається свобода подорожу-
вати і робити те, що хочу, - каже Арне. - Я 
можу створити власну музику, можу імп-
ровізувати, а також заробляти цим гроші. 
На початку грошей вистачало тільки на 
основні потреби. Проте, через кілька років 
я знайшов способи заробити більше, а по-
тім інвестувати ці гроші. Часто я далеко від 
дому, але за десятки років своїх подорожей 
дізнався, що у світі багато хороших людей. 

З Тернополя Арне вирушив до Крако-
ва. Але планує повернуся. Про всі наступні 
подорожі він розповідає на своїй сторінці 
у «Фейсбуці». У багатьох країнах він має 
прихильників. І хоч чимало місцевих му-
зикантів грають не гірше, а деякі й більш 
майстерно, все одно люди з нетерпінням 
чекають приїзду Арне. Своєю музикою він 
говорить до серця кожного з нас: вірте в 
себе і слідуйте своїм мріям. 

Антоніна БРИК.

АРНЕ ШМІТТ: «Змалку нас вчать, як усе 
влаштоване. Але це не завжди правда. Життя 

має більше можливостей – у ньому можливе все»
Журналістка «Нашого ДНЯ» поспілкувалася з одним із найвідоміших вуличних музикантів із Німеччини
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UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 21.00, 03.00 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку, 

Країно!
09.30, 11.50, 14.20, 15.10, 16.40, 22.45, 

01.10, 02.25, 03.55 Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.25, 14.05 Телепродаж.
12.00 Енеїда.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Д/с “Свiт дикої природи”.
15.20 Чудова гра.
15.55 Д/с “Цiкаво.com”.
16.25 Лайфхак українською.
16.55 По обiдi шоу.
18.00 Iнформацiйна година.
19.00 Разом.
19.30 Д/с “Життя з левами”.
20.05 Т/с “Монро”.
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.45 Шахтарська змiна.
22.15 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.50, 02.30 Складна розмова.
23.20 Перша шпальта.
00.00 Тюсо.
01.25 Розсекречена iсторiя.
03.35 Тема дня.
”.

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

00.45, 05.25 “ТСН”.
09.30, 11.15, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.05 “Мiняю жiнку”.
14.40 “Сiмейнi мелодрами”.
15.40 Т/с “Моє чуже життя”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова Во-

лодарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45 Х/ф “Жити заради кохання”.
21.45 “Мiняю жiнку 14”.
23.30, 00.50 Х/ф “Втеча з Шоушенка”.
04.30 “Свiтське життя”.

Iíòер
02.45 Х/ф “Три плюс два”.
03.15, 04.05, 05.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.40, 04.45 “Top Shop”.
05.10 “Подробицi” - “Час”.
05.50 М/ф.
06.15, 22.10 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 “Новини”.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 02.30 “Стосується 

кожного”.
11.15 Т/с “Платня за порятунок”, 1 с.
12.25 Т/с “Платня за порятунок”, 2-4 с.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
23.50 Х/ф “Загублене мiсто Z”.

ICTV
04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!
04.45 Служба розшуку дiтей.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

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

Стогнiєм.
10.15 Антизомбi.
11.15, 13.20 Секретний фронт. Дайджест.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.20 Х/ф “Каратель”.
16.40 Х/ф “Мiцний горiшок: Хороший 

день, щоб померти”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Прорвемось!
21.25 Т/с “Пес”.
22.45 Свобода слова.
00.55 Х/ф “Ворог мiй”.
02.50 Т/с “Прокурори”.
03.35 Т/с “Патруль. Самооборона”.

ÑТБ
06.40, 15.25 Все буде добре!
08.45, 19.00, 23.40, 00.40 Т/с “Коли ми 

вдома”.
09.45 Зваженi та щасливi.
12.50 Битва екстрасенсiв.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.00, 22.45 Хата на тата.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
03.10 Служба розшуку дiтей.
05.10 Абзац.
06.45, 08.35 Kids` Time.
06.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.40 М/ф “Барток Неперевершений”.
10.00 М/ф “Кiт у чоботях”.
11.40 Х/ф “Земля тролiв”.
13.50 Х/ф “Угода з дияволом”.
15.50 Х/ф “Учень чародiя”.
17.50, 02.00 Таємний агент.
19.00 Ревiзор.
22.05 Пристрастi за ревiзором.
00.10 Пост шоу. Таємний агент.

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

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

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

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

07.30 Фiнансовий тиждень.
07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55, 

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

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

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

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

03.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 04.40 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с “Черговий лiкар”.
16.00 Iсторiя одного злочину 4.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Ангелiна”, 1 i 2 с.
23.30 Х/ф “Цар скорпiонiв”.
01.30 Телемагазин.
02.00 Х/ф “1+1”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Каспер”.
08.00 Т/с “Дорогий лiкар”.
09.45 Х/ф “Їх помiняли тiлами”.
11.50 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
14.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.15, 21.00 “Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка”.
16.15, 22.00 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
17.15 Т/с “Доктор Хаус”.
23.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
00.00 Х/ф “Джейн Ейр”.
02.15 “Їже, я люблю тебе!”
03.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
04.50, 04.45 “Top Shop”.
05.20 Х/ф “Сорок перший”.
07.00 Х/ф “Важка вода”.
08.40, 18.20 “Свiдок. Агенти”.
09.20 Х/ф “Зникнення свiдка”.
11.00 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
12.50, 03.25 “Речовий доказ”.
15.55, 16.50, 21.30 “Легенди карного 

розшуку”.
19.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.45 Т/с “Бюро легенд”.
01.55 “Легенди бандитського Києва”.
03.15 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Правда життя. Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Риф 3D: Приплив”.

11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
14.00, 20.00 Танька i Володька.
15.00, 03.40 Вiталька.
17.00, 02.50 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
22.00 Готель Галiцiя.
23.00 ЛавЛавCar 3.
00.00 Країна У.
01.00 Теорiя зради.
02.00 БарДак.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

Анатолiчем, Ю. Шпачинською та 
Т. Калатай.

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

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

12.00 “Полудень” з Ю. Литвиненко.
13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроловою 

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.05, 14.00 Правда життя.
09.00 Дикi острови.
10.00, 17.50 Шалена подорож.
10.55, 02.15 Скептик.
11.55 Брама часу.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
15.05, 23.35 Великi танковi битви.
16.00, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
16.50, 22.45 Iдеї, що перевернули свiт.
18.45, 20.45 Битва цивiлiзацiй.
00.30 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Пригоди жовтої валiзки”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Вiрнi друзi”.
09.30 “Спогади”.
10.05 “Володимир Iвасюк. Iдеальне вбив-

ство”.
11.05 “Моя правда”.
11.55 Х/ф “Цвiтiння кульбаби”.
13.20 Х/ф “Сiнг-Сiнг”.
15.30 Х/ф “Вантаж без маркування”.
17.15 Х/ф “П`ять хвилин страху”.
19.00 Т/с “Мемуари Шерлока Холмса”.
21.00 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Мiж високих хлiбiв”.
00.30 “Позаочi”.
01.20 “Академiя смiху”.
02.00 Т/с “Архiв Шерлока Холмса”.
03.40 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.10, 18.10 “Спецкор”.
08.50 “ДжеДАI”.
09.25 Т/с “Опер за викликом 2”.

13.30 Х/ф “Наутiлус: Володар океану”.
15.00 Т/с “Вуличний боєць”.
18.30 17 тур ЧУ з футболу. “Динамо” - 

“Чорноморець”.
20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.40, 23.25 Т/с “Кiстки 2”.
22.30 Т/с “Кiстки 3”.
01.05 Х/ф “Придорожнiй заклад 2: 

Останнiй виклик”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 07.00, 04.15 Оттак мастак!
07.30, 00.10 Мамареготала.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.10 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.10 М/с “Футурама”.
13.10 М/с “Сiмпсони”.
17.30 Т/с “Куратори”.
18.40 Т/с “Дефективи”.
20.30 Т/с “СуперКопи”.
22.00 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
03.00 “Роздовбаї”.
05.10 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.45 Кiнний спорт. Longines Masters. 

Париж.
01.15, 07.30 Бiатлон. Кубок свiту. Поклюка. 

Змiшана естафета.
02.00 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 

Лiллехаммер. Переслiдування.
02.30, 05.30, 09.30, 13.30 Стрибки на лижах 

з трамплiну. Кубок свiту. Нижнiй 
Тагiл. HS 134.

04.00, 08.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк-
Луїс. Жiнки. Супергiгант.

05.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер Крiк. 
Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.

07.00 Бiатлон. Кубок свiту. Поклюка. 
Супермiкст.

10.30 Олiмпiйськi iгри. “Земля легенд”.
11.00 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”. 

Пхенчхан-2018.
12.00 Футбол. ЧC серед дiвчат (до 17 

рокiв). Уругвай. Фiнал.
15 .00 ,  18 .30 ,  20 .45  Снукер .  UK 

Championship. Йорк. День 3.
19.15 Дзюдо. “Великий Шолом”. Японiя.
19.40 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. 

“Вашингтон” - “Анахайм”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Саутгемптон - МЮ. Чемпiонат Англiї.
07.45, 19.55 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Шахтар - Олiмпiк. Чемпiонат України.
10.00 “Великий футбол”.
11.45 Рома - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
13.35 Челсi - Фулхем. Чемпiонат Англiї.
15.30 Live. Жеребкування фiнальної стадiї. 

Лiга Нацiй УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Огляд турнiру. Лiга Нацiй УЄФА.
16.55, 22.15 Топ-матч.
17.05 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.00, 19.50 Передмова до “Мiлан - Бар-

селона” (2004/05). Золота Колекцiя 
Лiги чемпiонiв з А. Шевченком.

18.05 Мiлан - Барселона (2004/05). Зо-
лота Колекцiя Лiги чемпiонiв з А. 
Шевченком.

20.25 Арсенал - Тоттенхем. Чемпiонат 
Англiї.

22.50 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
23.45 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат України.

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

15.00, 21.00, 03.00 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку, 

Країно!
09.30, 11.50, 14.20, 16.45, 22.45, 01.10, 

02.25, 03.55 Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.25, 14.05 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смачнi iсторiї”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Д/с “Свiт дикої природи”.
15.15 Т/с “Галерея Вельвет”.
16.55 UA:Фольк.
18.00 Iнформацiйна година.
19.00 Спiльно.
19.30 Д/с “Життя з левами”.
20.05 Т/с “Монро”.
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Д/с “Погляд зсередини”.
22.55, 01.25 Розсекречена iсторiя.
00.00 Тюсо.
02.30 Складна розмова.
03.35 Тема дня.
04.00 #БiблiоFUN з Р. Семкiвим.
04.25 Koktebel Jazz Festival.
05.45 Д/с “Незвичайнi культури”.

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

00.45, 05.25 “ТСН”.
09.30, 11.20, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.10 “Мiняю жiнку”.
14.40 “Сiмейнi мелодрами”.
15.40 Т/с “Моє чуже життя”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова Во-

лодарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45 Х/ф “Жити заради кохання”.
21.45, 23.45, 00.50 “Iнспектор. Мiста”.
01.40 Х/ф “Життя i доля”.

Iíòер
06.00 М/ф.
06.15, 22.10 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.20 Х/ф “Iнтуїцiя”.
12.35 Х/ф “Ти не ти”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 02.10 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
23.50 Х/ф “Уцiлiлий”.
02.55 “Орел i решка. Шопiнг”.

04.45 “Top Shop”.
05.15 “Подробицi” - “Час”.

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

Стогнiєм.
10.10 Прорвемось!
11.10 Антизомбi.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Перший удар”.
14.50, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
17.45 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
22.45 “На трьох”.
23.50 Х/ф “Константiн”.
02.05 Т/с “Прокурори”.
02.50 Т/с “Патруль. Самооборона”.

ÑТБ
07.10, 15.25 Все буде добре!
09.10, 19.00, 00.00, 01.05 Т/с “Коли ми 

вдома”.
10.15, 20.00, 22.35 МастерШеф.
13.05 Битва екстрасенсiв.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.

Íоâий êаíаë
Вiвторок, 4 грудня
03.15, 02.30 Зона ночi.
05.00 Абзац.
06.45, 07.55 Kids` Time.
06.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.00, 01.30 Київ вдень i вночi.
09.00 Т/с “Любов напрокат”.
10.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
17.05, 19.00 Вар`яти.
21.00 Пацанки. Нове життя.
23.30 Х/ф “Дзвiнки”.

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

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

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

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

07.30 Код успiху.
07.50 Будiвельний стандарт.

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

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

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

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

03.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 04.40 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с “Черговий лiкар”.
16.00 Iсторiя одного злочину 4.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Ангелiна”, 3 i 4 с.
23.20 Без панiки.
00.00, 02.15 Т/с “CSI: Маямi”.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Каспер”.
08.00 Т/с “Дорогий лiкар”.
09.50 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
14.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.15, 21.00 “Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка”.
16.15, 22.00 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
17.15 Т/с “Доктор Хаус”.
23.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
00.00 “Їже, я люблю тебе!”
02.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45 Х/ф “Гуру”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Сумка iнкасатора”.
10.40, 19.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
12.50, 03.20 “Речовий доказ”.
15.50, 16.50, 21.30 “Легенди карного 

розшуку”.
23.45 Т/с “Бюро легенд”.
01.55 “Легенди бандитського Києва”.
03.15 “Випадковий свiдок”.
03.50 “Правда життя. Професiї”.
04.50 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Долина папоротi: Тропiчний 

лiс”.
11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.

14.00, 20.00 Танька i Володька.
15.00, 03.40 Вiталька.
17.00, 02.50 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
22.00 Готель Галiцiя.
23.00 ЛавЛавCar 3.
00.00 Країна У.
01.00 Теорiя зради.
02.00 БарДак.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

Анатолiчем, Ю. Шпачинською та 
Т. Калатай.

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

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

12.00 “Полудень” з Ю. Литвиненко.
13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроловою 

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.00, 14.00 Правда життя.
09.10 Дикi острови.
10.10, 17.50 Шалена подорож.
11.05 Скептик.
12.05 Брама часу.
13.00, 19.40 Речовий доказ.
15.05, 23.35 Великi танковi битви.
16.00, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
16.55, 22.45 Iдеї, що перевернули свiт.
18.45, 20.45 Битва цивiлiзацiй.
00.35 Мiстична Україна.
02.10 Код доступу.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Дiловi люди”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Королева бензо-

колонки”.
09.30 “Вахтанг Кiкабiдзе: таємницi 

тбiлiського хулiгана”.
10.30 “Моя правда”.
11.20 Х/ф “Тримайся, козаче!”
12.35 Х/ф “Iаков”.
15.50 Х/ф “Золоте теля”.
19.00, 01.50 Т/с “Мемуари Шерлока 

Холмса”.
21.00 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Снiгова королева”.
00.30 “Позаочi”.
01.20 “Академiя смiху”.
03.30 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
08.25, 01.00 Т/с “Мушкетери”.

09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.00, 17.15 “Загублений свiт”.
12.00 Вiдеобiмба.
13.10 Х/ф “Кiкбоксер”.
15.05 Х/ф “Придорожнiй заклад”.
18.50 “ДжеДАI”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.35, 03.00 Т/с “Кiстки 3”.
23.20, 02.05 Т/с “Кiстки 2”.
03.40 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 07.00, 04.05 Оттак мастак!
07.30, 00.05 Мамареготала.
09.45 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.10 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.10 М/с “Футурама”.
13.10 М/с “Сiмпсони”.
17.30 Т/с “Куратори”.
18.50 Т/с “Дефективи 2”.
20.30 Т/с “СуперКопи”.
22.05 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
02.50 “Роздовбаї”.
04.55 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.30, 04.00, 08.00, 11.30 Снукер. UK 

Championship. Йорк. День 3.
02.00, 02.15, 13.00 “Watts”.
02.30, 09.30 Бiатлон. Кубок свiту. Поклюка. 

Змiшана естафета.
03.30, 10.30 Бiатлон. Кубок свiту. Поклюка. 

Супермiкст.
05.30 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”. 

Пхенчхан-2018.
06.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк-Луїс. 

Жiнки. Супергiгант.
07.30, 11.00, 14.30 Гiрськi лижi. Кубок 

свiту. Бiвер Крiк. Чоловiки. Слалом-
гiгант. Спроба 2.

14.00 Дзюдо. “Великий Шолом”. Японiя.
15 .00 ,  18 .30 ,  20 .45  Снукер .  UK 

Championship. Йорк. День 4.
19.45 Автоспорт. Серiя WTCC. Мехдi 

Беннанi.
20.15 “Краще з кiнного спорту”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 16.00 “Європейський weekend”.
06.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
07.15, 21.35 Огляд турнiру. Лiга Нацiй 

УЄФА.
08.10 Лiверпуль - Евертон. Чемпiонат 

Англiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Ворскла - Александрiя. Чемпiонат 

України.
12.10 “Великий футбол”.
13.55 Фiорентiна - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
16.50 Аталанта - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
18.40, 21.20 Топ-матч.
18.55 Челсi - Фулхем. Чемпiонат Англiї.
20.50, 01.35 “Ситкорiзи”.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.45 Шахтар - Олiмпiк. Чемпiонат України.
02.05 Саутгемптон - МЮ. Чемпiонат Англiї.
03.55 Мiлан - Парма. Чемпiонат Iталiї.

Поíедіëоê

Віâòороê

3 грудня

4 грудня

nday.te.ua
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UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 21.00, 03.10 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку, 

Країно!
09.30, 11.50, 14.20, 22.45, 01.10, 04.05, 

05.25 Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.25, 14.05 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смачнi iсторiї”.
13.10 РадiоДень.
13.35 Д/с “Свiт дикої природи”.
14.30 52 вiкенди.
15.15, 01.25 Бiатлон. Кубок свiту. I 

етап. Iндивiдуальнi перегони 20 км, 
чоловiки.

17.10, 05.30 Д/с “Незвичайнi культури”.
18.00 Iнформацiйна година.
19.00 Шахтарська змiна.
19.30 Д/с “Життя з левами”.
20.05 Т/с “Монро”.
21.25, 03.30 UA:Спорт.
21.45 Складна розмова.
22.15 Д/с “Погляд зсередини”.
22.55 Схеми. Корупцiя в деталях.
23.25 Букоголiки.
00.00 Тюсо.
03.45 Тема дня.
04.10 #KiноWALL з С. Тримбачем.
04.40 Koktebel Jazz Festival.

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

00.45, 05.25 “ТСН”.
09.30, 11.20, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.15 “Мiняю жiнку”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 Т/с “Моє чуже життя”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова Во-

лодарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45 Х/ф “Жити заради кохання”.
21.45, 22.55 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
00.05, 00.50 Х/ф “Життя i доля”.

Iíòер
06.00 М/ф.
06.15, 22.10 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.30, 12.25 Х/ф “Закохайся в мене, якщо 

наважишся”.
13.00 Х/ф “Це не я, це - вiн!”
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.45 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
23.50 Х/ф “Балада про доблесного лицаря 

Айвенго”.
02.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.45 “Top Shop”.
05.15 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.55, 13.20 Х/ф “Ворог мiй”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.55, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
17.45 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
22.45 “На трьох”.
23.45 Х/ф “Секретнi матерiали: Боротьба 

за майбутнє”.
02.00 Т/с “Прокурори”.
02.45 Т/с “Патруль. Самооборона”.

ÑТБ
06.55, 15.25 Все буде добре!
08.55, 19.00, 23.55, 01.00 Т/с “Коли ми 

вдома”.
10.00, 20.00, 22.35 МастерШеф.
13.00 Битва екстрасенсiв.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.45 Зона ночi.
04.45 Абзац.
06.35, 07.55 Kids` Time.
06.40 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.00, 01.40 Київ вдень i вночi.
09.00 Т/с “Любов напрокат”.
09.50 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
17.00, 19.00 Екси.
21.00 Пацанки. Нове життя.
23.30 Х/ф “Омен”.
02.40 Служба розшуку дiтей.

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

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

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

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

07.25 Драйв.
07.30 Медекспертиза.
07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 14.55, 

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

08.15 Полiгон.
09.25, 17.45 Час громади.

10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльно-
полiтичних подiй.

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

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

03.30 Сьогоднi.
09.30, 04.15 Зоряний шлях.
11.20, 04.40 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с “Черговий лiкар”.
16.00 Iсторiя одного злочину 4.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Ангелiна”, 5 i 6 с.
23.30, 02.00 Т/с “CSI: Маямi”.
01.30 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Каспер”.
08.00 Т/с “Дорогий лiкар”.
09.50 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
14.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.15, 21.00 “Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка”.
16.15, 22.00 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
17.15 Т/с “Доктор Хаус”.
23.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
00.00 “Їже, я люблю тебе!”
02.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
Середа, 5 грудня
05.20 Х/ф “Наприкiнцi ночi”, 1 c.
06.35 Х/ф “Вбивство у зимовiй Ялтi”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Корупцiя”.
10.35, 19.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
12.50, 03.15 “Речовий доказ”.
15.55, 16.50, 21.30 “Легенди карного 

розшуку”.
23.45 Т/с “Бюро легенд”.
01.55 “Легенди бандитського Києва”.
03.45 “Правда життя. Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Братик i сестричка”.
11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
14.00, 20.00 Танька i Володька.
15.00, 03.40 Вiталька.
17.00, 02.50 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
22.00 Готель Галiцiя.
23.00 ЛавЛавCar 3.
00.00 Країна У.

01.00 Теорiя зради.
02.00 БарДак.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

Анатолiчем, Ю. Шпачинською та 
Т. Калатай.

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

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

12.00 “Полудень” з Ю. Литвиненко.
13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроловою 

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.00, 14.00 Правда життя.
09.00 Дикi острови.
10.00, 17.45 Шалена подорож.
10.55 Скептик.
11.55 Брама часу.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.35 Великi танковi битви.
16.00, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
16.50, 22.45 Iдеї, що перевернули свiт.
18.45, 20.45 Битва цивiлiзацiй.
00.25 Мiстична Україна.
02.15 1377 спалених заживо.
03.00 Аджимушкай. Пiдземелля смертi.
03.50 Майор “Вихор”.
04.45 Iсторiя Києва.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Карусель”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 11.30 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.30 “Володимир Басов. Бiгун на довгi 

дистанцiї”.
12.25 Х/ф “Гуси-лебедi летять”.
14.00 Х/ф “Пророк Iєремiя”.
15.50 Х/ф “Небезпечно для життя”.
17.30 Х/ф “Раз на раз не випадає”.
19.00, 01.35 Т/с “Мемуари Шерлока 

Холмса”.
21.00 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Зимова вишня”.
00.35 “Позаочi”.
01.15 “Академiя смiху”.
03.15 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 12.50 “Помста природи”.
08.25, 01.00 Т/с “Мушкетери”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.

10.50, 17.15 “Загублений свiт”.
15.25 Х/ф “Захисник”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.35, 00.05, 02.05 Т/с “Кiстки 3”.
23.20 Т/с “Кiстки 2”.
04.20 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 07.00, 04.15 Оттак мастак!
07.30, 00.10 Мамареготала.
09.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.05 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.10 М/с “Футурама”.
13.10 М/с “Сiмпсони”.
17.30 Т/с “Куратори”.
18.50 Т/с “Дефективи”.
20.30 Т/с “СуперКопи”.
22.00 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
02.55 “Роздовбаї”.
05.05 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.30 Дрони. DR1 Champions. Бонн.
01.30, 05.30, 14.00 Бiатлон. Кубок свiту. 

Поклюка. Змiшана естафета.
02.30, 07.00, 13.00 Стрибки на лижах 

з трамплiну. Кубок свiту. Нижнiй 
Тагiл. HS 134.

04 .00 ,  08 .00 ,  11 .30  Снукер .  UK 
Championship. Йорк. День 4.

06.30, 19.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Бiвер Крiк. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

09.30 Автоспорт. Серiя WTCC. Мехдi 
Беннанi.

10.00, 17.15 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”. 
Пхенчхан-2018.

11.00 Бiатлон. Кубок свiту. Поклюка. 
Супермiкст.

15.00, 20.15 Бiатлон. Кубок свiту. Поклюка. 
Чоловiки. Iндивiдуальнi перегони.

18.20 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк-Луїс. 
Жiнки. Супергiгант.

19.45 Зимовi види спорту. “У гонитвi за 
iсторiєю”.

20.45 Снукер. UK Championship. Йорк. 
1/8 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Арсенал - Тоттенхем. Чемпiонат 

Англiї.
07.45, 16.00 “Моя гра”. Л. Кайоде.
08.15 Десна - Зоря. Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Уотфорд - Ман Сiтi. Чемпiонат Англiї.
12.10 Мiлан - Парма. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Арсенал-Київ - Карпати. Чемпiонат 

України.
16.30 Саутгемптон - МЮ. Чемпiонат Англiї.
18.20 “Ситкорiзи”.
18.50 Рома - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
20.40 Огляд турнiру. Лiга Нацiй УЄФА.
21.35 Live. Вулверхемптон - Челсi. 

Чемпiонат Англiї.
23.45 Фiорентiна - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
01.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
02.05 Ворскла - Александрiя. Чемпiонат 

України.

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

15.00, 21.00, 03.10 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку, 

Країно!
09.30, 11.50, 14.20, 17.50, 22.45, 01.10, 

04.05, 05.25 Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.25, 14.05 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смачнi iсторiї”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Д/с “Свiт дикої природи”.
15.15, 01.25 Бiатлон. Кубок свiту. I етап. 

Iндивiдуальнi перегони 15 км, жiнки.
17.10, 05.30 Д/с “Незвичайнi культури”.
18.00 Iнформацiйна година.
19.00 #ВУкраїнi.
19.30 Д/с “Життя з левами”.
20.05 Т/с “Монро”.
21.25, 03.30 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с “Погляд зсередини”.
22.55 Сильна доля.
00.00 Тюсо.
03.45 Тема дня.
04.10 #МузLove з Любою Морозовою.
04.40 Koktebel Jazz Festival.

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

00.45, 05.25 “ТСН”.
09.30, 11.25, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.20 “Мiняю жiнку”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 Т/с “Моє чуже життя”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова Во-

лодарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45 Х/ф “Жити заради кохання”.
21.45 “Грошi”.
22.30 “Право на владу”.
00.50 Х/ф “Життя i доля”.

Iíòер
06.00 М/ф.
06.15, 22.10 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.15 Х/ф “Велика маленька Я”.
12.30 Х/ф “Бум”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 02.20 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
23.50 Х/ф “Романс про закоханих”.
03.05 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.50 “Top Shop”.
05.20 “Подробицi” - “Час”.

ICTV

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

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.55, 13.20 Х/ф “Секретнi матерiали: 

Боротьба за майбутнє”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.55, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
17.45 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Багач-Бiдняк.
22.45 “На трьох”.
23.50 Х/ф “Секретнi матерiали: Хочу 

вiрити”.
01.50 Т/с “Прокурори”.
02.40 Т/с “Патруль. Самооборона”.

ÑТБ
06.50 Все буде добре!
08.55, 18.55, 00.00, 01.00 Т/с “Коли ми 

вдома”.
09.55 МастерШеф.
13.00 Битва екстрасенсiв.
15.25 Все буде добре! (12+).
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.00, 22.45 Зваженi та щасливi.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.25 Зона ночi.
04.45 Абзац.
06.35, 07.55 Kids` Time.
06.40 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.00, 01.20 Київ вдень i вночi.
09.00 Т/с “Любов напрокат”.
09.50 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Пацанки. Нове життя.
23.30 Х/ф “Корабель-примара”.
02.20 Служба розшуку дiтей.

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

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

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

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

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

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

08.15 Я маю право.
09.25, 16.45 Час громади.
10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльно-

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

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

03.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 04.40 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с “Черговий лiкар”.
16.00 Iсторiя одного злочину 4.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Ангелiна”, 7 i 8 с.
23.20 Контролер.
00.00, 02.15 Т/с “CSI: Маямi”.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Каспер”.
08.00 Т/с “Дорогий лiкар”.
09.50 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
14.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.15, 21.00 “Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка”.
16.15, 22.00 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
17.15 Т/с “Доктор Хаус”.
23.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
00.00 “Їже, я люблю тебе!”
02.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45 Х/ф “Наприкiнцi ночi”, 2 с.
07.00 Х/ф “Сумлiння”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Страх висоти”.
10.40, 19.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
12.50, 03.30 “Речовий доказ”.
15.55, 16.50, 21.30 “Легенди карного 

розшуку”.
23.45 Т/с “Бюро легенд”.
01.55 “Легенди бандитського Києва”.
03.15 “Випадковий свiдок”.
03.55 “Правда життя. Професiї”.
04.55 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Хоробрий кравчик”.
11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
14.00, 20.00 Танька i Володька.
15.00, 03.40 Вiталька.

17.00, 02.50 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
22.00 Готель Галiцiя.
23.00 ЛавЛавCar 3.
01.00 Теорiя зради.
02.00 БарДак.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

Анатолiчем, Ю. Шпачинською та 
Т. Калатай.

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

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

12.00 “Полудень” з Ю. Литвиненко.
13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроловою 

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.45, 13.55 Правда життя.
08.55 Дика природа Африки.
09.55, 17.50 Шалена подорож.
10.55 Скептик.
11.50 Брама часу.
12.45, 19.40 Речовий доказ.
15.05, 23.35 Великi танковi битви.
15.55, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
16.55, 22.45 Iдеї, що перевернули свiт.
18.45, 20.45 Битва цивiлiзацiй.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Багато галасу з нiчого”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 11.00 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.05 “Богдан Ступка. Забудьте слово 

“смерть”.
11.50 Х/ф “Веселi Жабокричi”.
13.05 Х/ф “Пророк Iєремiя”.
14.55 Х/ф “Вiдпустка за власний рахунок”.
17.20 Х/ф “Зимова вишня”.
19.00, 01.55 Т/с “Мемуари Шерлока 

Холмса”.
21.00 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Небезпечно для життя”.
00.35 “Позаочi”.
01.25 “Академiя смiху”.
03.35 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
08.25, 01.00 Т/с “Мушкетери 2”.

09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.15 “Загублений свiт”.
12.50, 04.20 “Облом.UA”.
15.25 Х/ф “Iмперiя акул”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.35, 23.20, 02.05 Т/с “Кiстки 3”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 07.00, 04.20 Оттак мастак!
07.30 Мамареготала. Найкраще.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.10 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.10 М/с “Футурама”.
13.10 М/с “Сiмпсони”.
17.35 Т/с “Куратори”.
18.40 Т/с “Дефективи”.
20.25 Т/с “СуперКопи”.
22.00 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
00.00 Мамареготала.
03.05 “Роздовбаї”.
05.10 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.30, 04.00, 08.00, 11.35, 20.45 Снукер. 

UK Championship. Йорк. 1/8 фiналу.
01.35, 05.30, 14.00, 17.15 Бiатлон. Ку-

бок свiту. Поклюка. Чоловiки. 
Iндивiдуальнi перегони.

02.30 “Watts”.
03.30 Дзюдо. “Великий Шолом”. Японiя.
07.00, 13.00, 18.45 Олiмпiйськi iгри. “Зал 

Слави”. Пхенчхан-2018.
09.30, 18.15 Зимовi види спорту. “У гонитвi 

за iсторiєю”.
10.00 Автоспорт. Серiя WTCC. Мехдi 

Беннанi.
10.30 Дрони. DR1 Champions. Бонн.
15.00 Бiатлон. Кубок свiту. Поклюка. 

Жiнки. Iндивiдуальнi перегони.
19.45 Шахи. Матч за звання чемпiона свiту. 

Лондон.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Аталанта - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
07.45 “Ситкорiзи”.
08.15 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Фiорентiна - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
12.05 Вулверхемптон - Челсi. Чемпiонат 

Англiї.
13.55 Ворскла - Александрiя. Чемпiонат 

України.
16.00, 18.15 “Check-in”.
16.25 МЮ - Арсенал. Чемпiонат Англiї.
18.45 Мiлан - Парма. Чемпiонат Iталiї.
20.35 Топ-матч.
20.40 Шахтар - Олiмпiк. Чемпiонат України.
22.50 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
23.45 Уотфорд - Ман Сiтi. Чемпiонат Англiї.
01.35 “Моя гра”. Л. Кайоде.
02.05 К`єво - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
03.55 Десна - Зоря. Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

5 грудня

6 грудня

nday.te.ua
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UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 21.00, 03.00 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку, 

Країно!
09.30, 11.50, 14.20, 16.45, 23.45, 01.10, 

02.45, 04.05 Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.25, 14.05 Телепродаж.
11.55 Д/с “Смачнi iсторiї”.
13.10, 14.30 РадiоДень.
13.35 Д/с “Свiт дикої природи”.
15.15, 01.25 Бiатлон. Кубок свiту. I етап. 

Спринт, 10 км, чоловiки.
16.55 Енеїда.
18.00 Iнформацiйна година.
19.00 Перший на селi.
19.30 Д/с “Життя з левами”.
20.05 Т/с “Монро”.
21.25, 03.20 UA:Спорт.
22.00 Перша шпальта.
22.30 Букоголiки.
23.00 Лайфхак українською.
23.20 Д/с “Гордiсть свiту”.
00.00 Тюсо.
03.45 Тема дня.
04.15 52 вiкенди.
04.40 UA:Фольк.
05.30 Д/с “Незвичайнi культури”.

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

“ТСН”.
09.30, 11.25, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.15 “Мiняю жiнку”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 Т/с “Моє чуже життя”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова Во-

лодарка”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.25 “Лiга смiху”.
22.25 “#Гуднайтшоу Валерiя Жидкова”.
23.10 “Розсмiши комiка”.
01.10 “Вечiрнiй Київ”.
05.10 “Чистоnews”.

Iíòер
06.00 М/ф.
06.15, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.20 Х/ф “Як одружитися i залишитися 

неодруженим”.
12.30 Х/ф “Бум 2”.
14.50, 15.50, 16.45, 01.35 “Речдок”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
23.50 Х/ф “Таємниця “Чорних дроздiв”.
03.50 “Клара Лучко. Три зустрiчi”.
04.30 “Вдалий проект”.
05.15 “Top Shop”.

ICTV

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

Стогнiєм.
10.05 Багач-Бiдняк.
12.05, 13.20 Х/ф “Секретнi матерiали: 

Хочу вiрити”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.20 Т/с “Пес”.
17.45 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.30 Дизель-шоу.
22.50 “Королева гумору”.
00.00 “На трьох”.
03.25 Т/с “Патруль. Самооборона”.

ÑТБ
05.55, 19.00 Т/с “Коли ми вдома”.
07.25 Хата на тата.
13.00 Т/с “Одружити не можна поми-

лувати”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.00 Цiєї митi рiк потому.
22.45 Ультиматум.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
03.05 Служба розшуку дiтей.
03.10 Абзац.
04.45, 05.35 Kids` Time.
04.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
05.40, 02.10 Київ вдень i вночi.
06.40 Ревiзор.
09.30 Пристрастi за ревiзором.
11.30, 21.40 Пацанки. Нове життя.
16.20, 19.00 Топ-модель.
00.10 Екси.

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

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

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

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

16.55, 17.55, 00.30, 01.10 Погода 
на курортах.

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

полiтичних подiй.
13.05 Iсторична година.
14.10, 15.30, 16.10 Iнформацiйний день.

17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
19.50 Дзеркало iсторiї.
22.00 БлогПост Hate Friday Night.
00.40 Хронiка дня.
01.15, 04.35, 05.15, 05.40 Машина часу.
02.10 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

03.30 Сьогоднi.
09.30, 04.20 Зоряний шлях.
11.20 Реальна мiстика.
13.25 Т/с “Любов пiд мiкроскопом”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Любов пiд мiкроскопом”.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка”.
19.50 “Говорить Україна”.
22.00 Т/с “Ноти любовi”, 1 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с “Ноти любовi”, 2 i 3 с.
02.00 Телемагазин.
02.30 Т/с “Ноти любовi”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Каспер”.
08.00 Т/с “Дорогий лiкар”.
09.50 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
14.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.15, 21.00 “Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка”.
16.15, 22.00 “Орел i решка. Морський 

сезон”.
17.15 Т/с “Доктор Хаус”.
23.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
00.00 “Їже, я люблю тебе!”
02.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.55 Х/ф “Легенда про княгиню Ольгу”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Преферанс по п`ятницях”.
10.45, 19.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
12.50, 03.20 “Речовий доказ”.
15.55, 16.55, 21.30 “Легенди карного 

розшуку”.
23.45 Т/с “Бюро легенд”.
01.55 “Легенди бандитського Києва”.
03.15 “Випадковий свiдок”.
04.20 “Правда життя. Професiї”.
05.15 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.25 Х/ф “Бiбi та Тiна: Зачарованi”.
11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.00 Одного разу пiд Полтавою.
14.00, 20.00 Танька i Володька.
15.00, 03.10 Вiталька.
17.00 Х/ф “Фантастична четвiрка”.
19.00 4 весiлля.
21.00 Х/ф “Фантастична четвiрка 2. Втор-

гнення Срiбного Серфера”.
22.45 Х/ф “Готель “Гранд Будапешт”.
00.30 Теорiя зради.
01.30 17+.
02.20 Панянка-селянка.

05.50 Кориснi пiдказки.

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

Анатолiчем, Ю. Шпачинською та 
Т. Калатай.

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

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

12.00 “Полудень” з Ю. Литвиненко.
13.15, 14.15, 15.15 “Деталi” з В. Фроловою 

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.50, 08.20, 14.00, 02.20 Правда життя.
09.00 Дика природа Африки.
10.05, 17.45 Шалена подорож.
11.00 Скептик.
11.55 Брама часу.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
15.05, 23.35 Великi танковi битви.
15.55, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
16.50, 22.45 Iдеї, що перевернули свiт.
18.45, 20.45 Битва цивiлiзацiй.
00.30 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Iдеальний чоловiк”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 11.20 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.30 “Клара Лучко. Три зустрiчi”.
12.10 Х/ф “Богдан-Зиновiй Хмельниць-

кий”.
14.15 Х/ф “Апачi”.
16.05 Х/ф “Раз на раз не випадає”.
17.30 Х/ф “Добре сидимо!”
19.00, 02.25 Т/с “Мемуари Шерлока 

Холмса”.
21.00 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Перше побачення”.
00.45 Х/ф “Невiдправлений лист”.
04.05 Кiноляпи.
04.35 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
08.25, 01.40 Т/с “Мушкетери 2”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50 “Загублений свiт”.
12.50 Вiдеобiмба.
15.30 Х/ф “40 днiв та ночей”.
17.15 “Цiлком таємно 2017”.
19.25 Х/ф “Людина президента”.
21.20 Х/ф “Людина президента 2”.
23.10 “Змiшанi єдиноборства. UFC ¹206”.
02.45 “Облом.UA”.
04.10 “Цiлком таємно”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 07.00, 04.50 Оттак мастак!
07.30 Мамареготала. Найкраще.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.05 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.10 М/с “Футурама”.
13.10 М/с “Сiмпсони”.
17.35 Т/с “Куратори”.
18.40 Т/с “Дефективи”.
20.30 Х/ф “Iдентифiкацiя Борна”.
23.00 “Без краватки”.
23.25 Х/ф “Ласкаво просимо додому, 

Роско Дженкiнс”.
01.35 Х/ф “Свiдок на весiллi 2”.
03.40 “Роздовбаї”.
05.35 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.30, 04.00, 08.00, 11.35 Снукер. UK 

Championship. Йорк. 1/8 фiналу.
02.00, 11.00 Олiмпiйськi iгри. “Земля 

легенд”.
02.30, 16.30 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”. 

Пхенчхан-2018.
03.30 Автоспорт. Серiя WTCC. Мехдi 

Беннанi.
05.30, 09.30, 14.00 Бiатлон. Кубок свiту. 

Поклюка. Жiнки. Iндивiдуальнi 
перегони.

07.00, 18.30 “Watts”.
13.00 Шахи. Матч за звання чемпiона свiту. 

Лондон.
15.00 Бiатлон. Кубок свiту. Поклюка. 

Чоловiки. Спринт.
17.30 Фрiстайл. Кубок свiту. Валь Торанс.
18.45 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 

свiту. Тiтiзе-Нойштадт. Квалiфiкацiя.
20.00 Санний спорт. Кубок свiту. Калгарi. 

Двiйки. Спроба 2.
21.15 Снукер. UK Championship. Йорк. 

1/4 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 МЮ - Арсенал. Чемпiонат Англiї.
07.45 Ворскла - Александрiя. Чемпiонат 

України.
09.30, 19.20 “Моя гра”. Л. Кайоде.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Рома - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
12.05 Шахтар - Олiмпiк. Чемпiонат України.
13.50 Уотфорд - Ман Сiтi. Чемпiонат Англiї.
16.00, 01.10 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
16.30, 18.55 “Тур Online”.
16.55 Live. Марiуполь - Шахтар. Чемпiонат 

України.
17.45 Футбол Tables.
19.50 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
20.45 Вулверхемптон - Челсi. Чемпiонат 

Англiї.
22.50 Свiт Прем`єр-лiги.
23.20 Аталанта - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
01.40 Лiверпуль - Евертон. Чемпiонат 

Англiї.
03.30 “Ситкорiзи”.
04.00 Арсенал-Київ - Карпати. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ранку, 

Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10, 03.00 

Новини.
09.30, 11.15, 03.25 Скелетон. Кубок свiту.
10.50, 19.50, 02.50 Погода.
10.55 Лайфхак українською.
12.15, 16.30 Телепродаж.
12.35, 22.30 Д/с “Неповторна природа”.
13.20 Х/ф “Iсус. Бог i Людина”.
15.10, 01.35 Бiатлон. Кубок свiту. I етап. 

Спринт, 7,5 км, жiнки.
16.50 По обiдi шоу.
17.50 Спiльно.
18.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
20.00 Розсекречена iсторiя.
21.25 Промiнь живий.
23.00 Свiтло.
00.00 Тюсо.
05.30 Д/с “Незвичайнi культури”.

Êаíаë “1+1”
06.00, 19.30 “ТСН”.
07.00 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 10.40 “Їмо за 100”.
11.20, 23.30 “Свiтське життя”.
12.25 Х/ф “Iнший”.
16.30, 21.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
00.35 “Лiга смiху”.
04.50 “Секретнi матерiали”.

Iíòер
05.45 М/ф.
06.40 “Чекай на мене. Україна”.
08.30 “Слово Предстоятеля”.
08.40 Х/ф “Висота”.
10.30 Х/ф “Йдучи - йди”.
12.10 Х/ф “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
14.10 Х/ф “Жандарм iз Сен-Тропе”.
16.10 Х/ф “Жандарм у Нью-Йорку”.
18.10 Х/ф “Жандарм одружується”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Сорочинський ярмарок”.
22.20 Х/ф “Арфа для коханої”.
00.10 Х/ф “Навiщо ти пiшов”.
02.05 “Леонiд Куравльов. Живе такий 

хлопець”.
02.45 “Стосується кожного”.

ICTV
05.05 Скарб нацiї.
05.15 Еврика!
05.25 Факти.
05.45 Бiльше нiж правда.
07.35 Я зняв!
09.30 Дизель-шоу.
10.45 Особливостi нацiональної роботи 2.

10.50 Особливостi нацiональної роботи 4.
12.45 Факти. День.
13.00, 01.20 “На трьох”.
15.20, 19.10 Т/с “Пес”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Х/ф “Джек Рiчер 2: Нiколи не по-

вертайся”.
22.40 Х/ф “Джек Рiчер”.

ÑТБ
05.55, 06.55 Т/с “Коли ми вдома”.
07.55 Караоке на Майданi.
09.00 Все буде смачно!
10.00 Битва екстрасенсiв.
12.05 Т/с “Було у батька два сини”.
16.05 Хата на тата.
19.00 Х-Фактор.
00.00 Цiєї митi рiк потому.
02.05 Ультиматум.

Íоâий êаíаë
03.10, 02.10 Зона ночi.
03.45, 04.20 Kids` Time.
03.50 М/с “Лунтiк i його друзi”.
04.25 Пацанки. Нове життя.
10.15 Гастарбайтери.
12.10 Вар`яти.
14.15 Хто зверху? (12+).
16.15 М/ф “Шрек 3”.
18.05 Х/ф “Голоднi iгри”.
21.00 Х/ф “Голоднi iгри. У вогнi”.
00.00 Х/ф “Будинок воскових фiгур”.

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

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

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

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

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

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

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

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

17.10 Стоп корупцiї!
18.10, 01.15 Машина часу.
18.30 Полiгон.
19.25 Особливий погляд.
20.00, 02.10, 05.15 Рандеву.
21.40, 03.00 Вiкно до Америки.
22.05 Док. проект.
23.15 Фiнансовий тиждень.
23.30 Кордон держави.
00.15 Винна Карта.
03.20 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Дiалоги з Патрiархом.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.15, 05.20 Зоряний шлях.
08.50 Т/с “Ангелiна”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Ангелiна”, 7 i 8 с.
17.00 Т/с “Вiдкрите вiкно”, 1 i 2 с.
20.00 Т/с “Вiдкрите вiкно”.
22.00 Т/с “Анютине щастя”.
01.50 Телемагазин.
02.20 Т/с “CSI: Маямi”.
03.45 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Каспер”.
08.10 “Дай Лапу”.
08.45 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
11.25 “Ух ти show”.
12.25 М/ф “Мухнемо на Мiсяць”.
14.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
19.10 Х/ф “Щоденник кар`єристки”.
21.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.00 Х/ф “Секс за обмiном”.
01.45 “Їже, я люблю тебе!”
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.15 Х/ф “Чорний трикутник”.
10.10 Х/ф “Морський характер”.
12.05 Т/с “Коломбо”.
15.40 “Речовий доказ”.
16.55 “Легенди карного розшуку”.
18.05 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 02.15 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Одиночне плавання”.
21.20 Х/ф “Оселя зла 3: Вимирання”.
23.15 Х/ф “Екстрасенс 2: Лабiринти 

розуму”.
01.10 “Таємницi кримiнального свiту”.
02.45 “Випадковий свiдок”.
03.15 “Правда життя. Професiї”.
04.15 “Легенди бандитської Одеси”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
12.10 Х/ф “Хоробрий кравчик”.
13.20 Х/ф “Герцог”.
15.00, 02.50 Панянка-селянка.
17.00 Х/ф “Готель “Гранд Будапешт”.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Зiрконавти.
00.00 Країна У.
01.00 Теорiя зради.

02.00 17+.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 15.00, 22.00 “Ехо України” з М. 

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

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

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

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

Трушик.
19.15 Iнтерв`ю з Ю. Литвиненко.
20.00 “The Week” з Т. Березовцем та П. 

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.25 Мiстична Україна.
08.15, 18.30 У пошуках iстини.
09.55 Великi танковi битви.
11.40 Битва цивiлiзацiй.
12.40, 21.00 Як працюють мiста.
14.40 Iдеї, що перевернули свiт.
16.30 Дикi острови.
17.30 Дика природа Африки.
00.00 У пошуках iнновацiй.
01.00 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Гуси-лебедi летять”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.00 Х/ф “Попелюшка-80”.
13.25 Х/ф “Дороги назад немає”.
17.20 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
21.00 Х/ф “Дорога в пекло”.
00.10 Х/ф “Тегеран-43”.
02.55 “Позаочi”.
03.45 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.05, 01.45 “102. Полiцiя”.
09.00 ДжеДАI 2018.
10.00 “Загублений свiт”.
14.10 Х/ф “Людина президента”.
16.05 Х/ф “Людина президента 2”.
17.55 Х/ф “Харлей Девiдсон i ковбой 

Мальборо”.
19.50 Х/ф “Самоволка”.
21.55 Х/ф “Я прийшов з миром”.
23.45 Х/ф “Кiлер мимоволi”.
02.40 “Облом.UA”.
03.35 “Цiлком таємно”.
05.15 “Змiшанi єдиноборства. UFC ¹231”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 05.10 Оттак мастак!
07.00 Мамареготала. Найкраще.

09.00, 10.00 Пiвнiчний Чекiн.
11.00 М/с “Сiмпсони”.
16.20 Х/ф “Iдентифiкацiя Борна”.
19.00 Х/ф “Перевага Борна”.
21.00 Х/ф “Ультиматум Борна”.
23.30 Х/ф “Червоний Дракон”.
02.00 Х/ф “Ганнiбал”.
04.05 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00 .30 ,  04 .00 ,  08 .00  Снукер .  UK 

Championship. Йорк. 1/4 фiналу.
02.00, 09.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Тiтiзе-Нойштадт. 
Квалiфiкацiя.

02.30 Санний спорт. Кубок свiту. Калгарi. 
Чоловiки. Спроба 2.

03.15 Санний спорт. Кубок свiту. Калгарi. 
Двiйки. Спроба 2.

05.30, 10.00 Бiатлон. Кубок свiту. Поклюка. 
Чоловiки. Спринт.

06.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 
свiту. Тiтiзе-Нойштадт. Квалiфiкацiя 
Перша трансляцiя: 7 грудня 2018р.

07.30 Олiмпiйськi iгри. “Земля легенд”.
10.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-

д`Iзер. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 1.

12.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Санкт-
Морiц. Жiнки. Супергiгант.

13.45, 18.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-
д`Iзер. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

15.00 Бiатлон. Кубок свiту. Поклюка. 
Жiнки. Спринт.

16.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 
свiту. Тiтiзе-Нойштадт. Мiкст.

19.00 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. 
“Вiннiпег” - “Сент-Луїс”.

20.00 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. 
“Баффало” - “Фiладельфiя”.

22.45 “Watts”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Вулверхемптон - Челсi. Чемпiонат 

Англiї.
07.45, 12.50 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
08.15 Марiуполь - Шахтар. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.40, 20.15, 22.30 Футбол News.
10.25 Чемпiонат Англiї. Передмова до туру.
10.55 МЮ - Арсенал. Чемпiонат Англiї.
13.20 Ювентус - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
15.10, 23.45 Свiт Прем`єр-лiги.
15.55 Live. Наполi - Фрозiноне. Чемпiонат 

Iталiї.
16.45 Футбол Tables.
17.55 Огляд турнiру. Лiга Нацiй УЄФА.
18.50 Топ-матч.
19.00, 21.20 “Check-in”.
19.25 Live. Челсi - Ман Сiтi. Чемпiонат 

Англiї.
21.40 Live. Лестер - Тоттенхем. Чемпiонат 

Англiї.
00.15 Чорноморець - Ворскла. Чемпiонат 

України.
02.05 Кальярi - Рома. Чемпiонат Iталiї.
03.55 Борнмут - Лiверпуль. Чемпiонат 

Англiї.

П’яòíиця

Ñóáоòа

7 грудня

8 грудня
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UA:Перший
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ранку, 

Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10 Новини.
09.30, 13.50, 15.30, 19.50, 21.55, 23.45, 

01.35 Погода.
09.35 Казки, перевiренi часом. “Розбiйники 

мимоволi”.
10.45 Д/с “Свiт дикої природи”.
11.20 Енеїда.
12.20 Лайфхак українською.
12.40, 22.05 Бiатлон. Кубок свiту. I етап. 

Персьют, 12,5 км, чоловiки.
13.35, 16.35 Телепродаж.
14.00 #ВУкраїнi.
14.30 Перший на селi.
15.05 Шахтарська змiна.
15.40, 23.00 Бiатлон. Кубок свiту. I етап. 

Персьют, 10 км, жiнки.
16.50 UA:Фольк.
17.50 Д/с “Мегаполiси”.
18.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
20.00 Д/с “Найекстремальнiший”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
00.00 Тюсо.
01.40 Д/с “Незвичайнi культури”.

Êаíаë “1+1”
06.00 “ТСН”.
06.45 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 М/ф “Маша i ведмiдь”.
09.55 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
11.05, 12.05, 13.00, 14.00 “Свiт навиворiт 

2: Iндiя”.
15.10 Х/ф “Обережно! Предки в хатi”.
17.25 Х/ф “Великий”.
19.30, 04.45 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Х/ф “Артистка”.
00.40 “Вечiрнiй Київ”.

Iíòер
05.00 “Великий бокс. Василь Ломаченко - 

Хосе Педраса”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Морський сезон 2”.
11.00 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
12.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
14.00 Х/ф “Сорочинський ярмарок”.
15.50 Т/с “Таїсiя”, 1-4 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Велике весiлля”.
22.15 Х/ф “Лекцiя для домогосподарок”.
00.20 “Речдок”.

ICTV
05.25 Скарб нацiї.
05.35 Еврика!
05.45 Факти.
06.10 Iнсайдер.
08.15 Антизомбi.
09.15 Т/с “Вiддiл 44”.

11.20, 13.00 Х/ф “Час вiдплати”.
12.45 Факти. День.
13.35 Х/ф “Джек Рiчер”.
16.10 Х/ф “Джек Рiчер 2: Нiколи не по-

вертайся”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з О. Со-

коловою.
20.35 Х/ф “Команда “А”.
23.05 Х/ф “Пiсля заходу сонця”.
01.00 Х/ф “Швидкiсний вогонь”.
03.30 “На трьох”.

ÑТБ
06.05, 07.05 Т/с “Коли ми вдома”.
09.10 Все буде смачно!
10.10 Караоке на Майданi.
11.15 МастерШеф.
17.55 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Битва екстрасенсiв.
21.00 Один за всiх.
22.15 Х-Фактор.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.40 Зона ночi.
05.20 Стендап-шоу.
06.15, 07.25 Kids` Time.
06.20 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.30 Х/ф “Дiти шпигунiв”.
09.20 Х/ф “Дiти шпигунiв: Кiнець гри”.
11.00 М/ф “Шрек 3”.
12.50 Х/ф “Голоднi iгри”.
15.45 Х/ф “Голоднi iгри. У вогнi”.
18.30 Х/ф “Голоднi i гри: Сойка-

пересмiшниця. Частина 1”.
21.00 Х/ф “Голоднi i гри: Сойка-

пересмiшниця”, ч. 2.
23.50 Х/ф “Запит в друзi”.

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

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

07.10, 12.55, 15.15, 18.50, 23.10 Погода 
в Українi.

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 20.55 Погода 
на курортах.

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

ситуацiї на лiнiї зiткнення.
13.05 Медекспертиза.

13.25 Дiалоги з Патрiархом.
14.10, 20.00, 04.40, 05.15 Машина часу.
15.20 П`ятий поверх.
16.10 Агрокраїна.
16.25 Фiнансовий тиждень.
17.05 Особливий погляд.
17.25 Компанiя героїв.
18.20 Дзеркало iсторiї.
19.10 Стоп корупцiї!
21.40, 03.00 Час-Time.
22.05 Док. проект.
23.15 Винна Карта.
00.30, 01.20 Open Theatre.
02.10 Кендзьор.
02.55 Огляд преси.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Вiдкрите вiкно”.
13.00 Т/с “Ноти любовi”.
17.00 Т/с “Людина без серця”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Людина без серця”.
23.00 Х/ф “Роза прощальних вiтрiв”.
01.00, 02.30 Iсторiя одного злочину 4.
02.00 Телемагазин.
05.30 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Каспер”.
08.10 “Ух ти show”.
09.00 М/ф “Мухнемо на Мiсяць”.
10.30 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
12.20 Х/ф “Щоденник кар`єристки”.
14.00, 21.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
19.00 Х/ф “Один день”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.10 “Їже, я люблю тебе!”
02.45 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45 Х/ф “Вечiр напередоднi Iвана 

Купала”.
07.00 Т/с “Коломбо”.
10.35 Х/ф “Доля людини”.
12.25 Х/ф “Командир щасливої “Щуки”.
14.15 Х/ф “Океан”.
17.10 Х/ф “Оселя зла 3: Вимирання”.
19.00 Х/ф “Закоханий за власним ба-

жанням”.
20.45 Х/ф “Осiннiй марафон”.
22.40 Х/ф “Найкраща пропозицiя”.
01.10 Х/ф “Екстрасенс 2: Лабiринти 

розуму”.
02.55 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.40 М/ф “Пустотливе вороня”.
13.00 4 весiлля.
17.15 Х/ф “Фантастична четвiрка 2. Втор-

гнення Срiбного Серфера”.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Зiрконавти.
00.00 Країна У.
01.00 Теорiя зради.
02.00 Панянка-селянка.

03.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

17.00 “Репортер”. Новини.
09.10, 12.10, 17.10 Iнтерв`ю з Ю. Лит-

виненко.
10.15 “Кримiнал” з С. Вардою та К. 

Трушик.
11.15, 14.15 “Live”.
13.00 “Закрита зона” з В. Арьєвим.
15.00 “Слова i музика” з I. Ратушною та 

Д. Клiмашенко.
16.15 “18 плюс” з С. Лойко та А. Тулин-

ською.
18.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
21.00 “Пiдсумки тижня” з Є. Кисельовим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00, 05.30 Бандитська Одеса.
07.20 Мiстична Україна.
08.10, 18.30 У пошуках iстини.
09.50 Великi танковi битви.
10.45 Повiтрянi воїни.
11.35 Битва цивiлiзацiй.
12.30, 21.00 Як працюють мiста.
14.30 Iдеї, що перевернули свiт.
16.20 Дика природа Африки.
00.00 У пошуках iнновацiй.
01.00 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Веселi Жабокричi”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.35 Х/ф “Смертельна помилка”.
12.30 Х/ф “Апачi”.
14.20 Х/ф “Без року тиждень”.
15.35 Х/ф “Балада про доблесного лицаря 

Айвенго”.
17.20 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
21.00 Х/ф “Закляття долини Змiй”.
23.00 Т/с “Скринька Марiї Медiчi”.
00.45 Х/ф “Загадка Ендхауза”.
02.30 “Позаочi”.
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 00.00 “Змiшанi єдиноборства. UFC 

¹231”.
08.00 М/ф.
10.00 “Помста природи”.
10.55 “Загублений свiт”.
11.50 “Шаленi перегони”.
12.50 Х/ф “40 днiв та ночей”.
14.25 Х/ф “Санктум”.
16.30 Х/ф “Володар морiв: На краю свiту”.
19.10 Х/ф “Слiдопит”.
21.10 Х/ф “Морська пригода”.
23.00 “ПроФутбол”.
02.30 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 05.15 Оттак мастак!
06.30 Мамареготала. Найкраще.
08.30 “Без краватки”.
09.00 Азiйський Check-in, 2 i 3 с.
11.00 М/с “Сiмпсони”.

15.20 Х/ф “Перевага Борна”.
17.30 Х/ф “Ультиматум Борна”.
20.00 Мамареготала.
22.00 Х/ф “Людина-вовк”.
00.00 Х/ф “Капiтан Фантастик”.
02.20 Х/ф “Придорожнiй заклад”.
03.55 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.00 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Лос-

Анджелес” - “Вегас”.
01.45 Футбол. Чемпiонат MLS. Плей-офф. 

1/2 фiналу.
03.00 Футбол. Чемпiонат MLS. Плей-офф. 

Фiнал.
05.30 Бiатлон. Кубок свiту. Поклюка. 

Жiнки. Спринт.
06.15 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 

свiту. Тiтiзе-Нойштадт. Мiкст.
07.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Санкт-

Морiц. Жiнки. Супергiгант.
08.00 Снукер. UK Championship. Йорк. 

1/2 фiналу.
09.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-

д`Iзер. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

10.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-
д`Iзер. Чоловiки. Слалом. Спроба 1.

11.30 Бiатлон. Кубок свiту. Поклюка. 
Чоловiки. Спринт.

12.30, 19.15 Бiатлон. Кубок свiту. Поклюка. 
Чоловiки. Переслiдування.

13.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-
д`Iзер. Чоловiки. Слалом. Спроба 2.

14.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Санкт-
Морiц. Жiнки. Паралельний слалом.

16.00, 19.45 Бiатлон. Кубок свiту. Поклюка. 
Жiнки. Переслiдування.

16.30, 20.15 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Тiтiзе-Нойштадт. 
Чоловiки. HS 142.

18.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. Бейтос-
толен. Чоловiки. Естафета.

20.45 Снукер. UK Championship. Йорк. 
Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Ювентус - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 03.10 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15 Лацiо - Сампдорiя. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 16.15, 20.55 Футбол News.
10.25 “Моя гра”.
10.55, 13.10 “Check-in”.
11.20 Челсi - Ман Сiтi. Чемпiонат Англiї.
13.30, 15.55, 16.35, 18.55 “Тур Online”.
13.55 Live. Олiмпiк - Десна. Чемпiонат 

України.
14.45, 17.45, 19.45 Футбол Tables.
16.55 Live. Александрiя - Львiв. Чемпiонат 

України.
19.20 Live. Дженоа - СПАВ. Чемпiонат 

Iталiї.
21.20 “Великий футбол”.
23.00 Удiнезе - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
00.50 Журнал Лiги чемпiонiв.
01.20 Ньюкасл - Вулвергемптон. Чемпiонат 

Англiї.
03.40 Мiлан - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
05.30 Топ-матч.

Íедіëя

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 3 грóдíя
06.00, 10.00, 18.00  Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
07.50 Міська рада інформує     
08.00 Вікно в Америку        
08.30 Єдина країна
09.00 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35  Добрі традиції
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди
13.10 Хіт-парад 
14.00 Х.ф.«Остання воля» +12
16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті 
17.00 Відкрита зона
17.30 Про нас
18.45 Міська рада інформує
19.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
2 0 . 0 0  Є д и н а  к р а ї н а                                                                                                                                         
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій                                                                                                                                            
20.40 Дім книги 
21.30 Сільський календар
22.20 На гарячому
22.40 Х.ф. «Майстер» +12
 

Віâòороê, 4 грóдíя
06.00, 10.00, 18.00  Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті 
07.20 На гарячому
07.35 Сільський календар
08.05 Українські традиції
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30 Єдина країна
09.00 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»
12.10 Добрі традиції
12.15 Виклик долі
12.20 Про кіно
12.30 Євромакс 
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Мисливці за скарба-

ми» +12
17.00 Відкрита зона
17.30 Смачна мандрівка
19.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа

20.30 Євромакс
21.20 Добрі традиції
21.30 Музична програма «Гал-кліп»
22.20 На гарячому
22.35 Х.ф. «Міранда з кригою» 

+16 

Ñереда, 5 грóдíя
06.00, 10.00, 18.00  Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті 
07.20 На гарячому
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Калейдоскоп
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма «Гал-кліп»
12.40 Queen, «Справжня магія»
14.00 Х.ф.«Прибуття» +16 
16.40 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»
17.00 Відкрита зона
17.30 Українські традиції
17.55 Добрі традиції
18.45 Міська рада інформує
19.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.20 На гарячому
22.30 Міська рада інформує
22.40 Х.ф.«Здрастуй, смуток» +16

Чеòâер, 6 грóдíя
06.00, 10.00, 18.00  Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті 
07.20 На гарячому
07.35 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.30 Калейдоскоп
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Чорний приплив» +12
15.45 Добрі традиції 
17.00 Відкрита зона
17.30 Музична програма «Гал-кліп»
18.45 Виклик долі
19.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання 

20.00 У фокусі Європа
20.25 Добрі традиції
20.30 Євромакс 
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.20 На гарячому
22.35 Х.ф. «Космічний дозор» +16

П’яòíиця, 7 грóдíя
06.00, 10.00, 18.00  Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті 
07.20 На гарячому
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Калейдоскоп
09.00 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма «Чарівний 

ключик»
12.10 Музична програма «Гал-кліп»
12.40 Українські традиції
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Немає що декларувати»   
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.10 Сільський календар                                                                                                              
20.40 Про кіно                   
21.30 Єдина країна
21.50 Добрі традиції
22.20 На гарячому
22.35 Х.ф. «Катастрофа» +12

Ñóáоòа, 8 грóдíя
06.00 Про кіно     
06.15 Про нас
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Живим»    
08.55 Добрі традиції 
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Єдина країна
10.00 Огляд світових подій
10.30 Євромакс 
11.00 Про нас       
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
11.55 Тернопільська погода
12.00 Всі разом за сім’ю ! Масш-
табний рух. Національна традиція
12.30 Х.ф.«Сара Бернар» 
14.30 Мультфільми
15.00 Дитяче кіно.М.ф.«Конг»
16.30 Дім книги
16.55 Тернопільська погода
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      

                                                                   
18.00 Наші вітання 
19.00 Єдина країна
19.30 Виклик долі
19.35 У фокусі Європа
19.55 Добрі традиції
20.10 Галицький шлягер Івано-
Франківськ, 1ч.
22.00 Х.ф.«Застиглі в часі» +16                                                                                                                                              
                              

Íедіëя, 9 грóдíя
06.00 Х.ф. «Живим»    
07.30 Українські традиції
07.45 Ранковий фітнес
08.00 Єдина країна
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
09.50 Ранковий фітнес
10.15 Пряма трансляція Боже-

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

11.40 Дім книги

12.05 Дитяче кіно.М.ф.«Конг»
13.30 Дитяча програма «Чарів-

ний ключик»
14.00 Погляд зблизька 
14.30 Формула здоров’я
15.30 Виклик долі
15.35 Про кіно                   
16.00 ПроОбраз із Наталкою 

Фіцич
16.25 Добрі традиції
16.30 Українські традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання 
19.00 Провінційні вісті. Тиж-

день
19.45 Міська рада інформує
20.00 Огляд світових подій
20.30 Про нас
21.00 Музична програма «Гал-

кліп»
21.30 Єдина країна 
22.10 Добрі традиції
22.15 Х.ф. «Дочки-матері»     

  ТТБ
Поíедіëоê,  3 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Своя земля”
9.33  “Спільно”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40 “Поза рамками”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Док.фільм  

16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Пліч-о-пліч” 
17.36 Д/с”Незвичайні культури”
18.05 “Енеїда” 
19.20 “Тема дня”
19.45 #КіноWALL з Сергієм Трим-

бачем
20.11 #NeoСцена з Олегом Вер-

гелісом
                                  

 Віâòороê ,  4 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Д/с “Незвідані шляхи”
16.29 “Орегонський путівник”
17.10 “Своя земля”
17.46 “100 років історії”
18 .00  Т/с  “За  службовим 

обов’язком”
19.20 “Тема дня”
19.45 #БібліоFUN з Ростиславом 

Семківим
20.11 #МузLove з Любою Мо-

розовою

 Ñереда, 5 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводного 

світу”
16.29 “Орегонський путівник”
17.10 “Наші гроші”
17.46 “100 років мистецтва”
18 .00  Т/с  “За  службовим 

обов’язком”
19.20 “Тема дня”
20.11 Д/с “Океан Вет”

 Чеòâер, 6 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводного 

світу”
16.00 “Орегонський путівник”

17.10 “Складна розмова”
17.46 “100 років кіно”
18 .00  Т/с  “За  службовим 

обов’язком”
19.20 “Тема дня”
20.11 Д/с “Сироти дикої природи”

 П’яòíиця, 7 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводного 

світу”
16.29 “Орегонський путівник”
17.10 “Схеми. Корупція в деталях”
17.36 “100 років літератури”
18 .00  Т/с  “За  службовим 

обов’язком”
19.20 “Тема дня”
20.11 Д/с “Акулячий маг”

 Ñóáоòа, 8 грóдíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
 13.30 “Українська читанка”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Світ навколо”
14.10 “Енеїда”
15.10 РадіоДень “Книжкова лавка. 

ТОП 7”
16.04 #NeoСцена з Олегом Вер-

гелісом 
16.35 Вистава
18.05 Д/ф “Сильна доля”
19.00 “Новини”
19.13 “Поза рамками”
19.44 “Двоколісні хроніки”
19.59 “Фольк music”
 

 Íедіëя, 9 грóдíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Додолики”
8.30 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
 13.30 “Українська читанка”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Світ навколо”
14.10 “Розсекречена історія”
15.10 “Букоголіки”
15.36 “Відкривай Україну” 
16.02 Д/ф “Чудова гра”
116.31 “Хто в домі хазяїн?”
17.02 “Фольк music”
18.02 “Двоколісні хроніки”
18.32  “Спільно”
19.00 “Розсекречена історія”
19.52 “Візитівки Полтавщини”

9 грудня

nday.te.ua
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Шоколадні  
пряники-трюфелі  
від Ірини Гудими

ПОТРІБНО: 3 яйця, 200 г 
гіркого шоколаду, 100 г цукру, 
50 г масла, 250 г борошна, 25 
мл коньяку, 5 г розпушувача, 
цукрова пудра для обкачуван-
ня печива (приблизно 100 г)

ПРИГОТУВАННЯ: збити 
яйця з цукром. Шоколад з мас-
лом розтопити на водяній бані 
і трішки остудити. Переміша-
ти топлений шоколад зі зби-
тими яйцями, сюди ж долити 
коньяк (алкоголь при випікан-
ні випаровується, тому пряни-
ки можна їсти і дітям, але ко-
ньяк, за бажання, можна за-
мінити молоком). Додати бо-
рошно з розпушувачем. Пере-
мішати все разом. Тісто вийде 
липке і досить рідке. Накрити 
його плівкою і поставити в хо-
лодильник на 2-3 години. Тіс-
то в холодильнику застигне і 
стане твердішим. Мокрими ру-
ками наліпити з нього багато 
кульок (розміром, як грецькі 
горішки) і обваляти їх в цукро-
вій пудрі. Повикладайте шоко-
ладні кульки на деко, поміс-
тіть у духовку, нагріту до 180 
С. Випікати пряники впродовж 
15 хвилин (готові пряники ма-
ють бути м'якими). 

Бананове печиво

ПОТРІБНО: 1 дуже стиглий 
банан, 200 г вівсянки, 125 г ві-
всяного борошна (можна змо-
лоти пластівці в блендері або 
кавомолці) або пшеничного, 
2 ст. л. рослинної олії, 2 ст. л. 
води.

ПРИГОТУВАННЯ: розім'я-
ти банан, додати в пюре масло 
і воду, борошно і пластівці, за-
місити тісто, поки не переста-
не липнути до рук. Розкачати 
тісто в пласт товщиною при-
близно 5 мм, вирізати формоч-
кою. Печиво випікати на деку, 
застеленому пергаментним 
папером, при температурі 200 
градусів приблизно 15 хвилин.

Кокосове печиво
ПОТРІБНО: 100 г борош-

на, 100 г цукру, 200 г кокосової 
стружки, 2 яйця, 1 ч. л. розпу-
шувача

ПРИГОТУВАННЯ: яйця 
збити з цукром. Додати ко-
косову стружку, переміша-
ти. Всипати борошно з розпу-
шувачем, знову перемішати. 
Прибрати тісто в холодиль-
ник на півгодини. Руки змочи-
ти і сформувати з тіста печиво. 
Випікати при температурі 180 
градусів близько 15 хвилин.

Молочні коржики

ПОТРІБНО: 400 г борош-
на, 200 г цукру, 100 г вершко-
вого масла, 1 яйце, 80 мл моло-
ка, 1/2 ч. л. розпушувача. 

ПРИГОТУВАННЯ: збити 
розм’якшене вершкове масло 
з цукром. Додати яйце, молоко 
і розпушувач, перемішати. До-
дати борошно і замісити елас-
тичне тісто. Розкачати тісто в 
пласт товщиною 7-10 мм. Спе-
ціальної формочкою з хвиляс-
тими краями або звичайною 
металевою формою для тарта-
леток вирізати коржики. Деко 
застелити пергаментним па-
пером. Духовку нагріти до 180 
градусів.

Перекласти вирізані кор-
жики на деко. Пекти 15 хви-
лин до злегка зарум’янених 
країв. Головне – не перетрима-
ти коржики в духовці, інакше 
вони перетворяться в звичай-
не печиво.

Сирне печиво
ПОТРІБНО: 75 г вершково-

го масла, 100 г кисломолочно-
го сиру, 125 г борошна, 50 г цу-
кру.

ПРИГОТУВАННЯ: перетер-
ти масло з цукром і сиром, до-
дати борошно і замісити тісто. 
Покласти його в холодне міс-
це на 2 год., загорнувши у хар-
чову плівку. Потім тісто тон-
ко розкачати, видавити фор-
мочкою печиво і випікати при 
180 градусах на пергаментно-
му папері хвилин 10-15.

Горіхові тістечка

ПОТРІБНО: 400 г борош-
на, 200 г мелених горіхів, 250 г 
маргарину, 150 г цукру, 3 жовт-
ки, склянка сметани.   

ПРИГОТУВАННЯ: борош-
но розмішати з цукром, дода-
ти маргарин, посікти його но-

жем разом з борошном, додати 
мелені горіхи, жовтки, смета-
ну й замісити тісто. Поставити 
на 15-20 хвилин на холод. Роз-
качати тісто товщиною 0,5 см і 
вирізати формочками тістечка 
(якщо нема спеціальних форм, 
можна взяти склянку чи келі-
шок – яку хочете форму і роз-
мір). Викласти їх на застелене 
пергаментом деко. Збити один 
білок і помастити ним печиво. 
Зверху посипати січеними го-
ріхами. Випікати в духовці за 
температури 180 градусів 15-
20 хвилин.

Печиво «Твіст»
ПОТРІБНО: 300 г пшенич-

ного борошна, 150 г вершково-
го масла, 100 г цукрової пудри, 
2 яєчні жовтки, 1,5 ст. ложки 
какао, 1 ст. ложка вершків, 0,5 
ч. ложки кориці, 1 ч. ложка ва-
нільного цукру, 0,5 ч. ложки 
порошку для випікання.   

ПРИГОТУВАННЯ: у мис-
ці змішати борошно, нарізане 
на шматочки вершкове мас-
ло, цукор, вершки, яєчні жовт-
ки і розпушувач. Замісити од-
норідне тісто. Потім розділити 
тісто на дві частини: одну, щоб 
додати какао і корицю, а дру-
гу замісити з ванільним цу-
кром. Обидві частини тіста по-
ставити на 15 хвилин в холо-
дильник. Потім розкачати два 
коржі. Покласти коржі один 
на другий, скрутити рулетом 
і виставити знову на холод 
приблизно на 30 хвилин. Піс-
ля закінчення цього часу ру-
лет нарізати на кружечки тов-
щиною 1 см. Викласти тістеч-
ка на деко, застелене папером 
для випікання. Пекти в духо-
вці, попередньо розігрітій до 
180 °С протягом приблизно 15 
хвилин.

Лісові горішки

ПОТРІБНО: 3 яйця, 0,5 скл. 
цукру, 250 г маргарину, 3 скл. 
борошна, 0,5 ч. л. солі, 0,5 ч. л. 
порошку до печива. Начинка: 1 
банка згущеного молока, 100 г 
вершкового масла, 50 г горіш-
ків.   

ПРИГОТУВАННЯ: яйця 
розділити на білки і жовтки. 
Жовтки розтерти з цукром до 
пухкої маси. На водяній бані 
розтопити пачку маргарину, 
додати борошно, порошок до 
печива і перемішати. До цьо-
го тіста додати розтерті з цу-
кром жовтки, вимісити. Охо-
лоджені білки збити з сіллю в 

міцну піну, додати в тісто. Тіс-
то стане густим і липким. На-
кладати тісто потроху в спеці-
альні формочки (сильно підні-
мається) і випікати при темпе-
ратурі 180 градусів. Згущене 
молоко зварити. Коли вистиг-
не, збити його з м’яким верш-
ковим маслом. До маси дода-
ти посічені горішки. Начинити 
кремом половинки спечених 
тістечок і зліпити разом, фор-
муючи горішки.

Печиво Діаманти

Печиво хрустке й миттє-
во тане в роті, з ніжним ва-
нільним смаком і солонень-
ким післясмаком. Воно ста-
ло одним із моїх улюблених і 
посіло гідне місце в кулінар-
ній скарбничці.

ПОТРІБНО: 230 г вершко-
вого масла, 330 г борошна, 100 
г цукрової пудри (саме пудри, 
цукор не підійде!), 0,5 ч. л. ва-
нільного екстракту (можна ва-
нільного цукру, але натураль-
ного), 1/4 ч. л. солі, 1 ч. л. роз-
пушувача, 1 яйце (для змащу-
вання), цукор (для посипан-
ня).

ПРИГОТУВАННЯ: розм'як-
ше не масло збити з цукро-
вою пудрою до кремоподібно-
го стану. Додати сіль, ваніль-
ний екстракт. Просіяти розпу-
шувач і борошно. Швидко за-
місити м'яке еластичне тісто, 
зібравши його в кулю. Потім 
розділити на 2 частини, скача-
ти з них ковбаски діаметром 
2-3 см, загорнути кожну окре-
мо в плівку й відправити в мо-
розилку на півгодини до част-
кового заморожування. Готові 
ковбаски дістати з морозиль-
ної камери, змастити збитим 
яйцем. На стіл насипати цукор 
і прокачати по ньому ковбас-
ки, з силою втискаючи крис-
талики в тісто. Ковбаски в цу-
крі нарізати на сегменти за-
вширшки 1,5-2 см. Викласти 
«шайбочки» на встелене пер-
гаментом деко (у мене силіко-
новий килимок), витримуючи 
дистанцію, адже вони в про-
цесі збільшаться. Нічим зма-
щувати не потрібно, у печи-
ві достатньо масла, щоб воно 
не прилипало до паперу. Випі-
кати при 180°С 20-25 хвилин 
до легкого рум'янцю. Дати по-
вністю охолонути й можна ла-
сувати.

Італійське печиво 
«ТОРЧЕТТІ» 

ПОТРІБНО: 250 г борошна, 
100 г цукру і вершкового мас-
ла, 10 г розпушувача для тіста, 
3-4 ст. л. теплої води, 2-3 ч. л. 
кориці, сіль щіпка. 

ПРИГОТУВАННЯ: просіяти 
борошно з розпушувачем, під-
солити, покласти розм'якшене 
масло, підлити теплу воду (3-4 
ложки для замісу м'якого тіс-
та), на 10 хв. залишити тісто, 
накривши його, а цукор пе-
ремішати з корицею. З тіста 
сформувати смужки 10 см за-
вдовжки і 1 см шириною. Запа-
нірувати їх в цукрі з корицею, 
защипнути кінці - вийдуть кі-
лечка. Укласти ці кілечка на 
застелене пергаментом деко, 
випікати 10-15 хв. в розігрі-
тій до 180 градусів духовці до 
зарум'янювання.

Домашнє «Орео»

ПОТРІБНО: 200 г масла 
вершкового, 4 жовтки, 100 г 
цукрової пудри, 280 г борош-
на, 60 г какао, 40 г крохмалю, 
сіль,  2 ч. л. коньяку.

НАЧИНКА: 100 г масла 
вершкового, 200 г пудри, ва-
ніль. 

ПРИГОТУВАННЯ:  масло 
кімнатної температури роз-
терти з цукровою пудрою. До-
дати жовтки, алкоголь і зби-
ти. Додати попередньо зміша-
ні сухі складники (борошно, 
крохмаль, какао і сіль). Спер-
шу вам здасться, що сухих ком-
понентів забагато, але при по-
ступовому розтиранні, мас-
ло все вбере і вийде еластич-
не тісто.

Загорнути його у плівку і 
покласти на 30 хв. в морозил-
ку, або на кілька годин в холо-
дильник.

Перед випіканням розка-
чати тісто 3-4 мм товщиною 
і вирізати печиво. Пекти при 
1750C 10-15хв. Остудити. Для 
крему масло кімнатної темпе-
ратури розтираємо з цукро-
вою пудрою і ванільною есен-
цією. Перемастити начинкою 
печиво.

Ароматне і смачне домашнє 
ПЕЧИВО
10 перевірених рецептів
ПЕЧИВОПЕЧИВОПЕЧИВОПЕЧИВОПЕЧИВОПЕЧИВОПЕЧИВО
10 перевірених рецептів10 перевірених рецептів10 перевірених рецептів10 перевірених рецептів10 перевірених рецептів10 перевірених рецептів10 перевірених рецептів10 перевірених рецептів10 перевірених рецептів10 перевірених рецептів10 перевірених рецептів10 перевірених рецептів10 перевірених рецептів10 перевірених рецептів10 перевірених рецептів10 перевірених рецептів
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При проведенні інвентаризації вог-
нища регульованого шкідливого орга-
нізму – вірусного некротичного пожов-
тіння жилок цукрового буряку (ризома-
нія) (Beet necrotic yellow vein furovirus) у 
с. Городниця Підволочиського району на 
площі 2 га (знаходиться в користуван-
ні ПП Дацків І.В.) встановлено, що дана 
площа вільна від карантинного організ-
му. Це підтверджується висновком фіто-
санітарної експертизи Державної устано-
ви «Миколаївська обласна фітосанітар-

на лабораторія» від 26.10.2018 року № 
ФЛ14/004889-В. 

Відповідно до статті 33 Закону Украї-
ни «Про карантин рослин» та враховуючи 
подання головного державного фітосані-
тарного інспектора Тернопільської області 
Панькевича В.С.:

1. Скасувати карантинний режим по ри-
зоманії цукрових буряків на площі  2 га  в ПП 
Дацків І.В. (с. Городниця Підволочиський ра-
йон), з дати оприлюднення розпорядження.

2. Вважати таким, що втратило чин-

ність розпорядження голови районної дер-
жавної адміністрації від 15.11.2005 № 742 
«Про запровадження  карантинного режи-
му в ПП Дацків Ігор Васильович с. Городни-
ця в зв’язку  з виявленням карантинного за-
хворювання – ризоманії цукрових буряків» 

3. Контроль за виконанням розпоря-
дження покласти на першого заступника 
голови райдержадміністрації Войціховсько-
го О.Б.

 Голова районної державної 
адміністрації Б. В. Онищук.

Зміна життєвих обставин, певні факти, 
особливості переживання деяких подій, мож-
ливі зміни стосунків заповідача із спадкоєм-
цями за заповітом, тощо можуть викликати 
необхідність зміни або скасування вже існу-
ючого заповіту.

У будь-який час особа, яка склала заповіт 
може змінити його або повністю скасувати. 
Причому таке рішення заповідач має право 
приймати неодноразово, керуючись виключ-
но своїми міркуваннями та інтересами, не бе-
ручи до уваги ні думку спадкоємців, зазначе-
них у заповіті, ні нотаріуса, який посвідчив 
заповіт. Заповідач, скасовуючи або змінюючи 
заповіт, не повинен вказувати причини його 
зміни або скасування.

Скасування заповіту можливе двома спо-
собами: складанням нового заповіту, який 
скасовує попередній, або шляхом подачі но-
таріусу заяви про скасування раніше складе-
ного заповіту.

 Заповіт, який було складено пізніше, ска-
совує попередній заповіт повністю або у тій 
частині, в якій він йому суперечить.  Кожний 
новий заповіт скасовує попередній і не від-
новлює заповіту, який заповідач склав перед 
ним.

Зміна заповіту може полягати не лише в 
тому, що в новому заповіті заповідач змінює 
коло спадкоємців чи по-іншому розподіляє 
між ними спадкове майно. Заповіт, який скла-
дається пізніше, може і не скасовувати чи змі-
нювати раніше складений заповіт, а лише до-
повнювати його шляхом визначення долі 
майна, яке не заповідалося. Так, якщо раніше 
складений заповіт стосувався одного майна, 
а більш пізній – іншого, то після смерті запо-
відача обидва заповіти будуть чинними.

Як і посвідчення самого заповіту, його 

зміна або скасування може бути здійснена 
лише особисто заповідачем. Вчинення за-
повіту через представника не допускається. 
Особа не може надати право комусь за дору-
ченням підписати заповіт. Якщо громадянин 
за станом здоров’я не має змоги з’явитися до 
нотаріальної контори, він має право запроси-
ти  нотаріуса додому. Якщо заповідач внаслі-
док фізичної вади, хвороби або з будь-яких 
інших причин не може власноручно підписа-
ти заповіт, за його дорученням у його присут-
ності заповіт має право підписати інша особа. 
Вона підписує заповіт у присутності нотаріу-
са або іншої службової особи, яка має право 
посвідчувати цей документ. При цьому слід 
зазначити причини, з яких заповідач не міг 
підписати заповіт власноручно.

Якщо заповідач «в серцях» знищує запо-
віт, як документ, це ще не означає, що заповіт 
втрачає свою юридичну силу. Другий примір-
ник заповіту зберігається у справах нотарі-
альної контори або відповідному органі міс-
цевого самоврядування, посадова особа яко-
го посвідчила заповіт, і спадкоємець за запо-
вітом завжди має можливість отримати його 
дублікат після смерті заповідача.

Заповідач, який вирішив змінити чи ска-
сувати заповіт, повинен особисто звернутися 
до нотаріуса або до посадової особи, яка по-
свідчила заповіт.  Справжність підпису запо-
відача на заяві про скасування заповіту пови-
нна бути нотаріально засвідчена.

Усі заповіти, складені та посвідчені, зміне-
ні або скасовані в установленому законодав-
ством порядку, підлягають обов'язковій реє-
страції в електронному Спадковому реєстрі.

Зоряна ПОПІЛЬ, 
державний нотаріус Першої Тернопільської 

державної  нотаріальної контори.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В 

ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
запрошує на службу  
2 ВАКАНСІЇ «ПОМІЧНИК 
ДІЛЬНИЧНОГО ОФІЦЕРА ПОЛІЦІЇ»,
12 ВАКАНСІЙ «ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ 
СЕКТОРУ РЕАГУВАННЯ ПАТРУЛЬНОЇ 
ПОЛІЦІЇ»
ДО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВІДДІЛІВ 
ТА ВІДДІЛЕНЬ ГОЛОВНОГО 
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІЦІЇ 
Для участі у конкурсі необхідно 
заповнити анкету  на сайті https://
nabir.np.gov.ua
Прийом документів та надання 
консультацій щодо порядку 
проведення конкурсу здійснюється 
за адресою: м. Тернопіль, вулиця 
Галицька, 40.

Для довідок можна звертатись  
за телефонами:     

0352-27-15-40, 067-653-45-93  
або 067-653-77-28

з 9.00 до 18.00 щодня, окрім 
вихідних та святкових днів

Основні вимоги:
 громадянство України
 вік від 18 років
 вільне володіння українською 
мовою
 повна загальна середня освіта   
 відсутність офіцерського 
військового чи спеціального звання   
 знання Конституції України, ЗУ 
«Про Національну поліцію», ЗУ «Про 
запобігання корупції» 
 досвід роботи з ПК (офісні 
програми, Інтернет) на рівні 
впевненого користувача
Ми пропонуємо:
 заробітну плату від 8000 грн.; 
 соціальне забезпечення згідно 
діючого законодавства;
 професійну підготовку за 
міжнародними стандартами;
 перспективу кар’єрного росту;
 можливість отримання 
юридичної освіти, чи підвищення 
освітнього ступеню вищої освіти 
у вищих навчальних закладах зі 
специфічними умовами навчання, 
які здійснюють підготовку 
поліцейських.

Таксист 
відібрав  
у пасажира  
5 тисяч 
гривень

Близько першої години ночі 
потерпілий сів у легковий 
транспорт, аби доїхати в село 

Смиківці. При собі мав заробітну 
плату - 5 тисяч гривень.

Доїхавши за вказаною адресою, розра-
хувався з таксистом. Заплатив за проїзд 95 
гривень та вийшов. Кермувальник помі-
тив, що у гаманці пасажира є гроші. Тому 
пішов за чоловіком, наздогнав його та вда-
рив по голові. Після цього відібрав гроші і 
втік.

Півтори доби знадобилося правоохо-
ронцям, аби вийти на слід підозрюваного. 
Оперативники карного розшуку разом зі 
слідчими Тернопільського районного від-
ділення перевіряли усі служби таксі та на-
прямки, за якими їздили водії.

Таким чином поліцейські встановили 
особу нападника. Ним виявився раніше су-
димий за крадіжки, сорокарічний тернопо-
лянин. Його справа наразі перебуває у суді.

Чоловік у скоєному зізнався, гроші по-
вернув. Йому оголосили підозру відповід-
но до статті 186 частина 2 ККУ - грабіж, 
поєднаний з насильством, яке не є небез-
печним для життя чи здоров'я потерпіло-
го. Вирішується питання про обрання під-
озрюваному міри запобіжного заходу. Три-
ває слідство.

Іванофранківці активно 
змінюють старе житло 
на квартири в новобудовах

Будівлі австрійського типу пережи-
вають важкі часи у зв’язку з відсутністю 
реконструкції. А знамениті «хрущовки» 
мають ряд недоліків (відсутність ліфта, 
технічного обладнання, невелика площа 
приміщення), котрі ускладнюють жит-
тя багатьом мешканцям. Тому й не див-
но, що 67% містян бажає позбутися ста-
рої квартири та переїхати у нові житлові 
комплекси з сучасним плануванням, інф-
раструктурою тощо. Однак продаж квар-
тири  «з історією» та пошук покупця – 
справа непроста, довготривала, а, нерід-

ко, й затратна (послуги ріелтора чи ре-
клама у ЗМІ).

Про нові зручні методи зміни старо-
го житла на нове розповів Аналітичний 
центр будівельної компанії «Благо».

Чудовою альтернативою купівлі нової 
квартири для власників вторинного май-
на є участь у програмі обміну «Хрущовка» 
на нову квартиру», яку нещодавно запро-
вадила будівельна компанія «Благо». Умо-
ви достатньо прості та зрозумілі:

1. Зателефонувати у відділ продажу 
та домовитись про зустріч з менеджером.

2. Обрати квартиру у новобудові, що є 
учасником програми.

3. Визначити дату зустрічі з фахів-
цем для оцінювання вартості вторинно-
го житла та визначення різниці від суми, 
яка підлягає доплаті.

4. Укласти договір купівлі-продажу.
5. Стати власником нової квартири.
Перевагою для учасників програми є 

те, що компанія забудовника встановлює 
максимальну ринкову вартість вторин-
ного майна, самостійно займається по-
шуком клієнтів, покриває всі витрати на 

оформлення документації, гарантує за-
конність та безпеку проведення операції.

Як зазначає відділ продажу БК «Бла-
го», від початку дії у програмі обміну 
«Хрущовка» на нову квартиру» вже взяли 
участь 16 сімей.

Термін дії програми – до 31.12. 2018 
року. 

Придбати  квартиру в Івано-Франків-
ську за програмою обміну можна у ЖК 
«Паркова Алея», «Comfort Park», містеч-
ко «Соборне», районі «Manhattan» від бу-
дівельної компанії «Благо».

Про скасування карантинного режиму щодо ризоманії цукрових буряків

Вторинний ринок нерухомості поступово втрачає свої позиції. 
Велика частка старих забудов радянського періоду зводились 
як тимчасові, для військовослужбовців, тому позбавлені 

багатьох умов для комфортного довготривалого проживання.

Зміна та скасування заповіту
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ГОРОСКОП
З 28 ЛИСТОПАДА ПО 4 ГРУДНЯ

ОВЕН 
Велика небезпека застудних за-

хворювань. Одягайтесь тепліше. До-
сить часто ви страждатимете від го-
ловного болю, в тому числі у зв’язку 
з перевтомою, тому більше відпочи-
вайте.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви відчуєте емоційний підйом, ва-

шої енергії вистачатиме на чотирьох. 
Проте стежте за харчуванням і за-
ймайтеся спортом.

БЛИЗНЮКИ 
Зірки будуть до вас прихильні, але 

конфліктних ситуацій не уникнути. Не 

приймайте все близько до серця i на-
магайтеся в усіх ситуаціях зберігати 
здоровий глузд.

РАК 
Щоб зберегти спокій, приділіть 

більше уваги здоровому способу жит-
тя. Частіше бувайте на свіжому пові-
трі й будьте уважні у виборі продуктів 
харчування.

ЛЕВ 
У вас є всі шанси відчувати кохан-

ня, яке принесе тільки щастя. З іншо-
го боку, остерігайтеся необдуманих 
вчинків, які можуть поставити під за-
грозу стабільність вашого життя.

 ДІВА 
Щоб не хворiти, робіть перерви 

протягом робочого дня, краще знайти 
можливість бувати на свіжому повітрі. 

Зверніть увагу на шлунок і печінку. 
ТЕРЕЗИ 

Якщо ви в пошуку, будьте готові до 
того, що зі своєю другою половинкою 
ви можете зустрітися в несподіваному 
місці й за непередбачуваних обставин. 
Уникайте монотонності у стосунках.

 СКОРПІОН 
Більше бувайте на людях, не бій-

теся вирушити в далеку подорож. Цей 
тиждень буде для вас «золотим до-
щем». Одружені пари можуть розра-
ховувати в цей період на злет емоцій 
у стосунках.

 СТРІЛЕЦЬ 
Не бійтеся висловлювати захо-

плення своїм партнером, постарайте-
ся знайти в собі й у ньому нові риси. 
Спільні захоплення, зміна рутинного 

способу життя підуть вам тільки на 
користь.

 КОЗЕРІГ 
Для того щоб домогтися успіхів у 

професійному плані, вам необхідно 
докласти всі свої зусилля. Будьте зі-
брані й зберігайте спокій. 

ВОДОЛІЙ 
Необхідно діяти тактовно і прояви-

ти терпіння. У вас буде велике бажан-
ня добитися успіху, і зірки вам у цьому 
допоможуть. Головне - не бійтеся не-
вдач.

РИБИ 
 Для вас головне на сьогоднi - 

кар’єрне зростання для самореалізації. 
Ви будете повністю задоволені ситуа-
цією, але остерігайтеся суперництва і 
плiток.

Навіть у страшному сні Га-
лина не могла уявити, що її без-
хмарне життя розлетиться на 
друзки, мов осколки дорогої 
вази. Коханий чоловік, якому до-
віряла понад усе, зрадить, а най-
ближча подруга стане ворогом. 
Чорна безвихідь затягувала мо-
лоду жінку у глибокий вир. Аж 
поки доля не послала Галині зу-
стріч із провидицею, цілитель-
кою людських душ Василиною. 
Саме про це Галина і захотіла 
розповісти іншим, написавши 
листа до редакції.  

«Це було два роки тому. Ми з 
чоловіком саме приїхали з моря. 
Задоволені, щасливі та закохані. 
Ступили на поріг власної квар-
тири і оторопіли. Під дверима, 
на килимку, була розсипана 
земля. Я просила коханого не 
чіпати її, хотіла спершу покро-
пити свяченою водою. Однак він 
засміявся, мовляв, нісенітниця 
якась, і стріпав з килимка землю 
на вулиці.  Відтоді життя пішло 
шкереберть...

Буквально з наступного дня 
Олег змінився. Чіплявся до кож-
ної дрібнички, а погляд був да-
лекий і чужий. 

Того вечора до нас у гості 
напросилася моя найкраща по-
друга Оля. Я їй пояснювала, що 
у мене непорозуміння з Олегом, 
тому її присутність буде недо-
речна. Однак вона таки при-
йшла: з тортом і шампанським. 
Поставила на стіл, усміхнулася, 
підійшла до мого чоловіка, обі-
йняла і сказала: «Ну що, коха-
ний, давай розкажемо, не в силі 
вже терпіти. Нехай знає, кого на-
справді ти любиш».

У мене земля пішла з-під 
ніг. У голові запаморочилось. 
Пам'ятаю лише перелякані очі 
мого чоловіка і те, як Оля зібра-
ла його речі. Ще й наказала, аби 
не намагалася повернути коха-
ного.

Цілими днями я плакала, 
майже нічого не їла. Так трива-
ло, поки не приїхала моя мама. 
Вона ледве мене впізнала. Я була 
худа, змарніла, опухла від сліз. 
Почувши мою розповідь, мама 
спершу телефонувала до яки-
гось ворожок. Однак після тих 
сеансів мені ставало ще гірше. 

Тоді мама прочитала про 
провидицю Василину. Зізнаюся, 
я не повірила у магічну силу 
цієї жінки, була впевнена, що 

це - чергова шахрайка. Але вже 
після першого знайомства з нею 
мені полегшало. Перше, що я по-
чула від пані Василини: «Навіщо 
ж ви чіпали ту землю?! Ох, і по-
другу ви собі обрали». Далі були 
сеанси, щоб зняти з мене важкі 
пороби. Як з'ясувалося, та земля 
була із цвинтаря. Якби не Васи-
лина, мене, напевне, уже й серед 
живих не було б. Сильна молит-
ва цілительки, виготовлені нею 
обереги повернули мені життє-
ву силу. А через місяць повер-
нувся й Олег, благав його проба-
чити. Він присягався, мовляв, не 
розумів, що коїв. Я й пробачила, 
бо пані Василина мені поясни-
ла, що моя, тепер уже колишня 
подруга, зробила йому сильний 
приворот. Звичайно, ми Олега 
довго витягували з тих магічних 
пут. Він хворів, впадав у депре-
сію. Але щира молитва і надзви-
чайно сильна поміч провидиці 
таки допомогли. Сьогодні у нас 
все добре».

   Галина також повідомила, 
що чимало дізналася про прови-
дицю Василину від інших людей. 
Ця жінка може допомогти зняти 
сімейну карму, родове проклят-
тя, налагодити бізнес, створити 
сім'ю. А ще встановлює захист 
від усіх видів поробів, від злої та 
чорної сили. Однак лише за умо-
ви, що біди трапилися внаслідок 
магічного втручання. Якщо ж це 
- випробування, яке Бог посилає, 
у це ніхто не має права втруча-
тися.

Пані Галина повідомила 
номер телефону провидиці Ва-
силини: (068) 280-20-90. Мож-
ливо, комусь, як їй у свій час, 
теж знадобиться допомога.

Повернути сім’ю 
допомогла провидиця 

Василина

 Вітаємо!
Чарівну, ділову жінку

Марію Василівну Петрик 
з Тернополя

з Днем народження!
Сердечно вітаємо всім колективом,
Бажаємо жити довго й щасливо.
Життя корабель хай пливе лиш туди,
Де радість, здоров’я, любов, мир – завжди!
Чого забажаєте – нехай у Вас буде,
Нехай і надалі шанують Вас люди,
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і многії літа!

З повагою – друзі з Тернополя, 
Чорткова і Бучача.

Вітаємо!
Доброго чоловіка, люблячого батька, 

ласкавого дідуся 
Івана Петровича Шегейду

з Борщова 
з Днем народження!

Найдорожчий, найрідніший у світі,
Сьогодні Вас вітають внуки і діти.
Вірна дружина і вся родина,
Бо Ви в нас найкращий, бо Ви в нас – єдиний!
Хоч срібні нитки заплелися у коси,
Та Ви для нас є молодим і досі.
Низький уклін Вам, щастя, миру й добра,
Людської поваги, щирості й тепла.
Хай буде здоров’я міцним, як граніт,
На многая-многая літ!

З любов’ю і повагою – дружина Галя, сини 
Володимир і Тарас, невістки Ліля і Зоряна, 

внуки Олексійко, Таня, Ангелінка, Злата. 

Пластилінові анімації 
про важливі 
проблеми сучасного 

світу ліпили не лише діти, 
а й підприємці, вчителі та 
громадські активісти

А вам знайоме слово «ме-
діаграмотність»? Якою б не 
була відповідь, ви стикаєтеся 
з цим явищем щодня: вмикаю-
чи телевізор, гортаючи стріч-
ку соцмереж, сторінки газет, 
перемикаючи радіостанції, та 
й просто перебуваючи в люд-
ському середовищі, де витає 
море інформації. І розуміння, 
як і навіщо нам споживати ті 
чи інші дані, новини чи думки 
– дуже важливе для сучасної 
людини, а надто в нинішній 
час.

У Чорткові дуже вчасно ви-
рішили дати з цим раду і за-
початкували на базі Чортків-
ської міської музичної школи 
Школу медіаграмотності та 
анімації «АнімаМедіа» за під-
тримки Українського Культур-
ного Фонду. 

- Авторкою проекту є 
режисерка-аніматорка Таня 
Ясінчук, яка другий рік ви-
кладає пластилінову анімацію 
у художньому відділі музич-
ної школи, - розповідає Ірина 
Брунда, координаторка про-
екту. – Насамперед, ми праг-
нули познайомити молодь 
Чорткова з основами медіа-
грамотності та навчити азам 

пластилінової анімації, щоб 
використовуючи отримані на-
вики, учасники проекту вті-
лили власні ідеї в анімаційні 
ролики про інформацію. У 
жовтні відбулося десять лек-
ційних зустрічей на актуальні 
теми. Досвідчені медіаекспер-
ти, аналітики, як от Дмитро 
Потєхін, сертифіковані трене-
ри, тележурналісти, викладачі 
та науковці розкривали учас-
никам проекту різні теми, під-
водили до дискусій, запитань 
та роздумів. 

Уже в ході найперших 
зустрічей виявилося, що 
потреба в навчанні медіа-
грамотності значно більша – 
аудиторія слухачів виявилася в 
рази ширшою. До теми неаби-
яку цікавість виявили дорослі 
– педагоги, службовці, фахівці 
з медіа, підприємці громадські 
активісти, - додає Ірина Брун-

да. - Навіть у листопаді, коли 
настав час, здавалося б, дитячої 
роботи – пластилінової аніма-
ції – дорослих не поменшало. 
Під керівництвом Тані Ясінчук 
та за операторською й техніч-
ною підтримкою Олега Марча-
ка народжувалися ідеї, потім 
пластилінові герої, сюжети, 
сцени, рух… Замість очікувано-
го одного анімаційного ролику 
створили аж чотири сюжети 
про необхідність медіа-гігієни. 

Презентують їх сьогодні, 
28 листопада, у Чортківській 
музичній школі. Для тих, хто 
не встигне, анімація з’явиться 
у вільному доступі. Так само 
доступними після завершення 
будуть і лекції з медіаграмот-
ності. Знайти їх можна буде у 
мережі Facebook, на сторінці 
Школа медіаграмотності та 
анімації АнімаМедіа.

Фото Олега МАРЧАКА.

У Чорткові створюють мультики
 про медіаграмотність




