
Життєві  
історії у 

“Сімейному 
гніздечку”

5 грудня - хмарно, дощ зі снігом, вно-
чі 0-2 градуси тепла, вдень 0-1 градус мо-
розу. Схід сонця - 7.55, захід - 16.20. 

6 грудня - хмарно, без опадів, вночі 
2-3, вдень 1-3 градуси морозу. Схід сон-
ця - 7.57, захід - 16.20. 

7 грудня - хмарно, можливий сніг, 
вночі 4-6, вдень 2-3 градуси морозу. Схід 
сонця - 7.58, захід - 16.20. Новий місяць. 

8 грудня - хмарно, дощ, сніг, вночі 
2-3, вдень 0-1 градус морозу. Схід сонця 
- 7.59, захід - 16.20. 

9 грудня - хмарно, сніг, можливий 
дощ зі снігом, вночі 0-13, вдень 0-1 гра-
дус морозу. Схід сонця - 8.00, захід - 16.19. 

10 грудня - хмарно, сніг, можливий 
дощ зі снігом, вночі 1-2, вдень 0-1 градус 
морозу. Схід сонця - 8.01, захід - 16.19. 

11 грудня - хмарно, сніг, вночі 2-3, 
вдень 1-2 градуси морозу. Схід сонця - 
8.02, захід - 16.19.

Погода в Тернополі 
й області

+38 (0352) 42 31 31 | +38 (067) 350 05 01

Нотаріус
ТЕРЕЩУК 
Лілія Іванівна

м. Тернопіль, вул. Чорновола, 4
(у приміщенні головної пошти, 2-й поверх)

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60 
+38 (098) 37 000 60

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.

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

www.nday.te.uaДЕНЬНаш
№47 (282) / 5 грудня-11 грудня 2018 р.
Заснований у червні 2013 року
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+38 (068) 364-08-54

Сьогодні місцеве самоврядування як важливий 
елемент конституційного устрою демократичних 
держав і первинна ланка демократії покликане ви-
конати завдання зміцнення публічної влади. Воно 
сприяє формуванню громадської свідомості, від-
повідальності. Місцеве самоврядування є одним 
із наріжних каменів громадянського суспільства, 
основа демократії та реального народовладдя.

Шановні працівники місцевого самовряду-
вання! Сьогодні Ви представляєте громаду, яка 
делегувала Вам право приймати управлінські рі-
шення, від яких залежить благополуччя та зруч-
ності краян. Це висока честь та велика відпові-
дальність.

Наше професійне свято об’єднує людей актив-
них та прогресивних, справжніх лідерів, котрі вті-
люють в життя волю громад сіл, селищ та міст.

Бажаю Вам добра, здоров’я та нових звершень 

у нелегкій праці. Нехай реалізовуються усі Ваші 
задуми та плани, а в родинах панує мир, злагода 
та достаток. І нехай надійними супутниками Вам 
стануть розуміння і підтримка громади -  людей, 
задля добробуту яких ви працюєте.

З повагою, Віктор ОВЧАРУК, 
голова Тернопільської обласної ради.

Шановні колеги, працівники  
місцевого самоврядування!

Дорослі 
казки12-13 стор.

Партії «витягнуть»  
більше півмільярда  
з державної казни. 
Понад мільярд  
уже «освоїли»

Чимало користувачів соцмереж пишуть: у час, коли в країні війна,  
партіям годилося б відмовитися від державних грошей. Але… 

2  
стор.

10 стор.

24
сторінки

У селі на Тернопільщині  
люди взялися рятувати  
свою лікарню
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Ольга ЧОРНА.

Такі дані оприлюднила Соціо-
логічна група "Рейтинг".

Респондентам пропонували 
12 кандидатів від демократичної 
опозиції. Серед них лідер "Грома-
дянської позиції" Анатолій Гри-
ценко, співак Святослав Вакарчук, 
лідер "Самопомочі" Андрій Садо-
вий, кілька народних депутатів і 
лідерів інших політичних сил.

Згідно з дослідженням, Анато-
лій Гриценко посів перше місце з 
достатньо великим відривом від 
інших кандидатів. Його кандида-
туру підтримали 23% опитаних. 
На другому місці Святослав Ва-
карчук, який має 18% підтрим-

ки. На третьому Андрій Садовий, 
якого бачать єдиним кандидатом 
лише 8% українців. Дослідження 
проводилося по всій Україні, крім 
окупованих територій Криму і 
Донбасу, з 29 вересня до 14 жов-
тня.

Нагадаємо, за даними спільно-
го опитування Центру "Соціаль-
ний моніторинг", Українського 
інституту соціальних досліджень 
ім. Яременко, Київського міжна-
родного інституту соціології та 
соціологічної групи "Рейтинг", 
Анатолій Гриценко перемагає всіх 
можливих кандидатів у другому 
турі виборів президента.

Українці назвали єдиного 
кандидата від опозиції 
на березневих виборах

Українці бачать главу партії "Громадянська 
позиція" Анатолія Гриценка єдиним кандидатом на 

президентських виборах від демократичної опозиції. 

За матеріалами сайту «Апостроф». https://apostrophe.ua/ua/news/politics/
elections/2018-12-03/ukraincy-nazvali-edinogo-kandidata-ot-oppozicii-na-martovskih-vybor
ah/147760?fbclid=IwAR2tMyiJPh4d03nicEyCUXcaJGUFWFeW_8v5vp09Z6TcSD2uUT_XaOlbskU 

У 2019 році на фінансуван-
ня статутної діяльності полі-
тичних партій планують спря-
мувати майже 565,7 мільйонів 
гривень. Так ухвалила Верховна 
Рада у держбюджеті на наступ-
ний рік. 

На кінець нинішнього року 
шість парламентських партій 
уже отримали з казни 1 мільярд 
123 мільйони гривень. Фінан-
сувати партії держава почала у 
2016 році. 

Отже, за підрахунками Гро-
мадського руху «ЧЕСНО», про-
тягом трьох років «Народний 
фронт» отримав загалом 296 
мільйонів гривень. «Блок Пе-
тра Порошенка» - 292 мільйони. 
«Самопоміч» - 262 мільйони. 
«Опоблок» - 105 мільйонів. Ра-
дикальна партія Ляшка - 100 
мільйонів. «Батьківщина» - 70 
мільйонів гривень.    

А після парламентських 
виборів-2019 державне фі-
нансування матимуть і поза-

парламентські партії, за які 
проголосують від двох відсотків 
виборців. Партії, що подола-
ють 5-відсотковий бар’єр, окрім 
держфінансування, отримають 
ще й компенсацію офіційних ви-
датків на виборчу кампанію. 

Слід зазначити, державне 
фінансування політпартій існує 
у більшості країн світу. Це ро-
биться задля зменшення впли-
ву олігархів на партії, виведен-
ня фінансів з тіні та розвиток 
життєздатної структури партій.  

В Україні ж вплив олігархів 
на партії залишається доволі 
серйозним, хай би скільки дер-
жавних грошей не виділяли. А, 
по-друге, українські партії мо-
жуть витрачати кошти платни-
ків податків на що завгодно, не 
пов’язане з виборами. 

Як зазначають у КВУ, «На-
родний фронт», для прикладу, 
у минулий і позаминулий роки 
значну частину грошей з держ-
бюджету спрямував на рекламу 

в медіа. «Опоблок» вчинив ана-
логічно.

У середньому частка дер-
жавних коштів у загальному 
бюджеті українських партій ся-
гає 87 відсотків. Майже стільки 
«вливають» у свої політпартії 
Іспанія та Італія. А ось багатші 
країни - Німеччина та Велика 
Британія - не такі щедрі. Частка 
держкоштів у загальному бю-
джеті їхніх партій сягає лише 
20-30 відсотків.

Українські нардепи, як бачи-
мо, люблять хвалити себе і свої 
політсили за кошти платників 
податків. А от працювати в пар-
ламенті бажання не мають. Так, 
протягом чотирьох років робо-

ти у Верховній Раді лише 217 
депутатів взяли участь бодай у 
половині голосувань. Тобто, го-
лосували більш-менш система-
тично. Такі результати проекту 
«Дослівно», оприлюдненні Ко-
мітетом виборців України. 

Крім того, в Раді є кілька 
десятків «мертвих душ», які 
можуть вважатися депутатами 
лише умовно. Йдеться про по-
літиків, що системно не беруть 
участі в голосуваннях. Хоча, 
відповідно до закону, участь в 
голосуваннях є обов’язком на-
родних депутатів. Але що для 
них закон?!

Значна частина цих нардепів 
виправдовують свою бездіяль-

ність перебуванням в опозиції. 
Проте, вони мали б це доводити 
не ігноруванням голосувань, а 
голосуванням «проти», пояснив 
голова КВУ Олексій Кошель.

Є у парламенті десятки по-
літиків, які не голосують май-
же ніколи. Приміром, 21 нардеп 
узяв участь лише у п’яти відсо-
тках голосувань Ради. Це, зокре-
ма, Сергій Клюєв, Вадим Рабіно-
вич, Юхим Звягільський, Сергій 
Льовочкін, Юлія Льовочкіна, 
Дмитро Добкін, Юрій Бойко, Не-
стор Шуфрич та інші. Ігнорують 
голосування: Михайло Добкін, 
Наталія Королевська, Сергій Кі-
валов, Віталій Хомутиннік, Ми-
хайло Поплавський… 

Найактивніше політики пра-
цювали на початку каденції. А 
потім - як хотіли. 

Щодо виборців, то багато 
хто - також не ангели. Як свід-
чить соцдослідження, проведе-
не Центром Розумкова, кожен 
п’ятий українець готовий про-
дати свій голос на виборах за 
гречку, гроші чи 
інші матеріальні 
блага. А політи-
ки хіба проти?..

ПАРТІЇ «ВИТЯГНУТЬ» 
БІЛЬШЕ ПІВМІЛЬЯРДА З ДЕРЖАВНОЇ КАЗНИ. 
ПОНАД МІЛЬЯРД УЖЕ «ОСВОЇЛИ»  

Чимало користувачів соцмереж 
пишуть: у час, коли в країні війна, 
партіям годилося б відмовитися від 
державних грошей. Але… 
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Цього разу в зоні проведення опе-
рації об’єднаних сил вони провідали 
наших бійців 44-ої окремої артилерій-
ської бригади. Степан Барна згадав 
шлях відновлення бригади, яка вже 
п’ятий рік успішно виконує бойові за-
вдання на фронті. 

«Хочу подякувати кожному за свя-
щенний обов’язок охорони рідної зем-
лі. Мені приємно констатувати, що за 
дорученням Президента України Пе-
тра Порошенка відбувається відбудова 
військової інфраструктури Тернопіль-
ської області. У Чорткові, Теребовлі і в 

Тернополі будують 7 гуртожитків для 
військовослужбовців-контрактників. 
Це стає можливим завдяки вашій не-
пробивній «броні» на передовій, бо, 
таким чином, у тилу ми маємо можли-
вість працювати, розвивати економі-
ку, наповнювати бюджет та будувати 
сильну країну», – звернувся до військо-
вослужбовців голова ТОДА.  

«У діяльності Президента та уря-
ду, – додав він, – й надалі залишається 
пріоритетом обороноздатність нашої 
країни». 

Крім спілкування з військовими, 
Степан Барна відвідав ще й одну із шкіл 
Донецької області, а саме Міньківський 
НВК. На згадку голові ТОДА подарува-
ли карту України. Її зробили власними 

руками діти. 
В рамках поїздки також відбулося 

підписання угоди про налагодження 
партнерських відносин і співпраці між 
облдержадміністраціями. Угоду підпи-
сали в.о. голови Луганської обласної 
державної адміністрації Сергій Філь та 
голова ТОДА Степан Барна. 

Мета документу – розширення 
співробітництва у сфері соціально-
економічного, науково-технічного та 
гуманітарно-культурного розвитку, на-
лагодження дієвого діалогу та обміну 
досвідом. Під час церемонії підписання 
Сергій Філь подякував Тернопільщині 
в особі Степана Барни за вже надану 
підтримку й допомогу Луганщині за 
останні буремні роки.

Напередодні Дня Збройних сил України – 
В ЗОНУ ПРОВЕДЕННЯ ООС

Напередодні Дня Збройних сил України голова ТОДА 
Степан Барна спільно з головою обласної ради Віктором 
Овчаруком та секретарем Тернопільської міської ради 

Віктором Шумадою традиційно – на Сході. Адже саме там, на 
передових рубежах, нашим військовим найбільше потрібна 
підтримка, допомога та, хоча б на кілька днів, домашня 
атмосфера. Що й стараються забезпечити захисникам під 
час поїздок на фронт, бо їдуть туди не з порожніми руками, а 
з гостинцями, необхідними для служби та побуту речами й 
українською піснею. 

На юридичному факультеті 
ТНЕУ стартував 
інноваційний проект 

«Перезавантаження» - тренінг-
інтенсив розвитку soft- та 
hard-skills у викладачів. Проект 
передбачає проведення 4-х 
модулів навчання загальною 
тривалістю 120 годин: 60 
годин - аудиторні заняття, інша 
половина - самостійна робота 
викладачів.

Перший модуль: «Я - Бренд». Це - ал-
горитм побудови персонального брен-
ду; розробка власної бренд-стратегії; 
вдале використання неймінгу та ай-
дентики як власної візитівки виро-
блення особистого та професійного 
стилю; «tips & tricks» розвитку комуні-
кативних навичок, особистісних якос-
тей та управлінських навичок.

Другий модуль: «Я - Майстер», що 
означає вироблення навичок hard-
skills, оволодіння сучасними інтерак-
тивними практиками викладання; ме-
тоди фасилітації в освітньому процесі: 
мозкові штурми, техніки запитань, мо-
дераційні картки, ранжування, еврис-
тична бесіда; ділові та рольові ігри як 

інструмент формування навичок сту-
дентів, види ігор, алгоритм створення 
та застосування; метод проектів, Sturt-
up-стратегія; методика формування 
портфоліо тощо.

Третій модуль: «Я - Особистість». 
Це - емоційна стабільність та психічне 
здоров’я викладача; розвиток стресос-
тійкості та профілактика емоційного 
вигорання; емоційний інтелект, нави-
чки невербальної комунікації; нави-
чки захисту від маніпуляцій; розвиток 
асертивного мислення; арт-терапія як 
метод психотерапії та психокорекції.

Четвертий модуль: «Я - Гуру» - су-

первізія - проведення інтерактивного 
відкритого заняття у рамках навчаль-
ної дисципліни кожного викладача із 
обов’язковим використанням муль-
тимедійного супроводу; створення 
та публікування у другому випуску 
альманаху ШПР «АКМЕ» навчально-
методичного інструментарію у вигля-
ді інноваційної розробки лекційного 
чи практичного заняття.

Перше заняття пройшло на одному 
диханні. Тренери: Оксана Коваль - ав-
тор та координатор проекту, психолог, 
педагог, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри психології та соці-

альної роботи ТНЕУ і Марія Бригадир 
- координатор проекту, психолог, кан-
дидат психологічних наук, доцент ка-
федри психології та соціальної роботи 
ТНЕУ.

Учасники знайомилися із «тips 
& tricks» розвитку комунікативних 
навичок: оволодівали прийомами 
ефективного переконання, вчилися 
уникати бар’єрів взаєморозуміння, 
вправлялися у виробленні навичок 
активного слуханн та інше. Усі отри-
мали позитивні емоції та збагатили 
власний ключовий портфель soft-skills 
новими навичками і вміннями.

«ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ» - інноваційний проект юрфаку ТНЕУ 
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Серед понад 100 законів ав-
торства лідера фракції Ради-
кальної партії і його коман-
ди - стратегічно важливі для 
України і українців економіч-
ні, соціальні та безпекові іні-
ціативи.  Самого Олега Ляшка 
та його заступника з економіч-
ної політики Віктора Галасю-
ка, за даними громадської ме-
режі «ОПОРА», визнано найе-
фективнішими народними де-
путатами.

Економічно важливими за-
конами, ухваленими за ініціа-
тиви РПЛ, Ляшко назвав вве-
дення мораторію на перевірки 
бізнесу, підвищення мита на 
вивіз металобрухту, скасуван-
ня всіх податків на електро-
мобілі, мораторій на експорт 
лісу-кругляка та криміналіза-
цію його контрабанди, заморо-
ження індексації земельного 
податку, розстрочку ПДВ на ім-
портне виробниче обладнан-
ня, стимули для вітчизняно-
го газовидобутку та двократ-
не збільшення мінімальної 

зарплати, на яку живе 4 млн 
українців. У соціальній сфері 
Олег Ляшко відзначив запро-
вадження програми «Доступ-
ні ліки», фінансування якої на-
ступного року буде збільше-
но до 2 млрд грн, індексації 
пенсій для 5,5 млн пенсіоне-
рів. Ще низкою законів, за сло-
вами Олега Ляшка, він та його 
команда посилили соціальний 
захист військових і членів їх-
ніх родин, зокрема, добили-
ся справедливого нарахуван-

ня субсидій та збільшили тер-
мін відпусток. А також зроби-
ли низку кроків для посилен-
ня обороноздатності країни та 
захисту її від агресора.

Окремо лідер РПЛ наголо-
сив на ініційованих ним рево-
люційних змінах до Конститу-
ції по землі, які затвердив КС.

«Я доб'юся, щоб ці зміни 
якомога швидше розглянув 
парламент попри шалений су-
против латифундистів. Осно-
вою аграрного устрою країни 

має бути фермерське госпо-
дарство. Ми впишемо селян в 
Конституцію, бо про прокуро-
рів, суддів, депутатів в Осно-
вному законі є, а про селян 
нема», - обурився Ляшко.     

На цьому, каже політик, зу-
пинятися не збирається - вже 
підготував ще один пакет змін 
до Основного закону, якими 
пропонує скоротити чисель-
ність депутатів з 450 до 250 
чоловік, міністерств - з 20 до 
10, скасувати посаду прем'єр-

міністра, посилити президент-
ську вертикаль влади та зро-
бити так, щоб суддів та проку-
рорів обирали громадяни на 
виборах, як у США.

22 січня, у День соборнос-
ті, відбудеться з’їзд Радикаль-
ної партії, на якому висунуть 
кандидата в Президенти. Дату 
обрали не випадково – за сло-
вами Ляшка, новий Президент 
має об’єднати країну.

Катерина СМІЛЬСЬКА.

«Законодавча сотня» Ляшка
У свій день народження лідер Радикальної партії 

відзвітував про 4 роки роботи фракції в парламенті

Політик назвав це 
новим політичним 
трендом та 

закликав інших 
політиків брати з нього 
приклад – не роздавати 
перед виборами 
обіцянки, а звітувати про 
роботу перед людьми.

Традиційно 
у листопаді 
працівники 

соціальної сфери 
України відзначають 
своє професійне 
свято. Приємно, 
що цьогоріч серед 
відзначених державою 
і працівниця нашого 
психоневрологічного 
інтернату, молодша 
медична сестра Любов 
Миколаївна Притула. 

Хто працює у подібних закла-
дах, як наш, знає, як важливо і не-
просто  щодня віддавати частку 
свого серця, тепло та увагу під-
опічним, людям із складною до-
лею і надломленим здоров’ям. 
Тому було приємно, коли грамо-
ти та подяки від районних дер-
жадміністрації та ради отримали 
і наші працівники. 

Тішить і те, що нині, у та-
кий нелегкий час ми знаходи-
мо розуміння і підтримку се-
ред небайдужих людей краю, 
які відгукуються на прохання 
про допомогу. Так, велику до-
помогу до підготовки осінньо-
зимового періоду для інтерна-
ту надали сільські ради: Мли-
нівці (голова В. П. Тивонюк), 

Сапанів (І. Д. Іванюк), Розто-
ки (В. В. Собчук), Ридомиль (С. 
М. Кужель), Старий Олекси-
нець (О. В. Довгопалюк), Буд-
ки (М. М. Яворський), Башуки 
(Л. А. Бакса), Устечко (В. В. Горо-
динський), Чугалі (Р. Ф. Ієруса-
лимець), Попівці (Є. Л. Шемчук), 
Шпиколоси (П. В. Мартинюк), 
Лопушно (О. Ф. Стецюк).

Від усіх працівників і під-
опічних велике людське спа-
сибі за надану гуманітар-
ну допомогу жителям згада-
них сільських рад продуктами 
харчування, особливо, карто-
плею. Хай Бог віддячить вам 
сторицею. Господнього благо-
словення вам і вашим сім’ям, 
здоров’я міцного, щастя, до-
бра і миру в нашій Україні.

До зимового періоду 
будинок-інтернат готовий. До 
решти  замінено пластикові 
вікна, проведено капітальний 
ремонт теплотраси і системи 
опалення, встановлена проти-
пожежна сигналізація.

Велике дякую і  наміснику 
Почаївської Свято-Успенської 
Лаври, митрополиту Володими-
ру за відремонтовану дорогу до 
будинку-інтернату, за його по-
стійну допомогу підопічним про-
дуктами харчування, особистою 
присутністю не менше два рази 
в тиждень з Божим словом, бла-
гочестивими діями, які спонука-
ють нас, мирян,  до добрих справ.

Василь МИСЬКО, 
директор Почаївського 

психоневрологічного будинку-
інтернату, заслужений 

працівник соціальної  
сфери України.

Милосердя Коли найвища нагорода – 
вдячність і людська доброта
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Віктор ЗАБІГАЙЛО, голова Тернопільської обласної організації 
політичної партії «Основа»: 

«Наше щасливе завтра»
Ситуація, в яку потрапила 

Україна із запровадженням 
воєнного стану, якщо вдатися 

до порівняння, нагадує поїзд, який 
рухається під укіс. І якщо не вжити 
заходів, не укріпити ту чи іншу 
ділянку дороги, наслідки можуть 
бути катастрофічними. 

Безперечно, перед Україною сьогодні 
стоять декілька важливих, першочергових 
запитань, відповіді на які визначать по-
дальше життя нашої країни. Якщо відпо-
віді не будуть знайдені, то саме виживання 
нашого національного проекту буде під 
великим знаком запитання.

Так, я маю на увазі питання національ-
ної безпеки, питання права, демократії, 
питання економічного росту та зовнішньо-
політичної стратегії. Звісно, до 31.03.2019 
року часу обмаль, тож зрозуміло, що реа-
лізувати стратегічні плани найближчим 
часом більш, ніж складно, я б сказав, мало-
ймовірно. Але в найближчому завтра, реалі-
зувавши ці питання, Україна має шанс стати 
модерновою, успішною державою, до якої в 
сучасному світі ставилися б з повагою.

Джордж Сорос, відомий фінансист, сво-
го часу дав велике інтерв’ю німецькому 
виданню «Сicero», в якому розказав про 
те, як весь світ ставиться до України. За 
словами фінансиста, доля українців нікого 
не хвилює і їм доведеться воювати самим, 
причому, як можна довше. І що Європа все 
одно буде у виграші навіть у тому випадку, 

якщо від України залишиться велике зга-
рище. 

Сорос через фонд «Відродження» та 
інші структури витрачає десятки міль-
йонів доларів на місцеві проекти через 
грантоотримувачів і агрохолдинги, прагне 
встановити контроль над ринком землі. 
Він навіть не приховує, що хоче скупити в 
агросекторі та інфраструктурі.

Чому я згадав Сороса і його плани, зо-
крема, і щодо української землі? А тому, 
що недавно прочитав, що сільський голо-
ва спершу повернув у громаду землі, які до 
цього орендувала агрофірма і не сплачува-
ла за це ні копійки. Потім зайшов інвестор, 
який вклав 50 млн. грн. і запропонував 
найкращі умови. Тепер це маленьке село 
не виживає, а квітне. Там немає жодної по-
рожньої хати. А урожай лежить на лише 
на столичних полицях, а й польських, іта-
лійських, французьких і німецьких супер-
маркетів. Так про економічне диво і село 
Снітків на Вінниччині та його голову Ві-
ктора Ольшевського відгукуються місцеві 
журналісти. 

За даними Держгеокадастру, в Україні 
42,7 млн. га становлять землі сільськогос-
подарського призначення. З них 32,5 млн. 
га – рілля. 10 млн. га перебувають у дер-
жавній і комунальній власності. Агрохол-
динги орендують 16,8 млн. га. Причому в 
їхньому користуванні опинилося майже 6 
млн. га, а взагалі земельні паї орендують 
близько 45 тис. агропідприємств. 

А от у сусідній Польщі – 2 млн. при-
ватних господарств, які займають 90% 
усіх сільськогосподарських угідь. Ферми 
площею понад 15 га становлять лише 9% 
від загальної кількості господарств. Тобто 
особливість Польщі – величезна кількість 
зовсім дрібних фермерів з невеликими ді-
лянками землі. Це дуже помітно, коли їдеш 
через Польщу – багато розділених межами 
невеликих фермерських наділів. 

Яку модель ринку вибере Україна, 
впроваджуючи реформу децентралізації, 
покаже час, а поки що  в обхід закону спро-
би одержати землю добре відомі: договори 
оренди на тривалий термін, передача без-
строкового права користування ділянкою, 
дарування, обмін нерівноцінними паями з 
доплатою. Земля, на якій мали би працю-
вати тисячі фермерів, може бути скуплена 
іноземцями. Через спекуляцію із землею 
реформа децентралізації, яка затягнулася, 
може призупинитися, тому що земля ста-
не недоступною для дрібних фермерських 
господарств, за якими майбутнє. 

Ми дуже часто намагаємося порівню-
вати себе з розвинутими європейськими 
країнами на економічному, промисловому, 
сільськогосподарському рівнях. У цьому 
контексті хочеться згадати про ще одну 
болючу тему – пенсії. Їх чомусь ніхто не по-
рівнює. А між тим, загальна ситуація в краї-
ні безпосередньо пов’язана з економічною 
захищеністю її мешканців. Зокрема тих, які 
зараз в особливо скрутних умовах.  

Як заявили в Кабінеті міністрів, в Укра-
їні очікується підвищення пенсій у три ета-
пи. Перший – у грудні (у зв’язку з індекса-
цією) становитиме 1497 грн. (це на 62 грн. 
більше). Народний депутат України, лідер 
політичної партії «Основа» Сергій Тарута 
назвав це ганебним.

«Це просто соромно – говорити зараз 
про підвищення пенсій на 62 гривні. Пен-
сія повинна бути на рівні 10-12 тисяч гри-
вень. Наша політична сила знає, як цього 
досягти. І мова не про те, щоб надрукувати 
гроші, а про те, щоб забезпечити реальний 
ріст економіки. Щоб країна почала багато 
заробляти і відповідно з’явилися можли-
вості для виплати гідних пенсій». 

На завершення статті так і хочеться при-
гадати прислів’я «Буде хліб – буде і пісня».

Дійсно, щоб зробити країну успішною, 
з високими пенсіями і заробітними плата-
ми, з високим рівнем якості життя, необ-
хідно вивести державу з глибокої кризи. 
Команда професіоналів-промисловців 
партії «Основа» разом із провідними вче-
ними розробили збалансовану покрокову 
програму розвитку нашої держави, яка вті-
лена в доктрині «Україна 2030».

Багато західних 
спостерігачів 
хотіли б зміни 

керівництва України 
після президентських 
виборів 2019 року. 
Найвірогіднішим 
сценарієм є обрання 
Юлії Тимошенко, адже 
станом на листопад 
2018 року вона є 
фаворитом перегонів, 
а її «Батьківщина», 
відповідно до 
соцопитувань, 
впевнено перемагає на 
парламентських виборах. 

Про це пише у своїй статті 
для Atlantic Council старший на-
уковий співробітник Інституту 
євроатлантичного співробітни-
цтва в Києві Андреас Умланд.

За його словами, перспек-
тива приходу до влади Юлії 
Тимошенко повинна також роз-
глядатися як шанс для нового 
початку, покращення відносин і 
прогресивного розвитку країни 
загалом.

Автор блогу звертає увагу 
на те, що Тимошенко стала б 
першою у східнослов’янському 
світі жінкою-президентом. Це 
саме по собі буде вартим уваги 
досягненням в контексті тра-
диціоналістської культури пра-
вославної християнської циві-
лізації, а також неорадянських 

моделей поведінки, які історич-
но не надто підтримують владу 
жінок, вважає Умланд.

 «Тимошенко вже зламала 
бар’єри, коли у 2005 році ста-
ла першою жінкою-прем’єр-
міністром. А її обрання на 
президентську посаду було б ве-
личезним кроком вперед щодо 
гендерної рівності на всьому 
пострадянському просторі», - за-
значає старший науковий співро-
бітник Інституту євроатлантич-
ного співробітництва в Києві.

По-друге, за останні 20 років 
Тимошенко вдалося побудувати 
прозахідну партію під назвою 
«Батьківщина», створення якої 
зміцнило українську демокра-
тію, звертає увагу журналіст. У 
«Батьківщини» є функціонуючі 
регіональні та місцеві осеред-
ки,  фракція присутня в укра-

їнському парламенті протя-
гом багатьох років, а партія є 
членом-спостерігачем Європей-
ської народної партії, альянсу 
християнсько-демократичних 
партій ЄС.

 «Батьківщина» популяр-
на не лише через особистість 
Тимошенко, але і через свої 
соціально-економічні ініціа-
тиви. Іншими словами, вона є 
ближчою до західної політичної 
партії, ніж до пострадянського 
«політично-технологічного» 
проекту або псевдопартії, пише 
Андреас Умланд.

По-третє, Тимошенко від-
різняється від пострадянських 
призначенців, бо вона двічі си-
діла у в’язниці.  На думку журна-
ліста, «вона з іншого матеріалу, 
ніж Кучма, Ющенко, Янукович і 
Порошенко,  жодного з яких ні 
разу не заарештовували за всю 
їхню політичну кар’єру».

 «Можна сказати, що два аре-
шти Тимошенко як опозиційно-
го політика радше свідчать про 
страх її опонентів перед її рішу-
чістю, ніж про якісь надзвичай-
ні проступки», - зазначив автор.

Нарешті, протягом останніх 
місяців Тимошенко та її партія 
провели низку добре організо-
ваних конференцій під назвою 
«Новий курс», які передбачали 
широку участь та плюралістич-
ні дискусії. 

Президентство Тимошенко - шанс 
для нового початку та прогресивного 

розвитку країни, - АНДРЕАС УМЛАНД Кабінет Міністрів 
визначив, як 
обиратимуть 

стипендіатів та 
призначатимуть 
державні іменні 
стипендії для 
найкращих молодих 
вчених, встановлені для 
вшанування подвигу 
Героїв України - Героїв 
Небесної Сотні. 

Стипендії для молодих 
вчених започатковані на 
честь Дмитра Максимова, 
Назарія Войтовича, Романа 
Гурика, Устима Голоднюка і 
Юрія Поправки. 

Щороку 21 листопада у 
кожній з номінацій призна-
чатимуть по п’ять стипендій 
терміном на 1 рік. Їх розмір 
становитиме два прожитко-
вих мінімуми для працездат-
них осіб на початок бюджет-
ного року (наразі це близько 
3,5 тисяч гривень).

Стипендії виплачувати-

муться додатково до поса-
дового окладу, академічних 
стипендій, різних доплат і 
надбавок, повідомляє osvita.
ua.

«Дуже знаково, що це рі-
шення уряд прийняв у День 
Гідності і Свободи. Завдяки 
тому, що запрацює ще один 
канал підтримки молодих 
вчених, ми зможемо залуча-
ти більше молоді до науки, 
дати більше коштів нашим 
талановитим дослідникам. І 
водночас так ми можемо від-
дати шану тим Героям, які по-
лягли за нашу свободу», - від-
значила міністр освіти Лілія 
Гриневич.

Стипендіатів обирати-
муть на конкурсних засадах.

Претендувати на отри-
мання стипендій можуть 
молоді вчені - наукові та 
науково-педагогічні праців-
ники, аспіранти, ад’юнкти, 
докторанти вишів і наукових 
установ.

На честь Героїв Небесної 
Сотні з Тернопільщини 

заснували наукові стипендії
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Третє пленарне засідання 
10-ї сесії обласної 
ради було незвичним, 

адже вперше відбулось за 
межами сесійної зали. З 
об’єктивних причин воно 
було виїзним і пройшло у 
приміщенні  Бучацького 
коледжу Подільського 
державного аграрно-технічного 
університету  у с. Трибухівці 
Бучацького  району. Звичайно, 
це привнесло певні труднощі, 
адже голосування має бути 
поіменним, а системи «Віче» 
не було. Добре спрацювала 
лічильна комісія. Депутати 
прийняли ряд надзвичайно 
важливих рішень.

 Одне із таких – це звернення де-
путатів Тернопільської обласної ради 
до владик Української православної 
церкви в області щодо надання Томо-
су та створення в Україні Єдиної По-
місної Православної Церкви. Колеги 
проголосували одноголосно. Особливе 
піднесення у залі викликала озвучена 
інформація про повернення україн-
ської святині - Почаївської лаври Укра-
їнській державі.  

Також не менше значення мають 
ухвалені на ІІІ пленарному засіданні  
зміни до обласного бюджету на 2018 
рік, на оплату праці з нарахуваннями, 
на лікування хворих на хронічну нир-
кову недостатність методом гемодіа-
лізу та на лікування хворих на цукро-
вий і нецукровий діабет – 55 545,2 тис. 

гривень та субвенцію з державного бю-
джету місцевим бюджетам на відшко-
дування вартості лікарських засобів 
для лікування окремих захворювань 
– 1 201,5 тис. гривень, які, відповідно, 
розподілено між місцевими бюджета-
ми області. Також передбачено спря-
мувати кошти, приміром, на співфі-
нансування будівництва амбулаторій 
у Лановецькому та Бережанському ра-
йонах, збільшити видатки Кременець-
кій обласній гуманітарно-педагогічній 
академії для забезпечення виплати со-
ціальної стипендії студентам тощо.

Важливо є те, що депутати проголо-
сували за створення комунальної уста-
нови обласної ради «Тернопільський 
обласний пластовий вишкільний 
центр», затвердили антикорупційну 
програму обласної ради на 2018-2021 
роки. Було прийнято рішення «Про 
відзначення у 2019 році на загально-
обласному рівні  110-ї річниці від Дня 
народження Степана Бандери», затвер-
джено угоду між Бучацькою міською 
радою та Тернопільською обласною 
радою про внесення змін до угоди про 
співфінансування проекту «Реставра-
ція пам’ятки архітектури ХVІІІ століття 
ратуші в м. Бучач».

Відтак вважаю, що сесія була успіш-
ною та результативною. 

Четверте пленарне засідання Х сесії 
обласної ради відбудеться 10 грудня у 
Почаєві. Таке рішення було прийняте 
під час наради керівництва обласної 
ради та уповноважених керівників 
фракцій.

55 млн. грн. виділив уряд 
із медичної субвенції на 
Тернопільську область, 

щоб 2018 рік завершити без 
заборгованостей із запрлат для 
медиків. Ці кошти розподілять 
між районами відповідно 
до кількості населення та 
фінансових можливостей 
райбюджетів. За відповідні зміни 
проголосували 28 листопада 
депутати обласної ради.

«Сьогодні ми бачимо, що є недопра-
цювання з боку районних рад та рай-
держадміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, адже на кінець року ми 
виходимо із заборгованістю із заробіт-
них плат для медиків. Тому Кабмін ви-

ділив знову, як і минулого року, кошти 
на погашення цієї заборгованості. Утім, 
наголошую, що жодної копійки держава 
не винна жодному органу місцевого са-
моврядування. Всі розрахунки у держав-
ному бюджеті на 2018 рік були зроблені 
пропорційно до кількості жителів», – 
підкреслив голова ТОДА Степан Барна.

Крім того, 1,2 млн. грн. уряд виділив 
на забезпечення потреби для лікування 
окремих захворювань.

Не залишаться без заробітної плати 
й освітяни. Адже з обласного бюджету 
також перерозподілили державну освіт-
ню субвенцію у розмірі понад 10 млн. 
грн. Таким чином, 5 млн. грн. спрямува-
ли місту Тернопіль, 2,1 млн. грн. – Чорт-
кову, 1,2 млн. грн. – Бережанам та 2 млн. 
грн. – Кременцю. 

СТЕПАН БАРНА: 2018-ий рік бюджетники 
завершать без заборгованостей із зарплати

 ВІКТОР ОВЧАРУК: 
«Сесія була успішною 
та результативною» 

На Тернопільщині щодня 
медики фіксують 40-50 
випадків захворювання 

на кір. У зоні ризику –  школярі 
та студенти, а  також освітяни, 
медики, військові. 

«Вже у листопаді ми зафіксували 
800 хворих, у яких первинний діагноз 
кір. – розповідає Світлана Маціпура, 
лікар-епідеміолог Тернопільського об-
ласного лабораторного центру. – Це 
значна кількість для нашої області. 
Адже всього з початку року захворіло 
понад 2300 людей. Всього з січня за-
фіксували 56 спалахів на кір. Сьогодні 
діючих 15. Під спалахом ми розуміємо 
захворювання двох і більше осіб, які 
пов’язані між собою».

Зокрема, кір виявили у школі села 
Старий Вишнівець Збаразького райо-
ну. Там захворіло вісім дітей, у Зборів-
ському коледжі – дев’ять осіб, з них 
восьмеро дітей, Теребовлянському 
училищі культури – 11 хворих, з них 
вісім дітей. У школі села Ланівці Бор-
щівського району захворіло 27 дітей. 
У Тернополі зафіксували спалахи кору 
в училищі технологій на дизайну (15 
осіб) та в училищі сфери послуг і ту-
ризму (11 осіб). Спалах кору виявили 

і на підприємстві неподалік обласного 
центру – занедужало дев’ять працівни-
ків, з них п’ятеро госпіталізували. 

«Хворих на кір виявляють у всіх ра-
йонах Тернопільщини, – додає Світлана 
Маціпура. – Останнім часом найбільше 
реєструємо у Тернополі і Тернопіль-
ському, Кременецькому, Заліщицько-
му, Борщівському, Монастириському 
районах». 

Цікаво, що при спалаху кору школи 
не закривають. Фахівці такі міри не ре-
комендують при цій не недузі. Насам-
перед визначають коло контактних 
осіб і за ними проводять щоденне спо-
стереження. Якщо виявляють підви-
щення температури, нежить, кашель, 
то дитину забирають із закладу. Також 
рекомендують регулярне вологе при-
бирання, провітрювання класів. 

За словами епідеміологів, найкра-
щий захист – це щеплення. Варто про 
це подбати не лише дітям, а й дорос-
лим, які не хворіли на кір. Для дітей 
вакцина безкоштовна. Для дорослих 
безкоштовна, якщо у вашій дільничній 
поліклініці є залишки препарату. В ін-
шому разі вакцину можна придбати в 
аптеці. Вартує вона понад 300 гривень. 

Юля ТОМЧИШИН. 

На базі Тернопільського обласного 
центру надання екстренної швидкої 
медичної допомоги відбувся 8-й чем-
піонат "Умілі руки". У змаганні було 4 
конкурси. Серед усіх бригад, що брали 
участь, була і бригада Лановецької під-

станції. Медики виступили успішно і 
отримали в нагороду кубок. 

На фото Руслан Шпак - лікар, Зоря-
на Мельничук - фельдшер та Анатолій 
Миштик - водій. 
Фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА.

Лановецькі  лікарі – серед кращих

Кір атакує ПТУ і коледжі
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Коли вперше зустрічаєшся 
з цими людьми, вони 
заражають своєю енергією, 

непідробною жагою життя. Коли 
спілкуєшся з цими людьми, яким 
доля кинула виклик, але вони не 
здалися, і собі стаєш сміливішим 
та стійкішим до життєвих бур. 
Коли пізнаєш цих людей з 
обмеженими можливостями, 
стає зрозумілим, як жити далі…

День людей з особливими потреба-
ми – це не свято. Це нагадування про 
тих, кого ми можемо і маємо підтри-
мати. Працівники Фонду соціального 
страхування в Тернопільській області 
щоденно дбають про інтереси людей з 
інвалідністю і відвідують їх постійно, а 
не лише в свята. Як підсумок багатоліт-
ніх зустрічей, допомоги,  спілкування з 
потерпілими на виробництві  і виникла 
ідея соціального проекту - створення 
книги нарисів та циклу телесюжетів 
«Виклик долі».

У понеділок, 3 грудня, у Тернополі 
цей проект презентували його героям – 
людям, які з власного життя знають, що 
кожен життєвий виклик - під силу подо-

лати. Усі історії книги – гідний приклад  
для кожного з нас, як у важких життє-
вих обставинах не розчаруватися, не 
втратити надії, а жити далі. Побачили 
світ і 10 телевізійних нарисів на теле-
каналі TV-4 про цих незвичайних людей 
з великою силою волі. Кожен з телесю-
жетів та нарисів присвячений окремій 
людині, окремій долі. 

Зал в ресторані «Водограй» був за-
повнений людьми з особливими потре-
бами, які можуть слугувати прикладом 
кожному з нас. Тепло та щиро спілку-

валися ті, хто потерпів на виробництві 
тридцять і більше літ тому та люди, в 
яких ще зовсім свіжі страшні спогади 
про нещасний випадок. У такій дружній 
атмосфері і зцілюються, загоюються ду-
шевні рани, світліють обличчя і знахо-
дяться друзі.

Начальник управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхуван-
ня України в Тернопільській області 
Федір Бортняк знайомий зі всіма цими 
людьми особисто, бо відвідував їх, спіл-
кувався, допомагав. І має таку роботу за 
духовну потребу. Вважає: коли можеш 
зробити багато доброго для інших лю-
дей, тим більше, для людей з обмежени-
ми можливостями – варто використову-
вати цей шанс долі.

«Соціальний проект «Виклик долі» 
дуже потрібен у сучасному світі, – каже 
Федір Бортняк. – Приклади цих неймо-
вірних доль дуже важливі для всіх нас. 
Людям, які ходять своїми ногами, ба-
чать світ, можуть вільно пересуватись, 
але часто нарікають на долю. Усвідомте, 
скільки дарунків долі ви маєте, і бере-
жіть їх! Ми в цих людей вчимося долати 
життєві перепони, виживати в теперіш-

ньому світі, разом з тим допомагаючи 
ближнім».

Особливим акордом єднання стала 
спільна молитва, духовна подяка, яку 
весь зал промовляв за отцем Василем 
Броною. Як народжувався цикл сюже-
тів, як перепускали через себе журналіс-
ти кожну історію людей, сильних духом, 
розповіла директор телеканалу TV-4 
Юлія Винокур.

Владислав, талановитий син героя 
книги «Виклик долі» Олега Бачинсько-
го, заспівав для присутніх на зустрічі. 
Приїхала дочка потерпілого на вироб-
ництві, який відійшов у кращий світ, 
Зіновія Петровича Плекана - Уляна... 
Як пам’ять про батька, отримала книгу 
«Виклик долі», де є нарис про Зіновія 
Петровича. Хвилиною пам’яті вшану-
вали усіх людей з інвалідністю, яких 
вже немає  з нами. Бо головне, що має 
залишити після себе людина, - це гід-
ну пам'ять... Відбулася і служба Божа, 
за участю потерпілих на виробництві, 
організована Тернопільським міським 
відділенням УВД ФССУ в області.

Багато щемких моментів було на зу-
стрічі.  Люди читали нариси, дивилися 
телевізійні сюжети проекту «Виклик 
долі», розповідали те, що довго стояло 
десь під серцем, невисловлене. Стільки 
хороших емоцій, добрих слів прозвуча-
ло в адресу учасників зустрічі. І від них. 

Подумалося, що цей проект «Виклик 
долі» – також і про всю Україну. Бо що 
таке країна? Це не будинки, не ланд-
шафти. Це люди. Які живуть в цій дер-
жаві, які творять її. І якими ця держава 
сильна. 

Всі ці люди – переможці. Всі вони 
подолали виклики долі, зневіру, пара-
ліч думок та прагнень, зовнішні та вну-
трішні застороги та невпевненість. 

Всі вони - направду сильні духом.
Зоряна ЗАМКОВА.

«Ці люди – переможці!»
У Тернополі 
презентували 
унікальний 
соціальний 
проект 
«Виклик 
долі»

«Ці люди – переможці!»«Ці люди – переможці!»
презентували 

соціальний 

Верховна Рада 
затвердила нові 
ДБН «Інклюзивність 

будівель і споруд». Про 
це повідомив у Facebook 
заступник міністра 
регіонального розвитку 
Лев Парцхаладзе.

«Більше року тому Мінре-
гіон почав з себе, облаштував-
ши будівлю із врахуванням 
потреб всіх людей з інвалід-
ністю. Це зручний вхід, ліфти, 

таблички зі шрифтом Брайля, 
облаштований туалет. Це важ-
ливо і не складно. І так пови-
нні робити всі відомства, гро-
мадські заклади, інші суб‘єкти 
господарювання. Новий ДБН 
вже затверджений, буде опу-
блікований найближчим ча-
сом і вступить в дію навесні 
наступного року. Його норми є 
обов’язковими до виконання», 
– каже урядовець.

У документі містяться 

близько 100 якісних змін, - 
пише сайт «Твоє місто». -У 
ньому прописані всі необхід-
ні технічні характеристики 
елементів доступності, пока-
зано, як вони мають вигляда-
ти, щоб максимально спрос-
тити роботу над створенням 
безбар’єрності.

Віце-прем’єр-міністр Генна-
дій Зубко зазначає, що про ДБН, 
що враховують потреби людей 
з інвалідністю, йшлося ще в 

2006 році. Проте тоді документ 
складався усього з 7 сторінок і 
мав рекомендаційний харак-
тер. Зараз це 88 сторінок ґрун-
товного документу з послідов-
ною маршрутною картою.

«Нові ДБН охоплюють 
практично всі категорії осіб 
з інвалідністю – маломобіль-
ні групи, люди з проблемами 
зору, слуху, порушеннями нер-
вової системи», – додає Генна-
дій Зубко.

Голова Мінрегіону також 
зазначає, що, за підрахунками 
міжнародних експертів, проек-
туючи об’єкти з урахуванням 
принципів універсального ди-
зайну, на доступність в серед-
ньому витрачається декіль-
ка відсотків, а іноді і 1% від 
вартості об’єкта будівництва. 
Натомість пристосування вве-
деного в експлуатацію об’єкта 
може коштувати 25-40% вар-
тості об’єкта.

Готелі та офіси стануть доступніші для людей на візках
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Україна Світ
На економіку Польщі  

працює майже два мільйони 
наших заробітчан

У Польщі працюють майже два 
мільйони українців. Крім того, у поль-
ських університетах навчаються майже 
40 тисяч студентів з України. Про це за-
явив міністр закордонних справ Польщі 
Яцек Чапутовіч на засіданні українсько-
польського форуму партнерства в Києві 
повідомляє «Інтерфакс». Яцек Чапутовіч 
зазначив, що наші громадяни працюють 
у ключових сферах економіки: будівни-
цтві, сільському господарстві та інших. 
Польський міністр також сказав, що у 
2017 році польські консули видали укра-
їнським громадянам 1,2 мільйони віз.

Великобританія збідніє  
після виходу з ЄС 

Після виходу з Євросоюзу Вели-
ка Британія буде біднішою, ніж якби 
вона залишилася у складі блоку. Про 
це свідчать результати аналізу британ-
ського уряду, повідомляє «АР». Якщо, 
приміром, виникнуть перешкоди для 
торгівлі з Євросоюзом, то економіка кра-
їни впаде на 9,3 відсотки. Британія пови-
нна вийти з ЄС 29 березня 2019 року. 

Щодня у світі від рук члена 
сім’ї чи партнера гинуть  

137 жінок
Щодня в усьому світі від рук члена 

сім’ї чи партнера гинуть у середньо-
му 137 жінок. Про це свідчать нові дані 
Управління ООН з наркотиків і злочин-
ності, повідомляє ВВС. Найчастіше жін-
ки гинуть у себе вдома. Із 87 тисяч жінок, 
убитих в 2017 році, більше, ніж полови-
на, померли від рук близьких людей.

Росія - лідер за темпами 
поширення ВІЛ у Європі 

Росія, Україна, Білорусь і Молдо-
ва - лідери за темпами поширення ві-
русу імунодефіциту людини в Європі. 
Про це свідчить доповідь Європейсько-
го центру профілактики та контролю за-
хворювань і Європейського бюро Всес-
вітньої організації охорони здоров’я. 
Згідно з дослідженням, торік найвищі 
показники на 100 тисяч населення спо-
стерігалися в Російській Федерації - 71,1 
нових діагностованих випадків ВІЛ-
інфекції. В Україні – 37 випадків, Білору-
сі - 26,1, Республіці Молдова - 20,6.

Уряд Франції забороняє 
батькам бити дітей

Національні збори Франції підтри-
мали у першому читанні законопро-
ект, що забороняє батькам застосову-
вати силу щодо дітей. Законопроект 
про тілесні покарання або принижен-
ня спрямований на забезпечення того, 
щоб батьківські повноваження здійсню-
валися без насильства. Тепер документ 
відправлять у Сенат, пише «BBC». Згід-
но з дослідженням, близько 85 відсотків 
французьких батьків вдаються до тілес-
них покарань своїх дітей.

Штати змінили правила 
надання робочих віз

Міністерство внутрішньої безпе-
ки США вводить нові правила оформ-
лення робочих віз типу H-1B, щоб ком-
панії на внутрішньому ринку залуча-
ли до роботи насамперед американ-
ців, передає «Голос Америки». Відте-
пер візу, яка дає право на роботу у США, 
отримають лише ті, хто має високу ква-
ліфікацію і рівень освіти не нижче сту-
пеня «бакалавр». У свою чергу амери-
канські компанії, які хочуть запроси-
ти на роботу співробітників з-за кордо-
ну, мають подати відповідну заявку до 
Служби громадянства та імміграції США 

(USCIS). Слід зазначити, що 65 тисяч віз 
типу H-1B щорічно у квітні розігрується 
у лотереї. Є також опція додаткових двох 
тисяч віз, які видають особам з наукови-
ми ступенями. 

Нелегалів у Штатах -  
більше 10 мільйонів

Чисельність нелегальних мігран-
тів, які живуть у США, знизилася до 
10,7 мільйонів осіб. Про це свідчать до-
слідження центру «Pew», повідомляє 
«AFP». Кількість нелегальних іммігрантів 
у Штатах сягнула максимуму у 2007 році, 
- за оцінками уряду, тоді їх було 12,2 міль-
йони. Як відомо, президент США Дональд 
Трамп зробив боротьбу з незаконною мі-
грацією одним із основних пунктів своєї 
передвиборної кампанії у 2016 році. 

Путінa не засудили 
на саміті G20

Саміт «Великої двадцятки» в Ар-
гентині не зумів засудити російського 
президента Путіна за його нові агре-
сивні дії щодо України, незважаючи на 
значні зусилля канцлера Німеччини 
Ангели Меркель на двосторонніх на-
радах. Про це заявив спікер фракції ХДС/
ХСС з питань зовнішньої політики Юрґен 
Хардт, пише «Reuters». «Президенту Путі-
ну майже все зійшло з рук після його від-
новленої агресії проти України», - сказав 
один із ключових соратників Меркель.

Громадянам ОАЕ роздали  
18 мільярдів з нагоди свята

Влада емірату Абу-Дабі виділи-
ла громадянам економічну допомогу 
з нагоди 47-ї річниці заснування краї-
ни. Це - кредити на придбання житла, го-
тові будинки, ділянки для будівництва. 
Загальна сума допомоги склала 18,3 мі-
льярди дирхамів (понад 140 мільярдів 
гривень), повідомляє еміратське видан-
ня «The Nationa». Допомогою зможуть 
скористатися понад 12 тисяч осіб. За за-
явою наслідного принца Абу-Дабі шей-
ха Мухаммеда бен Заїда аль Нахаяна, цей 
крок спрямований на «забезпечення со-
ціальної стабільності й гідного життя для 
громадян». До слова, паспорт громадяни-
на Об’єднаних Арабських Еміратів визна-
ний «найсильнішим» у світі за версією 
«Passport Index». Піддані цієї держави мо-
жуть подорожувати без візи у 167 країн. 
Іран та Китай вчаться у Москви 

впливати на вибори
Успішне втручання Росії у демо-

кратичні процеси суверенних держав 
надихнуло деякі інші країни на іміта-
цію цього, зокрема Іран та Китай. Про 
це йдеться у доповіді Парламентської 
асамблеї НАТО :«Втручання Росії у вибо-
ри та референдуми на території Альян-
су», підготовленій американським кон-
гресменом Сюзанною Дейвіс, передає 
«Укрінформ». Дейвіс наголошує, що ро-
сійські кібернетичні операції проти де-
мократичних держав потребують все-
бічної реакції. «Протистояння росій-
ським кібернетичним та інформаційним 
операціям, у тому числі проти виборів та 
референдумів, становить стратегічний 
виклик для Альянсу. Це вимагає реагу-
вання на всіх рівнях, в 
усіх формах та всіма ка-
налами», - йдеться у до-
кументі.

РФ стягує озброєння на кордон 
з Україною

На території Криму та ОРДЛО роз-
ташоване російське наземне угрупо-
вання чисельністю понад 80 тисяч вій-
ськовослужбовців. Про це повідомив 
Петро Порошенко. Президент зазначив, 
що на тимчасово окупованих територі-
ях, а також в Криму, вздовж кордону зна-
ходиться близько 1400 артилерійських 
і ракетних систем залпового вогню, 900 
танків, 2300 броньованих машин, біль-
ше 500 літаків та 300 вертольотів. Крім 
того, понад 80 кораблів та вісім підвод-
них човнів виконують завдання в аква-
торіях Чорного, Азовського та Егейсько-
го морів.

Зросла мінімальна пенсія.  
Аж… на 62 гривні

Із 1 грудня в Україні мінімальний 
розмір пенсій зріс до 1497 гривень, 
тобто на 62 гривні. Пенсії перерахують 
усім пенсіонерам, розмір пенсій яких за-
лежить від прожиткового мінімуму для 
непрацездатних осіб. Це - друге підви-
щення пенсії в цьому році. Перед цим, із 
1 липня, розмір мінімальної пенсії також 
зростав на 62 гривні - до 1435 гривень. 
Тож у 2018 році мінімальна пенсія збіль-
шилася загалом на 124 гривні - з 1373 - 
до 1497 гривень. 

Жодного учасника розгону 
Майдану не засудили

Ні один із учасників силового роз-
гону Майдану 30 листопада 2013 року 
не був засуджений. «Вироків немає. Хоча 
обвинувальний акт, наприклад, стосов-
но тодішнього голови КМДА, якому ін-
кримінується перешкоджання мітингам 
і зборам та пособництво правоохорон-
цям у силовому розгоні протестувальни-
ків, був направлений до суду ще в люто-
му 2015 року», - заявив начальник управ-
ління спеціальних розслідувань ГПУ Сер-
гій Горбатюк, передає «DW». Суди повер-
тають обвинувальні акти, змінюються 
судді. Вони необґрунтовано відмовля-
ються об’єднувати провадження, наголо-
сив Горбатюк.

Півмільярда - не на зарплати 
керівництву, а листоношам 
«Укрпошті» виділять півмільярда 

гривень для того, щоб не було звіль-
нень листонош, скорочення сіль-
ських відділень пошти та підвищен-
ня тарифів на доставку пенсій. На 
цьому наголосив президент Петро По-
рошенко. «Не на те, щоб вони собі зарп-
лати підвищували, не керівництву, а за-
безпечити захист листонош, яких ви 
намагаєтеся вичавити із «Укрпошти». 
Ми цього не дозволимо», - заявив гла-
ва держави, зазначивши, що ті, хто не 
виконуватимуть відповідних доручень, 
стануть «у чергу безробітних». Прези-
дент також акцентував, що дасть вка-
зівку, аби відновити листонош на ро-
боті та роботу відділень «Укрпошти», 
оскільки йдеться про зв’язок людей по-
хилого віку зі світом. 

Московія заселила до Криму 
понад сто тисяч росіян

Упродовж 2014-2017 років на те-
риторії окупованого Криму зареє-
струвалось 102898 тисяч росіян. Про 
це йдеться у дослідженні «Порушення 

міжнародного гуманітарного права та 
права кримських татар на самовизна-
чення в окупованому Криму» від гро-
мадської організації «КримSOS», пові-
домляє «Укрінформ». Автори звіту вва-
жають цю цифру заниженою, з огляду 
на розуміння владою РФ того, що вона 
скоює воєнний злочин. За іншими дани-
ми, лише за перші три роки від почат-
ку окупації на територію Криму переї-
хало понад 200 тисяч росіян. З моменту 
окупації РФ активно проводить політи-
ку переміщення населення, спрямовану 
на витіснення нелояльних осіб з тери-
торії півострова через депортації, забо-
рони на в’їзд і створення умов, немож-
ливих для проживання. За неофіційни-
ми даними, з Криму виїхали від 50 ти-
сяч до 100 тисяч жителів. 

Іде грип, який торік убив  
80 тисяч американців

В епідемічному сезоні 2018-2019 
років в Україні циркулюватиме агре-
сивний вірус грипу «Singapore А», че-
рез який у США минулого року загину-
ло понад 80 тисяч людей. Про це роз-
повіла провідний інфекціоніст України, 
завідувач кафедри інфекційних хвороб 
НМУ ім. Богомольця, заслужений лікар 
України професор Ольга Голубовська, 
повідомляє «Укрінформ». Наскільки цей 
грип буде агресивний в Україні, епідемі-
ологи сказати не можуть. За прогнозами, 
основним збудником грипу в наступно-
му епідемсезоні буде «Singapore» (H3N2), 
який частіше викликає грип у дітей і у 
літніх людей. Цей вірус призводить до 
тяжких пневмоній і летальних випадків 
серед літніх людей та пацієнтів з хроніч-
ними патологіями. Він дуже небезпеч-
ний для маленьких дітей і людей з фак-
торами ризику: з ожирінням, цукровим 
діабетом, бронхіальною астмою, для ва-
гітних. Тому ці люди мають бути вакци-
новані.

Наша країна за обсягами 
імпорту секонд-хенду -  

третя у світі 
Понад 54 відсотки імпорту гото-

вої продукції легкої промисловос-
ті становлять товари секонд-хенду, 
а Україна торік за обсягами його ім-
порту посіла третє місце у світі. Про 
це «Укрінформу» заявила президент-
голова правління Асоціації підпри-
ємств легкої промисловості «Укрлег-
пром» Тетяна Ізовіт. Цей обсяг рівно-
значний втраті щорічно 45 тисяч робо-
чих місць у державі. Попереду нас за об-
сягами імпорту секонду лише Пакистан 
і Малайзія. А після нас у десятці - Росія, 
Камерун, Гватемала, Кенія, Індія, Ту-
ніс. Тетяна Ізовіт зазначила: населення 
країни справді збідніло, але питання 
секонд-хенду існує вже не один десяток 
років. При цьому його безпечність ніх-
то не контролює. Також під виглядом 
секонду часто завозять нові речі. Це 
створює неконкурентні переваги для 
його імпортерів, порівняно з вітчизня-
ними виробниками. 

Борги за комуналку зросли  
на мільярд за місяць

У жовтні заборгованість населен-
ня за житлово-комунальні послу-
ги зросла на мільярд гривень і скла-
ла 39,2 млрд. грн. Про це повідомляє 
Держстат. Так, на кінець жовтня борги 
населення зі сплати за газ сягнули 18 
мільярдів, за опалення і гарячу воду - 
10,2 мільярди, за утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій - 4 
мільярди, за холодну воду і водовідве-
дення - 3,1 мільярд, за вивезення побу-
тових відходів - 0,6 мільярдів, за елек-
троенергію - 4 мільярди гривень. За да-
ними Держстату, в жовтні населення 
сплатило за компослуги 5,1 мільярда 
гривень.

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.



№47 (282) /5 грудня-11 грудня 2018 р. 9Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬЦікаве nday.te.ua

В Україні очікується 
найтепліша зима за 30 років. 

АЛЕ Й АРКТИЧНІ МОРОЗИ НЕ ОМИНУТЬ

1. КОМФОРТНЕ ПЛАНУВАННЯ 
КВАРТИР

Планування житлового про-
стору – це комплекс архітектур-
них та дизайнерських рішень, 
від якого залежить якість життя 
та рівень комфорту мешканців. 
Компанія “Благо” пропонує: зруч-
ні класичні квартири з сучасним 
раціональним плануванням, 
смарт-квартири з функціональ-
ним зонуванням та концепцією 
корисної площі. Елітні апарта-
менти та пентхауси потішать 
перфекціонізмом та найвищим 
рівнем якості. Для прихильників 
заміського стилю життя компанія 
пропонує окремі котеджі і таунха-
уси.

2.НАДІЙНІСТЬ ТА РЕПУТАЦІЯ
Будівельна компанія «Благо» 

понад 15 років успішно працює на 
ринку нерухомості, впроваджу-
ючи інноваційні проекти по всій 
області. Наявність реалізованих 
проектів та сучасних ЖК на ста-
дії будівництва свідчать про від-
мінні темпи зростання компанії. 
Завдяки потужній команді спеці-
алістів та якісними проектами БК 
стала лідером у своїй сфері.

3. ЯКІСНЕ БУДІВНИЦТВО ТА 
МАТЕРІАЛИ

Одним з основних принципів 
компанії є якість та інновацій-
ність. Для роботи з сучасними 
житловими комплексами ви-
користовуються екологічні бу-

дівельні матеріали найвищої 
якості, а технології будівництва 
відповідають стандартам україн-
ського законодавства та європей-
ським принципам. У жовтні 2018 
року за впровадження сучасних 
технологій будівельна компанія 
“Благо” здобула перемогу в номі-
нації “Інноваційний проект жит-
лового комплексу” від Асоціації 
фахівців (ріелторів) з нерухомос-
ті України (АФНУ).
4. КОМПАНІЮ РЕКОМЕНДУЮТЬ 

Щодня компанія отримує по-
зитивні відгуки та рекомендації 
від своїх клієнтів щодо якості 
придбаної нерухомості. Велика 

частка інвесторів, що хочуть при-
дбати квартиру, обирають компа-
нію «Благо» за порадою знайомих 
чи близьких, котрі вже придбали 
нерухомість та задоволені про-
живанням.
5. ВІДМІННА ІНФРАСТРУКТУРА 

ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ВІДПОЧИНКОВОГО ПРОСТОРУ У 

ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСАХ
Житлові комплекси компа-

нії «Благо» мають розвинену 
внутрішню інфраструктуру (су-
пермаркети, спортзали, кафе, 
СПА-центри тощо) та розташо-
вані поблизу освітніх, медичних 
закладів, з комфортним заїздом 

і розвиненою транспортною 
розв‘язкою. 

6. ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ 
Важливим напрямом роботи 

компанії є участь у державній со-
ціальній програмі «Доступне жит-
ло», що допомагає малозабезпече-
ним сім‘ям отримати квартиру за 
доступною ціною. Також для своїх 
інвесторів компанія впровадила 
безвідсоткове розтермінування на 
нерухомість, що дає можливість 
розподілити виплату за квартиру 
до двох років. А при повній оплаті 
вартості, клієнт має можливість 
отримати суттєву знижку.

Купити квартиру в Івано-
Франківську можна у ЖК «Парко-
ва Алея, «Comfort Park», містечко 
«Соборне», районі «Manhattan», 
eлітні апартаменти та пентхауси 
у ЖК «Parus» та затишні котеджі 
у «Franko River Park» від Буді-
вельної компанії «Благо». 

Контакти компанії: 
м.Івано-Франківськ, вулиця 

Коновальця, 35

Чому люди обирають квартири у БЛАГО?
Уже понад тисячу прикарпатців стали власниками квар-

тир від Будівельної компанії “Благо”. Це житло продовжують 
обирати і рекомендувати іншим.

Протягом трьох місяців здійснювалось опитування серед 
клієнтів компанії, участь взяло 650 сімей. Було проаналізовано 
відгуки клієнтів і складено перелік причин, чому люди обира-
ють квартири від БК “Благо”.

Веселку в грудні 
спостерігали 
тернополяни. 

Незвичайне явище 
природи помітили 
вранці у понеділок. Над 
засніженими краєвидами 
Тернополя й околиць 
засяяла різнобарвна 
веселка.

Щоправда, у небі вона пробу-
ла недовго. Мешканці міста, які 
встигли побачити її, були неаби-
як здивовані. Але невдовзі зрозу-
міли причину такого дива. Як ви-
явилося, після тріскучих морозів 
ураз потепліло й над містом на-
крапав невеликий дощ.

Користувачі «Фейсбуку» опу-
блікували десятки фотографій 
із захопленими коментарями. 
Мало кому випадає нагода стати 
свідком зимової веселки.

- Веселка у грудні? Так, це 
можливо! – написала Ірина Мор-
гун.

Під світлиною зимового дива 
жінка розповіла, що вже бачила 
подібне явище кілька років тому, 
у Різдво. А того дня, як виявило-
ся, веселку помітили й в інших 
куточках області. 

Дехто намагався вгледіти у 
цьому знак небес. Усі зійшлися 
на думці, що споглядання зимо-
вої веселки – це щонайменше до 
хорошого настрою.

Веселка – незвичайне при-
родне явище. І не лише зимова. 
Незважаючи на те, що нам до-
сить часто доводиться спосте-
рігати за нею, ми не можемо не 
дивуватися її красі.  

Зазвичай веселка виникає че-
рез те, що сонячне проміння за-
ломлюється у краплинках води, 
які залишаються у повітрі після 

дощу чи туману.
Ми найчастіше бачимо ве-

селку у формі дуги, хоча дуга - 
це лише її частина. Веселка має 
форму кола. Однак ми спостері-
гаємо лише її половину, оскільки 
центр розташований на одній 
прямій із нашими очима та Сон-
цем. Цілком це явище можна по-
бачити лише на великій висоті, з 
борту літака або з високої гори. 

Іноді сонячне проміння може 
створити на небі відразу дві, три, 
а то й чотири веселки. Подвійна 
веселка виходить, коли світло 
відбивається від внутрішньої по-
верхні дощових крапель двічі. 

Буває і перевернута веселка. 
Вона з'являється за певних умов, 
коли на висоті 7-8 кілометрів 
тонкою завісою розташовуються 
перисті хмари, що складаються з 
крижаних кристалів. Кольори 
перевернутої веселки розміщені 
у зворотному порядку: зверху - 
фіолетовий, а знизу - червоний. 

Є й інші види веселок. Місяч-
на або нічна буває під час дощу, 
який іде напроти Місяця. Туман-
на веселка, або біла, з'являється 
при освітленні сонячними про-

менями слабкого туману, що 
складається з дуже дрібних 
крапельок води. Така веселка 
має бліді кольори, а іноді й зо-
всім біла. Туманна веселка може 
з'являтися і вночі під час туману, 
коли на небі яскравий місяць. 

Взимку веселка може вини-
кати і без дощу, під час сильного 
морозу, коли холодне Сонце сяє 
на блідо-блакитному небі, а по-
вітря наповнене маленькими 
кришталиками льоду. Сонячні 
промені заломлюються, про-
ходячи крізь ці кристалики, як 
крізь призму, і відображаються 
в холодному небі різнобарвною 
дугою. 

Давні народи різних країн 
світу наділяли веселку надзви-
чайними властивостями. Скажі-
мо, в Ірландії вважається, що в 
місці, де веселка торкається зем-
лі, леприкони ховають горщики 
із золотом.

У давньоіндійській міфоло-
гії веселка – це лук Індри, бога 
грому та блискавки. Давні греки 
вважали, що веселка – це дорога 
Іриди, посланниці між світами 
богів та людей.

Скільки відпочиватимуть 
українці у 2019 році?

У 2019 році українці матимуть 11 святкових 
неробочих днів. Календар свят і вихідних днів 
в Україні затвердили згідно зі статтею Кодексу 

законів про працю.
Отже, люди відпочиватимуть у такі дні: 1 січня - Новий рік; 

7 січня - Різдво Христове; 8 березня - Міжнародний жіночий день; 
28 квітня - Великдень; 1 травня - День праці; 9 травня - День Пе-
ремоги, пише «Оглядач».

Також до святкових днів відносяться: 16 червня - Трійця; 
28 червня - День Конституції; 24 серпня - День незалежності 
України; 14 жовтня - День захисника; 25 грудня - Різдво Христове.

Для свят, які випадають на суботу чи неділю, передбачений 
додатковий вихідний. Тому Великдень переноситься на понеділок 
29 квітня, Трійця - на понеділок 17 червня, День незалежності - на 
понеділок 26 серпня.

Згідно з прогнозом погоди, 
зима-2018-2019 буде теплою 
і дощовою. Проте в окремі дні 
слід очікувати і 20-градусного 
морозу. Середньозимова тем-
пература складе 2-3 градуси 
тепла, що на 1-2 градуси вище 
норми. Про це розповіла завіду-
юча відділом прикладної мете-
орології та кліматології Україн-
ського науково-дослідницького 
гідрометеорологічного інсти-
туту Віра Балабух, пише «Укра-
їнська правда».

«Триває потепління атмос-
фери, взимку температура по-
вітря може бути теплішою, ніж 
зазвичай. Ця зима може бути на 
два градуси теплішою, ніж за 
останніх 30 років. Температу-
ра повітря в середньому може 
коливатися за зиму від +2 до -3 
градусів», - пояснила Віра Бала-
бух.

В Україні за зиму, як прави-
ло, може випадати від 90 до 200 
мм опадів. Найбільше - в Кар-
патах. У лютому на Заході може 
спостерігатись дефіцит опадів. 
Але якщо будуть такі високі 
температури, то очікується пе-
реважно дощ або мокрий сніг. 
Це призводитиме до ожеледиці 

та налипання мокрого снігу.
Згідно з іншим прогнозом 

синоптиків, Європу і Україну 
взимку накриють антицикло-
ни, які будуть змінюватися 
буранами й арктичними моро-
зами. Але це будуть доволі ко-
роткочасні періоди.
А ЧОГО ЧЕКАТИ ВІД ПОГОДИ 

НА НОВИЙ РІК?
В Україні на Новий рік слід 

очікувати легкого морозу і гус-
того снігу. Температура повітря 
впаде до 4-6 градусів нижче 
нуля. Такий прогноз від народ-
ного синоптика Леоніда Горба-
ня.

За його словами, у пере-
дноворічний період Україну 
очікують постійні коливання 
температури: до п’ятого грудня 
- відлига на 3-4 дні. Потім знову 
зниження температури на 5-6 
днів. Опісля - морози, 7-8 граду-
сів, не більше. Потім, до 17 чис-
ла, знову тривала відлига - аж 
до 25 грудня. Із 28 по 31 число 
- легкі морози і сніг. 

У перші три дні січня, каже 
синоптик, температура повітря 
складе 3-4 градусів морозу. Із 
середини першої декади знову 
почнеться відлига.

ЗИМОВА ВЕСЕЛКА: 
у Тернополі побачили 

унікальне явище
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Оздоровлюються й 
пенсіонери, і немовлята

Ми теж застали відвідувачів. За гар-
ним настроєм, теплом словом і здоров’ям 
до Максимівки того дня приїхали підопіч-
ні Збаразького територіального центру і 
районної організації Товариства Червоно-
го Хреста. 

Після процедури у соляній шахті літніх 
людей пригостили гарячим чаєм з печивом. 

- Ой, як же мені тут сподобалося, - ділить-
ся враженнями Марія Василівна Костянська. 
– Ніби помолодшала на літ двадцять. А спо-
кійно як! Забула про всі негаразди…

- Як гарно потурбувалися про людей, - 
зауважує колишня вчителька Галина Ярос-
лавівна Заяць. – Сподіваємося приїхати 
сюди ще не один раз.

Працівниця терцентру Мар’яна Благій 
додає, що привозять у Максимівку уже дру-
гу групу своїх підопічних.    

До речі, цілющі властивості солі відкри-
ли ще стародавні ченці. Вони розміщували 
людей з різними хворобами у соляні пече-
ри. У Максимівці створили кімнату з анало-
гічним мікрокліматом.  

Власне, ідея вдихнути нове життя у міс-
цеву лікарню виникла у жителя села, керів-
ника фермерського господарства «Михай-
лів сад» Михайла Хомишака. Заняття під-
приємництвом пан Михайло активно по-
єднує з громадською діяльністю та волон-
терством. Він є також головою ГО «Макси-
мівська ініціатива» та головою комісії з пи-
тань медицини і соціального захисту гро-
мадської ради при Збаразькій райдержад-
міністрації. Створити у селі соляну пече-
ру було для Михайла Івановича мрією. За-
ручившись підтримкою однодумців, він 
об’їздив десяток подібних кімнат в області 
та за її межами. Цікавився методикою оздо-
ровлення у монахів. 

З 24 вересня у соляній кімнаті провели 
майже півтора тисячі процедур. Тут лікують 
пацієнтів, які мають бронхіти, алергії, астми, 
фарингіти, інші захворювання лор-, бронхо-
легеневої системи. Сіль позитивно впливає 
на нервову систему, у людей покращується 
сон, зникають дерматологічні проблеми. 

- Найменшим пацієнтам, двом братикам-
близнюкам, було десять місяців, - каже «гос-
подиня» соляної печери Наталя Галагус. - А 
взагалі діти тут залюбки проводять час, гра-
ються. Проходили сеанс лікування й родина 
з Америки, вихідці із Максимівки. Навіть ті, 
хто не обходився без інгалятора, після де-
кількох процедур, обходяться без нього.  

Ремонтували лікарню  
всією громадою 

Ще якийсь рік тому лікарню у Максимів-
ці, як і в інших багатьох селах, під гаслом ре-
формування медичної галузі, планували за-
крити. Без відповідного ремонту, обладнан-
ня, уваги держави вона й справді не подавала 
великих перспектив. Однак люди тоді звер-
нулися до голови облдержадміністрації Сте-
пана Барни, щоб влада допомогла зберегти 
сільський лікувальний заклад. 

Практично за два місяці тут зробили су-
часний ремонт. Встановили нові ліжка, ма-
траци, меблі. Оновили, закупивши відпо-
відну сучасну апаратуру, кабінет лікуваль-
ної фізкультури, фізіотерапевтичний кабі-
нет. Поміняли каналізацію. Відремонтува-
ли і  їдальню, душову, ванну. Завдяки акти-
вістам, громаді, духівництву, владі на міс-
цях з’явився, по суті, новий лікувальний за-
клад. Кошти на ремонт, на закупівлю ме-
блів, м’якого інвентаря, апаратури вишуку-
вали спільно. Допомагали Максимівська, Ки-
данецька сільські ради, а також Залужжя, 
Луб’янки Збаразького району, Богданівка 
Підволочиського району, агрофірма «Мрія», 
керівники фермерських господарств, місце-
ві підприємці, прості жителі Максимівки і до-
вколишніх сіл. Мабуть, це той випадок, коли 
ініціатива змінити ситуацію на краще ішла 
знизу. Коли люди хочуть бачити перспекти-
ву і розвиток рідного села, а не шукати чо-
гось кращого тільки за кордоном. 

Чи дослухається до людей районна, об-
ласна влада? У Максимівці, довколишніх се-
лах, які цілком можливо у недалекому май-
бутньому  об’єднаються у громаду, щиро на-
діються на це. І сьогодні уже планують нові 
напрямки надання медичних послуг у своїй 
лікарні. 

Зокрема у найближчій перспективі тут 
хочуть відкрити кабінет аромафітотерапії. 
Уже є проектна документація, ведуться ре-

монтні роботи. У цьому питанні також кон-
сультуються із зарубіжними спеціалістами. 

Працюють над впровадженням у закла-
ді ще одного природного методу лікування 
різноманітних захворювань – апітерапії - лі-
кування недуг із застосуванням живих бджіл 
і продуктів бджільництва. Лікар ортопед-
травматолог Володимир Стефанчишин зізна-
ється, що і сам уже майже сорок років займа-
ється бджільництвом. Тож, жартує, пора паці-
єнтам для профілактики та лікування захво-
рювань переходити з аптек на природні ліки. 

Важливо також повернути до лікарні 
стоматолога. 
Зберегти село з його 
самобутністю і традиціями 

Є й інші амбітні плани. В наступному 
році обов’язкова реконструкція іншого не-
добудованого корпусу. Громадськість спо-
дівається на залучення і державних ко-
штів. Проектну документацію профінансу-
вали місцеві підприємці та ряд сільських 
рад. Як розповідає старша медична сестра 
лікарні Тетяна Романська, у новому корпу-

сі планують розмістити  бальнеологічне 
відділення з гідромасажними ваннами та 
підводною витяжкою. А також палати для 
пацієнтів з неврологічними, іншими за-
хворюваннями. Лікарня, як каже Михайло 
Хомишин, буде надавати допомогу як міс-
цевим, так і жителям довколишніх сіл, тут 
проходитимуть реабілітацію воїни АТО. 

Бажання зберегти свій заклад, надава-
ти більший спектр послуг, залучити дер-
жавне фінансування і заробляти  самим у 
медиків та громади є. Головне, щоб за ви-
віскою реформування медичної галузі не 
загубилася звичайна проста людина. Села 
з їхньою самобутньою історією, традиція-
ми. Щоб не виїжджала масово у світи мо-
лодь, а значить, майбутнє України. Адже 
нині тільки у школі в Максимівці навча-
ється 125 учнів, 43 дітей відвідують ди-
тячий садочок, є відома танцювальна сту-
дія «Ассоль». Працює амбулаторія сімей-
ної медицини, де на дільниці зареєстрова-
но 1840 людей, з них – 246 дітей.  

Тим часом Максимівка запрошує в уні-
кальну соляну печеру. Оздоровитися тут 
можуть всі охочі. Для лікування та профі-
лактики захворювань медики рекоменду-
ють не менше десяти сеансів. Якщо паці-
єнти приїжджають здалеку, їх у закладі ре-
єструють і вони можуть заночувати у за-
тишних палатах. 

Жителі Максимівки сподіваються, що 
їхню лікарню не закриють, адже заклад 
розвивається і люди роблять усе можли-
ве, аби сюди захотіли 
приїжджати пацієнти з 
усієї країни. 

оздоровитися за унікальними  
рецептами стародавніх ченців

Замість моря – у Максимівку:

У селі на Тернопільщині 
люди взялися рятувати 
свою лікарню

Жителі Максимівки Збаразького району 
облаштували в місцевій здравниці соляну 
кімнату, впроваджують лікування травами 
і бджолами та сподіваються, що влада не 
закриє заклад, а допоможе його розвивати.

Місцеві жителі запросили «Наш ДЕНЬ» поглянути, що вже вдалося зробити 
громаді. Особисто я хотіла побувати у соляній кімнаті, яку завдяки небайдужим 
людям відкрили на базі місцевої лікарні. Оздоровлюються тут не лише  жителі 

Максимівки, а й довколишніх сіл. Приїжджають також і з районного центру та Тернополя. 

Зіна 
КУШНІРУК.

Фото Івана Пшоняка.

Тетяна Романська  
і Володимир Стефанчишин

Михайло 
Хомишин

У соляній кімнаті

Наталя Галагус і підприємець 
Володимир Сосніцький На процедурах
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Основні симптоми
Похмілля, або похмільний син-

дром, проявляється головним бо-
лем і запамороченням, розладом 
травлення, нудотою та блювотою, 
слабкістю, загальним нездужан-
ням, підвищенням або зниженням 
артеріального тиску.

При прийомі алкогольних напо-
їв етиловий спирт, що міститься в 
них, практично відразу всмоктуєть-
ся стінками шлунково-кишкового 
тракту і надходить у кров, при цьо-
му розкладання алкоголю відбу-
вається переважно в печінці. Саме 
в печінці спирт спочатку перетво-
рюється в ацетальдегід - отруйне 
з’єднання, відоме своїм токсичним 
впливом на організм. У результа-
ті, при надмірному прийомі алкого-
лю, якщо не вжити термінових за-
ходів, у людини серйозно стражда-
ють внутрішні органи і погіршуєть-
ся самопочуття.
Маленькі хитрощі:  
як пити, щоб не було 
нестерпно боляче вранці?
 Пийте більше питної води. 

Склянка води між прийомами 
спиртного допоможе організму 
уникнути зневоднення і розчинить 
токсини, які подразнюють слизову 
шлунку.
 Перед вечіркою прийміть ак-

тивоване вугілля - таблетки, як ві-
домо, поглинають спирт. 
 Вода та їжа завжди уповіль-

нюють всмоктування алкоголю в 
організмі. Жирна їжа добре захи-
щає слизову оболонку шлунку й 
уповільнює всмоктування алкого-
лю. Є гарний народний засіб: змі-

шайте чайну ложку вершкового 
масла з яйцем і прийміть перед ве-
чіркою.
 Ніколи не змішуйте алко-

гольні напої з газованою водою 
- вони збільшують швидкість по-
глинання алкоголю в кров. Замість 
цього можна змішати вино чи го-
рілку з водою або фруктовим соком.
 Перед тим, як випити першу 

чарку спиртного, випийте склян-
ку молока. Воно обволікає стінки 
шлунку і допомагає мінімізувати 
попадання алкоголю в кров.
Народні засоби  
від похмілля
 Кращий засіб від похмілля 

– це, звичайно ж, час. Вимкніть всі 
засоби зв’язку з зовнішнім світом і 
дайте можливість організму само-
му очистити кров від токсинів. Обі-
йміть улюблену подушку, закутав-
шись в тепле покривало і лягайте 
спати!
 Ну, а якщо виспатися вам не 

вдалося (потрібно бігти рятува-
ти світ), тоді бігом в душ. Вода має 
бути не крижаною, як всі звикли 
думати, а теплою. Кращим варіан-
том буде контрастний душ. Зміна 
холодної та теплої води набагато 
швидше приведе вас до тями, ніж 
просте вмивання крижаною водою.
 Після душу слід порити-

ся в аптечці та знайти там засоби 
від головного болю, а також лікар-
ські препарати, які приймають при 
отруєннях. Не забувайте, що по-
хмілля - це не просто ранковий го-
ловний біль, це - отруєння організ-
му токсичними речовинами, яке 
слід лікувати.

 Вода, вода і ще раз вода. Ал-
коголь - сильний сечогінний засіб. 
Організм зневоднений, дайте йому 
напитися. Розбавте мінеральну 
воду з соком лимона і пийте скіль-
ки забажаєте.
 І не забувайте про вітамін С. 

Алкоголь, як будь-який інший сечо-
гінний засіб, активно виводить з се-
чею багато калію. А що у нас є дже-
релом калію? Правильно, цитрусові.
 Якщо у вас знайдуться сили і 

ви зможете приготувати собі апель-
синовий сік - це взагалі чудово. Сік, 
особливо свіжовичавлений, а не з 
магазинних пакетиків, допоможе 
підняти рівень цукру в крові і зна-
чно полегшить симптоми похміл-
ля. Немає під рукою апельсинового 
соку, пийте томатний.
 А ще добре приводить до 

тями склянка кефіру, змішана на-
впіл з мінеральною водою.
 Розчиніть в склянці міне-

ральної води 2 чайні ложки свіжого 
лимонного соку та чайну ложку цу-
кру. Пийте повільно, цей напій до-
помагає стабілізувати рівень цукру 
в крові.
 Ліки, які рятують протягом 

декількох сотень років, - це наш 
улюблений розсіл. Особливо - сік 
квашеної капусти. 

Якими б ефективними не були 
народні засоби від похмілля, кра-
щою методикою зберегти своє 
здоров’я було і залишається утри-
мання від надмірного вживання ал-
когольних напоїв. Дотримання пра-
вил здорового способу життя і від-
мова від згубних звичок забезпе-
чать вам бадьорість духу та необ-
хідний тонус в будь-якій ситуації. 

Народна медицина 
багата на методи, що 
застосовуються при 

застудних захворюваннях. 
Найпоширенішим є 
спосіб парити ноги в 
гарячій воді. Однак, як 
стверджують медики, 
подібна процедура може 
бути дуже небезпечною 
для здоров’я. Отже, 
слід розібратися, в 
яких випадках парити 
ноги корисно, а в яких - 
категорично заборонено.

Коли і кому варто?
Після довгого важкого дня 

буде дуже приємно і, безсум-
нівно, корисно опустити втом-
лені ноги у ванну з теплою во-
дою, куди рекомендовано дода-
ти якісь ефірні масла, трав’яні 
настої або спеціальні суміші. Від 
подібної процедури можна отри-
мати не тільки задоволення, але 
й провести профілактику про-
студних захворювань.

Коли починається застуда, 
також можна скористатися на-
родним методом і попарити ніж-
ки в теплій воді. Зазвичай, поді-
бну процедуру проводять при 

нежитю, першінні в горлі, легко-
му кашлі або ломоті в тілі.

Дуже ефективно попарити 
ноги після перемерзання. В цьо-
му випадку кров починає швид-
ше циркулювати в організмі і не 
дає прорватися підступаючій за-
студі.

Протипоказання 
Але, здавалося б, навіть та-

кий нешкідливий процес, як па-
рити ноги, має безліч побічних 
ефектів, тому його можна засто-
совувати далеко не всім. Напри-
клад, тим, хто має підвищений 
тиск, ноги парити категорично 
заборонено.

Якщо застуда почала прогре-
сувати і температура тіла підви-
щилася, то від гарячої ванни для 
ніг теж слід відмовитися, щоб 
ще більше не підвищити темпе-
ратуру.

При шкірних захворюван-
нях або алергічних реакціях па-
рити ноги теж не слід, оскільки 
вода може стати каталізатором 
прогресування небажаної реак-
ції.

Також не можна парити 
ноги майбутнім матусям. Не ре-
комендується опускати ноги 
в гарячу воду і жінкам під час 
«критичних днів», оскільки під-
вищення температури може не-
гативно вплинути на менстру-
альний цикл.

Тому, перш ніж набирати в 
тазик воду, слід переконатися, 
що ніщо не може завадити ком-
форту, і організм витримає цю 
процедуру. 

Чим корисна хурма
Секрет хурми простий - вона 

багата найрізноманітнішими ві-
тамінами, серед яких: В, С, А, Е і 
РР. Їх у цьому фрукті міститься на-
багато більше, ніж у яблуках або 
лимонах. Крім того, хурма міс-
тить безліч важливих мікроеле-
ментів, які так необхідні для пра-
вильної та безперебійної роботи 
людського організму. Магній, ка-
лій, кальцій, залізо, бета-каротин, 
фруктоза, дубильні речовини і 
органічні кислоти - ось далеко 
неповний перелік речовин, що 
містяться в плодах цієї рослини. 
Їх наявність і обумовлює корис-

ні властивості хурми, яка, в пер-
шу чергу, важлива для людей, що 
страждають серцево-судинними 
захворюваннями.

Якщо щодня з’їдати по 1-2 
стиглих плоди цієї рослини, мож-
на нормалізувати артеріальний 
тиск, знизити крихкість судин і 
позбутися холестеринових бля-
шок. Крім цього, глюкоза і фрук-
тоза, що містяться в хурмі, чудо-
во зміцнюють і живлять серце-
вий м’яз, тому регулярне вживан-
ня цих фруктів є прекрасною про-
філактикою інфаркту та ішеміч-
ної хвороби серця.

В’яжучі та антисептич-

ні властивості хурми відомі з 
незапам’ятних часів. Тому пло-
ди цієї рослини чудово допома-
гають при розладах шлунково-
кишкового тракту і харчо-
вих отруєннях. Їх рекоменду-
ють вживати при закрепах і ді-
ареї, кишкових кольках і мете-
оризмі. Крім цього, хурма во-
лодіє загоюючими властивос-
тями, тож допоможе й тим, хто 
страждає на гастрит і виразко-
ву хворобу.

При простудних захворюван-
нях не тільки корисно їсти хур-
му, яка, завдяки величезній кіль-
кості вітамінів, допомагає здола-

ти недугу, але й полоскати горло 
соком цієї рослини. Для приготу-
вання ліків слід 5 столових ложок 
соку злегка перезрілого плоду 
змішати з такою ж кількістю те-
плої кип’яченої води. Застосову-
вати полоскання слід 2-3 рази на 
день за 20-30 хвилин до їжі. Крім 
цього, сік хурми, розведений во-
дою, рекомендується закапувати 
в ніс при нежиті,  як простудному, 
так і алергічному.

Останні наукові досліджен-
ня показали, що хурма є чудо-
вим природним антиоксидантом, 
який омолоджує організм, виво-
дить з нього шлаки і запускає ре-
генераційні процеси. Щоденне 
вживання плодів цієї рослини та-
кож сприяє боротьбі з надмірною 
вагою, покращує загальне само-
почуття і настрій. Тим, хто хоче 
позбутися вугрів або страждає на 
збільшення порів шкіри, космето-
логи рекомендують кілька разів 
на тиждень наносити на обличчя 
кашку з хурми, змішану з яєчним 
білком. Змивати таку маску слід 
через 20 хвилин холодною водою, 
після чого шкіру рекомендують 
обробити перекисом водню.

Варто також зазначити, що 
плоди цієї рослини є відмінним 
антидепресантом і допомагають 
впоратися з роздратуванням, 
втомою і безсонням. Достатньо 
щодня з’їдати по одному фрукту. 

Окрім того, у хурмі містить-
ся кальцій, який зміцнює кістки, 
зуби, нігті та волосся.  Завдяки 
підвищеному вмісту заліза, хур-
ма є природним засобом для про-
філактики анемії, вона сприятли-
во впливає на процеси травлення.

Шкода і протипоказання
Хурма не має будь яких про-

типоказів і дуже рідко викликає 
алергію, навіть якщо щодня пе-
ревищувати норму її вживання, 
яка складає 3-5 фруктів на добу. 
Тим не менше, через  наявність 
глюкози і фруктози, хурмою не 
варто захоплюватися людям, які 
страждають на цукровий діабет. 
При вікових змінах мікрофло-
ри шлунково-кишкового тракту, 
які призводять до регулярних за-
крепів, також слід обмежити вжи-
вання плодів цієї рослини, які мо-
жуть спровокувати непрохідність 
кишечника.

Цілющі краплини 

народної медицини

Парити ноги: 
користь і протипоказання

Народні засоби від похмілля. 
Як прийти в норму?

Народні засоби від похмілля користуються 
популярністю в наші дні так само, як і 
багато років тому. Народне визнання 

отримала їх ефективність, нешкідливість та 
доступність. Навіщо ковтати жмені дорогих 
таблеток, піддаючи організм додатковим 
навантаженням, якщо домашня медицина 
пропонує безліч бюджетних рішень, серед яких 
кожен може знайти щось для себе?

Хурма неймовірно корисна для організму 
Містить калій, кальцій, залізо, йод
З настанням холодів на ринках і в магазинах 

з’являється хурма - тропічний фрукт, який володіє 
незвичайним смаком і має безліч корисних 

властивостей. Батьківщиною хурми є Китай, де цю 
рослину споконвіку вирощували в лікувальних цілях. 
Сьогодні хурма є їжею гурманів, солодким фруктовим 
десертом, який із задоволенням вживають в їжу і діти, і 
дорослі. Однак, не варто забувати, що плоди цієї рослини 
можуть стати чудовим ліками при найрізноманітніших 
недугах: від простуди – до гіпертонії.
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Струни серця

Ганнуся змалку 
мріяла стати 
вчителькою. Щойно 

переступивши 
поріг школи на 
першовересневій 
лінійці, синьооке 
дівчатко невпевнено  
поглянуло вверх. На 
Ганнусю привітно 
дивилася жінка, яка 
взяла дівчинку за руку. 
Тепло цих спрацьованих 
сільських вчительських 
долонь Ганнуся пам’ятає 
донині. Чомусь саме 
в День знань на своїй 
першій лінійці, але уже в 
якості вчительки, Ганна 
Степанівна згадала цей 
епізод. 

Її першокласники були допит-
ливими, розумними, але недруж-
німи. Спершу молода вчителька 
сподівалася, що причиною цього 
є нове оточення, період адаптації. 
Однак з кожним днем вона пере-
конувалася, що це не так і намага-
лася зрозуміти причину.

Якось Ганна Степанівна на пе-
рерві зайшла у клас і помітила, 
як гурт учнів перешіптується, а в 
кутку стоїть Марічка і гірко плаче. 
Біля дівчинки стояло ще одне ді-
вчатко, але зі спини вчителька од-
разу не впізнала, хто це.

– Марічко, що трапилось? – 
намагалася дізнатися Ганна, од-
нак та лише схлипувала і витира-
ла сльози.

– Вона плаче, бо Настя усім 
розповіла, що тато Марічки – 
пияк, і сказала нікому з нею не 
дружити, – прошепотіла вчитель-
ці на вухо Оксанка. – А я все одно 
з нею дружу.

Вчителька оторопіла. Якусь 
хвилину вона мовчки стояла, а 
потім покликала до себе Настю і 
сказала, щоб та попросила виба-
чення у Марічки.

Вже на наступній перерві на 
вчительку у коридорі очікувала 
мама Насті.

– Чого ви мою донечку перед 
усім класом принижуєте, змушу-
єте просити вибачення та ще пе-
ред ким?!,  – розлючено накину-
лась на вчительку. – Та що ви зна-
єте про виховання дітей, своїх же 
не маєте…

Обурена мама ще довго, 
розмахуючи руками, щось 
доводила, та Ганна Степанів-
на далі вже нічого не чула. 
Все було, як у тумані, лише 
фраза про своїх дітей нав’язливо 
пульсувала у голові. 

Якщо на попередній перерві 
вчителька витирала сльози своїй  
учениці, то тепер колеги заспоко-
ювали її:

– Не зважай, для цієї жінки всі 
кругом недолугі, лише вона – пуп 
землі. І дитину так виховує. Вона 
ще колись матиме з нею пробле-
ми, але сама буде в цьому винна.

Ганна все це розуміла і при-
хильно ставилась до Насті, як і до 
інших учнів, бо всіх вчила однако-
во і хотіла, щоб кожен з них в май-
бутньому став Людиною. Знала, 
що дівчинка вчинила так, як за-
ведено у них вдома, і не її у цьо-
му вина, а дорослих, які ще змал-
ку надмірною самовпевненістю 
калічили дитячу душу. 

Та якби та жінка – мати Насті 
знала, як Ганна хотіла б мати ди-
тину. За три роки вони з чолові-
ком об’їздили багато клінік і всю-
ди говорили одне: «Сподівайтесь 
на чудо». Вони сподіваються і не 
перестають  у це вірити. Ніхто не 
знає, що Ганна щоночі бере до рук 
голку з ниткою, полотно і виши-
ває ікони. А потім так само непо-
мітно дарує ікони церквам свого і 
навколишніх сіл. 

…Минуло декілька років. Ви-
пускниками стали першачки. 

Батько Марічки після того ви-
падку, а також тривалої розмови 
із вчителькою, перестав загляда-
ти у чарку, став хорошим татом. 
І вже б призабувся цей неприєм-
ний епізод, якби ситуація з точ-
ністю до навпаки не повторилася. 

Марічка якраз поверталася з 
бібліотеки, як почула якийсь важ-
кий стогін. Озирнулася і побачила 
у рівчаку чоловіка, який лежав до-
лілиць, за кілька сантиметрів від 
води. Дівчина злякалася, але, пе-
реборовши свій страх, підійшла 
ближче і за руку відтягнула чоло-
віка, щоб він не захлиснувся во-
дою. А потім разом з Ганною Сте-
панівною, яка в той час якраз по-
верталася зі школи, завели чолові-
ка додому. Це був батько Насті – ко-
лись успішний бізнесмен, який те-
пер залишився без роботи. Він 
став пиячити, але Марічка не стала 
цим докоряти Насті. Бо і так Настя 
вже відчула увесь той сором, через 
який колись довелося пройти їй.

– Твій вчинок достойний.  – 
сказала вчителька. – Я нікому ще 
не розповідала, але відчуваю не-
обхідність поділитися з тобою 
своєю великою радістю: у нас 
з чоловіком скоро буде дитин-
ка. І якщо народиться дівчинка, 
ми назвемо її Марічкою, на твою 
честь…

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Казки виростають, як 
діти. Так здавалося 
Олені. Івасик-

Телесик став Іваном, 
принцем з іншого кінця 
міста, у якого колись 
закохалась до безтями. 
Снігова королева - 
свекрухою, якій так і 
не вгодила. Маленька 
доня - принцескою, якій 
колись добра фея подарує 
щастя…

- Мамо, розкажи казку, - по-
просила Софійка. - Чарівну. Про 
принца.

Олена сумно усміхнулася. 
«Принц» Іван - Софійчин тато 
- помчав на летючому килимі, 
тобто, на «підтоптаній» автів-
ці, куплені за спільні гроші, до 
нової пасії в сусіднє місто. На-
завжди. Прихопив разом зі сво-
їм одягом все цінне, що було в 
квартирі. І кинув на прощання, 
що все поверне аліментами. В 
Івана завжди були трохи дивні 
жарти.     

- За морями-океанами жив 
принц, - почала Олена казку. - 
Коли йому було сумно, він уті-
кав із замку й бавився з бідною 
дівчинкою, яка жила неподалік. 
А потім у неї закохався…

- І залишив її так, як нас 
тато? - сумно запитала доня. 

Оленина кума якось сказа-
ла:

- Дуже дорослі казки ти при-
думуєш для Софійки. Ліпше з 
книжки прочитай. Бо твої ви-
гадки швидше скидаються на 
серйозні життєві сюжети, аніж 
на чарівні оповідки… 

Софійка чула мамину роз-
мову з хрещеною і з цікавістю 
запитала:

- Що таке дорослі казки?
А потім свекруха прийшла 

за сервізом, який подарувала 
на Іванове день народження. 

- Чеський посуд. Дорогий. 
Синові подарований, - виправ-
довувалась.    

Олена дістала з серванта 
сервіз. Принесла коробку.

Склавши посуд, свекруха 
безцеремонно відкрила шафу. 
Нічого Іванового, крім старої 
сорочки, там не залишилося. 
Зняла з вішака одяганку. 

- Це - татова, - мовила Софій-
ка, і потягнула до себе сорочку.        

…Час збіг так швидко. Со-
фійка виросла. Установа, в якій 
вона  працювала психологом, 
шукала на роботу водія. З водія-
ми не щастило. Той, що недавно 
розрахувався, сів за кермо піс-
ля остограмлення. Вчинив ава-
рію. А попередній у службовій 
автівці коханок возив. Через це 
така буча виникла… Один із об-
дурених чоловіків мало офіс не 
розніс. Звинувачував не свою 
зрадливу благовірну, а керівни-
цтво, яке не слідкує за своїми 
підлеглими.     

Після цього керівник, який 
ревно ставився до репутації 
установи, вирішив: психолог 
повинна спілкуватися з кож-
ною людиною, яку братимуть 
на роботу. І з претендентом на 
вакансію водія - також. 

- Скандалів нам не потрібно, 
- сказав. - Тож розраховую на 
вашу допомогу, Софіє Іванівно. 
– От, за кордоном такі вимоги…

Шеф любив розповідати, як 
їздив переймати досвід у кра-
їни Заходу. І намагався «при-
міряти» тамтешні правила до 
своєї установи. 

Незабаром Софію покликали 
провести співбесіду. Немолодий 
чоловік, побачивши її, трохи за-
нервував. Психолог глянула на 
його документи і… Знайоме 
ім’я, прізвище. Невже… батько? 
Але ж мама казала, що він виї-
хав. Проте реєстрація в паспор-
ті вказувала, що чоловік живе 
тут, у місті. Назва вулиці і номер 

будинку - це адреса її бабусі по-
батькові, яка, щоправда, ніколи 
не бажала бачити внучку. 

Софія відкрила трудову 
книжку. 

- Ви часто змінювали місце 
роботи. А водієм працювали аж 
шість років тому. Причина?..

Чоловік занервував ще гір-
ше. Очі забігали.

- Ну, було, було… Зловжи-
вав трохи. Через проблеми, не-
вдачі. Стрес знімав. Але тепер… 
жодної краплі. Ні-ні… А те, що 
змінював роботи… З ким не бу-
ває? Шукав, де платять біль-
ше. Бо обіцяють одне, а на руки 
отримуєш мізерію. Ще й вима-
гають бозна що…  

- Сім’ю маєте?
- Як каже моя мама, не ціну-

вали мене дружини. Але навіщо 
вам ті байки? 

- А хочете, Іване Петровичу, 
я вам розкажу дорослу казку? 
Жила-була маленька дівчинка, 
яка дуже любила свого батька. 
А він її зрадив. У неї нічого його 
не залишилося, крім старої со-
рочки. Вона з нею розмовляла. 
Витирала нею сльози. Скаржи-
лася на свої дитячі негаразди. 
Мама дивилася на це і хвилю-
валася, чи все гаразд із доньчи-
ним здоров’ям. Навіть водила 
до лікарів. Ті заспокоїли: про-
сто дитина дуже сумує. 

До речі, дівчинка відвою-
вала сорочку у бабусі - татової 
мами. Бабуся малу не любила, 
бо та була не схожою на батька.  

Коли дівчинка підросла, по-
чала ненавидіти батькову со-
рочку. Хотіла її викинути. Не 
змогла… Це була його єдина річ.  

Мама подобалася одному 
чоловікові. Донька, вона тоді 
ще була мала, раділа: у неї зно-
ву буде тато. Дядько Михайло 
приносив їй іграшки, смаколи-
ки. Потай від мами пригощав 
морозивом. Це була їхня велика 
таємниця. Але мама відмовила-

ся від заміжжя. Пізніше поясни-
ла: не пережила б, якби сімейне 
життя не склалося вдруге. 

Мама помилилася. Цей чо-
ловік виявився добрим і поряд-
ним. Жінка, з якою він згодом 
одружився, живе щасливо. 

Мами не стало того дня, 
коли донька отримувала в уні-
верситеті диплом. Мама поспі-
шала на доньчине свято. Пере-
ходила дорогу. Машина збила 
її на пішохідному переході. Во-
дія так і не знайшли. Свідків та-
кож. Може й, хтось щось бачив, 
але не хотів говорити. 

Після похорону дівчині по-
чав снитися батько. Від стресу. 
Проявилося те, що боліло рока-
ми. От, тільки батькове облич-
чя завжди було нечітким. І не 
пам’ятає, що він їй казав… Со-
рочку вона береже досі. Вже й 
не знає навіщо…     

Маму дівчинки звали Олена. 
А дівчинку - Софія.  

- То ви… ви моя донька? Я 
одразу, коли вас… тебе поба-
чив, то подумав… така схожість 
з моєю першою… Ви… ти мене 
звинувачуєш? Ну, розлюбив я 
Олену. Звинувачуєш?

- Ні. 
- А як з роботою? 
- Казка закінчилася…
- Це означає - до побачення? 

От, і чекай від дітей добра. Як 
каже моя мама…

У двері постукали. 
- Софіє Іванівно, тут ще один 

претендент на вакансію водія.
- Хай зайде через кілька хви-

лин.
Софія стояла біля вікна, ди-

вилася услід чоловікові, який 
виявився її батьком. Він пря-
мував через дорогу до кнайпи 
«Золота рибка». Забігайлівку у 
їхній установі жартома назива-
ли «розбите крито».     

Ольга ЧОРНА.

*     *     *
Сльозина згіркла котиться 

повільно,
Ридає серце зболене від ран.
Який вже раз по лезу йду мобільно
І падаю у темряву оман.

З колін встаю без відчаю і страху,
Вдягну із шишок сплетений вінок,
Нехай сміються, кажуть, 

що невдаха –
Не відступлю… 

зроблю ще перший крок.

Вода
Вода… Хто бачить твою велич 

і красу,
Прозоро-світлу кришталеву вроду?
В своїх долонях ніжно 

крапельки несу –
Сакральний Дар, неначе нагороду.

Вода… Це витоки 
живого джерела,

Що живить нас і додає наснаги,
П’янкими  росами я ранками брела
І рятувалась від терпкої спраги.

Твоїми перлами 
шепочуться струмки,

Невтомні хвилі буйних океанів,
Від загадковості 

світлішають думки,
Магічність сили – 

схована в Йордані.

Бруньковий сон
Моя осіння сонячна  любове,
Ти забрела у мій достиглий сад,
Звільнила душу від гірких досад,
Встелила стежку 

променем казковим. 
Тепер літаю:  за плечима – крила,           
Боюся впасти, втратити політ,                  
Ловлю в обійми загадковий світ…          
Яке натхнення вмить 

мене накрило!        
Бруньковий сон приснився 

в листопаді,
Загравою відбився у свічаді –
Моя душа злетіла до висот.

Любові прагну наяву палкої,
Такої млосної, як біль – терпкої,
І, унісонної… без позолот.               

*     *     *
Ми не купались у вишневім цвіті,
П’янка стерня не лоскотала нас,
Минув буремний неповторний час,
Що не зловив у потаємні сіті.
І хай там, що… 

і сонце не в зеніті –
Є срібна павутинка про запас,
Огорне ніжно в профіль і анфас…
Душа розквітне вмить 

у сяйві світлім.
Ще доторкнемось ніжної отави,
Скупаємось у пломенях заграви,
Кленовий лист впіймаєм 

на льоту.
Алеєю підем в осіннім парку,
П’янку пригубимо кохання-чарку,
Не пустим в душу 

темряву-сльоту.      

Василина ВОВЧАНСЬКА.
м. Тернопіль.

Невигадана історія

На березі однієї 
великої ріки жив 
рибалка зі своєю 

сім’єю. Колись його справи 
йшли добре, але ті часи 
залишилися в минулому. 
Тепер річка приносила все 
менше риби, сітки старіли 
і, оскільки новий човен 
купити не було за що, 
рибалці доводилося мало 
не кожен день починати з 
його лагодження.

Якось повз ті місця проходив 
старець і попросився до рибал-
ки на нічліг. Прийняли його радо, 
нагодували вечерею, хоч їжі ледь 
вистачило на всіх, і відвели най-
зручніше місце в будинку.

Вранці, зібравшись іти, ста-
рець запитав, чим йому віддячи-
ти господарів за дах і їжу. Бача-
чи, що подорожній зовсім неба-
гатий, рибалка тільки усміхнув-
ся і сказав:

– Бачу, ти людина мудра і ба-
гато чого побачив. Дай же мені в 
подяку пораду — як вибратися з 
убогості, і цього буде досить.

– Добре, – погодився старий. – 
Щоб вибратися з бідності, втопи 
свій човен!

Сказав і з тим пішов, тільки 
його і бачили.

Не зрозумів рибалка такої 
поради, тільки плечима знизав: 
«Може, старець геть розуму по-
збувся? Як же я втоплю човен – 
ми і зараз заледве животіємо, а 
без нього і зовсім від голоду по-
мремо…»

Словом, не послухав рибал-
ка старця, жив - як раніше, біду-

вав все більше – ось вже і без ве-
чері нерідко відправлялася спа-
ти вся його сім’я. А одного разу, в 
сильну бурю, старенький човник 
розбився, сам рибалка ледь-ледь 
вцілів.

Пожурилися, але робити нічо-
го – зібрали свої скромні пожит-
ки і знялися з насидженого місця, 
пішли вниз по річці шукати долі. 
Через якийсь час привела їх річ-
ка у велике рибальське селище. 
Скільки ж там було човнів! І ве-
ликих шхун, і зовсім маленьких 
човників. Мимоволі раділо сер-
це рибалки, коли він дивився на 
них! Але свого-то у нього не було 
і купити не було за що.

Дивився рибалка на чужі чов-
ни і дуже журився. Та раптом по-
між своїх сумних думок став по-
мічати: той човен вимагає ре-
монту, і он той непогано було б 
поновити, а цей взагалі ось-ось 
розвалиться, якщо терміново 
його не полагодити…

І став рибалка човни ремон-
тувати, ось це вже він умів чудо-
во! Скільки йому колись довело-
ся пововтузитися зі своїм, вивчи-
ти цю справу у всіх дрібницях, 
що, сам того не помітивши, він 
став чудовим майстром!

Роботу рибалки швидко оці-
нили і скоро в селищі про ньо-
го слава пішла: творить, мовляв, 
людина чудеса, лагодить човни 
– краще нових стають!

Потяглися до нього і здалеку 
люди.

Небагато часу минуло, зміг 
рибалка і будинок новий купи-
ти, та не будь-який, а добротний, 
з красивим садом. І гроші стали у 
нього з’являтися, а вже про голод 
в родині ніхто й не згадував.

Тоді тільки рибалка і згадав 
старця з його порадою втопити 
човен і зрозумів, якими мудрими 
були його слова!

У житті так часто буває: лю-
дина чіпляється за старе до 
останнього, боячись змін більше, 
ніж звичних турбот і прикростей. 
А зміни, з чого б вони не почина-
лися, завжди на краще. Особливо, 
коли людина готова це зрозуміти 
і прийняти!

гніздечкогніздечкоСімейне

Життя без музики - поезія без слів,
Життя без нот - струна, що не бринить…
Коли «Більчанки» пісню заведуть - 
Їм світ підспівує, сміються Небеса, 
Радіє і зітха душа, 
Коли жіночий ніжний спів звучить...

На фото Івана ПШОНЯКА: гурт «Більчанки» із села Більче-Золоте Борщівського району - 
Світлана Чимишин, Віра Тесля, Парасковія Міськів та Людмила Шумеляк.

Відомі про смуток
Ніхто не може сумувати, 

коли в нього є повітряна кулька! 
Алан Александр Мілн «Вінні-
пух та всі-всі-всі».

Шукаю причини поплака-
тися, але не знаходжу. Що саме 
по собі вже причина. Фредерік 
Беґбеде.

Іноді мені стає нестерпно 
сумно, але в цілому життя тече 
своєю чергою. Харукі Муракамі.

Коли нічого їсти, краще ляг-
ти спати. Коли поганий на-
стрій, краще лягти спати. Про-
кинешся - вже все в порядку. А 
якщо не виходить, краще знову 
лягти спати. Земфіра.

Жінка років 
тридцяти, яка 
поспіхом увійшла 

в «бусик», що прямував до 
обласного центру, відразу 
привернула до себе 
увагу Арсена. Її темно-
смолянисте волосся було 
коротко підстрижене, а 
очі загадково посміхалися, 
коли вона, ніби вивчаючи, 
глянула на Арсена. Жінка 
вибрала сидіння навпроти 
нього, але їй чомусь там 
не сиділося, бо вона 
підвелася і спитала його:

– Біля вас можна присісти?
– Чому ж не можна? – посмі-

хаючись, відповів Арсен. – Коли є 
таке бажання, то прошу! 

Арсен розумів, що накльо-
вується звичайний автобусний 
любовний роман, але не робив 
спроб його розпочинати. Він на-
вмисно мовчав, поглядаючи зрід-
ка то на звабливе обличчя жін-
ки, то на пальці її рук, на яких ви-
блискували золоті перстені. Їх 
кількість заінтригувала Арсена і 

він таки спитав у незнайомки:
– Оті перстені на ваших паль-

цях – це колекція ваших любов-
них трофеїв, чи просто, аби похи-
зуватися перед людьми?

– Та ні! Що ви? – мовила не-
знайомка. – Яке там хизування? 
Кожен перстень – то дорога моє-
му серцю пам’ятка. 

Отой, найперший, – піднесла 
вона вгору ліву руку, – нагадує 
мені про роки юності. Тоді я була 
шалено закохана у молоденько-
го викладача університету. Він 
так красиво говорив і щоразу да-
рував мені квіти. Правда, він був 
одружений…

Другий перстень міг би роз-
казати вам про моє перше заміж-
жя. Спочатку була палка, незем-
на любов. Але згодом вона згас-
ла якось сама по собі. Мій чоло-
вік поїхав на заробітки за кордон 
і там залишився. Кажуть, живе з 
моєю подругою…

Незнайомка помовчала і до-
дала:

- Третій перстень міг би роз-
казати, як я закохалася у сто-
матолога. Прийшла запломбо-
вувати зуб, а за столом сидить 
красень-лікар. Він був такий не-
винний, як ангел небесний. Не 
знав, бідолашний, з якого боку до 
жінки братися…

Четвертий перстень на пра-
вій руці – найдорожчий. При-
йшла якось я зі своєю подругою 
на весілля, а там музика - аж за 
душу хапає. Мені дуже сподобав-
ся скрипаль. Він так вигравав на 

скрипці і виспівував, що я не змо-
гла встояти. Таку любов з ним за-
крутила, що, мамо рідна! 

А п’ятий перстень ще не запо-
внений жодним змістом. Це - пер-
стень очікування. Я зараз одна-
однісінька. Правда, не зовсім. У 
мене троє діточок. Тож я в пошу-
ках батька для дітей, а для себе – 
неземного кохання…

Незнайомка виглянула у вікно 
«бусика», що наближався до об-
ласного центру і спитала Арсена:

– Я зараз буду виходити. Ви 
також?

– Ні, – відповів Арсен. – Мені 
ще їхати і їхати.

– А жаль. Ми могли б зайти в 
бар, випити шампанського, по-
слухати музику, потанцювати… 

– Ідея чудова, – мовив Арсен, 
– але в мене багато справ у місті. 
Може, якось іншим разом, коли 
зустрінемось. 

– Тоді візьміть мою візитку. 
Коли що, подзвоните…

Арсен байдуже кинув візит-
ку в кишеню і полегшено зітхнув, 
коли бус під’їхав до зупинки і не-
знайомка, пристрасно поцілував-
ши його в щоку, збігла по східцях 
на тротуар.

Вона оглянулася, помахала на 
прощання рукою і вигукнула:

– Щасливої вам дороги!
Арсен посміхнувся і поду-

мав: «А я міг би теж потрапити у 
її спогади. Про це їй нагадував би 
п’ятий перстень». 

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ. 
м. Хоростків.

Сокровенне

Дорослі 
казки

Ольга ЧОРНА.

Мудрість життя           
Поламані човни

Її першокласники були допит

Учителька

Життєві сюжети Перстені на згадку…
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*     *     *
Українська спортсменка Діа-

на Варінська здобула перемогу на 
міжнародному турнірі “Меморіал 
Хоакіма Блума” у Барселоні.  За під-
сумками змагань на шляху до пер-
шості українці вдалося випереди-
ти гімнасток з Угорщини та Росії.

*     *     *

Українські шахістки Анна та 
Марія Музичук увійшли до топ-10 
кращих шахісток світу в оновлено-
му рейтингу на грудень 2018 року. 
Старша сестра Анна Музичук ста-
ла 3 шахісткою у світі. Вона є три-
разовою чемпіонкою світу з шахів 
серед жінок та триразовою чемпі-

онкою Європи серед жінок. Її мо-
лодша сестра Марія – 6 шахістка 
світу. Вона – дворазова чемпіонка 
України (2012 та 2013 роки), чемпі-
онка світу серед жінок у 2015 році 
та найкраща шахістка 2015 року.

*     *     *
У прем’єр лізі відбулися мат-

чі 17 туру. Ось їх результати: Дес-
на - Зоря – 0:2; Арсенал-Київ - Кар-
пати – 1:1; Львів - Маріуполь – 2:2; 
Шахтар - Олімпік – 2:2; Ворскла 
- Олександрія -0:1; Динамо - Чорно-
морець – 2:0. 

*     *     *
29-річний Юрій Габовда, який 

виступає за угорський «Халадаш», 
відзначився голом у чемпіонаті, а 
нині йому загрожує штраф. Річ у 
тому, що після гри він скинув фут-
болку, а під нею була інша - з напи-
сом “Pray for Ukraine” – «Молись за 
Україну». Сам гравець пояснив свій 
вчинок: «Перед матчем мені сказа-
ли, що місцева федерація оштрафує, 
якщо надягну таку футболку. Але 

мені байдуже на той штраф. Я дуже 
переживаю і молюся за Україну». 

*     *     *

Помер легендарний півза-
хисник «Динамо» Віктор Матві-
єнко. Він – представник «золотої» 
команди, яка в 1975 році голосно 
заявила про себе на всю Європу, 
привізши у столицю України Ку-
бок володарів Кубків і Суперкубок 
УЄФА. Віктор Антонович народив-
ся у 1948 році в Запоріжжі та спор-
тивну славу здобував разом з київ-
ським клубом.

*     *     *
2 грудня в Поклюці на пер-

шому етапі Кубка світу відбулася 
змішана естафета. Україну пред-

ставляли Віта Семеренко, Олена 
Підгрушна, Сергій Семенов та Ар-
тем Прима.

Наші стріляючі лижники посі-
ли десяту сходинку. А тріумфувала 
збірна Франції. Однак, в одиночній 
змішаній естафеті збірна України, 
в складі Артема Тищенка та Анас-
тасії Меркушиної, завоювала брон-
зову нагороду. Першою до фінішу 
приїхала команда Норвегії, другою 
- Австрія.

*     *     *
Чинний чемпіон WBC у супер-

важкому дивізіоні Діонтей Вайл-
дер зі США (40-0-1, 39 КО) зберіг за 
собою титул. Правда, перемогти 
британця Тасона Ф’юрі (26-0-1, 19 
КО) на рингу лос-анджелеського 
Staples Center американець не зміг. 
Божевільне протистояння завер-
шилося внічию. Вердикт суддів 
розділився. Один віддав перемогу 
Вайлдеру, інший нарахував, що ви-
грав Ф’юрі. Ще один рефері зафік-
сував нічию. 

Спортивна арена

Під час жеребкуван-
ня кваліфікації Євро-2020 
підопічні Андрія Шевчен-
ка потрапили до групи 
B. Суперниками синьо-
жовтих стали такі збірні: 
Португалія, Сербія, Литва 
та Люксембург.

Португальці є чинни-
ми чемпіонами Європи, 
а з українцями їхні шля-
хи перетиналися у відборі 
до ЧС-1998. Тоді суперни-
ки обмінялися домашні-
ми перемогами, а українці 
сенсаційно зуміли випере-
дити піренейців у турнір-
ній таблиці кваліфікацій-

ної групи, зайнявши дру-
ге місце після збірної Ні-
меччини.

Із сербами збірна 
України грала лише това-
риські матчі. Проте, наша 
національна команда здо-
була 3 перемоги з трьох 
можливих, не пропустив-
ши жодного м’яча. У Лізі 
націй 2018/19 Сербія ви-
грала групу С4, випере-
дивши румунів, чорногор-
ців і литовців.

Зі збірною Лит-
ви Україна втретє зустрі-
неться в рамках відборів 
до чемпіонатів Європи. У 

кваліфікації до Євро-96 су-
перники обмінялися виїз-
ними перемогами. А перед 
Євро-2008 синьо-жовті 
спочатку перемогли вдо-
ма, а потім програли бал-
тійцям на виїзді, так і не 
поїхавши на фінальний 
турнір.

Найзручнішим су-
перником для україн-
ської збірної є Люксем-
бург. Українці здобули 2 
комфортні перемоги над 
цією збірною у відборі до 
Євро-2016, а також роз-
громили її у спарингу пе-
ред  ЧС-2006.

«Шахтар» вирвав гостьо-
ву перемогу над «Хоффенхай-
мом» у 5 турі групового етапу 
Ліги чемпіонів з рахунком 2:3.

Команди дуже жваво роз-
почали матч. Ісмаїлі вивів гір-
ників вперед вже на 14-й хви-
лині, а ще через 60 секунд Тай-
сон подвоїв перевагу донеч-
чан. Однак «Хоффенхайм» 
швидко відіграв один м’яч, 
а наприкінці першого тайму 
зрівняв рахунок.

На 90-й Тайсон з Ісмаїлі ро-
зіграли ще одну двоходівку – 
Майкон влучив у стійку. Однак 
через 2 хвилини гірники все ж 
забили. Тайсон після пасу Іс-
маїлі і бразильської триходів-
ки, в якій ще взяв участь Май-

кон, розібрався у воротарсько-
му майданчику, вирвавши пе-
ремогу у надскладному матчі.

 «Шахтар», який після 5 ту-
рів набрав 5 очок, 12 грудня зі-
грає з «Ліоном», в активі якого 
7 пунктів. Тільки перемога до-
зволить гірникам продовжити 
боротьбу у Лізі чемпіонів. За 
один тур до кінця англійський 
«Манчестер Сіті» має 10 очок, 
а німецький «Гоффенгайм» – 
три.

І ще одна новина: УЄФА не 
дозволяє донецькому «Шах-
тарю» провести матч шостого 
туру групового етапу Ліги чем-
піонів у Харкові через воєнний 
стан. Місце проведення матчу 
наразі не визначене.

Новини європейського футболу

Майже 
смертельний 

нокаут
У ніч з першого на дру-

ге грудня український боксер 
Олександр Гвоздик став чемпіо-
ном WBC у напівважкій вазі, здо-
лавши 41-річного Адоніса Сті-
венсона нокаутом в 11 раунді.

Відразу після цього, канад-
ського боксера терміново до-
ставили у реанімацію, ввели в 
штучну кому і тепер він бореть-
ся за життя.

А у залі, де відбувався поє-
динок, Олександра підтримува-
ли Олександр Усик та Василь Ло-
маченко.

Ліга чемпіонів: або пан, або пропав

Стали відомі всі країни, з якими збірна України боротиметься 
за вихід у фінальну частину чемпіонату Європи-2020.

КАЛЕНДАР МАТЧІВ  
У ГРУПІ В:

22 березня
21:45 Люксембург - 

Литва
21:45 Португалія - 

Україна
25 березня
21:45 Люксембург - 

Україна
21:45 Португалія -   Сербія
7 червня
21:45 Литва - 

Люксембург
21:45 Україна - Сербія
10 червня
21:45 Сербія - Литва
21:45 Україна - 

Люксембург
7 вересня
19:00 Литва - Україна
21:45 Сербія - Португалія
10 вересня
21:45 Литва - Португалія
21:45 Люксембург - 

Сербія
11 жовтня
21:45 Португалія -   

Люксембург
21:45 Україна - Литва
14 жовтня
21:45 Литва - Сербія
21:45 Україна - 

Португалія
14 листопада
21:45 Португалія -   Литва
21:45 Сербія - 

Люксембург
17 листопада
16:00 Люксембург - 

Португалія
16:00 Сербія - Україна

УЄФА затвердив використан-
ня системи «Відеодопомога арбі-
трам» (VAR) у плей-офф Ліги чемпі-
онів вже в поточному сезоні.  Систе-
ма VAR використовується в багатьох 
європейських топ-чемпіонатах - в іс-
панській Ла Лізі, Серії А, Бундеслізі 
і Лізі 1. Вона також використовува-
лася на Кубку конфедерацій-2017 і 
Чемпіонаті світу-2018.

Із 2021 року УЄФА затвердила 
створення третього клубного тур-
ніру. Нові змагання проводитимуть-

ся за тією ж схемою, що й Ліга чем-
піонів та Ліга Європи. На груповому 
етапі виступлять 32 команди. Фор-
мат включає груповий етап (вісім 
груп по чотири команди), 1/8 фіна-
лу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Пе-
ред 1/8 фіналу відбудеться додатко-
вий раунд плей-офф. У ньому зустрі-
нуться другі місця в групах і треті 
місця в групах Ліги Європи.

Новий турнір передбачає 141 
матч за 15 ігрових днів. Так само, як 
у Лізі Європи.

Переможець нового турніру 
отримає путівку у наступний розі-
граш Ліги Європи.

Матчі проводитимуться в чет-
вер. Таким чином, Ліга чемпіонів як і 
раніше відіграє у вівторок і середу, а 
Ліга Європи і новий турнір — у чет-
вер.

Фінали всіх клубних турнірів 
проводитимуться під час одного 
тижня: в середу (новий турнір), чет-
вер (Ліга Європи) і суботу (Ліга чем-
піонів).

Кияни на виїзді мінімаль-
но здолали «Астану» та забез-
печили собі вихід з групи з 
першого місця. Єдиний гол у 
матчі забив Беньямін Вербіч.

На 29-й хвилині поєдин-
ку словенець отримав пас 
п’ятою від Віктора Циганко-
ва та ударом в дотик відпра-
вив м’яч в дальній кут. Обидві 
команди мали ще нагоди для 
взяття воріт, особливо це сто-
сується «Астани», проте раху-
нок не змінився до фінально-
го свистка.

«Динамо» набрало 11 
очок та за тур до фінішу га-
рантувало собі перше місце в 

групі K. У «Астани» залиши-
лось 8 пунктів.

Також у 5 турі групово-
го етапу Ліги Європи лондон-
ський «Арсенал» розгромив 
«Ворсклу». Вже на 11-й хви-
лині лондонці вийшли впе-
ред завдяки точному удару 
Еміля Сміт-Роу.

До кінця першої полови-
ни зустрічі каноніри ще дві-
чі змогли відзначитись у во-
ротах полтавців. На 27-й хви-
лині Ремзі успішно реалізу-
вав пенальті, а під завісу тай-
му Джо Віллок довів рахунок 
до розгромного. У другій по-
ловині зустрічі гості спокійно 
контролювали гру до завер-
шення матчу.

Після цієї поразки у «Вор-
скли» залишилось 3 очки – 
команда Василя Сачка втра-
тила навіть теоретичні шан-
си на вихід з групи. Поєди-
нок проти «Спортінга» стане 
останнім для полтавців у Лізі 
Європи 2018/19.

Ліга Європи: кияни зіграють 
навесні, а полтавці – за бортом
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За рік у громаді реалізували 
56 інноваційні проекти

Теребовля - найстаріше місто 
Поділля, яке має чудове логістичне роз-
ташування і багато історичних пам’яток. 
Та ще донедавна сюди приїздило небага-
то туристів. Після створення громади цю 
проблему почали вирішувати - придума-
ли екскурсійне меню для гостей краю, 
почали оновлювати музей, придбали 
велосипеди і розробили веломаршрути. 
Нещодавно ми розповідали про Теребов-
лянську ОТГ та оригінальні проекти, які 
втілюють в цій громаді. Сьогодні продо-
вжуємо нашу розповідь про цікавинки 
цього краю.

Екскурсії на п’яти мовах 
та нічні прогулянки 

замком  
Теребовля відсвяткувала влітку 921 

день народження.  І в місті, і на його око-
лицях є чимало старовинних пам’яток. 
Відомий Теребовлянський замок, два за-
лізничних мости-віадуки, Підгорянський 
монастир, довкола – мальовнича природа. 

Аби розвивати туризм, у Теребовлі 
заснували «Туристично-інформаційний 
центр» (ТІЦ). Очолив його 27-річний Сте-
пан Зелінський – теребовлянець, який 
навчався і працював у польському місті 
Гданськ у сфері туризму. Разом з дружи-
ною повернулися у рідну Теребовлю. 

- Наша громада має багату історію, 
архітектуру. Лише треба докласти трохи 
зусиль, маркетингу і створити умови для 
розвитку туризму, - каже Степан Зелін-
ський. – Теребовля має великий потенці-
ал. Я здобував освіту, аби розвивати ту-
ризм саме вдома. Я люблю свою громаду 
і хочу жити тут – це найкраща мотивація 
працювати і шукати нові ідеї. 

Аби туристи з України і закордону мо-
гли дізнатися про Теребовлю, розробили 
сайт турінфоцентру tic.terebovlia.info. Тут 
можна дізнатися конкретно про послуги 
ТІЦ, їх вартість, часові рамки екскурсій. 
До речі, теребовлянці розробили лінію 
сувенірної продукції, використовуюючи 
вироби місцевих майстрів і фермерів. 

В екскурсійному меню Теребовлі - іс-
торичні прогулянки старим містом, око-
лицями Теребовлі, велоекскурсії, польоти 
на паратрайку, пікнік на замковій горі, 
нічні прогулянки зі смолоскипами серед-
ньовічним замком, гастрономічні ман-
дрівки.  

Завдяки програмі «Добре» для 
туристично-інформаційного центру при-
дбали 20 велосипедів. Їх планують ви-

користовувати під час змагань чи вело-
пробігів, а також здаватимуть в оренду 
туристам для велопрогулянок або квес-
тів.

Музей на дереві
 і майстерня сувенірів
Також у Теребовлі працюють над ство-

ренням креативного музейного простору. 
Туристично-інформаційний центр і музей 
міста розміщені в одній будівлі.  У підвалі 
тут облаштували музейну майстерню, де 
всі охочі можуть  розписати керамічний 
посуд, зробити візерунок випалювачем 
по дереву або попрацювати із глиною на 
гончарному крузі.  

На подвір’ї центру планують облашту-
вати арт-простір − майданчик для спіл-
кування і перегляду фільмів просто неба. 
Поряд планується створити «Музей на 

дереві». Всередину приміщення сконстру-
юють величезне дерево, на якому будуть 
висіти експонати. Тож тут турист зможе 
дізнатися цікавинки про історію міста, за-
мовити екскурсію, купити сувеніри чи ви-
готовити їх власноруч або ж орендувати 
велосипед. Відкрити оновлений комплекс 
планують вже наступного року. 

А ще вже навесні можна буде оглянути 
Теребовлю з вежі місцевої ратуші. Восени 
там активно тривали ремонтні роботи. 
Ратушу в Теребовлі спорудили у 18 століт-
ті. Спершу тут була резиденція губернато-
ра, а потім польська школа. В часи Першої 
світової війни приміщення ратуші було 
повністю зруйноване. Після закінчення 
декількох років після війни будівлю від-
новили, але з годинниковою вежею. Після 
ремонту, переконані в громаді, це буде ще 
одна туристична родзинка краю. 

Виховують майбутніх 
програмістів

У Теребовлянській громаді не лише 
розвивають туризм, а й дбають про освіту. 
Цієї осені розпочала роботу школа інфор-
маційних технологій  «Do_IT». Це унікальна 
платформа для навчання і гри, сучасних 
технологій та відкриттів. Це перша в Укра-
їні ІТ-школа, яку відкрили силами громади. 
Сьогодні тут навчаються дві групи дітей ві-
ком 6-8 та 9-12 років. 

Школу відкрили у колишній «Станції 
юних техніків». Тут зробили ремонт і по-
вністю оновили приміщення, меблі – ви-
йшло дуже сучасно і  стильно. В рамках 
програми «Добре» вдалося закупити план-
шети, ноутбуки, мультимедійне та фото-
обладнання на суму близько 450 тисяч гри-
вень. Близько 650 тисяч гривень вклала у 
цей проект Теребовлянська міська рада: на 
внутрішні ремонти приміщень, придбання 
меблів, заміну вікон, дверей та опалення, 
облаштування санвузлів. Заняття у школі 
безкоштовні. На майбутнє планують запро-
вадити і платні послуги. 

- Наші заняття дуже цікаві, - розповідає 
викладач школи Ірина Мацюк. – Задово-
лені і діти, і  батьки. Ми вчимо зараз вступ 
до програмування. Окрім цього проводимо 
ігри, руханки, виконуємо цікаві завдання. 
Це комплексне навчання, яке сприяє різно-
сторонньому розвитку дітей. 

Також у школі організували курси для 
пенсіонерів та людей зрілого віку, які досі із 
комп’ютером «на ви». 

- Ці знання дуже потрібні дорослим, які 
губляться у вирі інформаційних технологій, 
- каже викладач школи Ірина Мацюк. – Як 
створити електронну пошту, як купувати 
товари в інтернет-магазинах, користувати-
ся іншими сервісами, які необхідні сьогодні, 
люди зможуть навчитися на наших курсах. 

У програмі навчання – базові знання і 
навички з комп'ютерної грамотності, ко-
ристування інтернет-мережею, вміння 
працювати з офісними програмами, вести 
ділове листування. 

Голова Теребовлянської ОТГ Сергій По-
перечний зізнається: запорука успіху його 
громади – це люди. Молоді, розумні, успіш-
ні, які прагнуть змін, мають цікаві ідеї і не 
бояться їх втілювати. 

- Саме завдяки їм Теребовлянська ОТГ 
змінюється і рухається вперед, - каже го-
лова громади. - Це ресурс, який ми надзви-
чайно цінуємо. Теребовлянці сьогодні не 
виїздять у Київ чи за кордон, а навпаки – 
повертаються працювати в рідне місто. Це 
найкращий показник того, що наша грома-
да розвивається. 

Юля ТОМЧИШИН. 

щоб досягти успіху, треба шукати 
можливості для розвитку

ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА ОТГ:
Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬnday.te.ua
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В Україні з 25 листопада 
почали діяти закони, 
які встановили нові 

правила для розмитнення 
та перебування в Україні 
автомобілів на іноземній 
реєстрації. Сьогодні публікуємо 
перелік актуальних запитань, з 
якими найчастіше звертаються 
за консультацією власники 
таких авто.

– Які документи потрібно пода-
ти для митного оформлення авто, 
ввезених в Україну з Литви, Польщі, 
Болгарії, Німеччини: у режимі тим-
часового ввезення; у режимі транзи-
ту; у яких транзит прострочений; у 
яких транзит не прострочений; які 
будуть ввозитись з Європи, згідно  з 
новим законом?

– У всіх перелічених випадках разом 
з митною декларацією (оформлюється 
митним брокером) на транспортний 
засіб, що декларується в режим імпор-
ту (вільний обіг), подаються такі осно-
вні документи: реєстраційні (технічні) 
документи на транспортний засіб (як 
правило, це технічний паспорт); доку-
менти, що підтверджують право влас-
ності особи на транспортний засіб (як 
правило, це договір купівлі-продажу) 
або право ним розпоряджатися та де-
кларувати (як правило, це доручення); 
рахунок-фактуру (інвойс) або інший 
документ, який визначає вартість то-
вару (можливо, це буде один і той же 
документ, що підтверджує право влас-
ності).

– Чи можна не виїжджати з 
України, а здійснити митне оформ-
лення в митниці свого регіону?

– Можна не виїжджати, а подати не-
обхідні документи і пред’явити тран-
спортний засіб у будь-яку митницю.

– Чи може бути авто заявлене в 
режим «імпорт» особою, яка не пе-
ретинала на даному авто кордон?

– Може бути заявлене особою, яка 
не перетинала митний кордон, за умо-
ви подання документів, що підтвер-
джують право власності цієї особи на 
транспортний засіб або право ним роз-
поряджатися та декларувати (доручен-
ня).

– Чи може скористатися зниж-
кою протягом 90 днів людина, яка 
вже розмитнила таке авто?

– Ні. Знижка протягом 90 днів, тоб-
то, коефіцієнт 0,5 при сплаті акциз-
ного податку, може бути застосована 
при оформленні громадянином лише 
одного легкового транспортного засо-
бу. Один транспортний засіб може бути 
оформлений тільки один раз. Якщо 
автомобіль вже був оформлений мит-
ницею раніше та сплачені платежі, то 
оформити цей же автомобіль ще раз і 
скористатись знижкою (коефіцієнт 0,5) 
неможливо.

– Чи може, згідно з новими за-
конами, в’їжджати на терито-
рію України з підготовленою попе-
редньою митною декларацією без 
сплати застави, якщо авто заявле-
не в режим «імпорт»?

– У випадку якщо громадянином 
прийнято рішення про ввезення ав-

томобіля (легковий автомобіль, код 
8703 за УКТ ЗЕД), то подання попе-
редньої митної декларації та гаран-
тування сплати митних платежів є 
обов’язковими. У такому випадку за-
стосування грошової застави є тільки 
одним із видів забезпечення сплати 
митних платежів, хоча можуть бути об-
раними й інші види гарантування.

– Чи може людина сама зверну-
тися на митницю та подати до-
кументи для імпорту авто, чи для 
цього потрібен спеціальний митний 
брокер. Якщо потрібен – де взяти пе-
релік брокерських фірм і яка середня 
вартість брокерських послуг?

– Громадянин може спробувати са-
мостійно заповнити митну декларацію 
та подати необхідні документи (зако-
нодавством це не забороняється).

– Чи треба приїхати на авто в 
зону митного огляду для його догля-
ду?

– Митне оформлення здійснюється 
у будь-якій митниці на території Укра-
їни, але з обов’язковим пред’явленням 
авто.

– Якщо сплачено штраф за про-
строчення транзиту, чи треба спла-
чувати 8500 штрафу, передбаченого 
новим законом?

– Сплата штрафу при порушенні гро-
мадянином митних правил не звільняє 
цього громадина від виконання взятих 
на себе зобов’язань щодо дотримання 
митного режиму. Якщо після сплати 
штрафу транспортний засіб, ввезений 
в режимі транзиту або тимчасового 
ввезення, продовжує перебувати на те-

риторії України, є підстави вважати, що 
цей автомобіль продовжує перебувати 
в Україні з порушенням митного зако-
нодавства.

– Вкажіть реквізити, за якими 
потрібно сплатити добровільний 
платіж 8500 гривень, та як дізна-
тись, чи треба його платити?

– Передбачені новим Законом до-
бровільні кошти (8500 гривень) спла-
чуються одночасно з митними пла-
тежами і в такому самому порядку.  
Реквізити депозитного рахунку, на 
який сплачуються кошти (митні плате-
жі, добровільні кошти), є індивідуаль-
ними для кожної митниці.

– Хто і як визначає вартість 
авто?

– Документами, що підтверджують 
вартість придбаного громадянином 
автомобіля, є: договір купівлі-продажу; 
інвойс; банківські або інші платіжні 
документи; експортна декларація; до-
відкова інформація щодо вартості ана-
логічних транспортних засобів у країні 
експорту. У цих документах повинні 
бути зазначені дата продажу, номер 
шасі (рами), кузова (або ідентифікацій-
ний номер), номер двигуна автомобіля, 
його модель, рік виготовлення, а також 
ім’я та прізвище особи, якій продано ав-
томобіль. У разі підстав вважати, що за-
явлено недостовірну вартість або при 
відсутності вищевказаних документів, 
митниця ДФС визначає вартість авто-
мобіля самостійно.

Сектор комунікацій Головного 
управління ДФС 

у Тернопільській області.

Як розмитнити авто
з іноземною реєстрацією
Поради він тернопільських митників

Постраждали двоє чоловіків із сіл 
Білявинці та Старі Петриківці. В 
одного з них лікарі нарахували 

20 укусів.

- До Бучацької районної лікарні госпіта-
лізували 67-річного жителя села Білявинці з 
кусано-рваними ранами рани обох кистей рук, 
лівої долоні, пальців лівої та правої руки, ниж-
ньої треті правого передпліччя. Нарахували 
20 укусів. Невдовзі привезли 46-річного жи-
теля села Старі Петликівці, якого на власному 
подвір’ї також покусав вовк. У чоловіка кусано-
рвана рана правого передпліччя, – розповіли 
лікарі.

За попередньою інформацією, чоловіки мо-
гли постраждати від однієї тварини. Мешканці 
Старих Петликівців кажуть: від вовка відбивалися 
гуртом, небезпечну тварину довелося вбити.

- Добре, що це був старший сильний чоловік, 
який зміг справитися зі звіром завдяки сусідам, що 
прибігли на допомогу з сапами й іншим знаряддям, 
яке змогли знайти на скору руку, а не мала дитина, 
– розповідають місцеві жителі у соцмережі. 

За словами людей, вовки у тернопільських се-
лах останнім часом не рідкість. Від літа в межах сіл 
помічають зграї цих тварин. Такі випадки фіксують 

у різних частинах області. Окрім Бережанщини, 
вовків бачили у Зборівському, Шумському районах. 
Хижаки кидаються на людей і нападають на свій-
ських тварин. 

Мисливці розповідають, що за останні декіль-
ка років популяція вовків на Тернопільщині зна-
чно збільшилась. Втім, вполювати їх дуже склад-
но. Найнебезпечніші, кажуть науковці, так звані 
собаки-вовки, які з'явилися в результаті схрещен-
ня собаки та вовка. Ці тварини розумні та сильні, і 
не бояться людей.  

Нападники винесли дванадцять 
з половиною тисяч гривень 
та мобільний телефон, а один 

з працівників потрапив у лікарню з 
травмами голови.

 Про напад поліцейських повідомив касир граль-
ного закладу. З його слів, близько обідньої пори до 
приміщення зайшли двоє нетверезих молодиків. 
Працівник намагався спровадити їх, тому й виник 
конфлікт. Один з незнайомців спочатку накинувся 
на касира. На шум з підсобного приміщення вийшов 
ще один працівник, тоді й почалася справжня бійня.

Нападники, які за віком старші, добряче відгам-
селили працівників закладу. Коли з каси забирали 
гроші і мобільний, потерпілі чинити опору вже не 
могли. 19-річного працівника карета швидкої допо-
моги доправила до медичного закладу із закритою 
черепно-мозковою травмою та травмою потилиці.

 З місця злочину грабіжникам вдалося втекти. 
Проте вже наступного дня на слід одного з них ви-
йшли оперативники карного розшуку Тернопіль-
ського відділу поліції.   Раніше судимого 33-річного 
жителя села Біла Тернопільського району затрима-
ли в порядку статті 208 КПК. Особу його спільника 
встановлено, проводяться заходи щодо затримання.

 Кримінальне провадження розпочато за части-
ною 2 статті 186 та частиною 2 статті 296 ККУ – гра-
біж та хуліганство, вчинені групою осіб.  

У Тернополі посеред 
дня пограбували 

приміщення 
«Національної лотереї»

Вовки підходять 
до людських осель 

На Бережанщині селами гуляв вовк і пошматував двох людей

Надзвичайні новини



№47 (282) / 5 грудня-11 грудня 2018 р. 17Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬОголошення nday.te.ua

1.Інформація про суб’єкта госпо-
дарювання: 

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю « АВАКС ПРОФ» 

46400 м. Тернопіль, вул.  Д. Лу-
к’яно вича, 8, тел.0352-22-36- 65

Директор Грохола Наталія Ми-
рославівна, e-mail : avaxprof @ukr.net

2. Планована діяльність, її харак-
теристика, технічні альтернативи .

Планована діяльність, її характе-
ристика. 

Територія  підприємства розташо-
вана у промисловій зоні міста Терно-
піль, що сформована у 60 -70 роки ХХ 
сторіччя (територія колишнього Тер-
нопільського комбайнового заводу).Зе-
мельна ділянка площею 5,6147 га, ви-
брана для  встановлення обладнання 
пересувної  асфальтозмішувальної та 
бетонозмішувальної установок, розта-
шована за адресою  вул. Лук’яновича,8 
в м. Тернопіль  надається ТОВ «АВАКС 
ПРОФ» у оренду  на 5 років .Ділянка на-
лежить до земель промисловості, тран-
спорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. Ділянка розташо-
вана у північному промисловому райо-
ні Тернополя   і межує:

- з сходу – ТОВ «Тернопільбуд», ТОВ 
«Універсал»,з півночі – ТОВ  «Метін-
вест»; з півдня – вул. Промислова,із за-
ходу – ТОВ «Головпостач».

Житлова забудова розташована від 
проектованого виробництва на відстані 
1180 м на заході   та по вул.Лук»яновича 
на 1300 м на південь.

Продуктивність асфальтозмішу-
вальної  установки-80 т на добу, продук-
тивність бетонозмішувальної  установ-
ки 80м3/годину. 

Технічна альтернатива 1.
Асфальтозмішувальна установ-

ка КДМ201637 ( паспорт КДМ201637 
00.00.000) передбачається не стаціо-
нарного, а пересувного типу. Установ-
ка монтується на тимчасовому  бу-
дівельному майданчику,та не потре-
бує бетонних фундаментів. Необхід-
ні опорні частини входять в комп-
лект поставки та забезпечують пито-
ме навантаження на майданчик 2,5 кгс/
см2. Після демонтажу та переміщен-
ня установки,будівельний майданчик 
може бути без особливих затрат віднов-
лений. По   мобільності установка є пе-
ресувною і може транспортуватись за-
лізничним або автотранспортом.

Технічна альтернатива 2.
Асфальтозмішувальна установка 

стаціонарного типу потребує бетонно-
го фундаменту, постійного будівельно-
го майданчика, тому даний тип уста-
новки не доцільно використовувати,та 
к як його не можливо при потребі пере-
носити на іншу територію. 

3. Місце провадження планова-
ної діяльності, територіальні альтер-
нативи.

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-
тива 1.

м. Тернопіль,  вул. Д. Лук’яновича, 8 
орендована територія колишнього ком-
байнового заводу площею 5,6147га (до-
говір оренди від 26.09.2018р № 6063). 
Витримується СЗЗ розміром 1000 м.

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-
тива 2.

м. Тернопіль,  вул. Д. Лук’яновича, 8  
на орендованій раніше території ком-
байнового заводу,де вже розташова-
на виробнича база ТОВ « АВАКС ПРОФ» 
площею 1,6681га ( договір оренди від 
22.11.2012р № 4740). Не витримується 
СЗЗ розміром 1000 м. 

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтерна-
тива 3.

м. Тернопіль,  вул. Д.Лук’яновича, 8 
на території колишнього комбайнового 
заводу (ливарний цех). Не витримуєть-
ся СЗЗ розміром 1000 м.

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності.

Планована діяльність дасть мож-
ливість створення виробництва буді-
вельних матеріалів для ремонту та бу-
дівництва автошляхів, сприятиме ак-

тивізації господарсько-економічної 
діяльності,створення нових робочих 
місць,що створить умови для поповне-
ння місцевого бюджету.  

5. Загальні технічні характерис-
тики, у тому числі параметри плано-
ваної діяльності (потужність, довжи-
на, площа, обсяг виробництва тощо).

Виробнича програма  виробництва 
асфальтозмішувальної суміші  – 50000 
т/рік.

Установка  КДМ 201637  сертифі-
кована.Асфальтобетонні суміші ви-
користовуються у будівництві шля-
хів. На стадії проектування  складу ас-
фальтобетону перевірка якості здій-
снюєься  відповідно до всіх вимог  його 
фізико-механічних властивостей, щодо 
таблиць 6-11 ДСТУ Б.В.2.7-119-2003. 
Устаткування може працювати протя-
гом теплого періоду року. Планована 
річна витрата природного газу -500000 
м3/рік.

Установка забезпечує швидку змі-
ну рецептів та  виконує наступні тех-
нологічні операції: попереднє дозу-
вання кам’яних матеріалів у агрега-
ті живлення, подача їх до сушильно-
го агрегату, сушка та нагрівання їх до 
робочої температури у сушильному 
агрегаті та подачу їх на змішувальну 
установку,сортування прогрітих мате-
ріалів на 4 фракції та тимчасове збері-
гання їх у бункері нагрітих матеріалів, 
дозування та подачу у змішувач. 

Бітум постачається бітумовозами, 
зберігається у резервуарах, нагріваєть-
ся до робочої температури рідким те-
плоносієм, що нагрівається у масляно-
му  теплогенераторі, та дозовано пода-
ється у змішувач. Всі складники асфаль-
тобетонної суміші змішуються, пода-
ються на автотранспорт. 

Бетонозмішувальна установка 
АБСУ-60(80)    призначена для приготу-
вання широкого асортименту  товарно-
го бетону та розчинних сумішей на важ-
ких або на пористих наповнювачах для 
об’єктів промислового  та цивільного 
будівництва та розрахована для видачі 
бетону у авто бетонозмішувачі або са-
москиди.       Планована про-
дуктивність бетону  різних марок до 80 
м3/год., 10000 м3/рік. Складові мате-
ріали повинні відповідати діючим нор-
мативам. Вода не має містити  солей, 
суспензійних частин органічних речо-
вин , що змінюють терміни схоплення 
та твердіння цементного розчину зни-
жують міцність, морозостійкість і таке 
інше (за ГОСТ 23732-79).

6. Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за альтерна-
тивами:

щодо технічної альтернативи 1.
Для пересувної асфальтозмішу-

вальної установки екологічними обме-
женнями є дотримання нормативів ви-
кидів в атмосферне повітря з врахуван-
ням фонових концентрацій,виданих 
Тернопільським обласним центром з 
гідрометеорології, захист від забруд-
нення грунтів та грунтових вод та за-
безпечення нормативних рівнів звуку. 
Для очищення вихідних газів будовою 
асфальтозмішувальної установки пе-
редбачено  рукавний фільтр, коефіцієнт 
вловлення пилу К= 99,95%. Вловлений 
пил змішується дозовано з мінеральни-
ми добавками та подається у змішувач 
для приготування асфальтобетону.

щодо технічної альтернативи 2. 
Для стаціонарної асфальтозмішу-

вальної установки обмеження не роз-
глядаються, так як це обладнання не 
відповідає виробничим планам підпри-
ємства по мобільності установки для 
виробництва асфальтобетону.

щодо територіальної  альтерна-
тиви 1.

Для розміщення пересувної ас-
фальтозмішувальної установки згідно 
«Містобудівних умов та обмежень для 
проектування об»єкта будівництва» - 
необхідно дотримання плану червоних 
ліній магістральних вулиць районного 
значення (вул. Лук’яновича ) не менше 
6 м з врахування лінії регулювання за-
будови. Дана обмеження дотримується. 

Для дотримання санітарно-

гігієнічних нормативів на території для 
розміщення планованого виробничо-
го обладнання необхідне дотримання 
санітарно-захисної зони 1000 м, визна-
ченої для даного виробництва за  ДСП 
№ 173 – 96. СЗЗ дотримується на даній 
території.

щодо технічної альтернативи 2. 
Для дотримання санітарно-

гігієнічних нормативів на території для 
розміщення планованого виробничо-
го обладнання необхідне дотримання 
санітарно-захисної зони 1000 м. розмір 
СЗЗ не дотримується на даній території.

7. Необхідна еколого-інженерна 
підготовка і захист території за аль-
тернативами:

щодо технічної альтернативи 1. 
Еколого- інженерна підготовка і за-

хист території буде передбачений про-
ектом.

Територія   для встановлення пере-
сувної асфальтозмішувальної установ-
ки вирівнюється щебенем до 50 см ви-
сотою, потім встановлюються бетон-
ні плити 30 см товщиною. Тому місця 
можливого розливу та розсипання си-
ровини  виробництва ізольовані від 
впливу на грунти та підземні води.

В місцях, передбачених для заїз-
ду транспорту, який  забирає готову ас-
фальтову суміш, товщина бетонного 
покриття території збільшується. Така 
підготовка території захищає грунти 
та грунтові води від можливих розли-
вів пального. 

Бітум перекачується в установ-
ку через металеву трубу,що захищає 
повітря,землю та водні ресурси від за-
бруднення. Для захисту грунтів та грун-
тових вод від переливу бітуму установ-
ка обладнана ємкістю для скапування 
пролитого бітуму. Некондиційна про-
дукція  при виникненні збою виробни-
чого процесу завантажується в авто-
транспорт та використовується для ре-
монту та будівництва автошляхів. 

Виробник устаткування гарантує 
виконання заходів безпеки для навко-
лишнього середовища з врахуванням 
еколого-технічної підготовки території.

щодо технічної альтернативи 2. 
Еколого- інженерна підготовка і за-

хист території не буде передбачена, так 
як  інша асфальтозмішувальна установ-
ка не доцільна.

щодо територіальної  альтерна-
тиви 1.

Розміщення асфальтозмішуваль-
ної установки забезпечує дотримання 
розміру СЗЗ 1000 метрів та здійснення 
еколого- інженерної підготовки для  за-
хисту території, яка подана в розділі 7  
щодо технічної альтернативи 1.

щодо територіальної  альтерна-
тиви 2.

Еколого- інженерна підготовка 
і захист території не розглядається. 
На даній території не забезпечується 
санітарно-гігієнічні нормативи.

щодо територіальної  альтерна-
тиви 3.

Еколого- інженерна підготовка 
і захист території не розглядається. 
На даній території не забезпечується 
санітарно-гігієнічні нормативи.

8. Сфера, джерела та види мож-
ливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.
При визначенні впливів планованої 

діяльності  на навколишнє середовище 
розглядатиметься вплив на:

 повітряне середовище -забруднен-
ня  атмосферного повітря димовими га-
зами під час приготування асфальтобе-
тонної суміші, викидів від спалювання 
природного газу  для нагрівання біту-
му, складів зберігання щебінки, сипких 
матеріалів: піску, мінеральних добавок, 
розвантаженні  сипких матеріалів;

вплив на водне середовище роз-
глядатиметься у розрізі використання 
води на технологічні потреби приготу-
вання бетонної суміші та господарсько-
побутові потреби;

грунти- вплив на грунти полягає  в 
здійсненні еколого- інженерної підго-
товки і захисту грунтів від можливого 
впливу   на грунти та підземні води.

геологічне середовище- вплив на 

геологічне середовище під час встанов-
лення пересувної асфальтозмішуваль-
ної установки не здійснюватиметься, 
так як влаштування фундаментів не пе-
редбачено.

вплив на клімат та мікроклімат – не 
розглядається, територія знаходиться в 
промисловому районі м.Тернополя.

 Заповідні об’єкти  в зоні розташу-
вання проектованого об’єкту відсутні.  
Територія  підприємства розташована 
у промисловій зоні міста Тернопіль, що 
сформована у 60 -70 роки ХХ сторіччя 
(територія Тернопільського комбайно-
вого заводу), та не належить до заповід-
них зон та зон міграції тварин та птахів. 

Вплив на флору – в розрізі можли-
вого озеленення вільної від виробни-
цтва території.  

9. Належність планованої діяль-
ності до першої чи другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які мо-
жуть мати значний вплив на довкіл-
ля та підлягають оцінці впливу на до-
вкілля (зазначити відповідний пункт 
і частину статті 3 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”)  -

Планована діяльність належить 
до другої категорії діяльності  згід-
но Закону України « Про ОВД «(Стат-
тя 3,пункт 3, частина 11- споруди для 
виробництва штучних мінеральних 
волокон,виробництво екструдованого 
пінополістиролу,утеплювачів, асфаль-
тобетону.

10. Наявність підстав для здій-
снення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі на-
явність значного негативного тран-
скордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля яких може 
зазнати значного негативного тран-
скордонного впливу (зачеплених 
держав).

Виробнича діяльність не здійсню-
ватиме  транскордонного впливу.

11. Планований обсяг дослі-
джень та рівень деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

Дослідження впливу планованої ді-
яльності на атмосферне повітря буде 
здійснюватись розрахунковим ме-
тодом за методиками погодженими 
Мінприроди з врахуванням фонових 
концентрацій,виданими по запиту Тер-
нопільським обласним центром з гідро-
метеорології.

За паспортами установок рівень 
концентрації забруднюючих речовин 
в робочій зоні та в атмосферному пові-
трі не перевищує нормативних значень.

12. Процедура оцінки впливу на 
довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості.

Планована суб’єктом господарю-
вання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцін-
ці впливу на довкілля відповідно до За-
кону України “Про оцінку впливу на до-
вкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це 
процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарю-
вання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обгово-
рення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом зві-
ту з оцінки впливу на довкілля, будь-
якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт господарювання, а також ін-
формації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, під 
час здійснення процедури оцінки тран-
скордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом 
мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, що враховує результати 
аналізу, передбаченого абзацом п’ятим 
цього пункту;

врахування висновку з оцінки 
впливу на довкілля у рішенні про про-
вадження планованої діяльності, зазна-
ченого у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на до-
вкілля уповноважений орган, виходя-
чи з оцінки впливу на довкілля плано-
ваної діяльності, визначає допустимість 
чи обґрунтовує недопустимість прова-
дження планованої діяльності та визна-
чає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати прова-
дження планованої діяльності без оцін-
ки впливу на довкілля та отримання рі-
шення про провадження планованої ді-
яльності.

Процедура оцінки впливу на до-
вкілля передбачає право і можливос-
ті громадськості для участі у такій про-
цедурі, зокрема на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля, а також на стадії розгляду уповнова-
женим органом поданого суб’єктом гос-
подарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

На стадії громадського обговорен-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих днів 
громадськості надається можливість 
надавати будь-які зауваження і пропо-
зиції до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадсько-
го обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля буде повідомлено в оголо-
шенні про початок громадського обго-
ворення.

13. Громадське обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня 
оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право нада-
ти уповноваженому органу, зазначено-
му у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження і пропозиції до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропози-
ції, вкажіть реєстраційний номер спра-
ви про оцінку впливу на довкілля пла-
нованої діяльності в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідомлен-
ня). Це значно спростить процес реє-
страції та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і 
пропозицій громадськості вони будуть 
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох ро-
бочих днів з дня їх отримання). Особи, 
що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою зго-
ду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підго-
товки звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля зобов’язаний врахувати повністю, 
врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громад-
ського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформа-
ція про це включається до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження 
планованої діяльності 

Відповідно до законодавства рі-
шенням про провадження даної плано-
ваної діяльності  буде виданий Дозвіл на 
виконання будівельних робіт Відділом 
державного архітектурно-будівельного 
контролю Тернопільської міської ради.

15. Усі зауваження і пропозиції 
громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до

Управліня екології та природних 
ресурсів Тернопільської обласної дер-
жавної адміністрації . 

Поштова адреса:46008  м. Терно-
піль, вул. Шашкевича, 3. Тел.: (0352) 25-
95-93.

e-mail: eco_ter@ecoternopil.gov.ua
Контактна особа: Груніна Світлана 

Олександрівна.
(найменування уповноваженого органу, 
поштова адреса, електронна адреса, 

номер телефону та контактна особа)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю « АВАКС ПРОФ» код ЄДРПОУ 37306789  

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
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UA:Перший
14.10 Телепродаж.
14.30 РадiоДень.
15.00, 21.00, 03.00 Новини.
15.20 Чудова гра.
15.50 Д/с “Цiкаво.com”.
16.20 Лайфхак українською.
16.55 По обiдi шоу.
18.00 Iнформацiйна година.
19.00 Разом.
19.30 Д/с “Життя з левами”.
20.00 Т/с “Монро”.
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.45 Шахтарська змiна.
22.15 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.55, 02.30 Складна розмова.
23.25 Перша шпальта.
00.00 Телепродаж Тюсо.
01.25 Розсекречена iсторiя.
03.35 Тема дня.
04.00 #NeoСцена з Олегом Вергелiсом.
04.25 Концертна програма класичної му-

зики з Будинку звукозапису Україн-
ського радiо. In Paradisum.

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”.
13.10 “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 “За правом любовi”.
21.45 “Мiняю жiнку 14”.
23.30, 00.50 Х/ф “Обережно! Предки 

в хатi”.
01.40 Х/ф “Досить слiв”.

Iíòер
02.15 Х/ф “Мiцний горiшок”.
02.25 Х/ф “З життя вiдпочиваючих”.
03.30 М/ф “Острiв скарбiв”.
03.40, 04.25, 05.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.50, 05.00 “Top Shop”.
05.20 “Подробицi” - “Час”.
06.05 М/ф.
06.15, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 “Новини”.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 01.40 “Стосується 

кожного”.
11.15, 12.25 Х/ф “Жандарм iз Сен-Тропе”.
13.50 Х/ф “Жандарм у Нью-Йорку”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
23.50 Х/ф “Арфа для коханої”.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.45 Еврика!
04.50 Служба розшуку дiтей.
04.55 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.
13.50 Х/ф “Пiсля заходу сонця”.
16.30 Х/ф “Команда “А”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Прорвемось!
21.25 Т/с “Пес”.
22.45 Свобода слова.
00.55 Х/ф “Нацiя прибульцiв”.
02.30 Т/с “Прокурори”.

ÑТБ
06.00, 08.50, 19.00, 23.40, 00.45 Т/с “Коли 

ми вдома”.
06.45 Все буде добре! (12+).
09.50 Зваженi та щасливi.
12.55 Битва екстрасенсiв.
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.00, 22.45 Хата на тата.
01.20 Х-Фактор. Пiдсумки голосування.

Íоâий êаíаë
05.55, 06.55 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.00 Х/ф “Дiти шпигунiв”.
08.45 Х/ф “Дiти шпигунiв: Гра закiнчена”.
10.30 Х/ф “Аквамарин”.
12.30 Х/ф “Голоднi i гри: Сойка-

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

пересмiшниця”, ч. 2.
17.30, 01.55 Таємний агент.
19.00 Ревiзор.
21.40 Пристрастi за ревiзором.
00.00 Пост шоу. Таємний агент.
03.15 Служба розшуку дiтей.

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.

07.30 Фiнансовий тиждень.
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.

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

02.30 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 04.40 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с “Черговий лiкар”.
16.00, 03.30 Iсторiя одного злочину 4.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Ангелiна”, 9 i 10 с.
23.30 Х/ф “Потяг в Пусан”.
02.00 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Каспер”.
08.00 Т/с “Дорогий лiкар”.
09.50 Х/ф “Один день”.
11.50 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
14.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.15, 22.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
16.15, 21.00 “Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка”.
17.15 Т/с “Доктор Хаус”.
23.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
00.00 Х/ф “Секс за обмiном”.
01.45 “Їже, я люблю тебе!”

ÍТÍ
04.50, 04.45 “Top Shop”.
05.50 Х/ф “Ключ без права передачi”.
07.45, 18.20 “Свiдок. Агенти”.
08.20 Х/ф “Табiр iде в небо”.
10.20, 19.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
12.50, 03.25 “Речовий доказ”.
15.55, 16.50, 21.50 “Легенди карного роз-

шуку”.
23.45 Т/с “Бюро легенд”.
01.55 “Легенди бандитського Києва”.
03.15 “Випадковий свiдок”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф “Герцог”.
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.

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 “Ре-
портер”. 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. Фроло-

вою 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, 14.05 Правда життя.
09.05 Дика природа Африки.
10.05, 17.45 Шалена подорож.
11.00 Скептик.
12.00 Брама часу.
12.55, 19.40 Речовий доказ.
15.00 Великi танковi битви.
15.55, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
16.50, 22.40 Iдеї, що перевернули свiт.
18.40 Гучна справа.
20.45 Битва цивiлiзацiй.
23.35 Повiтрянi воїни.
00.25 Мiстична Україна.
02.15 Доктор Хайм.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Повернення немає”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Богдан Ступка. Забудьте слово 

“смерть”.
09.30, 01.10 “Спогади”.
09.55 “Володимир Басов. Бiгун на довгi 

дистанцiї”.
10.50 “Моя правда”.
11.40 Х/ф “Заради сiмейного вогнища”.
13.25 Х/ф “Смертельна помилка”.
15.20 Х/ф “Балада про доблесного лица-

ря Айвенго”.
17.05 Х/ф “Морський характер”.
19.00 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
21.00 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “За власним бажанням”.
00.20 “Позаочi”.
01.55 Х/ф “Не горюй!”
03.25 Кiноляпи.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
09.10, 18.15 “Спецкор”.
09.55, 18.50 “ДжеДАI”.
10.30 Т/с “Опер за викликом 2”.
14.30 Х/ф “Харлей Девiдсон i ковбой 

Мальборо”.

16.10 Х/ф “Самоволка”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 3”.
01.00 “Секретнi файли”.
01.55 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 04.20 Оттак мастак!
07.30 Мамареготала. Найкраще.
09.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.20 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.15 М/с “Футурама”.
13.10 М/с “Сiмпсони”.
17.40 Т/с “Куратори”.
18.40 Т/с “Дефективи”.
20.30 Т/с “СуперКопи”.
22.05 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
00.10 Мамареготала.
03.05 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00, 04.00, 08.30, 12.45 Стрибки на ли-

жах з трамплiну. Кубок свiту. Тiтiзе-
Нойштадт. Чоловiки. HS 142.

00.35 “Watts”.
00.50, 09.30 Футбол. Чемпiонат MLS. 

Фiнал.
02.30, 05.00, 07.30 Бiатлон. Кубок свiту. 

Поклюка. Чоловiки. Переслiдування.
03.00, 08.00 Бiатлон. Кубок свiту. Поклю-

ка. Жiнки. Переслiдування.
03.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-

д`Iзер. Чоловiки. Слалом. Спроба 2.
05.30, 13.50 Снукер. UK Championship. 

Йорк. Фiнал.
11.00 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”. Солт-

Лейк-Сiтi-2002. Хокей. Фiнал.
12.00 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”. Пхенч-

хан-2018. Хокей. Фiнал.
14.45, 20.45 Снукер. Scottish Open. День 1.
19.45 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. 

“Сент-Луїс” - “Ванкувер”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Борнмут - Лiверпуль. Чемпiонат 

Англiї.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Олiмпiк - Десна. Чемпiонат України.
10.00 “Великий футбол”.
11.45, 17.00, 21.40, 05.30 Топ-матч.
12.00 Мiлан - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Александрiя - Львiв. Чемпiонат 

України.
15.40, 22.45 Футбол News.
16.05, 02.45 Журнал Лiги Європи.
17.05 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.00, 21.35 Передмова до “Ювентус 

- Динамо(К)” (1997/98). Золота 
Колекцiя Лiги чемпiонiв з А. Шев-
ченком.

18.05 Ювентус - Динамо (К). 1/4 фiналу 
(1997/98). Золота Колекцiя Лiги 
чемпiонiв з А. Шевченком.

19.50 Динамо (К) - Ювентус. 1/4 фiналу 
(1997/98). Золота Колекцiя Лiги 
чемпiонiв з А. Шевченком.

21.55 Live. Евертон - Уотфорд. Чемпiонат 
Англiї.

00.00 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
00.55 Ювентус - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
03.40 Чорноморець - Ворскла. 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 ран-

ку, Країно!
09.30, 11.45, 14.25, 16.45, 22.45, 01.10, 

02.25, 03.55 Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.30, 14.10 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смачнi iсторiї”.
12.30 Д/с “Смаки культур”.
13.15, 14.30 РадiоДень.
13.40 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”.
20.00 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 Телепродаж Тюсо.
02.30 Складна розмова.
03.35 Тема дня.
04.00 #БiблiоFUN з Р. Семкiвим.
04.25 Концертна програма класичної му-

зики з Будинку звукозапису Україн-
ського радiо. In Paradisum.

05.15 Koktebel Jazz Festival.
05.35 Д/с “Гордiсть свiту”.

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, 11.10, 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 “За правом любовi”.
21.45, 23.45, 00.50 “Iнспектор. Мiста”.
01.40 Х/ф “Угрупування “Схiд”.

Iíòер
06.00, 02.50 М/ф.
06.15, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.10 Т/с “Таїсiя”, 1 с.
12.25 Т/с “Таїсiя”, 2 с.
13.00 Х/ф “Жандарм одружується”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 02.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.

23.50 Х/ф “Лекцiя для домогосподарок”.
03.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.45 “Top Shop”.
05.15 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 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.
10.05 Прорвемось!
11.05 Антизомбi.
12.20, 13.25 Х/ф “Нацiя прибульцiв”.
12.45, 15.45 Факти. День.
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 “Час вiдплати”.
02.10 Т/с “Прокурори”.
02.50 Т/с “Патруль. Самооборона”.

ÑТБ
06.05, 09.10, 19.00, 23.55, 00.55 Т/с “Коли 

ми вдома”.
07.05, 15.25 Все буде добре!
10.10, 20.00, 22.35 МастерШеф.
13.00 Битва екстрасенсiв.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.

Íоâий êаíаë
03.20, 02.45 Зона ночi.
04.45 Абзац.
06.35, 07.55 Kids` Time.
06.40 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.00, 01.50 Київ вдень i вночi.
09.00 Т/с “Любов напрокат”.
09.50 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
17.00, 19.00 Вар`яти.
21.00 Т/с “Будиночок на щастя”.
22.00 Т/с “Чаклунки”.
23.00 Х/ф “Ловець снiв”.

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”, 11 i 12 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, 22.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
16.15, 21.00 “Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка”.
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 “Океан”.
08.30 “Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Алмази для Марiї”.
10.40, 19.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
12.50, 03.25 “Речовий доказ”.
15.55, 16.50, 21.50 “Легенди карного роз-

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

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Пустотливе вороня”.
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 “Ре-
портер”. 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. Фроло-

вою 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.
08.15, 14.00 Правда життя.
09.25 Дика природа Африки.
10.25, 17.55 Шалена подорож.
11.20 У пошуках iнновацiй.
12.20 Брама часу.
13.05, 19.40 Речовий доказ.
15.10, 23.35 Повiтрянi воїни.
16.05, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
17.00, 22.40 Iдеї, що перевернули свiт.
18.45, 20.50 Битва цивiлiзацiй.
00.35 Теорiя Змови.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Росiйське поле”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40, 09.25 М/ф.
07.50 “Клара Лучко. Три зустрiчi”.
09.30, 01.05 “Спогади”.
10.00 “Софiя Ротару: таємницi її успiху”.
11.00 “Моя правда”.
11.55 Х/ф “Кам`яний хрест”.
13.20 Х/ф “Бiлi вовки”.
15.15 Х/ф “Скринька Марiї Медiчi”.
17.00 Х/ф “Закляття долини Змiй”.
19.00 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
21.00 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Без року тиждень”.
00.15 “Позаочi”.
02.00 Х/ф “Серьожа”.
03.15 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
08.25 Т/с “Мушкетери 2”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 Х/ф “Володар морiв: На краю свiту”.
15.25 Х/ф “Я прийшов з миром”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 3”.
01.00 “Секретнi файли”.
01.55 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 04.20 Оттак мастак!
07.30 Мамареготала. Найкраще.
09.50 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.20 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.20 М/с “Футурама”.
13.15 М/с “Сiмпсони”.
17.40 Т/с “Куратори”.
18.40 Т/с “Дефективи”.
20.30 Т/с “СуперКопи”.
22.05 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
00.10 Мамареготала.
02.50 “Роздовбаї”.
05.10 Чистоплюї.

ªâроñïорò
01.00, 07.30, 10.50 Стрибки на лижах 

з трамплiну. Кубок свiту. Тiтiзе-
Нойштадт. Чоловiки. HS 142.

02.00, 04.00, 08.30 Бiатлон. Кубок свiту. 
Поклюка. Чоловiки. Переслiдування.

02.30, 05.30, 09.30 Снукер. Scottish Open. 
День 1.

04.30, 09.00 Бiатлон. Кубок свiту. Поклю-
ка. Жiнки. Переслiдування.

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

11.45 Фiгурне катання. Фiнал Гран-прi. Ка-
нада. Огляд.

13.45 Кiнний спорт. Кубок свiту. Ла-
Корунья.

14.45, 20.50 Снукер. Scottish Open. День 2.
19.45 Формула E. Огляд сезону.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 16.05 “Європейський weekend”.
06.45, 19.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
07.15 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
08.10 Евертон - Уотфорд. Чемпiонат Англiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25, 04.05 Марiуполь - Шахтар. Чемпiонат 

України.
12.10 “Великий футбол”.
13.55 Наполi - Фрозiноне. Чемпiонат Iталiї.
16.55 Лестер - Тоттенхем. Чемпiонат Англiї.
18.40 “Моя гра”. А. Есеола.
19.40 Live. Галатасарай - Порту. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
21.50 Live. “Лiга чемпiонiв. Online”.
00.25 Челсi - Ман Сiтi. Чемпiонат Англiї.
02.15 Шальке - Локомотив. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.

Поíедіëоê

Віâòороê

10 грудня

11 грудня
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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 ран-

ку, Країно!
09.40 Т/с “Елiза”.
11.30, 14.10 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смаки культур”.
13.15 РадiоДень.
13.40 Д/с “Свiт дикої природи”.
14.30 52 вiкенди.
15.15 Т/с “Галерея Вельвет”.
16.55 Сильна доля.
18.00 Iнформацiйна година.
19.00 Своя земля.
19.30 Д/с “Життя з левами”.
20.00 Т/с “Монро”.
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.45 Складна розмова.
22.15 Д/с “Погляд зсередини”.
22.55 Схеми. Корупцiя в деталях.
23.25 Букоголiки.
00.00 Телепродаж Тюсо.
01.25 Розсекречена iсторiя.
02.30 Нашi грошi.
03.35 Тема дня.
04.00 #KiноWALL з С. Тримбачем.
04.25 Koktebel Jazz Festival.
05.35 Д/с “Гордiсть свiту”.

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”.
13.15 “Мiняю жiнку 7”.
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 “За правом любовi”.
21.45, 22.55 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
00.05, 00.50 Х/ф “Порочнi iгри”.
02.20 “Свiтське життя”.

Iíòер
06.00 М/ф.
06.15, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.15 Т/с “Таїсiя”, 3 с.
12.25 Т/с “Таїсiя”, 4 с.
13.10 Х/ф “Велике весiлля”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
18.05, 19.00, 02.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
23.50 Х/ф “Калина червона”.
03.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.45 “Top Shop”.
05.15 “Подробицi” - “Час”.

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, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
12.30, 13.20 Х/ф “Швидкiсний вогонь”.
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.
22.40 “На трьох”.
23.40 Х/ф “Рейд. Спокута”.
01.40 Т/с “Прокурори”.
02.25 Т/с “Патруль. Самооборона”.

ÑТБ
05.50, 08.55, 19.00, 23.40, 00.40 Т/с “Коли 

ми вдома”.
06.50 Все буде добре!
09.55, 20.00, 22.35 МастерШеф.
13.00 Битва екстрасенсiв.
15.25 Все буде добре! (12+).
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.05 Зона ночi.
04.45 Абзац.
06.35, 07.55 Kids` Time.
06.40 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.00, 01.00 Київ вдень i вночi.
09.00 Т/с “Любов напрокат”.
09.50, 22.00 Т/с “Чаклунки”.
10.45 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
17.00, 19.00 Екси.
21.00 Т/с “Будиночок на щастя”.
23.00 Х/ф “Тiло Дженнiфер”.
02.00 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.

07.25 Драйв.
07.30 Медекспертиза.
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, 

03.50 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”, 13 i 14 с.
23.20 Гучна справа.
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, 22.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
16.15, 21.00 “Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка”.
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
05.20 Х/ф “Мачуха”.
06.55 Х/ф “Вiнчання зi смертю”.
08.30 “Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Роби - раз!”.
10.35, 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, 16.50, 21.50 “Легенди карного роз-

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

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Король Дроздобород”.
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 “Ре-
портер”. 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. Фроло-

вою 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, 14.05 Правда життя.
09.05 Дика природа Африки.
10.05, 17.45 Шалена подорож.
10.55 У пошуках iнновацiй.
12.00 Брама часу.
12.55, 19.40 Речовий доказ.
15.05, 23.35 Повiтрянi воїни.
15.55, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
16.50, 22.40 Iдеї, що перевернули свiт.
18.40, 20.45 Гучна справа.
00.25 Мiстична Україна.
02.15 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Невiдправлений лист”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.50 “Моя правда”.
09.30, 01.05 “Спогади”.
10.00 “Мерiлiн Монро. Неприкаяна”.
11.45 Х/ф “З житiя Остапа Вишнi”.
13.10 Х/ф “Суперпограбування в Мiланi”.
15.10 Х/ф “Морський характер”.
17.05 Х/ф “Доля людини”.
19.00, 01.55 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
21.00 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Люди в океанi”.
00.25 “Позаочi”.
03.45 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

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

10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.15 “Загублений свiт”.
13.20 Х/ф “Санктум”.
15.25 Х/ф “Морська пригода”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.35, 23.20, 01.55 Т/с “Кiстки 3”.
01.00 “Секретнi файли”.
03.30 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 04.15 Оттак мастак!
07.30 Мамареготала. Найкраще.
09.45 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.20 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.15 М/с “Футурама”.
13.10 М/с “Сiмпсони”.
17.40 Т/с “Куратори”.
18.40 Т/с “Дефективи”.
20.30 Т/с “СуперКопи”.
22.05 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
00.15 Мамареготала.
03.00 “Роздовбаї”.
05.05 Чистоплюї.

ªâроñïорò
01.00 Бiатлон. Кубок свiту. Поклюка. 

Чоловiки. Переслiдування.
01.30, 04.00 Бiатлон. Кубок свiту. Поклю-

ка. Жiнки. Переслiдування.
02.00, 04.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. 

Бейтостолен. Чоловiки. Естафета.
02.30, 05.30, 09.30, 14.00 Снукер. Scottish 

Open. День 2.
05.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-

д`Iзер. Чоловiки. Слалом. Спроба 2.
07.30 Фiгурне катання. Фiнал Гран-прi. Ка-

нада. Огляд.
11.00 Формула E. Огляд сезону.
12.00 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Тiтiзе-Нойштадт. Чоловiки. 
HS 142.

13.00 Кiнний спорт. Rolex Grand Slam. 
Женева.

14.45, 20.45 Снукер. Scottish Open. День 3.
19.45 Формула E. Прев`ю сезону.
20.15 Зимовi види спорту. “У гонитвi за 

iсторiєю”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 23.55 Лiверпуль - Наполi. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
07.45 “Моя гра”. А. Есеола.
08.15, 01.45 Барселона - Тоттенхем. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
11.45 Топ-матч.
11.55 Live. Шахтар - Лiон. Юнацька Лiга 

УЄФА.
13.55, 04.05 Галатасарай - Порту. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
16.05 “Лiга чемпiонiв. Online”.
18.25 Журнал Лiги Європи.
19.15, 03.35 “Ситкорiзи”.
19.40 Live. Вiкторiя - Рома. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
21.50 Live. Ман Сiтi - Хоффенхайм. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.

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 ран-

ку, Країно!
09.40 Т/с “Елiза”.
11.30, 14.10 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смаки культур”.
13.15, 14.30 РадiоДень.
13.40 Д/с “Свiт дикої природи”.
15.10, 01.20 Бiатлон. Кубок свiту. II етап. 

Спринт, 7,5 км. Жiнки.
16.40 Лайфхак українською.
16.55 Промiнь живий.
18.00 Iнформацiйна година.
19.00 #ВУкраїнi.
19.30 Д/с “Життя з левами”.
20.00 Т/с “Монро”.
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с “Погляд зсередини”.
22.55 Сильна доля.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.30 Складна розмова.
03.35 Тема дня.
04.05 Koktebel Jazz Festival.
05.35 Д/с “Гордiсть свiту”.

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, 

00.55, 05.25 “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, 04.50 “Секретнi матерiали”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45 Х/ф “За правом любовi”.
21.45 “Грошi”.
22.30 “Право на владу”.
01.00 Х/ф “Чорне Рiздво”.

Iíòер
06.00 М/ф.
06.15, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.20 Х/ф “Пiк-Пiк”.
12.30 Х/ф “Шляхетний венецiанець”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
23.50 Х/ф “Дорога в пекло”.
03.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.45 “Top Shop”.
05.15 “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.
12.10, 13.20 Х/ф “Подорож до центру 

Землi”, 1 с.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
17.45 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Багач-Бiдняк.
22.40 “На трьох”.
23.40 Х/ф “Рейд 2”.
02.25 Т/с “Прокурори”.
03.10 Т/с “Патруль. Самооборона”.

ÑТБ
05.55, 09.00, 19.00, 00.00, 01.05 Т/с “Коли 

ми вдома”.
06.55 Все буде добре! (12+).
10.00 МастерШеф.
13.05 Битва екстрасенсiв.
15.25 Все буде добре! (16+).
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.00, 22.45 Зваженi та щасливi.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.55 Зона ночi.
04.45 Абзац.
06.35, 07.55 Kids` Time.
06.40 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.00, 00.55 Київ вдень i вночi.
09.00 Т/с “Любов напрокат”.
09.50, 22.00 Т/с “Чаклунки”.
10.45 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Т/с “Будиночок на щастя”.
23.00 Х/ф “Сховище”.
01.50 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.

07.35 Компанiя Героїв.
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.
20.00 #Лiнiя оборони.
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”.
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, 22.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
16.15, 21.00 “Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка”.
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 “Посейдон” поспiшає на до-

помогу”.
07.00 Х/ф “Цвiтiння кульбаби”.
08.30 “Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Зупинився потяг”.
10.45, 19.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
12.50, 03.35 “Речовий доказ”.
15.55, 16.50, 21.50 “Легенди карного роз-

шуку”.
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 “Столику, накрийся”.
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 “Ре-
портер”. 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. Фроло-

вою 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.
07.40, 13.55 Правда життя.
08.55 Дика природа Африки.
09.55, 17.45 Шалена подорож.
10.50 У пошуках iнновацiй.
11.50 Брама часу.
12.45, 19.40 Речовий доказ.
15.05, 23.35 Повiтрянi воїни.
15.55, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
16.55 Планета Земля.
18.40 Битва цивiлiзацiй.
20.50 Гучна справа.
22.40 Iдеї, що перевернули свiт.
00.30 Мiстична Україна.
02.10 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Перше побачення”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 11.30 “Моя правда”.
09.30, 10.05, 01.15 “Спогади”.
10.30 “Володимир Басов. Бiгун на довгi 

дистанцiї”.
12.25 Х/ф “Iду до тебе”.
13.40 Х/ф “Шляхетний венецiанець”.
15.45 Х/ф “Люди в океанi”.
17.15 Х/ф “В останню чергу”.
19.00, 01.45 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
21.00 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Пропало лiто”.
00.25 “Позаочi”.
03.35 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
08.25, 03.30 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”.
15.20 Х/ф “Слiдопит”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.

21.35, 23.20, 01.55 Т/с “Кiстки 3”.
01.00 “Секретнi файли”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 04.15 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”.
17.40 Т/с “Куратори”.
18.40 Т/с “Дефективи”.
20.30 Т/с “СуперКопи”.
22.00 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
00.10 Мамареготала.
03.00 “Роздовбаї”.
05.00 Чистоплюї.

ªâроñïорò
01.00, 08.30 Бiатлон. Кубок свiту. Поклю-

ка. Жiнки. Переслiдування.
01.30, 04.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. 

Бейтостолен. Чоловiки. Естафета.
02.00, 07.30 Зимовi види спорту. “У гонитвi 

за iсторiєю”.
02.30, 05.30, 09.30 Снукер. Scottish Open. 

День 3.
04.30 Формула E. Огляд сезону.
08.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-

д`Iзер. Чоловiки. Слалом. Спроба 2.
09.00, 14.30 Бiатлон. Кубок свiту. Поклю-

ка. Чоловiки. Переслiдування.
11.00, 19.00 Формула E. Прев`ю сезону.
11.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-

д`Iзер. Жiнки. Швидкiсний спуск. 
Тренування.

13.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-
Гардена. Чоловiки. Швидкiсний 
спуск. Тренування.

15.00 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Жiнки. Спринт.

16.30, 20.45 Снукер. Scottish Open. День 4.
19.30 “Watts”.
19.45 Кiнний спорт. Rolex Grand Slam. 

Женева.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Шахтар - Лiон. Юнацька Лiга УЄФА.
07.45 “Ситкорiзи”.
08.15, 04.05 Ман Сiтi - Хоффенхайм. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 20.40, 22.45 Футбол News.
10.25 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
11.35 Барселона - Тоттенхем. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
13.25 Вiкторiя - Рома. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
15.10 “Моя гра”. А. Есеола.
16.05 Шахтар - Лiон. Лiга чемпiонiв УЄФА.
17.55 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
18.45 Огляд матчу “Лiверпуль - Наполi”. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
19.00 “Шлях в Баку”.
19.50 Live. Динамо (К) - Яблонец. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
21.50 Live. Олiмпiакос - Мiлан. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
23.55 Селтiк - Зальцбург. Лiга Європи 

УЄФА.
01.45 “Лiга чемпiонiв. Online”.

Ñереда

Чеòâер

12 грудня

13 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, 12.45, 

15.00, 21.00, 02.45 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
09.40 Т/с “Елiза”.
10.35, 14.10 Телепродаж.
10.55 Лайфхак українською.
11.15, 13.00, 03.30 Скелетон. Кубок свiту.
14.30 РадiоДень.
15.10, 01.20 Бiатлон. Кубок свiту. II етап. 

Спринт, 10 км. Чоловiки.
16.55 Енеїда.
18.00 Iнформацiйна година.
19.00 Перший на селi.
19.30 Д/с “Життя з левами”.
20.00 Т/с “Монро”.
21.25, 03.05 UA:Спорт.
22.00 Перша шпальта.
22.30 Букоголiки.
23.00 Д/с “Незвичайнi культури”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
05.35 Д/с “Гордiсть свiту”.

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, 11.15, 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”.
22.20, 05.25 “#Гуднайтшоу Валерiя Жид-

кова”.
23.05 “Розсмiши комiка”.
01.00 “Вечiрнiй Київ”.
04.55 “Чистоnews”.

Iíòер
06.00 М/ф.
06.15, 23.00 “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”.
10.15 Х/ф “Не випускай з уваги”.
12.30 Х/ф “Дикун”.
14.50, 15.50, 16.45, 01.50 “Речдок”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
22.00, 05.30 “Леонiд Биков. “Житимемо!”
23.55 Х/ф “Час грiхiв”.
03.50 “Вдалий проект”.
05.00 “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.
10.10 Багач-Бiдняк.
12.10, 13.20 Х/ф “Подорож до центру 

Землi”, 2 с.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.20 Т/с “Пес”.
17.45, 00.25 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi.
21.25 Дизель-шоу.
03.50 Т/с “Патруль. Самооборона”.

ÑТБ
06.05, 07.05, 19.00 Т/с “Коли ми вдома”.
08.05 Хата на тата.
13.15 Т/с “Було у батька два сини”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.00 Цiєї митi рiк потому.
22.45 Ультиматум.
02.35 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
03.00 Абзац.
04.45, 06.05 Kids` Time.
04.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
06.10, 00.30 Київ вдень i вночi.
07.05, 21.40 Т/с “Чаклунки”.
08.05 Ревiзор.
10.45 Пристрастi за ревiзором.
13.10 Т/с “Будиночок на щастя”.
16.15, 19.00 Топ-модель.
22.30 Екси.
01.35 Служба розшуку дiтей.
01.40 Зона ночi.

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.

07.30 Драйв.
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.
11.00 Реальна мiстика.
13.20 Т/с “Людина без серця”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Людина без серця”.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка”.
19.50 “Говорить Україна”.
22.00 Т/с “Веселка в небi”, 1 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с “Веселка в небi”, 2 i 3 с.
02.00 Телемагазин.
02.30 Т/с “Веселка в небi”.

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, 22.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
16.15, 21.00 “Орел i решка. Перезаванта-

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

ÍТÍ
05.25 Х/ф “Тихе слiдство”.
06.35 Х/ф “Циганка Аза”.
08.30 “Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Без права на провал”.
10.30, 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, 21.50 “Легенди карного роз-

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

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.25 Х/ф “Бiбi та Тiна: Дiвчата проти 

хлопцiв”.
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.
17.15 Х/ф “Фантастична четвiрка 2. Втор-

гнення Срiбного серфера”.
19.00 4 весiлля.
21.00 Х/ф “Перевiзник”.
22.45 Х/ф “Як вийти замiж за мiльярдера”.
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”. Но-
вини.

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. Фроло-

вою 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.
07.45, 14.00 Правда життя.
08.55 Дика природа Африки.
09.25 Африканськi рiчки: дари дощiв.
10.00, 17.45 Шалена подорож.
10.55 У пошуках iнновацiй.
11.55 Брама часу.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
15.05, 23.35 Повiтрянi воїни.
15.55, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
16.50 Iдеї, що перевернули свiт.
18.40 Битва цивiлiзацiй.
20.50 Гучна справа.
22.45 Планета Земля.
00.25 Мiстична Україна.
02.15 Код доступу.
05.20 Секти. Контроль свiдомостi.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Альошкине кохання”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.35 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
09.55 “Анатомiя голосу. Джамала”.
11.25 Х/ф “Сiмнадцятий трансатлантич-

ний”.
13.10 Х/ф “Слiд Сокола”.
15.15 Х/ф “Застава в горах”.
17.10 Х/ф “Небезпечнi друзi”.
19.00, 02.00 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
21.00 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
23.00 Х/ф “Смуга перешкод”.
00.30 Х/ф “Цiлуються зiрки”.
03.50 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
08.25, 01.45 Т/с “Мушкетери 2”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.15 “Загублений свiт”.
12.50 Вiдеобiмба.
15.30 Х/ф “Швидкий i жорстокий”.
19.25 Х/ф “Школа бойових мистецтв”.
21.20 Х/ф “Школа бойових мистецтв-2”.
23.15 Змiшанi єдиноборства. UFC Fight 

Night у Австралiї: Жунiор Дос Сан-
тос проти Таї Туїваса.

02.50 “Облом.UA”.
04.10 “Цiлком таємно”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 04.10 Оттак мастак!
07.30 Мамареготала. Найкраще.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.00 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.00 М/с “Футурама”.
13.00 М/с “Сiмпсони”.
17.30 Т/с “Куратори”.
18.30 Т/с “Дефективи”.
20.15 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 1. При-

хована загроза”.
23.00 “Без краватки”.
23.30 Х/ф “Тi, що бiжать до зiрок”.
01.15 Х/ф “Той, кого замовили”.
02.55 “Роздовбаї”.
05.00 Чистоплюї.

ªâроñïорò
01.00, 04.30, 07.30, 14.30, 16.30 Бiатлон. 

Кубок свiту. Хохфiльцен. Жiнки. 
Спринт.

02.00 Формула E. Прев`ю сезону.
02.30, 05.30, 09.30 Снукер. Scottish Open. 

День 4.
04.00 Зимовi види спорту. “У гонитвi за 

iсторiєю”.
08.30 Футбол. ЧC серед дiвчат (до 17 

рокiв). Уругвай. Фiнал.
11.00 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”. Пхенч-

хан-2018. Хокей. Фiнал.
11.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-

Гардена. Чоловiки. Швидкiсний 
спуск. Тренування.

12.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-
Гардена. Чоловiки. Супергiгант.

15.00, 20.00 Бiатлон. Кубок свiту. 
Хохфiльцен. Чоловiки. Спринт.

17.30 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Сан-
Хосе” - “Даллас”.

18.45 Стрибки з трамплiна. Кубок свiту. 
Енгельберг. Чоловiки. HS 137. 
Квалiфiкацiя.

20.45 Снукер. Scottish Open. 1/4 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Барселона - Тоттенхем. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
07.45, 23.20 Генк - Сарпсборг. Лiга Євро-

пи УЄФА.
09.30 “Моя гра”. А. Есеола.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25, 04.00 Олiмпiакос - Мiлан. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
12.10 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.00 Селтiк - Зальцбург. Лiга Європи 

УЄФА.
14.45, 21.35 Огляд матчiв. Лiга Євро-

пи УЄФА.
16.05, 20.35 “Шлях в Баку”.
16.55 Динамо (К) - Яблонец. Лiга Євро-

пи УЄФА.
18.45 Спортiнг - Ворскла. Лiга Євро-

пи УЄФА.
21.25 Топ-матч.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
01.10 Свiт Прем`єр-лiги.
01.40 Лiверпуль - Наполi. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
03.30 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.

UA:Перший
06.00, 09.35 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10, 03.20 

Новини.
10.00 Лайфхак українською.
10.15 Д/с “Цiкаво.com”.
11.10, 16.35 Телепродаж.
11.30 Хто в домi хазяїн?
12.00, 15.05, 22.30 Д/с “Неповторна при-

рода”.
12.25, 01.40 Бiатлон. Кубок свiту. II етап. 

Переслiдування 15 км. Жiнки.
13.20 Х/ф “Iсус. Бог i Людина”, 2 с.
15.40, 02.25 Бiатлон. Кубок свiту. II етап. 

Переслiдування 20 км. Чоловiки.
16.50 По обiдi шоу.
17.50 Спiльно.
18.25 Т/с “Галерея Вельвет”.
19.55, 04.40 Розсекречена iсторiя.
21.25 Промiнь живий.
22.55, 03.50 Свiтло.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.40 Погода.
05.35 Д/с “Гордiсть свiту”.

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 “Артистка”.
16.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
21.30 “Жiночий квартал”.
00.35 “Лiга смiху”.
04.40 “Секретнi матерiали”.

Iíòер
06.30 М/ф.
06.55 “Чекай на мене. Україна”.
08.45 “Слово Предстоятеля”.
08.50 Х/ф “Зайчик”.
10.30 Х/ф “Максим Перепелиця”.
12.30 Х/ф “Ати-бати, йшли солдати...”
14.10 Х/ф “Жандарм на вiдпочинку”.
16.10 Х/ф “Жандарм i iнопланетяни”.
18.00 Х/ф “Жандарм i жандарметки”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Мiсце зустрiчi”.
22.10 Х/ф “За двома зайцями”.
00.15 Х/ф “Грошi для дочки”.
02.05 Х/ф “Про нього”.
03.15 “Вiталiй Соломiн. Мiж Ватсоном i 

“Зимовою вишнею”.
04.00, 05.15 “Стосується кожного”.
04.45 “Top Shop”.

ICTV
05.00 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!
05.20 Факти.

05.40 Бiльше нiж правда.
07.25 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу.
10.45 Особливостi нацiональної роботи 2.
12.45 Факти. День.
13.00, 02.35 “На трьох”.
14.20 Т/с “Пес”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Трансформери”.
22.00 Х/ф “Трансформери 2: Помста по-

леглих”.
00.55 Х/ф “Рейд. Спокута”.

ÑТБ
05.45, 06.45 Т/с “Коли ми вдома”.
07.45 Караоке на Майданi.
08.50 Все буде смачно!
09.50 Битва екстрасенсiв.
11.50 Т/с “Два полюси любовi”.
16.05 Хата на тата.
19.00 Х-Фактор.
23.45 Цiєї митi рiк потому.
01.50 Ультиматум.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.55 Зона ночi.
05.40, 06.55 Kids` Time.
05.45 М/с “Лунтiк i його друзi”.
07.00 Гастарбайтери.
13.00 Вар`яти.
15.00 Хто зверху? (12+).
17.00 М/ф “Шрек назавжди”.
18.45 Х/ф “Iлюзiя обману”.
21.00 Х/ф “Iлюзiя обману 2”.
23.30 Х/ф “Афера Томаса Крауна”.

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.

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

Економiка. Полiтика. Соцiум.
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, 05.15 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Ангелiна”, 9-14 с.
15.20 Т/с “Ангелiна”.
17.10 Т/с “Дружина по обмiну”, 1 i 2 с.
20.00 Т/с “Дружина по обмiну”.
22.00 Т/с “Зозуля”.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с “CSI: Маямi”.
03.35 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”.
12.30 М/ф “Жирафа”.
14.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
19.00 Х/ф “Траса 60”.
21.15 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
22.10 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.10 Х/ф “Раптово вагiтна”.
02.00 “Їже, я люблю тебе!”
02.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45 Х/ф “Торпедоносцi”.
07.30 Х/ф “Тегеран-43”.
10.20 Х/ф “Без строку давнини”.
12.00 Т/с “Коломбо”.
15.45 “Речовий доказ”.
16.55 “Легенди карного розшуку”.
18.05 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 02.05 “Свiдок”.
19.45 Х/ф “Iп Ман”.
22.00 “Мiжнародний турнiр зi змiшаних бо-

йових мистецтв WWFC 13”.
01.05 “Таємницi кримiнального свiту”.
02.35 “Випадковий свiдок”.
02.55 “Правда життя. Професiї”.
03.55 “Легенди бандитської Одеси”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.30 Х/ф “Шайбу, шайбу!”
13.15 Х/ф “Король сноуборду”.
15.00, 02.50 Панянка-селянка.
17.15 Х/ф “Як вийти замiж за мiльярдера”.
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. Га-

напольським.
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00 “Ре-

портер”. 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. Тру-

шик.
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, 00.00 Мiстична Україна.
08.10, 18.30 У пошуках iстини.
10.05 Гучна справа.
11.00 Повiтрянi воїни.
12.40, 21.00 Всесвiт всерединi нас.
14.40 Iдеї, що перевернули свiт.
16.30 Дика природа Африки.
23.00 У пошуках iнновацiй.
00.50 Там, де нас нема.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “В останню чергу”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Моя правда”.
09.30 Х/ф “Два Миронова”.
10.20 “Невiдома версiя. Стережися 

автомобiля”.
11.10 Х/ф “Шляхетний венецiанець”.
13.15 Х/ф “Туз”.
15.05 Х/ф “Ключi вiд неба”.
16.30 Х/ф “Блакитна стрiла”.
18.15 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
21.00 Х/ф “Командир щасливої “Щуки”.
22.55 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
01.20 Х/ф “До Чорного моря”.
02.30 “Позаочi”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.05 “102. Полiцiя”.
09.00 ДжеДАI 2018.
10.00 “Загублений свiт”.
14.00 Х/ф “Володар морiв: На краю свiту”.
16.40 Х/ф “Слiдопит”.
18.30 Х/ф “Повернення Геркулеса”.
20.20 Х/ф “Бен-Гур”.
22.50 Х/ф “Акулячий торнадо: Четверте 

пробудження”.
00.35 Х/ф “Неймовiрне життя Волте-

ра Мiттi”.
02.45 “Облом.UA”.
04.10 “Цiлком таємно”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 03.30, 05.30 Оттак мастак!
07.00 Мамареготала. Найкраще.
09.00, 10.00 Пiвнiчний Check-In.
11.00 М/с “Сiмпсони”.
16.00 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 1. При-

хована загроза”.
18.50 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 2. Ата-

ка клонiв”.
21.40 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 3. Пом-

ста ситхiв”.
00.30 Х/ф “Перший контакт”.

ªâроñïорò
00.00, 07.30 Бiатлон. Кубок свiту. 

Хохфiльцен. Чоловiки. Спринт.
01.00 Велоспорт (трек). Кубок свiту. Лон-

дон.
02.30, 05.30 Снукер. Scottish Open. 1/4 

фiналу.
04.00, 08.30, 11.00, 16.15 Стрибки з 

трамплiна. Кубок свiту. Енгельберг. 
Чоловiки. HS 137. Квалiфiкацiя.

05.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-
д`Iзер. Жiнки. Комбiнацiя. Слалом.

09.35 Формула E. Прев`ю сезону.
10.00, 13.15 Формула E. Саудiвська Аравiя. 

Квалiфiкацiя.
12.00, 20.00 Бiатлон. Кубок свiту. 

Хохфiльцен. Жiнки. Переслiдування.
13.45 Формула E. Саудiвська Аравiя. Iнтро.
14.00 Формула E. Саудiвська Аравiя. Пе-

регони.
15.15 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 

Чоловiки. Переслiдування.
16.45 Стрибки з трамплiна. Кубок свiту. Ен-

гельберг. Чоловiки. HS 137.
18.50 Санний спорт. Кубок свiту. Лейк Пле-

сид. Чоловiки. Спроба 2.
19.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-

д`Iзер. Жiнки. Швидкiсний спуск.
20.30 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. 

“Мiннесота” - “Калгарi”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Ман Сiтi - Хоффенхайм. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
08.15 Селтiк - Зальцбург. Лiга Європи 

УЄФА.
10.00, 16.30, 22.15 Футбол News.
10.25 Чемпiонат Англiї. Передмова до туру.
10.55 Динамо (К) - Яблонец. Лiга Євро-

пи УЄФА.
12.40 Шахтар - Лiон. Лiга чемпiонiв УЄФА.
14.25 Live. Ман Сiтi - Евертон. Чемпiонат 

Англiї.
15.25, 19.45 Футбол Tables.
16.50 Спортiнг - Ворскла. Лiга Євро-

пи УЄФА.
18.40 Топ-матч.
18.55 Live. Iнтер - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
20.55 Свiт Прем`єр-лiги.
21.25 Live. Торiно - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
23.25 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
00.20 Вiкторiя - Рома. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.

П’яòíиця

Ñóáоòа

14 грудня

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

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.10, 03.20 

Новини.
09.40 Казки, перевiренi часом. “Панi 

Завiрюха”.
10.45, 17.35 Телепродаж.
11.05 Енеїда.
12.10, 21.55 Бiатлон. Кубок свiту. II етап. 

Естафета 4х6 км. Жiнки.
13.50 #ВУкраїнi.
14.20 Перший на селi.
14.55, 01.50 Бiатлон. Кубок свiту. II етап. 

Естафета 4х7,5 км. Чоловiки.
16.35 UA:Фольк.
17.50 Д/с “Мегаполiси”.
18.25 Т/с “Галерея Вельвет”.
20.00 Д/с “Найекстремальнiший”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.50 Свiтло.
04.40 Розсекречена iсторiя.
05.35 Д/с “Гордiсть свiту”.

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 “Свiт навиворiт 2: Iндiя”.
13.05, 14.00 “Свiт навиворiт: Камбоджа”.
15.00 Х/ф “Великий”.
17.10 Х/ф “Шанхайський полудень”.
19.30, 04.45 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Х/ф “Полюби мене такою”.
00.50 “Вечiрнiй Київ”.

Iíòер
06.00 М/ф.
06.40 “Подробицi” - “Час”.
07.10 Х/ф “Максим Перепелиця”.
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”.
14.05 Х/ф “Все можливо”.
16.00 Т/с “Вогнем i мечем”, 1-4 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Вiй”.
23.10 Х/ф “Якби я тебе любив...”.
01.15 “Речдок”.

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.10 Факти.
05.40 Iнсайдер.
07.25 Антизомбi.
08.25 Т/с “Вiддiл 44”.
10.15 Х/ф “Випробування вогнем”.

12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Трансформери”.
15.45 Х/ф “Трансформери 2: Помста по-

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

коловою.
20.35 Х/ф “Трансформери 3: Темний бiк 

Мiсяця”.
23.50 Х/ф “Вiйна свiтiв”.
02.00 Х/ф “Рейд 2”.
04.30 “На трьох”.

ÑТБ
05.40, 06.40 Т/с “Коли ми вдома”.
08.45 Все буде смачно!
10.50 Караоке на Майданi.
11.50 МастерШеф.
17.55 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Битва екстрасенсiв.
21.00 Один за всiх.
22.15 Х-Фактор.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
05.20 Стендап-шоу.
06.15, 07.30 Kids` Time.
06.20 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.35 Х/ф “Аквамарин”.
09.40 М/ф “Шрек назавжди”.
11.30 Х/ф “Афера Томаса Крауна”.
13.45 Х/ф “Iлюзiя обману”.
16.00 Х/ф “Iлюзiя обману 2”.
18.40 Х/ф “Робот Чаппi”.
21.00 Х/ф “Трон. Спадщина”.
23.30 Х/ф “По той бiк дверей”.
01.25 Х/ф “Тiло Дженнiфер”.

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, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

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

Економiка. Полiтика. Соцiум.
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, 01.40 Кордон держави.
11.20 Будемо жити.
11.30 Гра iнтересiв.
12.10, 23.20 Невигаданi iсторiї.
12.35 Брифiнг речника МО України щодо 

ситуацiї на лiнiї зiткнення.
13.05 Медекспертиза.
13.25, 01.15 Дiалоги з Патрiархом.
14.10, 20.00, 00.30, 04.40, 05.15 Маши-

на часу.
15.20 П`ятий поверх.
16.10 Агрокраїна.

16.25 Фiнансовий тиждень.
17.05 Особливий погляд.
17.25 Компанiя героїв.
18.00, 02.15 Час: Пiдсумки тижня.
19.20 Стоп корупцiї!
21.40, 03.00 Час-Time.
22.05 Док. проект.
02.55 Огляд преси.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
09.10 Т/с “Дружина по обмiну”.
13.00 Т/с “Веселка в небi”.
17.00 Т/с “Рiк собаки”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Рiк собаки”.
23.00 Х/ф “Двi митi любовi”.
00.50, 02.20 Iсторiя одного злочину 4.
01.50 Телемагазин.
05.30 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Каспер”.
08.10 “Ух ти show”.
09.00 М/ф “Жирафа”.
10.30 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
12.20 Х/ф “Траса 60”.
14.35, 21.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
19.15 Х/ф “Крадене побачення”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.00 “Їже, я люблю тебе!”
03.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45 Х/ф “Допiнг для янголiв”.
07.25 Т/с “Коломбо”.
11.10 Х/ф “Засуджений”.
12.50 Х/ф “Тривожна недiля”.
14.30 Х/ф “Сангам”.
18.00 Х/ф “Невловимi месники”.
19.30 Х/ф “Знову невловимi”.
22.15 Х/ф “Онг Бак: Тайський воїн”.
00.20 “Мiжнародний турнiр зi змiшаних бо-

йових мистецтв WWFC 13”.
03.05 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.40 М/ф “Школа монстрiв: Електрично”.
12.00 4 весiлля.
17.15 Х/ф “Перевiзник”.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Країна У.
00.00 Х/ф “Новiтнiй заповiт”.
02.20 Панянка-селянка.
03.20 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. Тру-
шик.

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 Бандитська Одеса.
07.25, 00.00 Мiстична Україна.
08.10, 18.10 У пошуках iстини.
09.50 Фантастичнi iсторiї.
10.40, 11.30 Повiтрянi воїни.
12.20, 21.00 Всесвiт всерединi нас.
14.20 Планета Земля.
16.10 Дика природа Африки.
16.40 Африканськi рiчки: дари дощiв.
23.00 У пошуках iнновацiй.
00.45 Скептик.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Одиниця з обманом”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Моя правда”.
09.30 “З любов`ю. Юрiй Нiкулiн”.
10.20 “Невiдома версiя. Джентльмени 

удачi”.
11.15 Х/ф “Брати по кровi”.
13.10 Х/ф “Слiд Сокола”.
15.15 Х/ф “Невиправний брехун”.
16.35 Х/ф “Тi, що не пiддаються”.
18.10 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
21.00 Х/ф “Повернення “Святого Луки”.
22.50 Х/ф “Чорний принц”.
00.40 Х/ф “Версiя полковника Зорiна”.
02.15 “Позаочi”.
03.00 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “102. Полiцiя”.
08.55 “Загублений свiт”.
12.45 “Шаленi перегони”.
13.45 Х/ф “Школа бойових мистецтв”.
15.30 Х/ф “Школа бойових мистецтв 2”.
17.25 Х/ф “Швидкий i жорстокий”.
19.10 Х/ф “Бюро людяностi”.
21.00 Х/ф “Перше вбивство”.
23.00 Змiшанi єдиноборства. UFC Fight 

Night у Австралiї: Жунiор Дос Сан-
тос проти Таї Туїваса.

01.30 18 тур ЧУ з футболу. “Зоря” - 
“Арсенал-Київ”.

03.30 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 03.45 Оттак мастак!
06.30 Мамареготала. Найкраще.
08.30 “Без краватки”.
09.10 Азiйський Check-in.
11.05 М/с “Сiмпсони”.

14.10 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 2. Ата-
ка клонiв”.

17.10 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 3. Пом-
ста ситхiв”.

20.00 Мамареготала.
22.00 Х/ф “Щоденник Брiджит Джонс”.
00.00 Х/ф “Брiджит Джонс: Межi ро-

зумного”.
02.00 Х/ф “Це дуже кумедна iсторiя”.
04.30 Чистоплюї.
05.20 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.15, 02.30, 05.30 Снукер. Scottish Open. 

1/2 фiналу.
00.30, 04.00, 15.00, 18.55 Стрибки з 

трамплiна. Кубок свiту. Енгельберг. 
Чоловiки. HS 137.

01.30 Велоспорт (трек). Кубок свiту. Лон-
дон.

07.30 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Жiнки. Переслiдування.

08.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-
д`Iзер. Жiнки. Швидкiсний спуск.

08.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-
Гардена. Чоловiки. Швидкiсний 
спуск.

09.30 Кiнний спорт. Global Champions 
Tour. Прага.

10.30 “Watts”.
10.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Аль-

та Бадiа. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 1.

12.00 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Жiнки. Естафета.

13.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Аль-
та Бадiа. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

17.00 Санний спорт. Кубок свiту. Лейк Пле-
сид. Жiнки. Спроба 2.

18.00 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Чоловiки. Естафета.

19.30 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. 
“Рейнджерс” - “Вегас”.

22.15 Снукер. Scottish Open. Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Фулхем - Вест Хем. Чемпiонат Англiї.
07.45 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15 Олiмпiакос - Мiлан. Лiга Євро-

пи УЄФА.
10.00, 15.40, 20.55 Футбол News.
10.25, 17.55 “Моя гра”.
10.55 Торiно - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
12.35, 03.10 Огляд матчiв. Лiга Євро-

пи УЄФА.
13.25 Live. СПАЛ - К`єво. Чемпiонат Iталiї.
14.15, 16.45, 19.45 Футбол Tables.
15.25 Топ-матч.
15.55 Live. Сампдорiя - Парма. Чемпiонат 

Iталiї.
18.25, 00.50 Журнал Лiги чемпiонiв.
18.55 Live. Кальярi - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
21.20 “Великий футбол”.
23.00 Саутгемптон - Арсенал. Чемпiонат 

Англiї.
01.20 Iнтер - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
04.05 Лiверпуль - МЮ. Чемпiонат Англiї.

Íедіëя

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 10 грóдíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
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 Добрі традиції
11.00 Дитяча година
12.10 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Живим»
16.10 Дитяча година
17.00 Відкрита зона
17.30 Про нас
18.45 Міська рада інформує
19.20 На гарячому
19.30 Наші вітання 
20.00 Єдина країна
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Дім книги 
21.00 Наші вітання
21.30 Погляд зблизька
22.20 На гарячому
22.35 Добрі традиції
22.40 Х.ф. «Монах» +12
00.15 Час-Tайм
00.50 На гарячому
01.00 Х.ф. «Живим»    
02.30 Хіт-парад
03.50 На гарячому
04.00 Х.ф. «Монах» +12

Віâòороê, 11 грóдíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35 Погляд зблизька
08.05 Українські традиції
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30 Єдина країна
09.00 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона 
11.00 Дитяча година
11.45 «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. «Кульгаві месники» +12
16.10 Дитяча година
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.20 На гарячому
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди

21.00 Наші вітання
21.20 Добрі традиції
21.30 «Чарівний ключик»
22.20 На гарячому
22.35 Х.ф. «Вторгнення на землю» 
00.15 Час-Tайм
00.50 На гарячому
01.00 Х.ф. «Кульгаві месники» +12
02.30 Хіт-парад
03.50 На гарячому
04.00 Х.ф. «Вторгнення на землю»

Ñереда, 12 грóдíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35 Межа правди
08.30 Калейдоскоп
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
11.00 Дитяча година
12.10 «Чарівний ключик»
12.40 Українські традиції
13.00 Хіт-парад   
14.00 Х.ф. «Суперполіцейський»  
16.10 Дитяча година
16.40 «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 Наші вітання
20.00 Щоденник для батьків
21.00 Наші вітання
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.20 На гарячому
22.30 Міська рада інформує
22.40 Х.ф.«Історія Марти Стюарт» 
00.15 Час-Tайм
00.50 На гарячому
01.00 Х.ф. «Суперполіцейський»
02.30 Хіт-парад
03.50 На гарячому
04.00 Х.ф.«Історія Марти Стюарт»

Чеòâер, 13 грóдíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35 Щоденник для батьків 
08.30 Калейдоскоп
09.00 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
11.00 Дитяча година 
12.10 Формула здоров’я
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Дрібка перцю» 
15.45 Добрі традиції
16.10 Дитяча година
17.00 Відкрита зона
17.30 «Чарівний ключик»
18.45 Виклик долі

19.20 На гарячому
19.30 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.25 Добрі традиції
20.30 Євромакс
21.00 Наші вітання
21.30 Смачна мандрівка
22.20 На гарячому
22.35 Х.ф.«Втеча з в’язниці» +16  
00.15 Час-Tайм
00.50 На гарячому
01.00 Х.ф. «Дрібка перцю»
02.30 Хіт-парад
03.50 На гарячому
04.00 Х.ф.«Втеча з в’язниці» +16  

П’яòíиця, 14 грóдíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Бадьорий ранок
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Смачна мандрівка
09.00 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Чарівний ключик»
12.40 Українські традиції
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Мадам Едуар та інспек-

тор Леон»    
16.10 Дитяча година
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.20 На гарячому
19.30 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.00 Наші вітання
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна
22.20 На гарячому
22.35 Х.ф.«Пі Джей» +16 
00.15 Час-Tайм
00.50 На гарячому
01.00 Х.ф.«Мадам Едуар та інспек-

тор Леон»
02.30 Хіт-парад 
03.50 На гарячому
04.00 Х.ф.«Пі Джей» +16

Ñóáоòа, 15 грóдíя
06.00 Про кіно
06.15 Про нас
06.45 Бадьорий ранок
07.00 Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35 Х.ф.«Догора» 
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.15 Бадьорий ранок
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 Смачна мандрівка
12.30 Х.ф. «Переписуючи Бет-

ховена»  

14.25 Тернопільська погода
14.30 Мультфільми
14.50 Дитяче кіно.Х.ф.«Собака-

привид» 
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
20.05 Тернопільська погода
20.10 Галицький шлягер Івано-

Франківськ, 2ч.
21.30 Х.ф. «Джіа» +16
23.30 Євромакс 
00.05 Тернопільська погода
00.10 Час-Тайм
00.30 Х.ф. «Переписуючи Бет-

ховена»  
02.30 Галицький шлягер Івано-

Франківськ, 2ч.
04.00 Х.ф. «Джіа» +16

Íедіëя,  16 грóдíя
06.00 Х.ф.«Догора»
07.30 Українські традиції
07.45 Бадьорий ранок
08.00 Єдина країна
08.35 Тернопільська погода
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
09.50 Бадьорий ранок
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.40 Дім книги
12.05 Дитяче кіно.Х.ф.«Собака-

привид»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Виклик долі
15.35 Слід
15.55 Тернопільська погода
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. Тиждень
19.45 Міська рада інформує
20.00 Огляд світових подій
20.30 Про нас
21.00 «Чарівний ключик»
21.30 Єдина країна
22.05 Тернопільська погода
22.10 Добрі традиції
22.15 Х.ф. «Історія Уенделла Бей-

кера» +16
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень
00.45 Міська рада інформує
01.00 Галицький шлягер Івано-

Франківськ, 2ч.
02.30 Огляд світових подій
03.00 «Чарівний ключик»
03.30 Провінційні вісті. Тиждень
04.15 Х.ф. «Історія Уенделла Бей-

кера»

  ТТБ
Поíедіëоê,  10 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 ,  11 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, 19.20 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Д/с “Незвідані шляхи”
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Своя земля”
17.36 “100 років історії”
18 .00  Т/с  “За  службовим 

обов’язком”
19.45 #БібліоFUN з Ростиславом 

Семківим
20.11 #МузLove з Любою Мо-

розовою

Ñереда, 12 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, 19.20 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Наші гроші”
17.36 “100 років мистецтва”
18 .00  Т/с  “За  службовим 

обов’язком”
19.45 Д/с “Океан Вет”

Чеòâер, 13 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, 19.20 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”

14.17 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Складна розмова”
17.36 “100 років кіно”
18 .00  Т/с  “За  службовим 

обов’язком”
19.45 Д/с “Сироти дикої природи”

П’яòíиця, 14 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, 19.20 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводно-

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

обов’язком”
19.45 Д/с “Акулячий маг”

Ñóáоòа, 15 грóдíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Файний ранок”
9.34, 14.10 “Енеїда”
13.30 “Українська читанка”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Світ навколо”
15.10 РадіоДень “Книжкова лав-

ка. 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, 16 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”
16.31 “Хто в домі хазяїн?”
17.02 “Фольк music”
18.02 “Двоколісні хроніки”
18.32  “Спільно”
19.00 “Розсекречена історія”
19.52 “Візитівки Полтавщини”
20.00 Д/с “Земні катаклізми”

16 грудня
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Смачна сторінка22 Наш ДЕНЬ nday.te.ua

Салат з картоплею, 
грибами і капустою

ПОТРІБНО: 6 середніх карто-
плин, 250 г шампіньйонів, 1 вели-
ка цибулина, 150 г квашеної ка-
пусти, 2 ст. л. оливкової олії, 1 ст. 
л. бальзамного оцту, 0,5 ч. л. цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю 
і гриби відварити, нарізати дріб-
ними скибочками. Додати кваше-
ну капусту і нарізану півкільця-
ми цибулю. Заправити сумішшю 
бальзамічного оцту, цукру і олив-
кової олії.
Грибний суп з кльоцками

ПОТРІБНО: 1 морквина, 1 
цибулина, 100 г печериць або лі-
сових грибів, 1,5 л води, зелень, 
сіль, перець.

ДЛЯ КЛЬОЦКІВ: 1–2 ст. лож-
ки олії, по 0,5 скл. води та манки, 
1,5 ст. ложки крохмалю.

ПРИГОТУВАННЯ: морк-
ву порізати тонкими брусочка-
ми, гриби – пластинами, цибу-
лю подрібнити. На олії обсмажи-
ти моркву близько п’яти хвилин, 
додати цибулю, смажити ще 2–4 
хв. Лісові гриби можна підсма-
жити: спочатку на сухій сковоро-
ді (до випаровування рідини), а 
відтак з ложкою олії.

ДЛЯ КЛЬОЦКІВ: закип’яти-
ти воду, додати олію і сіль, зня-
ти каструльку з вогню. Наси-
пати суміш манки і крохмалю, 
швидко перемішати для утво-
рення заварного тіста. Розкача-
ти його товщиною 0,5 см, нарі-
зати невеликими ромбиками. 
У каструльці закип’ятити воду, 
додати моркву, цибулю і гриби, 
варити на малому вогні близь-
ко 10 хв. Потім додати галуш-
ки. Варити ще 5–7 хв., поки га-
лушки спливуть. Посолити, до-
дати спеції, насамкінець всипа-
ти зелень.

Вінегрет особливий
ПОТРІБНО: 2 буряки, 4 карто-

плини, 1 морква, 1 цибулина, 3 со-
лоних огірки, 200 г квашеної ка-
пусти, 200 г консервованого зеле-
ного горошку, 3 ст. л. нерафінова-
ної соняшникової олії, щіпка цу-
кру, сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: ретельно 
помити буряк, картоплю, морк-
ву і відварити в мундирах до го-
товності. Зверніть увагу, що пер-
шою звариться картопля – при-

близно за 20 хвилин. Далі приго-
тується морква – хвилин за 30-40. 
Найдовше доведеться варити бу-
ряк, залежно від розмірів – 40-60 
хвилин. Готовність овочів переві-
рити виделкою або ножем.

Відварені овочі очистити від 
шкірки і порізати однаковими 
невеликими кубиками. Цибулю 
дрібно порізати. Із зеленого горо-
шку зцідити рідину.

З капусти зцідити розсіл, при 
необхідності подрібнити її. Со-
лоні огірки бажано очистити від 
шкірки, так вінегрет вийде ніж-
нішим за консистенцією. Огірки 
також порізати кубиками. Якщо 
всередині огірків багато розсолу, 
зцідити його. 

З’єднати всі овочі, додати цу-
кор і сіль за смаком, перемішати. 
Цукор врятує вінегрет, якщо бу-
ряк раптом виявиться недостат-
ньо солодким. Заправити віне-
грет соняшниковою олією і зно-
ву перемішати. Дати йому насто-
ятися 20-30 хвилин, щоб овочі 
«подружилися» між собою і наси-
тилися ароматом соняшникової 
олії. Подавати  вінегрет із чорним 
хлібом як самостійну страву.

Пісний квасолевий суп

ПОТРІБНО: 1 скл. квасолі, 
4-5 картоплин, 2 моркви, 2 цибу-
лини, 1 ст. л. томатної пасти (або 
0,5 скл. томатного соку), олія, 
хмелі-сунелі, чорний мелений 
перець, сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: квасолю 
промити й залити холодною во-
дою на 8-10 годин. Ще раз про-
мити й варити протягом годи-
ни. Додати картоплю і варити 
до готовності. Натерти на гру-
бій тертці моркву й обсмажити її 
на олії, додати томат і вилити за-
смажку в суп. Посолити й додати 
спеції. Окремо обсмажити до зо-
лотистого кольору дрібно нарі-
зану цибулю й покласти її в та-
рілки у готовий суп.

Капусняк з грибами
ПОТРІБНО: 0.5 л. квашеної 

капусти, 1 морквина, 1 корінь 
петрушки, 20 г сушених грибів, 
кмин, 2 столові ложки олії, цибу-
лина, сіль, перець.

ПРИГОТУВАННЯ: сушені 
гриби добре помити й замочити 
на годину-дві (воду, в якій гри-
би мокли, не виливати). В окріп 
покласти нарізані гриби, дода-

ти воду з грибів і варити їх до го-
товності. Потім додати наріза-
ні моркву й петрушку (за бажан-
ня, можна їх перед тим потуш-
кувати на олії). Квашену капус-
ту, якщо занадто кисла, промити 
холодною водою, посікти й дода-
ти до овочів. Заправити підсма-
женою на олії цибулькою, посо-
лити, поперчити, додати чверть 
чайної ложечки кмину.

Короп у кукурудзяному 
борошні

ПОТРІБНО: тушка коро-
па на 1-2 кг, 1 велика морквина, 
2 цибулини, 2 болгарські пер-
чини, половина кореня селери, 
2-3 зубки часнику, кукурудзяне 
борошно та олія для смаження 
риби, перець чорний мелений, 
коріандр мелений, сіль та 0,5 ст. 
л. цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: рибу об-
робити, розділити на філе й на-
різати порційними шматочка-
ми. Посолити, присмачити пер-
цем та коріандром, залишити 
на 10 хвилин. Потім запаніру-
вати кожен шматочок у куку-
рудзяному борошні й обсмажи-
ти на олії до зарум’янювання. 
Покласти на паперовий руш-
ник, щоб позбутися зайвого 
жиру. В сковорідці обсмажи-
ти півкільця цибулі та моркви. 
Додати корінь селери, наріза-
ний соломкою. Перемішати й 
смажити все разом 3-5 хвилин. 
Потім покласти перець, наріза-
ний подовгастими смужками 
та подрібнений часник. Посо-
лити, поперчити, присмачити 
цукром, перемішати. Готувати 
все разом ще декілька хвилин. 
На дно керамічної форми ви-
класти третю частину овочів. 
Зверху обсмажені шматочки 
коропа. Накрити рештою ово-
чів. Відправити в духовку й за-
пікати 15-20 хвилин при 180°С. 
Якщо ви скористалися кера-
мічною формою, то страву на 
стіл можна подавати одразу ж 
у ній.

Запіканка з картоплі  
і броколі

ПОТРІБНО: 4 картоплини, 
зварені в мундирі, 500 г броколі, 
2 ст. л. олії, 2 помідори, 100 г пе-
чериць, 1 цибулина, 3 ст. л. пісно-
го майонезу, сіль, перець, меле-
ний коріандр – за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: броколі 
розділити на суцвіття, повари-
ти хвилин 5-7. Картоплю почис-
тити, нарізати кружечками. Ци-
булю і гриби порізати на куби-
ки й підсмажити. Помідори над-
різати, ошпарити окропом, зня-
ти шкірку й нашаткувати на ку-
бики.

У змащену олією форму ви-
класти шарами: половину кар-
топлі, посолити, поперчити, гри-
би з цибулею, знову картопля, 
посолити, поперчити, помідори, 
броколі. Розмішати пісний майо-
нез з невеликою кількістю води і 
залити запіканку, присипати ме-
леним коріандром. Пекти 20 хв. 
у розігрітій до 180 градусів ду-
ховці.

Грибні фрикадельки
ПОТРІБНО: 500 г печериць, 

6 середніх картоплин, 1 цибули-
на, 3 ст. л. соняшникової олії, 5 ст. 
л. борошна, сіль, перець, зелень 
за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: картоплю 
зварити в мундирі, почистити, 
порізати на шматочки. Цибули-
ну порізати дрібно, підсмажити 
в олії. Додати порізані печери-
ці, смажити, поки не випаруєть-
ся вся рідина. Охолоджені гри-
би і картоплю змішати, посоли-
ти, поперчити, додати порізану 
зелень. З допомогою блендера 
перетерти масу в пюре. Всипати 
борошно, добре вимішати. Мо-
крими руками формувати фри-
кадельки, опускати в киплячу 
підсолену воду. Варити 10-15 хв. 
Подавати гарячими з будь-яким 
гарніром, соусом або сметаною.

Грибний паштет

ПОТРІБНО: 1 скл. сушених 
грибів, пучок зелені, 1 цибулина, 
оцет, сіль, цукор, оливкова олія.

ПРИГОТУВАННЯ: для гриб-
ного паштету найкраще бра-
ти сушені білі гриби або маслю-
ки. Підходять і гриби трубчастих 
сортів. З печериць також можна 
приготувати паштет, але в про-
цесі готування варто додавати 
бульйон, бо паштет буде надто 
сухим. Сушені гриби залити хо-
лодною водою і залишити міні-
мум на 2 години. Найкраще су-
шені гриби замочувати на ніч. 
Як стануть м’якими, відварити їх 
на середньому вогні. Коли гри-
би зваряться, процідити їх, про-
мити холодною водою та дати 
просохнути. Якщо буде зайва во-
лога, паштет буде рідкуватий. 
На сковорідку влити невелику 
кількість олії і покласти гриби, 

смажити на маленькому вогні 
15-20 хвилин, постійно помішу-
ючи. Зняти з вогню, перекласти 
у глибоку посудину для охоло-
дження. Цибулю почистити, по-
мити, дрібно порізати і покласти 
на сковорідку, в якій смажились 
гриби. Обсмажити цибулю до зо-
лотистого кольору і додати до 
грибів. Цибулю з грибами добре 
перемішати, додати цукор, оцет, 
сіль та, за допомогою блендера, 
перетерти до однорідної консис-
тенції паштету. Зелень помити, 
просушити від вологи і дрібно 
порізати. Додати подрібнену зе-
лень до паштету і добре перемі-
шати або ще раз змолоти у блен-
дері. Такий паштет можна закри-
вати в банки на зиму. Для цього 
грибний паштет слід простери-
лізувати.

Фаршировані печериці

ПОТРІБНО: 10-12 великих 
печериць,1 цибулина, 0,5 склян-
ки, ядер волоських горіхів, сіль, 
перець, майонез (пісний) до сма-
ку, олія (соняшникова чи олив-
кова) для смаження.

ПРИГОТУВАННЯ: печери-
ці необхідно помити, відрізати 
ніжки і дрібно їх посікти. Цибу-
лю дрібно порізати і підсмажи-
ти в невеликій кількості олії. До-
дати дрібно посічені ніжки пе-
чериць і смажити до готовності. 
Волоські горіхи посікти ножем 
або змолоти у блендері. Зміша-
ти підсмажені ніжки печериць 
та цибулю з горіхами. Нафарши-
рувати цією сумішшю шапоч-
ки грибів. Викласти їх на змаще-
не олією деко, на кожну шапоч-
ку покласти по 0,5 ч. ложки ма-
йонезу. Розігріти духовку до 180 
градусів, поставити грибочки і 
запікати 15-20 хв., до золотис-
того кольору. Подавати фарши-
ровані печериці теплими або хо-
лодними, посипавши дрібно по-
січеною свіжою зеленню.

Пишні оладки  
на дріжджах

ПОТРІБНО: 2 скл. борошна, 
300 мл води, 1 ч. л. сухих дріж-
джів, 1/2 ч. л. солі, 2-4 ст. л. цу-
кру, соняшникова олія для сма-
ження.

ПРИГОТУВАННЯ: змішати 
продукти у тій черговості, в якій 
вони написані. Накрити і поста-
вити в тепле місце на годину. 
Тісто не перемішувати. Розігрі-
ти сковороду, налити трохи олії, 
нагріти. Смажити на середньому 
вогні з двох боків під кришкою. 
Подавати з медом, варенням або, 
посипавши цукровою пудрою.

28 листопада в православних християн розпочався піст,  
який триватиме аж до Надвечір'я Різдва Христового.  

Однак це не означає, що слід відмовитися від смачненького.  
Пропонуємо вам рецепти смачних і корисних пісних страв. 
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Відповіді

Головне управління 
ДФС у Тернопільській 
області нагадує, що з 

1 грудня 2018 року набрав 
чинності Наказ Мінфіну 
від 17.09.2018 №763, яким 
внесено зміни до форми 
податкової накладної та 
розрахунку коригування.

Так, ДФС України надала 
роз’яснення щодо нових правил 
складання податкових наклад-
них/розрахунків коригування. 
У листі роз’яснили такі момен-

ти: зміни у формах податкової на-
кладної та розрахунку коригу-
вання; зміни в порядку заповне-
ння заголовної частини податко-
вої накладної та розрахунку кори-
гування; заповнення графи розді-
лу Б податкової накладної та роз-
рахунку коригування «Сума по-
датку на додану вартість»; скла-
дання розрахунку коригування до 
податкової накладної для виправ-
лення помилок в реквізитах за-
головної частини податкової на-
кладної і виправлення помилки в 
індивідуальному податковому но-

мері отримувача (покупця); зазна-
чення у розрахунку коригування 
до податкової накладної причини 
коригування та груп коригуван-
ня; особливості складання розра-
хунку коригування до помилково 
складених податкових накладних.

Також надано роз’яснення 
про податкові накладні та роз-
рахунки коригування, які скла-
дено до 1 грудня (у тому числі 
заблокованих). Детально про це 
йдеться у листі ДФС України від 
27.11.2018 №36942/7/99-99-15-
03-02-17.

Які зміни для платників ПДВ приніс перший зимовий місяць?

Безстрашних рибалок 
штрафуватимуть

Крига, що скувала зимові водойми, не є перешко-
дою для багатьох любителів риболовлі. Деякі з них, в 
очікуванні сезону відкритої води, вже склали свої снас-
ті до теплішої пори, але чимало виходять на вкриту 
льодом поверхню і в сніг, і в мороз. Не лякає їх і відли-
га. На Тернопільському ставі працівники муніципаль-
ної інспекції та рятувальники провели перевірку ри-
балок, щоб попередити виникнення нещасних випад-
ків на льоду.

Учасники рейду розповсюдили листівки з правила-
ми безпечної поведінки на кризі та провели відповід-
ний інструктаж серед шанувальників підлідного лову 
риби, яких, незважаючи на потепління, чимало зібра-
лося на поверхні замерзлого ставу.

Згідно з правилами благоустрою Тернополя, рибал-
кам та відпочивальникам забороняється взимку вихо-
дити на лід при температурі повітря вище 0°C та тов-
щині льоду менше 5-7 см для одного пішохода; 15 см 
для групи людей з дистанцією 5 м  в колоні по 4 особи 
та 25 см – при масовому катанні на ковзанах. Пробива-
ти ополонки для риболовлі або з іншою метою на від-
стані меншій 5-6 м одна від одної.

Окрім того, у кожного любителя зимової риболов-
лі повинні бути з собою рятувальний жилет та лінь до-
вжиною 15-20 м з петлею на одному кінці і вантажем 
вагою 400-500 г на іншому кінці. Дотримання  вище-
зазначених вимог дозволить запобігти утопленню та 
врятувати життя.

Як повідомляють в управлінні муніципальної ін-
спекції, при повторному виявленні вказаних пору-
шень містян притягнуть до адміністративної відпові-
дальності за ст. 152 КУпАП, що передбачає накладання 
штрафу від 340 гривень.

До слова, під час профілактичного рейду було вияв-
лено громадянина, що здійснював ловлю риби у забо-
роненому місці, а саме на території зимувальних ям. На 
порушника оформлено адміністративний протоком  за 
ст.  85 ч. 3 КУпАП за порушення правил рибальства.
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ГОРОСКОП
З 5 ДО 11 ГРУДНЯ

ОВЕН 
Ваше здоров’я стабілізується. Занепо-

коєння може викликати тільки безсоння. 
Не зловживайте тютюном і спиртним, об-
межте споживання солоної їжі.

 ТЕЛЕЦЬ 
Будьте обережні з електричними при-

ладами та гострими інструментами - є 
ризик виробничих травм. Можуть виник-
нути проблеми з нервовою системою. Для 
стабілізації стану можна зайнятися йогою.

 БЛИЗНЮКИ 
Якщо у вас надмірна вага, зараз най-

кращий перiод сісти на дієту. Надайте 
перевагу здоровій їжі. Якщо підійдете до 

справи серйозно, результат винагоро-
дить витрачені зусилля.

РАК 
Ні про що в цей період не турбуйтеся і 

живіть сьогоденням. Причиною поганого 
настрою будуть ревнощі. Тримайте себе в 
руках і ставтеся до всього з гумором.

ЛЕВ 
Найбільшого успіху ви досягнете у 

своїй професійній діяльності. Головний 
рецепт - бути гнучким, а не догматичним. 
Ідіть на поступки, інакше ви відштовхнете 
тих, хто дійсно хоче допомогти вам.

ДІВА 
Можливо, хтось із колишніх друзів 

спробує відновити з вами стосунки. Але 
все це буде нещиро, у вас виникнуть роз-
біжності. Якщо ви самотні, у вас буде бага-
то любовних пригод.

ТЕРЕЗИ 
Приділіть більше уваги фізичним 

вправам. Радимо відмовитися від деліка-
тесів і консервованої їжі, інакше не уник-
нути проблем зі шкірою.

 СКОРПІОН 
Не намагайтеся знайти логіку у сфері 

почуттів. Сприймайте життя таким, яким 
воно є. Конфлікт у стосунках iз коханою 
людиною може виникнути через гроші, 
уникайте великих покупок.

 СТРІЛЕЦЬ 
У першій половині тижня ви досягне-

те більшого успіху в професійному плані. 
Ви раптом виявите, що користуєтеся по-
вагою і визнанням серед колег і керівни-
цтва.

КОЗЕРІГ 
Усі ваші ідеї та пропозиції будуть при-

йняті начальством із великою увагою. 
Головне - терпіння, удача на вашому 
боці. У цей період зірки обіцяють вам 
велику романтичну пригоду, яка прине-
се тільки радість.

 ВОДОЛІЙ 
Слідкуйте за дієтою, обмежте вжи-

вання тютюну і кави. Від підвищеної 
нервозності допоможе сильне фізичне 
навантаження - рекомендуємо відвід-
увати фітнес-центри.

РИБИ 
У вас дуже хорошi професійні пер-

спективи. Але не переоцінiть себе, якщо 
ви спробуєте зрушити гори - великий 
ризик розчарувань. Намагайтеся диви-
тися на речі реалістично, не прагніть 
досягти всього і відразу.

Замовити вітання для своїх 
рідних, близьких та друзів 

можна безпосередньо  у редакції  
тижневика “Наш ДЕНЬ“,  або за 

телефоном (068) 364-08-54.  
Ціна привітання - від 100 грн.

 Для передплатників "
 Нашого ДНЯ" - знижки.

У житті трапляються різні 
ситуації. Буває, доля торкнеться 
своїм надломленим крилом і, зда-
ється, ніякого просвітку не видно. 
Тоді світ виглядає тьмяним і без-
радісним, ніби немає для чого чи 
кого жити.

Однак та ж сама доля візьме і 
подарує зустріч з людиною, яка не 
лише подарує щастя і віру, а й на-
повнить життя новим позитивним 
змістом. 

Так трапилося і з нашою читач-
кою Марією, яка попросила розка-
зати іншим свою життєву історію.

«… Я народилася у багатодіт-
ній сім’ї. Нас у матері було семеро. 
Я була найстаршою. Тож завжди 
допомагала батькам доглядати мо-
лодших братиків і сестричок.

Змалку була їм за маму, особли-
во найменшеньким. У той час, як 
мої однолітки ходили на вечірки, 
в кіно, я читала книжки малюкам. І 
мріяла, що колись і в мене неодмін-
но буде така ж велика родина.

Однак не склалося... Після за-
кінчення школи вступила у виш 
і переїхала до Тернополя. Уже на 
першому курсі безтямно закоха-
лася в хлопця. Зіграли весілля. Та 
життя не ладналося з перших днів. 
Мій, спочатку люблячий, турботли-
вий чоловік після весілля показав 
своє справжнє обличчя. Він часто 
випивав, став агресивним. Коли ж 
я повідомила, що вагітна, то побив 
мене. Дитину я втратила, а разом з 
нею і надію на краще життя.

Із тим нелюдом я промучила-
ся ще п'ять років. Чому не пішла 
від нього? Мабуть, тому, що лікарі 
переконали, що я більше не зможу 
мати дітей. Думала, кому я така по-
трібна?

Аж якось подруга попросила 
разом із нею сходити до народної 
цілительки Василини. Я спершу 
навідріз відмовилася, адже змал-

ку мама мене переконувала, що 
ворожки і їм подібні — то від не-
чистого. Однак подруга запевнила, 
що це не ворожка. Мовляв, Васили-
на має дуже потужний дар від Бога, 
зцілює людей молитвами, обере-
гами. Я й пішла. Побачивши мене, 
цілителька одразу мовила: «І дов-
го думаєш це терпіти?» Почувши 
ці слова, я розплакалась. Далі ми 
довго розмовляли. Вона прочита-
ла наді мною молитву. І наостанку 
сказала, якщо я довірюся Богу, по-
вірю, перестану сумніватися, то 
неодмінно стану мамою.

І справді, після зустрічі з Васи-
линою моє життя змінилося. На-
самперед, я знайшла у собі сили 
розлучитися з тираном-чоловіком. 
Змінила роботу. Зробила нову за-
чіску, почала гарно одягатися. 
Зустріла гарну, порядну людину. 
Через якийсь час ми поєднали свої 
долі. А ще  через рік я народила Бог-
данчика, Богом дану мені дитину. 
Отож, тепер я - щаслива дружина і 
мама. 

Тож усім, у кого виникли 
проблеми, хто опинився на 
роздоріжжі чи опустив руки 
від безвиході, раджу зверну-
тися до цілительки Василини:  
(068) 280-20-90.

Завдяки Василині 
у нашій хаті звучить 

дитячий сміх!

Вітаємо!
Начальника Великовікнинського 

поштового відділення Збаразького 
району

 Катерину Миколаївну 
Вальчишин і листоношу  

Катерину Володимирівну 
Горошко

З Днем ангела!
Хай щастя цей день принесе
І радість дарує крилату.
В житті хай вдається усе
І майте велику зарплату. 
Хай Ваші життєві дороги
Встеляють небесні зірки,
І ангел, Ваш охоронець,
Нехай буде з Вами завжди!
Хай сонечко щедро Вам світить в віконце,
А лихо усяке повз дім проліта,
Міцного здоров'я і Божої ласки
Ми щиро Вам зичим на довгі літа!

З повагою – колеги, а також колектив 
«Нашого ДНЯ».

Вітаємо!
 Люблячого чоловіка, 

найкращого тата і дядька 
Володимира 

Миколайовича Дубового
із села Малі Вікнини 

із 35-річчям!
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
Хоча б до ста років щасливої долі.
Світлого неба і теплого сонця,
Хай стукає радість
                              у кожне віконце.
Нехай обминають печалі й тривоги,
Хай стеляться гарні життєві дороги!
Ми щиро бажаєм жар-птицю спіймати,
Удачу і щастя при собі тримати.
Хай скрізь буде лад: у роботі, в сім'ї,
І радість на серці, і хліб на столі!
Хай Господь дарує многії літа,
А в серці довіку живе доброта!
З повагою і любов’ю - дружина Марійка, дочка 

Віка, син Сергій, племінники Петя і Юля.

 Вітаємо!
 Дорогого сина, люблячого брата

 Володимира Миколайовича 
Дубового

із села Малі Вікнини Збаразького 
району

з 35-річчям!
Цей день хай дарує усмішок багато,
Щоб серце раділо чудовому святу!
Хай сонце промінням ласкавим вітає,
Хай щира любов усе світлом осяє!

Хай удача й здоров’я не зрадять ніколи,
Збудуться мрії, бажання, думки!
Спокою і миру, чистого неба
І теплого сонця – на довгі роки!
Життєві стежки хай барвінком цвітуть,
В майбутнє щасливе Тебе хай ведуть!
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многії літа!

З повагою - мама Галя, тато Коля, 
сестри Оксана  і Жанна 

та вся велика родина.

Вітаємо!
Дорогого внучка, 

люблячого 
синочка, доброго 

братика і 
похресника
Богдана 
Стогнія

із Вікнин на 
Збаражчині
з 10-річчям!

Любий Богданчику, ти – наша втіха,
Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху.
Щоб радість і щастя Тебе обняли,
Щоб ангели Божі завжди берегли. 
Рости, наш синочку, веселий й здоровий,
У снах літай на кульках кольорових.
Гарно учись, щоб більше знати,
На світі цікавого є дуже багато!
Доля Твоя буде нехай гарна й світла,
Килимком барвистим нехай всюди квітне!
Виростай щасливим, мудрим і слухняним, 
Щоб завжди пишались Твої тато й мама.
Хай Матінка Божа Тебе охороняє,
Господь із неба ласку посилає!

З любов’ю -  дідусь Петро, бабуся Маруся, 
тато Руслан, мама Оксана, сестричка 

Марійка, хресний Саша з сім'єю. 

Вітаємо!
працівників Почаївського 

психоневрологічного будинку-
інтернату - іменинників грудня!

Катерину Бистрицьку,
Галину Буц, 

Галину Бондарчук,  
Станіслава Мельника,

Людмилу Савчук, Зою Іщук 
Незабутніх вражень, щасливих подій, 
Здійснення задумів, втілення мрій! 
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє, 
Справджуються завжди заповітні мрії. 
Хай палають в серці почуття високі, 
А доля дарує повні щастям роки.

 З повагою колектив Почаївського  
психоневрологічного 

будинку-інтернату




