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8  
стор.

Життєві 
історії у 

“Сімейному 
гніздечку”

12 грудня - хмарно, без опадів, вночі 
3-4, вдень 0-1 градус морозу. Схід сонця - 
8.03, захід - 16.19. 

13 грудня - хмарно, сніг, вночі 1-2, вдень 
1-2 градуси морозу. Схід сонця - 8.04, захід 
- 16.19. 

14 грудня - хмарно, можливий сніг, вно-
чі 2-3, вдень 1-2 градуси морозу. Схід сонця 
- 8.04, захід - 16.19. 

15 грудня - хмарно, без опадів, вночі 
3-4, вдень 3-4 градуси морозу. Схід сонця - 
8.05, захід - 16.20. 

16 грудня - хмарно, без опадів, вночі 
4-5, вдень 2-3 градуси морозу. Схід сонця - 
8.06, захід - 16.20. 

17 грудня - хмарно, без опадів, вночі 
6-7, вдень 4-5 градусів морозу. Схід сонця - 
8.07, захід - 16.20. 

18 грудня - хмарно, можливий сніг, 
вночі 5-7, вдень 4-5 градусів морозу. Схід 
сонця - 8.07, захід - 16.20.

Погода в Тернополі 
й області

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.

Реклама в газеті "Наш ДЕНЬ"
+38 (068) 364-08-54

Вона  
хотіла 
СИНА… 10-11 стор.

Образи Червоногорода: 
історія міста, якого немає на карті
Активна молодь створила у Ниркові 
освітньо-культурний простір 
та відроджує минуле рідного краю

Короткі історії про те, 
як тернополяни намагаються 
змінити світ на краще 3 стор.
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На початку 
грудня Верховна 
Рада зробила 

ще один вагомий 
крок на шляху до 
встановлення історичної 
справедливості. 
Більшість парламентарів 
підтримали поправку 
народного депутата з 
фракції Радикальної 
партії Олега Ляшка 
-  Юрія Шухевича 
щодо посилення 
соціального захисту 
учасників боротьби за 
незалежність України у 
ХХ столітті та надання 
їм статусу учасника 
бойових дій.

- Мій політичний одно-
думець та соратник, поваж-
ний колега, син легендарного 
командира ОУН-УПА Романа 
Шухевича – пан Юрій завжди 
принципово та послідовно 
відстоює права і соціальний 
захист учасників національно-
визвольної боротьби україн-
ського народу проти понево-
лювачів усіх мастей. Дбає про 
незаслужено забутих націо-
нальних героїв, про повернен-
ня українцям правдивої істо-
рії, яку власною кров’ю писали 
кращі сини і доньки України, 
- наголосив очільник Терно-
пільської територіальної ор-
ганізації РПЛ Богдан Яциков-
ський.

Він переконаний, що під-
тримана Верховною Радою 
ініціатива Юрія Шухевича уне-
можливлює подальші маніпу-
ляції про історичну місію ОУН-
УПА.

- Моя родина не з чужих 
слів знає про сталінський те-
рор, про нищівні  репресії про-
ти тих, хто хотів бачити нашу 
країну вільною і незалежною. 
За зв'язок з ОУН-УПА мого ді-
дуся більшовицькі посіпаки 
засудили до 11 років заслання 
у Воркуті. А скільки ще таких 
трагічних долей в українсько-
му літописі! – наголосив Бог-
дан Яциковський.

- Саме тому минулого поне-
ділка на четвертому пленар-
ному засіданні Х сесії обласної 
ради наша фракція одностай-
но підтримала звернення до 
президента щодо відновлення 
звання Героя України головно-

командувачу ОУН-УПА Роману 
Шухевичу. Більше того, я, як 
депутат обласної ради, зареє-
стрував звернення до прези-
дента, в якому пропоную при-
своїти звання Героя України  
політичному та військовому 
діячу, керівнику антибільшо-
вицького блоку народів, одно-
му з ідеологів та провідників 
українського націоналізму, 
нашому землякові Ярославу 
Стецьку. Впевнений, що депу-
тати підтримають  мою ініціа-
тиву, - додав він.

 За словами Богдана Яци-
ковського, такі знакові істо-
ричні постаті, велети незлам-
ного українського духу, як 
Шухевич та Стецько, - справ-
жні герої. Їх жертовне служін-
ня Українській державі має 
бути гідно пошановане і стати 
взірцем для сучасників та май-
бутніх поколінь українців. 

Голова облдержадміністрації Степан Барна звернувся до 
депутатів обласної ради підтримати на сесії звернення Все-
ленського Патріарха Варфоломія до ієрархів української пра-
вославної церкви московського патріархату взяти участь в 
Об’єднавчому Соборі. Собор, нагадаємо, запланований на 15 
грудня у Святій Софії,  яка протягом століть була центром укра-
їнського релігійного життя.

Зокрема, Степан Барна зачитав звернення Святійшого Все-
ленського Патріарха, Архієпископа Константинополя і Нового 
Риму Варфоломія І на ім’я митрополита Володимира Почаїв-
ського та єпископа Шумського Іова. Звернення депутати підтри-
мали одноголосно. «За» проголосували 48 обранців.

«Сподіваюся, що це звернення також підтримає духовенство 
московського патріархату і ми спільно зробимо все для того, 
щоб в Україні була реалізована православна помісна церква 
з центром у Києві, як це було визначено хрещенням Русі у 988 
році», – наголосив голова ТОДА.  

Додамо, в порядку денному Об’єднавчого Собору – створен-
ня Помісної Православної Автокефальної Української Церкви, 
ухвалення статуту цієї церкви і голосування за предстоятеля 
церкви, який отримає від Вселенського Патріарха Томос про ав-
токефалію Української Православної Церкви.

БОГДАН ЯЦИКОВСЬКИЙ: 
«Шухевич і Стецько -  герої. 

Вони - взірець для сучасників 
і майбутніх поколінь українців»

Йдеться про звернення обласної ради 
до митрополита Почаївського 

взяти участь в Об’єднавчому Соборі 

Ініціативу 
Степана БАРНИ 

підтримали депутати

На четвертому пленар-
ному засіданні, яке було ви-
їзним і відбувалося у Поча-
єві Кременецького району, 
депутати обласної ради 
прийняли звернення до ви-
сокопреосвященних владик 
Української Православної 
Церкви в Тернопільській об-
ласті щодо надання Томосу 
та створення в Україні Єди-
ної Помісної Православної 
Церкви. У ньому депутати 
закликали владик підтри-
мати ідею об’єднання всіх 
вірних у Єдиній Помісній Пра-
вославній Церкві та доєдна-
тися до Об’єднавчого Собору, 
що відбудеться 15 грудня у 
Святій Софії. Усі присутні на 
сесії депутати підтримали 
це звернення. Як і звернен-
ня до Президента України 
щодо  повернення звання Ге-
роя України Степану Бандері, 
зініційоване фракцією "ВО 
"Свобода",  та  Роману Шу-
хевичу,  внесене з ініціативи 
уповноваженого представ-
ника фракції "БПП "Солідар-
ність" Любомира Білика. 

«Серед тридцяти рішень, 
які прийняли депутати облас-
ної ради, більшість стосува-
лися соціально-економічних 
питань, - зазначає голова об-
ласної ради Віктор Овчарук. 
- Зокрема, прийнято зміни до 
обласного бюджету. Так, за 
рахунок субвенції з місцевого 
бюджету будуть спрямовані 
кошти управлінню капіталь-
ного будівництва на співфі-
нансування  ряду інвестицій-
них проектів. 

Затверджено  план діяль-
ності обласної ради з підго-

товки проектів регуляторних  
актів на 2019 рік. Це - надзви-
чайно важливе рішення, адже 
будуть напрацьовані засад-
ничі правила, приміром, щодо 
управління об’єктами спільної 
власності  територіальних гро-
мад сіл, селищ, міст області, 
порядку призначення на поса-
ди та звільнення з посад, укла-
дення контрактів з керівника-
ми  комунальних підприємств 
та установ,  відчуження, спи-
сання та безоплатну передачу 
майна спільної власності тери-
торіальних громад сіл, селищ, 

міст області, порядку надання 
комунального майна в оренду 
тощо».

Депутати також проголо-
сували за прийняття з дер-
жавної до спільної власності  
територіальних громад сіл, 
селищ, міст області такі цілісні 
майнові комплекси державних 
закладів професійної освіти: 
професійно-технічне училище 
№34 у  Коропці Монастирись-
кого району та  Підволочись-
кий професійний ліцей. 

Було затверджено низку 
обласних програм. Серед них 

– «Про обласну програму роз-
витку та підвищення якості 
професійної освіти на 2019-
2022 роки». Одним з осно-
вних завдань цієї програми 
є підтримка розвитку та під-
вищення якості професійної 
освіти для задоволення по-
треб ринку праці області. Де-
путати погодили і обласну 
програму підтримки співро-
бітництва територіальних 
громад на 2018-2019 роки,  
програму сприяння розвитку 
громадянського суспільства 
у Тернопільській області на 
2019-2020 роки, цільову соці-
альну програму оздоровлення 
та відпочинку дітей на 2019-
2021 роки. Щодо останньої, то 
загальний обсяг коштів, що 
передбачається залучити для 
виконання цієї програми про-
тягом трьох років, –  майже 
67 мільйонів, із яких понад 27 
мільйонів - кошти обласного 
бюджету. До виконання про-
грами будуть залучені кошти 
районних бюджетів та міст 
обласного значення, територі-
альних громад, спонсорські та 
профспілкові кошти.

Пленарне засідання у Почаєві: депутати прийняли 30 рішень 

В музеї Ярослава Стецька у Великому Глибочку
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Мрія про приватний 
реєстр донорів 

кісткового мозку 

Серед них - і Юрій Куць (на 
фото), який очолює благодій-
ний фонд «Український реєстр 
донорів кісткового мозку».

- В усьому цивілізованому 
світі вже існують свої реєстри 
донорів кісткового мозку. Саме 
вони дають змогу проводи-
ти трансплантації кісткового 
мозку від неродинних донорів 
та рятувати життя дітям та 
дорослим зі складними онко-
гематологічними захворюван-
нями, - продовжив пан Юрій. 
– В Україні теж діє Державний 
реєстр, однак він налічує тро-
хи більше сотні донорів. А це 
- дуже мало. Адже, до прикла-
ду, у німецькому є 3,5 млн., а 
в польському – 1,5 млн. Тому 
у нас з’явилася мрія – створи-
ти приватний реєстр донорів 
кісткового мозку. 

З часу появи реєстру - менш 
як за півроку - у ньому вже на-
раховується понад 200 осіб. 

Для того, щоб стати потенцій-
ним донором кісткового мозку, 
необхідно на сайті організації 
заповнити форму для отри-
мання тест-набору, його надси-
лають безкоштовно поштою. А 
далі, після отримання набору, 
чітко дотримуватися інструк-
цій. Безпосередньо діагности-
ку ДНК проводять у Німеччині, 
вартість одного аналізу стано-
вить 52 євро, ці кошти сплачує 
фонд, тому спонсорська допо-
мога теж не завадить. І лише 
після результатів з лабораторії 
донорів заносять до реєстру. 

Щороку кількість людей, які 
страждають на захворювання 
крові, невпинно зростає. Щого-
дини в Україні в однієї людини 
діагностують рак крові.

-  Такі хвороби, як лейкемія, 
апластична анемія, лімфома 
й імунодефіцити та інші мож-
на вилікувати за допомогою 
трансплантації кісткового 
мозку. Для більшості пацієн-
тів – це єдиний шанс на поря-
тунок життя. Тому пройдіть 
просту процедуру і долучіться 
до нашої команди, бо важли-
во, аби українців у світовому 
реєстрі побільшало, бо нашим 
співвітчизникам тоді легше 
буде знайти донора, - зазначив 
волонтер.

Усю інформацію можна зна-
йти на сайті ubmdr.org, або на 
офіційній сторінці фонду у 
«Фейсбуці»: БФ «Український 
реєстр донорів кісткового моз-
ку». До слова, наразі це - єди-
ний приватний реєстр і він уже 
внесений у світову базу доно-
рів кісткового мозку.

На плечах - на Говерлу 

Про мрію говорила й відома 
тернопільська спортсменка 
Лілія Проць (на фото), автор 
проекту «Мрія на всіх». Завдяки 
їй та команді однодумців вда-
лося втілити у життя бажан-
ня Сергія Ткачука, 15-річного 
хлопця, який пересувається на 
інвалідному візку.

- Сергій не може ходити, та 
він дуже хотів побувати на Го-
верлі. Більше півроку готува-
лися до підйому. Сергія Ткачу-
ка несли чоловіки, які багато 
тренувалися. Для транспорту-
вання хлопця обладнали спе-
ціальне крісло, яке фіксували 
на спині. Разом із Сергієм вага 
становила близько півсотні 
кілограмів, - зауважила Лілія 
Проць. -  У той день під час під-
йому було і сонце, був туман і 

дощ, але ми всі разом змогли 
здійснити Сергієву мрію. А му-
зичний гурт «Фіра» навіть від-
зняв кліп про цю подію.

Нині, як розповіла Лілія 
Проць, хлопець чимало тре-
нується і має велике бажання 
підкорити ще й Еверест. А на-
разі, завдяки новому інвалід-
ному візку, почав активно за-
йматися танцями.

Лимони - 
на благодійність 

Сергій Кічула (на фото), 
керівник проекту «Citrus LIFE», 
розповів про те, як лимони до-
помогли зібрати кошти на уль-
тразвуковий скальпель.

- Ми не просто так назвали 
наш проект «Citrus», адже згід-
но з дослідженнями науковців, 
саме лимон здатен затримува-
ти розвиток ракових клітин. 
Відтак, навіть запустили ли-
монний флешмоб: охочі могли 
з’їсти четвертинку лимона й 
віддати нам 100 гривень, інші 
три частинки треба було за-
пропонувати своїм друзям. 
Якщо учасник відмовлявся 
його скуштувати, то мав від-
дати у наш фонд 200 гривень, 
- поділився спогадами Сергій. 
– Відтак, завдяки флешмобу і 
благодійним внескам, вдало-
ся отримати необхідні кошти 

та придбати ультразвуковий 
скальпель для тернопільсько-
го онкодиспансеру.

Долучитися 
може кожен

- Цей рік у Тернополі ми-
нув під гаслом благодійності, 
тому ми дуже хотіли відзначи-
ти тих людей, для яких це - не 
просто справа, це - їхнє життя, 
- зауважила організатор захо-
ду Оля Гордієнко. - Адже вони 
докладають максимум зусиль, 
щоб подарувати тепло іншим 
і дуже часто залишаються десь 
за кадром. Загалом зі сцени 
пролунало одинадцять історій 
про те, як звичайні люди на-
магаються змінити цей світ на 
краще. «Україна Єдина», «Соці-
альне таксі» (на фото - отець 
Роман Загородний, один із 
реалізаторів проекту "Соці-
альне таксі"), «Мрія на всіх», 
БФ «Український реєстр доно-
рів кісткового мозку», «Citrus 
LIFE», «Одежина», «Теплий до-
тик», «Центр благодійності», 
«Допомога від щирого серця», 
«Серія семінарів: права дітей з 
інвалідністю», «Файні внуки», 
- ось назви тих проектів, які 
відзначили організатори, і до 
яких у будь-яку мить може до-
лучитися кожен охочий. 

Катерина НОВІЦЬКА.

КОРОТКІ ІСТОРІЇ ПРО ТЕ, 
як тернополяни намагаються 

змінити світ на краще

- У 2017 році наша сім’я зіштовхнулася з проблемою трансплантації кісткового мозку, 
захворіла дружина Юлія. Почались пошуки клініки, яка готова була взятись за таку про-
цедуру. В Україні, на жаль, пересадку від родинного донора проводять пацієнтам тільки 
до 18 років. Тож операцію довелося робити у Польщі, донором для дружини став її брат. 
Однак не всім потребуючим пересадки кісткового мозку так щастить, бо лише для 25% 
людей в усьому світі можуть підійти родинні донори, решті треба шукати генетично 
спорідненого», - каже тернополянин  Юрій Куць.

5 грудня в усьому світі відзначають День волонтера. Минулого вівторка у Тернополі 
зібралися ті, хто за покликом серця допомагає іншим, аби обмінятися досвідом і розпо-
вісти свої історії. 

Коротко
День волонтера був заснований ще в 1985 році за ініціативою Генеральної Асамблеї 

ООН. В Україні волонтерський рух офіційно визнали 10 грудня 2003 року, згідно з Постано-
вою Кабміну. Особливого розвитку волонтерство набуло у часи Революції Гідності та в 
перші роки війни, адже завдяки згуртованості людей, їх безкорисливій допомозі вдалося 
відстояти незалежність держави. 
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Ще 9-10 відсотків респонден-
тів мають заощадження на тер-
мін від одного місяця до двох. І 
трохи менший відсоток людей 
заощадили на 3-4 місяці, а дехто 
майже на півроку. 

Що цікаво, найбільша кіль-
кість українців, які не мають, 
на їхню думку, заощаджень, 
припадає на жителів обласних 
центрів, а найменша - серед сіль-
ських жителів. 

Стосовно матеріального ста-
ну жителів Тернопільщини, тут 
трохи дивна картина. Як відо-
мо, чимало наших краян роками 
працюють на закордонних заро-
бітках. В області, і в Тернополі, 
зокрема, зводять багато житла. 
На кожному кроці виростають 
«будки» - так звані міні-маркети. 
Відкриваються нові магазини. 
Значить, є попит. Дорогами «бі-
гають» дорогі автівки. Але… То-
рік, за повідомленням Головного 
управління статистики в області, 
вагома частка домогосподарств 
краю - 71,4 відсотки - віднесли 
себе до бідних. До небідних, але 
ще не до представників серед-
нього класу - 27,5 відсотків. До 
середнього класу - 1,1 відсоток. І 
жодне з домогосподарств не від-
несло себе до заможних. 

Чи то люди так уже прибід-
нюються (не всі, звісно, бо в об-
ласті таки не мало тих, хто ледве 
кінці з кінцями зводить). Чи не 
в тих запитували. Бо на Терно-
пільщині у 2018 році офіційно 
зареєстрували 28 мільйонерів. 
Це - інформація відділу організа-
ції роботи головного управління 

ДФС області. Гроші отримані за 
підсумками 2017 року. 

Крім того, за повідомленням 
Нацбанку, до регіону щороку 
надходить понад 40 мільйонів 
доларів від заробітчан. Офіцій-
но. Аналітики вважають: реаль-
ні суми набагато більші. Адже 
за обсягами грошових переказів 
із-за кордону Тернопільщина по-
сіла четверте місце в Україні.

Побачимо, що покаже «най-
свіжіша» статистика. 

І ще такий нюанс. У листо-
паді через банківську систе-
му українці купили рекордну 
кількість валюти з серпня 2015 
року - $1,009 мільярдів. Продали 
менше - $918,2 мільйони, пові-
домляє Національний банк. Вод-

ночас, торік через банки наші 
співвітчизники купили $2,4 мі-
льярди. То ж у листопаді, тобто 
за один (!) лише місяць, люди 
придбали майже половину ми-
нулорічної суми. 

Експерти зазначають: на 
бідність в Україні слід дивити-
ся через поняття занедбаної та 
обкраденої країни. Так, на пере-
конання колишнього аграрного 
міністра Юрія Мельника, «гроші 
в Україні є. Але більшість з них 
спрямовані не у правильному 
керунку». 

Вражають і корупційні до-
слідження. І в нашій країні, і в 
світі. Як заявив генсек ООН Ан-
тоніу Гутерріш, щорічні втрати 
світової економіки через коруп-

цію сягають 2,6 трильйонів до-
ларів. А щорічний обсяг хабарів 
у світовому масштабі складає 
1 трильйон доларів. Космічні 
суми! 

За словами Гутерріша, коруп-
ція «існує у всіх країнах, підриває 
верховенство права і сприяє ско-
єнню інших злочинів». Щодо Єв-
ропи, то найживучіша корупція 
- українська. Ми впевнено «ліди-
руємо» за кількістю хабарників і 
розкрадачів бюджетних грошей. 
За оцінкою МВФ, щороку Україна 
втрачає від корупції приблизно 
два мільярди доларів. Деякі ві-
тчизняні експерти кажуть: зна-
чно більше.  

Для чималої частки укра-
їнців, як це не прикро, хабарі 
- нормальне явище. Як зазначи-
ли у «Transparency International 
Ukraine», 17 відсотків вважають, 
що заради блага родини мож-
на дати хабара. А дев’ять відсо-
тків опитаних навіть вітають 
хабарництво, якщо питання має 
суттєве суспільне значення. До 
слова, 62,7 відсотків українців 
назвали медицину найбільш ко-
румпованою сферою. 

У світовому рейтингу подо-
лання корупції наша країна - на 
130 місці. Станом на 2017 рік 
ми залишаємося однією з най-
корумпованіших країн Європи 
після Росії. Очі-
куємо дані за 
нинішній рік. Їх 
оприлюднять на 
початку 2019-го. 
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Ольга ЧОРНА.

Політики розповіли, що після прези-
дентських виборів докладуть всіх мож-
ливих зусиль для реалізації узгодженої 
політичної програми, яка базується на 
боротьбі з корупцією, руйнації олігар-
хічних монополій, створенні рівних 
та чесних умов для підприємництва і 
збільшення добробуту всіх громадян.

- У нас є спільне усвідомлення від-
повідальності за шлях, який попереду. 
Це не тільки президентські вибори. 
Ми – партія «Громадянська позиція» та 
громадянський рух «Хвиля»  – спільно 
підемо і на парламентські вибори, і на 
місцеві. Головне завдання – змінити 
мораль влади. Вивести людей зі ста-
ну безнадії і страху. Ми маємо спіль-
не розуміння, як підняти економіку і  
протидіяти корупції, забезпечити до-
тримання прав та свобод для кожного 
громадянина України. І саме це спільне 
бачення та спільна відповідальність є 

основою нашого об’єднання, – відзна-
чив Анатолій Гриценко. 

Лідер «Громадянської позиції» та 
лідер «Хвилі» підкреслили, що орга-
нізаційно об’єднують команди в один 
штаб і цей виборчий штаб очолить Ві-
ктор Чумак.

- Я давно давав слово, що якщо ба-
читиму, що моя діяльність може допо-
могти близькому мені за поглядами 
політику з більшим рейтингом обійня-
ти посаду президента і змінити країну 
– я підтримаю цього політика на його 
шляху до президентської посади. Зараз 
виконую обіцянку. Ми з Анатолієм Гри-
ценком вирішили об’єднати зусилля. 
Бо разом ми зможемо нарешті почати 
здійснювати серйозні системні зміни в 
країні, – зазначив Віктор Чумак. 

Серед перших кроків після перемо-
ги на виборах лідери об'єднаної коман-
ди визначили:

- ухвалення закону про імпічмент;
- прийняття антикорупційного па-

кету законів, який встановить жорстку 
відповідальність для корупціонерів на 
всіх рівнях влади;

- руйнування монополій і усунення 
олігархату від впливу на владу;

- комплекс заходів задля укріплення 
економіки, зміни податкового та митно-
го законодавства – і створення можли-
вості для бізнесу працювати чесно;

- до парламентських виборів - уне-
можливлення фальсифікацій результа-
тів волевиявлення народу.

Окрім цього, Анатолій Гриценко та 
Віктор Чумак закликали до єднання  ін-
ших партнерів та однодумців. 

- Закликаємо до об’єднання всі де-
мократичні сили і політиків – Андрія 
Садового, Романа Безсмертного, Ми-
колу Катеринчука, Миколу Томенка, 
Святослава Вакарчука, Олександра 
Солонтая - всіх, кому не байдужа доля 
України, хто розуміє, що країна зави-
сла над прірвою – і готовий її рятувати. 
Бо йдеться не про вибори. Йдеться про 
саме існування держави, - наголосив 
Анатолій Гриценко. 

Гриценко і Чумак заявили про об'єднання
Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій 
Гриценко та лідер громадянського руху «Хвиля» 
Віктор Чумак заявили під час спільної прес-
конференції про об’єднання сил напередодні 
виборів та підтримку Анатолія Гриценка як єдиного 
кандидата від об’єднаної демократичної опозиції 
на президентських виборах у березні 2019 року. 

ЗАРПЛАТИ МАЛІ - ХАБАРІ ВЕЛИКІ. 
Якось так склалося в Україні 

Хочете бути 
«спрощенцем»? 
Подайте заяву

Суб’єкти господарю-
вання, які є платниками 
інших податків і зборів, 
відповідно до норм По-
даткового кодексу Укра-
їни, можуть вирішити 
перейти на спрощену 
систему оподаткування. 
Для цього необхідно по-
дати відповідну заяву до 
контролюючого органу 
не пізніше, ніж за 15 ка-
лендарних днів до почат-
ку наступного календар-
ного кварталу. 

Тобто, щоб із 1 січня 
2019 року бути «спро-
щенцем», потрібно до 15 
грудня цього року подати 
заяву про це. Варто знати, 
що такий суб’єкт господа-
рювання може здійснити 
перехід на спрощену сис-
тему оподаткування один 
раз протягом календарно-
го року. 

Крім цього, до заяви 
додається розрахунок до-
ходу за попередній кален-
дарний рік. 

Зверніть увагу й на 
те, що форми заяви про 
застосування спрощеної 
системи оподаткування 
та розрахунку доходу за-
тверджені наказом Мінфі-
ну від 20.12.2011 №1675. 

Сектор комуніка-
цій Головного управ-

ління ДФС у Терно-
пільській області.

Близько 40 відсотків наших співвітчизників 
живуть від зарплати - до зарплати. У 
цьогорічному листопаді 43 відсотки українців 

заявили, що взагалі не мають заощаджень. Такі дані 
опитування компанії «Research & Branding Group». 
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Віктор ЗАБІГАЙЛО, голова Тернопільської обласної 
організації політичної партії «Основа»: 

«Коли ви робите добро 
іншим, ви в першу чергу 

робите добро собі»
Україна сьогодні перебуває в 

центрі уваги. Довготривалі 
військові дії, величезна 

кількість переселенців 
зі сходу країни, чисельні 
втрати військовослужбовців, 
погіршення економічної 
ситуації, зубожіння населення 
та нещодавнє запровадження 
воєнного стану - все це викликає 
почуття тривоги, смутку, болю 
як у мешканців України, так і 
в тих, які в пошуках «щастя» 
роз’їхалися по всьому світу, 
сподіваючись з надією на зміни.

Критикувати владу за розпочаті та не 
завершені реформи, крім однієї, яка вда-
лася, - декомунізації - нічого не дасть. 

Американці люблять казати: timing is 
everything, що означає - все потрібно ро-
бити вчасно. А часу обмаль до 31.03.2019. 

Дійсно, щоб системно вирішити яке-
небудь завдання, а не латати діри, потріб-
не ясне і чітке розуміння, що і як робити: 
має бути відповідна освіта (як і в генпро-
курора, так і в інших високопосадовців), 
досвід і професіоналізм. Як підказку про-
цитую слова Альберта Ейнштейна: «Ви ні-
коли не вирішите проблему, якщо будете 
думати так, як ті, хто її порушив». 

Українцям сьогодні як ніколи потріб-
не відчуття власної держави. Не тільки 
країни як громадянського суспільства, а й 
держави, тому що чиновники приходять 
і відходять, а люди, особливо соціально 
незахищені, чекають від держави гідної 

турботи. 
Наша програма «Повага - кожному» 

має на меті повернути повагу кожній лю-
дині в Україні. Партія «Основа» приймає 
на себе серйозні зобов’язання не тільки 
щодо людей праці, а й у соціальній сфері.

Так, необхідна державна програма со-
ціалізації воїнів АТО та ООС, надання їм 
грантів на створення малих підприємств, 
пільг на придбання житла. Слід перед-
бачити податкові канікули для людей з 
інвалідністю, які починають свою власну 
справу. 

Партія «Основа» виступає за надання 
людям з інвалідністю грантів на навчан-
ня для здобуття нової професії у сфері 
інноваційної та креативної економіки. Ми 
пропонуємо також надавати дітям, у яких 
є такі проблеми зі здоров’ям, повний со-
ціальний пакет на лікування, навчання та 
отримання професії.  

Зараз в Україні налічується більше 2,6 
млн людей з інвалідністю, з яких близько 
160 тисяч - діти. При цьому в навчальних 
закладах усіх рівнів навчається менше 
95 тисяч дітей з інвалідністю. До того ж 
чисельність таких студентів у вишах про-
тягом останніх чотирьох років постійно 
знижується - з 20 тис. у 2013 році до 13 
тис. у 2017 році.

На жаль, вкрай низький рівень офіцій-
но працевлаштованих людей з інвалідніс-
тю, які не досягли пенсійного віку - таких 
в Україні зараз лише 11 тис. 

Пенсійне забезпечення соціально не-
захищених людей повинне бути підви-
щене. Пенсії в розмірі 1,5-2,4 тис. грн., які 

зараз отримують 2,2 млн. громадян у разі 
інвалідності, втраті годувальника, або со-
ціальні пенсії, - це не захист, це його імі-
тація з боку діючої влади (а громадян та-
ких категорій станом на 01.01.2018 року в 
Україні було близько 1,4 млн.).

Партія «Основа» приймає також кон-
кретні кроки для реалізації своєї соціаль-
ної політики. І в першу чергу ми підтри-
муємо розвиток матеріальної бази для 
лікування та реабілітації дітей з обмеже-
ними фізичними можливостями. Тому що 
в Україні - низький рівень забезпеченості 
людей з інвалідністю сучасними індивіду-
альними і технічними  засобами реабілі-
тації. А соціальним автотранспортом лю-
дей з інвалідністю практично перестали 
забезпечувати. За 2017 рік спецтранспорт 
отримали лише 170 людей з інвалідністю 
із 62 тис. тих, які мали на нього законне 
право. За таких темпів переважна кіль-
кість потребуючих транспортні засоби за 
життя отримати не встигнуть. Аналогічна 
ситуація і зі слуховими апаратами. 

Бенджамін Франклін казав: «Коли ви 
робите добро іншим, ви в першу чергу 
робите добро собі». Ми вважаємо необ-
хідним здійснювати реальну допомогу 
конкретним дитячим закладам і персо-
нально молодим людям, які потребують 
лікування та реабілітації. Так, у вересні 
2018 року в Тернополі ми відкрили в при-
міщенні юридичного факультету ТНЕУ 
творчий центр молодіжних ініціатив для 
молодих людей з обмеженими фізичними 
можливостями і для всіх інших таланови-
тих студентів. 

У жовтні цього року наші колеги з 
Житомира в Коростенському центрі реа-
білітації дітей-інвалідів «Джерело надії» 
вручили реабілітаційну клітку «Павук» 
для відновлення функцій руху у дітей з 
інвалідністю. А на Харківщині ми зовсім 
недавно допомогли з терміновою опера-
цією маленькій Кірі із селища Дворічне і 
врятували дівчинці слух. 

Молодим людям з особливими потре-
бами потрібно створювати сприятливі 
умови для всебічного розвитку, для за-
своєння нових знань і навиків, які будуть 
їм необхідні для отримання освіти, для 
соціальної адаптації в суспільстві. Вони 
повинні мати можливість брати посиль-
ну участь у політичному та економічному 
житті країни. 

Недавно, 26 листопада, на Тернопіль-
щині відбулася Рада регіонального роз-
витку, здійснювали підсумки проектів, 
які реалізовували у 2015-2018 роках за 
кошти Державного фонду регіонального 
розвитку. Хочу відзначити, що на сферу 
соціального захисту було витрачено 13,9 
млн. грн., на культуру - 35,2 млн. грн., 
на освіту - 159,4 млн. грн., на охорону 
здоров’я - 117,4 млн. грн. Так, на жаль, со-
ціальна сфера профінансована найменше.

Турбота про людину - це одне з осно-
вних програмних положень партії «Осно-
ва». І наша партія іде у владу, щоб усе це 
реально здійснити.

На закінчення своєї статті процитую 
Ліну Костенко: «Жах не в тому, що щось 
зміниться, жах у тому, що все може зали-
шитися так само».

- Наскільки є виправда-
ним цей крок у нинішніх реа-
ліях з боку банків? І чи стане 
він виграшним у кінцевому 
результаті для вкладників?

- Депозитний ринок Украї-
ни упродовж 2018 року демон-
струє зростання обсягів за-
лучених депозитів. Половина 
з усіх залучених коштів нале-
жить фізичним особам, а тому 
зміни на депозитному ринку 
є важливими для більшості 
українців. Частка залучених 
коштів у національній валюті 
дещо перевищує депозити в 
іноземних валютах, що сприяє 
помірній дедоларизації, а це 
безперечно позитивний сиг-

нал - довіра до національних 
грошей зростає. 

Щодо підвищення відсо-
ткових ставок за депозитними 
вкладами, то воно продикто-
вано підвищенням облікової 
ставки Національного банку 
України, яке протягом 2018 
року відбувалось неодноразо-
во. Максимальною - 18 відсо-
тків - облікова ставка була вста-
новлена у вересні, а у жовтні 
банківський ринок депозитів 
продемонстрував максимальне 
зростання процентних ставок. 

Слід зазначити, що станом 
на кінець минулого тижня, - 7 
грудня, облікова ставка ста-
новила вже 17 відсотків, що 

також стане орієнтиром для 
комерційних банків у їх про-
центній політиці. 

За строковим характером 
залучених коштів переважа-
ють короткострокові депозитні 
вклади терміном до 1 року, а, 
відтак, банківській ринок й далі 
відчуває дефіцит довгостро-
кових коштів, тому ставки за 
довгостроковими депозитами 
є традиційно вищими. Все це - 
адекватна реакція банківського 
ринку на поточний стан депо-
зитного ринку та дії регулятора. 

 - Чи зможуть банки ви-
конати свої зобов’язання пе-
ред вкладниками, пропоную-
чи вищі відсоткові ставки? 

- Національний банк Укра-
їни оцінює ліквідність банків-
ського сектору у 75 мільярдів 
гривень. Такої суми достат-
ньо для безперебійної роботи 
банківських установ. Також 
доступними для комерційних 
банків є стандартні інструмен-
ти підтримання ліквідності - 
Нацбанк регулярно проводить 
тендери із підтримання ліквід-
ності банків, два з яких відбу-
дуться в грудні. Є можливість 
й оперативного підтримання 
ліквідності банків шляхом на-
дання кредитів овернайт. 

На мій погляд, підстав для 
хвилювання немає і банків-
ська система зможе працюва-
ти безперебійно. 

Подбав регулятор і про ва-
лютний ринок. Так, офіційно 
оголошена сума міжнародних 
резервів - 17,8 мільярдів дола-
рів, дає можливість регулято-
ру здійснювати валютні інтер-
венції у разі потреби. А отже, 
від різких «стрибків» курсу під 
тиском психологічних чинни-
ків ми також будемо захищені.

ЮЛІЯ ГАЛІЦЕЙСЬКА: «ДОВІРА 
ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ГРОШЕЙ ЗРОСТАЄ»

У зв’язку з останніми подіями в Україні - введенням воєнного 
стану в 10 областях, ажіотажем на валютному ринку і 
очікуваннями більшості українців чимало банків вирішили 
залучати вкладників підвищенням процентних ставок. На 
актуальні запитання «Нашого ДНЯ» відповідає кандидат 
економічних наук, доцент кафедри банківської справи 
Тернопільського національного економічного університету 
Юлія Миколаївна ГАЛІЦЕЙСЬКА.

Змінили розклад 
руху поїздів,

 що курсують 
через Тернопіль

У зв’язку з проведенням 
робіт з капітального ремон-
ту колії на перегонах: Під-
високе - Потутори, Товсте - 
Торське, а також на станціях 
Дубно та Сянки зазнає тим-
часових змін розклад руху 
приміських поїздів:

упродовж 11-14 грудня 
цього року не курсуватиме по-
їзд №6251/6254 Тернопіль – 
Ходорів - Тернопіль;

упродовж 11-13  грудня 
цього року не курсуватиме по-
їзд №6253 Тернопіль - Ходорів;

упродовж 12-14 грудня 
цього року не курсуватиме по-
їзд №6252 Ходорів - Тернопіль;

упродовж 12-16 грудня цьо-
го року поїзд №6271/6274 Тер-
нопіль - Заліщики - Тернопіль 
курсуватиме лише до ст. Чорт-
ків та у зворотному напрямку.

Львівська залізниця звер-
тається до пасажирів із про-
ханням: уважно стежити за по-
відомленнями про тимчасові 
зміни маршрутів та графіку 
руху поїздів і враховувати їх 
під час планування поїздок на 
вказані періоди.
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Україна Світ
Німеччина виступила проти 

нових санкцій щодо Росії
Німеччина вважає недоцільними 

нові санкції ЄС проти Росії у зв’язку з 
агресією проти України, допоки три-
ватимуть зусилля щодо деескалації 
конфлікту. Про це заявив міністр за-
кордонних справ ФРН Гайко Маас, пише 
«Reuters». «На цей момент я вважаю не-
правильним говорити про нові санкції, 
оскільки вживаються зусилля для змен-
шення напруженості… З німецької сторо-
ни не буде пропозицій щодо нових санк-
цій, - сказав Маас. І додав: «Я не бачу кон-
сенсусу в ЄС щодо нових санкцій». Слід 
зазначити, Литва першою з країн ЄС за-
провадила санкції за морську агресію РФ. 
Канада все частіше відмовляє 

у наданні віз українцям
Україна і Канада не можуть досягти 

компромісу в питанні надання україн-
цям дозволів на безвізові поїздки. Про 
це повідомив посол України Андрій Шев-
ченко, пише «Дзеркало тижня». За його 
словами, кількість відмов у наданні віз 
українцям збільшилася в цьому році на 
26 відсотків. «На жаль, у питанні безві-
зового режиму я великого прогресу не 
бачу. Більше того, у 2018 році ми знову 
зафіксували зростання кількості відмов 
у візах громадянам України», - сказав 
Шевченко. Він наголосив: причин, які б 
пояснили такі високі показники відмов 
у візах, немає. Україна скасувала візи для 
канадців ще у 2005 році. 

Хвора країна: росіяни масово 
підтримують агресію  
у Керченській протоці 

У Всеросійському центрі вивчен-
ня громадської думки в Росії заявили, 
що 93 відсотки громадян РФ підтри-
мують дії російських прикордонників. 
Про це свідчать результати опитування 
згаданого центру, передає «Українська 
правда». І лише сім відсотків вважають, 
що українська влада не намагалася спро-
вокувати конфліктну ситуацію.

Модникам на замітку:  
обрали колір 2019 року

Інститут «Pantone» кольором 2019 
року назвав «живий корал», повідо-
мляє «The Associated Press». «Цей ко-
лір не тільки теплий і гостинний, але й 
універсальний і життєстверджуючий», - 
сказала віце-президент інституту Лаурі 
Прессман. Вона також охарактеризува-
ла цей колір, як «їжу для емоцій» і «міцні 
обійми». За словами Прессман, «живий 
корал» підходить для всіх, незалежно від 
статі. Він може бути використаний як в 
одязі, так і в мистецтві та предметах до-
машнього побуту. 

Американський безхатько 
знайшов $17 тисяч і віддав  

на благодійність
Безхатько Кевін Бут із міста Сам-

нер знайшов на вулиці пакет із $17 ти-
сячами. Чоловік не привласнив гроші, а 
відніс їх до благодійного банку їжі, пові-
домляє «Seattle Time». Кевін - частий від-
відувач банку їжі для безхатьків. Непо-
далік від будівлі він і помітив пакунок. 
Спершу вирішив, що там харчі, але коли 
заглянув всередину, побачив гроші. Во-
лонтери продовольчого банку повідо-
мили поліцію. Ті почали шукати влас-
ника грошей. Але до поліції так ніхто й 
не звернувся. Гроші вирішили залишити 
благодійній організації. Кевіну ж подя-
кували за чесність. Банк не залишив чо-
ловіка без подарунка. Вручили спеціаль-
ну картку, за якою він може брати їжу в 
організації. Також працівники потурбу-
валися, аби Кевін не зимував у своїй па-
латці в лісі, але той відмовився.

Наступний рік може стати 
найспекотнішим  
в історії людства

Учені з різних країн прогнозу-
ють низку стихійних лих з руйнів-
ними наслідками для Землі у 2019 
році, повідомило видання «National 
Geographic». Вони розповіли, що ймо-
вірність різкого потепління спричине-
на явищем Ель-Ніньйо. Це - коливання 
температури поверхневого шару води 
в екваторіальній частині Тихого океа-
ну. Ель-Ніньйо має вплив на клімат пла-
нети, саме від нього залежить погода 
значної частини Землі. Цілком можли-
во, що 2019 рік стане найспекотнішим 
в історії людства, каже кліматолог Ка-
ліфорнійського університету США Са-
манта Стівенсон. Наслідки Ель-Ніньйо 
через глобальне потепління в останні 
роки були більш серйозними, ніж зазви-
чай. Його вплив буде погіршуватись, бо 
температура продовжує рости. Також 
у 2015-2018 роках досягло рекордного 
рівня збільшення викидів вуглекислого 
газу в атмосферу. Це стало одним із чин-
ників потепління. 

Найменша корова  
в світі живе у США

Мініатюрна тварина на кличку 
Ліл Білл важить 4,5 кг і навіть має 
свою Фейсбук-сторінку. Про це пише 
«dailymail.co.uk». Жодних проблем зі 
здоров’ям у міні-корови немає. Вага Ліл 
Білл при народженні склала одну деся-
ту від середньої ваги корів. Розвивалося 
теля нормально: просто набирало вагу 
і ріст у набагато менших масштабах, на 
відміну від решти стада. Власники див-
ного теляти звернулися за допомогою 
до ветеринарного університету штату 
Міссісіпі (США). Зараз фахівці працюють 
над тим, аби встановити причину, чому 
тварина така маленька.

У Сербії коза з’їла  
20 тисяч євро своїх господарів 

У сербському селі Раніловіч, що у 
80 кілометрах від Белграда, домаш-
ня коза з’їла 20 тисяч євро готівкою, 
пише «GOKnews». Мілена Шимич і її чо-
ловік приготували гроші, щоб купити 
десять гектарів землі. Коза на прізвись-
ко Білка пробралася в будинок через не-
зачинені двері і знайшла купюри на сто-
лі. Вона з’їла всі гроші, залишилося тіль-
ки близько 300 євро. За словами жінки, 
козу за пожирання грошей пустили на 
м’ясо.

Мігрантами стали  
258 мільйонів людей

У світі на сьогодні кількість лю-
дей, які живуть та працюють не в сво-
їй країні, досягає 258 мільйонів. Про 
це інформує «Центр новин ООН», пе-
редає УНН. Генсек ООН з питань мігра-
ції Луїза Арбур підкреслила: «Серед мі-
грантів - 50 мільйонів дітей. Деякі з 
юних мігрантів втопилися в морі, нама-
гаючись дістатися до європейських бе-
регів, багато хто стикається з експлуа-
тацією та дискриміна-
цією, більшість не ма-
ють змоги навчатися».

«Дружба» з Московією 
закінчилася. Офіційно

Президент Петро Порошенко під-
писав закон про припинення дії до-
говору про дружбу, співробітництво 
і партнерство між Україною та Росій-
ською Федерацією, повідомляє прес-
служба глави держави. «Непродовжен-
ня договору з Росією слід розглядати 
не як епізод, а як частину нашої страте-
гії на остаточний розрив із колоніаль-
ним минулим і переорієнтацію на Євро-
пу», - заявив Порошенко. «Інші складові 
цієї стратегії: це - безвіз, Угода про асо-
ціацію з ЄС, Томос про створення автоке-
фальної незалежної української церкви, 
вихід із СНД, закріплення у Конституції 
курсу на вступ до НАТО та ЄС, створення 
потужної, патріотичної та професійної 
української армії, підтримка української 
мови, власна історія та зміцнення на-
шої національної ідентичності», - додав 
він. Президент вимагає від вітчизняно-
го МЗС завершення роботи з інвентари-
зації договірно-правової бази з РФ. А від 
Кабміну - термінових кроків зі створен-
ня міжвідомчого координаційного орга-
ну для формування консолідованої пре-
тензії України до Росії за заподіяні трива-
лою збройною агресією збитки.

Справи пенсійні: невтішні 
новини від Гройсмана

Дефіцит Пенсійного фонду трива-
тиме ще сім років. Зараз дефіцит всі-
єї системи пенсій складає близько 140 
мільярдів гривень. Про це заявив глава 
Кабміну Володимир Гройсман. І наголо-
сив, що уряд працюватиме над зменшен-
ням цих показників. 

Чи поверне Рада Бандері 
звання Героя України?

Група народних депутатів виступи-
ла з ініціативою повернути проповід-
нику ОУН Степану Бандері звання Ге-
роя України посмертно. Про це свідчить 
проект постанови «Про звернення до пре-
зидента України щодо присвоєння звання 
Героя України Бандері Степану Андрійо-
вичу (посмертно)». Автори - понад 20 нар-
депів, чимало з фракцій «БПП» і «Народ-
ний фронт». Слід нагадати: у січні 2010 
року екс-президент Віктор Ющенко при-
своїв звання Героя Степану Бандері. А вже 
2 квітня Донецький окружний адмінсуд 
визнав незаконним і скасував відповід-
ний указ президента. У 2011 році Вищий 
адміністративний суд України остаточно 
відібрав звання Героя у Бандери.

Ліки значно зросли в ціні
З початку року в Україні ціни на 

ліки зросли в середньому на 5,1 відсо-
ток. Це стосується як вітчизняних, так 
і імпортних ліків. Найбільше подорож-
чали антибіотики, свідчать дані Держ-
стату. Українські антибіотики зросли в 
ціні на 7,6 відсотків - до 15,57 гривень за 
10 таблеток (капсул). Імпортні - на 5,07 
відсотків - до 103,35 гривень за 10 табле-
ток (капсул). Вітчизняні судинорозши-
рювальні засоби подорожчали на 3,5 від-
сотків - до 10,1 гривні; імпортні - на 3,1 
відсотка - до 47,9 гривень за 10 таблеток 
(капсул). Також зросла вартість жарозни-
жувальних та знеболювальних препара-
тів: вітчизняних - на 3,2 відсотки - до 7,63 

гривень; імпортних - на 8,3 відсотки - до 
13,58 гривень (за одиницю).

Запровадили новий вид 
соцдопомоги

В Україні з 1 січня запровадять новий 
вид соціальної допомоги для осіб, які до-
глядають за дітьми з тяжкими захворю-
ваннями, але яким ще не встановили ін-
валідність. Як пояснили у Мінсоцполітики, 
це - важливий крок держави для підтрим-
ки сімей, які найбільше цього потребують.
За доставку пенсії в одні руки 

«Укрпошті» на рік платять  
308 гривень

Середня вартість доставки ПАТ 
«Укрпошта» пенсії одному пенсіонеро-
ві протягом року складає орієнтовно 
308,6 гривень. Загалом доставка пенсій 
протягом усього 2018 року коштуватиме 
Пенсійному фонду 1,4 мільярди. Про це 
повідомили у Мінінфраструктури на ін-
формаційний запит «УНН». «Укрпошта» 
хотіла, щоб тарифи на доставку пенсії 
підвищили. Якби це було запроваджено, 
то вартість доставки виплат коштувала б 
Пенсійному фонду 2,65 мільярдів, а одно-
му пенсіонеру в середньому в рік - 584,5 
гривень, а не 308,6 гривень.

Скільки українців  
вірять у Бога?

Дуже релігійними є 31 відсоток укра-
їнців, свідчать результати дослідження 
релігійності європейців, яке проводив 
американський дослідницький центр 
«Pew». Рівень релігійності визначали за 
такими критеріями: важливість релігії для 
народу; як часто українці відвідують релі-
гійні служби; як часто моляться; чи впев-
нені вони, що Бог є. Виявилося, що релігія 
є дуже важливою для 22 відсотків україн-
ців, 35 відсотків мінімум раз на місяць бу-
вають на релігійних службах, 29 відсотків 
- моляться щодня, абсолютно впевнені, що 
Бог існує, - 32 відсотки. У рейтингу най-
більш релігійних країн Україна посіла 11 
місце. За релігійністю нас обігнали: Руму-
нія, Вірменія, Грузія, Греція, Молдова, Бос-
нія, Хорватія, Польща, Португалія, Сербія. 
Найменш релігійні: Естонія, Данія, Чехія, 
Швеція, Бельгія, Великобританія, Швейца-
рія, Німеччина, Франція.

Продукти маркуватимуть  
по-новому

Верховна Рада врегулювала загаль-
ні принципи і вимоги до інформації 
про харчові продукти та змінила пра-
вила маркування, передають «Україн-
ські новини». Так, забороняється вико-
ристання інформації, яка може ввести 
споживача в оману, особливо щодо влас-
тивостей і характеристик харчових про-
дуктів та наслідків їх споживання. Зако-
нопроект зобов’язує виробників зроби-
ти написи на упаковках читабельними. 
Обов’язковою для маркування є інфор-
мація про інгредієнти, які можуть викли-
кати алергічні реакції або іншу небезпе-
ку для здоров’я споживачів, а також відо-
мості про розморожування раніше замо-
роженої продукції, особливо м’ясної та 
рибної. Необхідно вказувати наявність у 
харчовому продукті ГМО тощо. 

Знаєте, скільки аварій 
вчинили «євробляхери»?

Протягом січня-листопада цього 
року в Україні автомобілі з іноземною 
реєстрацією офіційно 11170 разів по-
трапляли у ДТП, свідчать дані поліції. 
Але там впевнені, що насправді аварій 
було більше. Часто «євробляхери» - вину-
ватці ДТП не чекають, коли приїде полі-
ція, і швидко зникають в невідомому на-
прямку. Крім того, власники «єврономе-
рів», як і інші учасники ДТП, можуть на 
місці заповнити Європротокол без пра-
воохоронців, що часто й роблять. Дані 
про ці аварії не потрапляють до поліцей-
ської бази, пише «Фінанси.ua».

Україна Світ

Ольга
ЧОРНА.
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Книгозбірня ТНЕУ - 
у світовому рейтингу 

«Transparent Ranking of 
Repositories»

На Webometrics http://repositories.
webometrics.info/en/transparent опубліко-
вано світовий рейтинг транспарентності 
(«Transparent Ranking of Repositories») ін-
ституційних репозитаріїв університетів 
та інших науково-освітніх установ. За ре-
зультатами рейтингування, репозитарій 
бібліотеки імені Л. Каніщенка ТНЕУ посів 
почесне 116 місце (серед українських - 4), 
піднявшись на 61 позицію, порівняно з 
липневим рейтингом.

Рейтинг сформовано на основі під-
рахунку кількості наукових робіт, розмі-
щених у репозитарії та проіндексованих 
базою «Google Scholar». Цього року ав-
томатизований рейтинговий алгоритм 
Webeomtrics ідентифікував 2782 кращих 
депозитаріїв світу.

Міжнародна оцінка діяльності Терно-
пільського національного економічного 
університету є результатом роботи злаго-
дженої команди однодумців, прогресив-
них фахівців, які відкриті до нового досві-
ду та знань.

Днями у Львові, в колишньому палаці 
польського короля Яна Собеського, 
проходило нагородження призерів третього 

Міжнародного літературного конкурсу «Крилатий 
Лев», яке організував письменник Олесь Дяк за 
участю керівників міської ради Львова. 

Тернопільську організацію Спілки письменників області 
представляв наш земляк, письменник із Хоросткова Ігор Топо-
ровський, який за рукописну збірку новел «Під сузір’ям близ-
нюків» отримав в нагороду диплом, а від міської ради Льво-
ва – книжки. У конкурсі брали участь десятки письменників і 
молодих літераторів України: з Києва, Житомира, Львівщини і 
Тернопільщини, і приємно, що в десятку кращих з них потра-
пив і наш Ігор Топоровський. Організатор конкурсу, голова журі 
Олесь Дяк запевнив усіх, що і надалі планує проводити у Львові 
подібні літературні конкурси і хоче розширити географію кон-
курсантів. Цього року вже пробували свої сили у конкурсі деякі 
польські літератори.

Також  зовсім недавно у тернопільському видавництві «Тер-
нограф», за сприяння міської ради Тернополя та обласної дер-
жадміністрації, вийшла друком книжка Ігоря Топоровського 
«Правдиві історії». Використовуючи алегоричні жанри – каз-
ки і бувальщини - письменник влучно змальовує злободенні 
ситуації з нашого непростого, повсякденного життя, в яких 
обов’язково перемагає добро і справедливість. 

У новелах, що надруковані в книжці, пульсують правдиві 
історії сьогодення. А в гумористичній рубриці  «Побрехеньки» 
читач зможе знайти кумедні, анекдотичні мініатюри, що викли-
кають щирий сміх…

Ольга ГЛИНСЬКА, 
бібліотекар Хоростківської школи №2. 

Найчастіша причина роз-
лучення - не змогли пробачи-
ти зраду.  Тут може бути бага-
то суперечностей, але той, хто 
зрадив один раз – буде зраджу-
вати і надалі, а той, хто проба-
чив один раз – буде пробачати 
знову. Тому вибір, як правило, 
робить той, хто є головним, 
або ведучим в сім’ї. Хто впев-
неніший, хто фінансово неза-
лежний, хто «крутіший» через 
власний статус тощо. 

 Часто серед причин роз-
лучення сімей є відстань. У 
нинішній час, коли люди їдуть 
працювати в інші країни, від-
стань роз’єднує людей. Дуже 
рідко партнери, повертаючись 
в сім’ю, продовжують життя в 
ній. Змінюються погляди, прі-
оритети. Кращий варіант їхати 
і працювати на добробут сім’ї 
разом.

Сімейні пари іноді ігно-
рують погляди на життя. Тут 
треба пам’ятати, що до вашого 
знайомства ви жили в різних 
сім’ях, з різним вихованням і 
сімейними «уставами». Тому, 
коли починаєте нове сімей-
не життя, маєте зважувати на 
таку особливість. 

Для чоловіка та жінки сто-

сунки – це вогнище. І для того, 
щоб вогнище горіло, треба 
попрацювати. Купити або на-
різати дров, посушити їх, пору-
бати, поскладати… Тоді можна 
брати оберемок і підкидати у 
вогнище, щоб горіло і давало 
тепло.

 Як же потрібно працювати, 
щоб стосунки були міцними? 
Пропоную виховувати у собі 
риси, які завжди дають тепло 
у ваші стосунки:

1. Вміння вибачатися. Тут 
варто знати, що частіше виба-
чаються ті, хто не винен. І ще - 
той, хто вміє вибачатися – вміє 
прощати. Тому важливо не 
мати проблем з вибаченням.

2.Чутливість. Коли парт-
нер готовий зазирнути до ва-
шої душі, тоді він зуміє розді-
лити ваші переживання. Від 
таких людей не приховаєш 
своїх емоцій, настрою. Вони 
вміють підтримати.

3. Готовність заступити-
ся за кохану/коханого. Якщо 
ваші друзі чи навіть керівник 
висувають до вас претензії, хо-
роший партнер завжди зуміє 
зробити потрібний захист.

4. Ставлення до коханої 
людини. Воно не повинне за-

лежати від того, як ставлять-
ся до вас. Поведінка партнера 
– це відображення його серця 
і душі, а не його «половинки». 
Тут, напевно, варто поставити 
багато знаків оклику. Оскільки 
це вміння особливе і проявля-
ється в багатьох особистісних 
гранях.

5. Цікавість партнером. 
Окрім того, якщо ви відкриті 
– ви даруєте почуття безпеки і 
надійності. 

Знаючи ці риси можна про-
вести інтроспекцію, такий собі 
тест. Якими із запропонованих 
рис володієте ви і якими воло-
діє ваш партнер. І працюйте! 
Нехай вогнище стосунків зі-
гріває теплом ваші сім’ї та ро-
дини!

 Зазначу, що кожній сім’ї, 
щоб стосунки були яскраві, 
міцні і теплі, хоча б раз на тиж-
день важливе «сімейне спіл-
кування» без дітей та батьків. 
Спілкування один з одним. 
Запрошуйте свою кохану/
коханого на побачення: про-
гулянку в парк, покататись на 
велосипеді, піти до лісу, пере-
глянути фільм чи просто поси-
діти на дивані. І ви побачите, 
як змінюються ваші стосунки.

«Під сузір’ям близнюків» 
Ігоря Топоровського –

 у десятці кращих

Тернопільський психолог Інна Моначин:  
чому закохані розлучаються

 і як зробити стосунки міцними?
Коли люди одружуються, як правило, навіть думки не 

припускають про те, що між ними можуть бути непо-
розуміння. Наречений закоханий у свою дівчину і готовий 
зробити все для НЕЇ. Наречена щиро кохає свого обранця і 
розчиняється у НЬОМУ. Здавалося б, дуже міцна, позитив-
на сім’я - і раптом… розлучення.  

Чому люди, які ще вчора  клялись у вірності подруж-
ній і в тому, що будуть разом в радості та горі, сьогодні 
готові принижувати та ганьбити одне одного? А часто 
буває, що люди розлучаються, навіть люблячи. І причини 
можуть бути різноманітними. Про це розповідає кан-
дидат психологічних наук, доцент кафедри психології 
Тернопільського національного технічного університету  
Інна Моначин.

На світовому чемпіонаті з танців 
«World Dance Council» у Парижі 
Тернопіль представляли три пари 

танцюристів.
У категорії Open World Medallist Under 8 

Ballroom Championship 2018 пари: Христина Щур 
та Володимир Захаренко і Валерія Гресько та 
Максим Рапацький стали чемпіонами світу у сво-
їй віковій категорії.

Також Христина Щур та Володимир Захарен-
ко здобули третє місце у категорії Open World 
Medallist Under 8 Latin Championship 2018.  

Тренуються пари у клубі Grande. Їх наставни-
ки Катерина та Олександр Муляри. 

- Досі не можемо повірити у свою перемогу, 
- зізнається Світлана Щур, мама Христини. – На-
передодні чемпіонату діти старанно тренували-
ся – по кілька годин і в будні, і на вихідних. Вони 
вклали у свою перемогу велику працю. Пишаємо-
ся нашими чемпіонами!

- Ура! Ми чемпіони світу у своїй віковій катего-
рії по трьох танцях, - ділиться враженнями мама 
Валерії - Наталя Гресько у фейсбуці. - В перший 
день боротьби ми вибороли золото! Дякуємо усім, 
хто вірив в нас і допомагав! 

Тернопільські танцюристи стали кращими в світі
Дві дитячі пари здобули золото у своїх вікових категоріях

«Наш ДЕНЬ» щиро вітає чемпіонів і бажає їм натхнення 
і багато нових перемог. Більше про змагання, підготовку 
до них та зіркових танцюристів читайте в наступному 
номері газети «Наш ДЕНЬ».
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Мабуть, більшість жителів 
Тернопільщини якщо й  
не побували в урочищі 

Червоне, то бачили на фото дві 
вежі Червоногородського замку. 
Поряд – найбільший в Україні 
Джуринський водоспад. Ця 
місцина дуже популярна серед 
туристів. Та мало хто з приїжджих 
знає – у минулому тут було 
успішне місто і вирувало життя. 

Славна історія 
Червоногорода

Активна молодь, за сприяння Укра-
їнського культурного фонду, дослідила 
історію Червоногорода та організувала 
виставку «Образи Червоногорода» у селі 
Нирків Заліщицького району.

На стендах – важливі віхи історії міста. 
Візуальні історії про переселення, якими 
поділилися дві жительки Ниркова, на-
малювала художниця Оксана Федько. Ще 
одна частина виставки, яку можна роз-
дивлятися під різними кутами, – куби зі 
старими фотографіями. Їх можна складати 
в довільному порядку й отримувати нову 
оповідь про минуле Червоногорода. 

Над виставкою працювали майже три 
місяці понад десять людей. Команда до-
слідників тричі відвідала село Нирків і 
територію Червоногорода - записали спо-
гади людей, відсканували фото з родинних 
архівів, знайшли листівки старого міста.  
Історію Червоногорода  дізнавалися у кра-
єзнавчому музеї, бібліотеках, архівах, ме-
режі. 

- Червоногород отримав свою назву за-
вдяки каменям-пісковикам червоного ко-
льору, яких дуже багато у нашій місцевос-
ті, - розповідає сільський голова Ниркова 
Іван Безушко. – Як нам пояснили хіміки, у 
наших пісковиках є вкраплення заліза. На 
повітрі воно окислюється і стає червоним.

Протягом століть Червоногород був 
частиною семи різних держав. Коли ви-
никло місто, достеменно невідомо. Є дані, 
що до початку 9 століття на його місці була 
споруджена дерев’яна фортеця – резиден-
ція руських князів. У 14 столітті Червоно-
город став власністю литовсько-руських 
князів братів Коріятовичів, які на місці 
дерев’яної фортеці збудували замок, зго-

дом заснували тут монастир. На початку 
15 століття Червоногород стає центром 
повіту, у 1448 році отримує Магдебурзьке 
право. Місто знищували і розбудовували, 
воно змінювалось і розвивалося, тут ви-
ростали діти і помирали люди, молилися, 
мріяли, любили. Тепер, завдяки виставці, 
історію Червоногорода можуть дізнатися 
всі охочі у доступній і цікавій формі. 

 «Ґалатиґа» 
змінює Нирків

У селі Нирків Заліщицького райо-
ну мешкає близько 880 людей. У селі є 
школа-одинадцятирічка, дитячий садок, 
будинок культури. Якось активна молодь 
вирішила змінити звичний ритм життя у 
селі та створила культурно-освітній про-
стір «Ґалатиґа». Тепер у Ниркові проводять 
майстер-класи, вчать писати проекти і 
танцювати балет. 

- Протягом п’яти років я організовував 
молодіжні табори у Червоному, - розпові-
дає співзасновник «Ґалатиґи» Василь Ку-
левчук. – Мені дуже подобається це місце. 
Спілкуючись  з донькою сільського голови 
Марічкою Безушко, ми дійшли висновку, 
що в урочище Червоне приїздять тися-
чі людей, але чи вони взаємодіють з цим 
місцем, наповнюють його чимось новим? 
Очевидно, що ні. У великих містах є бага-
то можливостей, у селах цього немає. Але 
ми можемо це змінити. Так з’явився на світ 
культурно-освітній простір  - «Ґалатиґа». 
Я живу у Чернівцях, Марічка - у Чорткові. 
Але ми приїздимо сюди, проводимо цікаві 
заходи, об’єднуємо людей, запрошуємо гос-
тей. Одна з дівчаток, які відвідують наш 

центр, сказала, що завдяки «Ґалатизі» вона 
зрозуміла, що після школи можна не лише 
їхати на заробітки, а що у кожного є шанс 
здобути освіту, обрати омріяну професію, 
мандрувати, знайти хорошу роботу вдо-
ма. Сьогодні в столиці і обласних центрах 
відбувається багато культурних подій. Але 
дуже важливо, щоб у маленькому селі був 
простір, де б розвивалася культура, від-
бувалися цікаві події. Не треба гнатися за 
лозунгами «Відродимо українське село». 
Його не треба відроджувати, потрібно роз-
вивати ті можливості, які воно вже має, 
вміло використовувати його потенціал. 

Чому саме «Ґалатиґа»? У Ниркові так 
називають урочище, де розташоване міс-
цеве пасовище. А з кельтської це слово пе-
рекладається як «світла тиша». Засновни-
ки центру переконані - це дуже символічна 
і красива назва. 

- «Ґалатиґа» – це місце, де можна на-
вчатися, обмінюватися досвідом, розви-
ватися, знайомитися з новими людьми, 
відпочивати, - каже співзасновниця «Ґала-
тиґи» Марічка Безушко. - Ми проводимо 
там майстер-класи, граємо настільні ігри, 
дивимося фільми. Також разом прибира-
ли сміття в урочищі Червоне, розмальо-
вували зупинки, вчилися робити проекти 
у рідному селі, їздили на екскурсії. До нас 
приїздила Кароліна Кауфман - волонтерка 
Корпусу Миру, яка два роки жила і працю-
вала в Бучачі, і не лише розповіла багато 
цікавого, а й навчала дівчат танцювати 
балет. 

Розташована «Ґалатиґа» у приміщенні 
старої школи. Облаштування розпочали 
ще влітку 2017 року. Спершу організували 

наметовий табір, під час якого команда во-
лонтерів облаштувала приміщення та ор-
ганізувала перші заходи в ньому. Минуло 
більше року. У «Ґалатизі» зуміли не лише 
змінювати реалії села, а й відродити істо-
рію Червоногорода. Тепер тут постійно діє 
виставка про минуле цього давнього міста. 

- Я радий, що тепер у Ниркові є місце, 
яке об’єднує  активну молодь, - каже сіль-
ський голова Іван Безушко. – Діти вечо-
рами не сидять за комп’ютерами. Вони 
зустрічаються, спілкуються, роблять щось 
хороше для рідного села, відкривають для 
себе нові можливості. 

Урочищу Червоне 
повернули його історію

У рамках проекту на території урочи-
ща Червоне, де розташовані руїни Черво-
ногородського палацу, встановили інфор-
маційні стенди. На них туристи зможуть 
прочитати про замок-палац Понінських-
Любомирських, млин, костел Вознесіння 
Пресвятої Діви Марії, монастир сестер-
милосердниць та усипальницю Понін-
ських, червоногородський цвинтар. Текст 
на інфостендах надруковано українською 
та англійською мовами. Тепер туристи, які 
приїдуть у Червоне, відкриватимуть для 
себе це місце по-іншому. Вони побачать не 
просто пустку і старі руїни. Вони дізнають-
ся про славний Червоногород, і це місто 
стане для них живим, переповненим ціка-
вими розповідями, загадками, долями…

«Велика історія складається з малень-
ких історій. Тому важливо якісно досліди-
ти історію маленьких місць, щоб їх історія 
не загубилася, - сказав у своєму виступі 
Василь Кулевчук. Хочеться вірити, що 
для Тернопільщини ініціатива нирківчан 
і «Ґалатиґи» буде гарним початком для 
відродження та оживлення історії відомих 
пам’яток краю.  

Юля ТОМЧИШИН.
Фото Ірини Брунди 

та Олега Марчака.
Матеріал ініційований 

Українським 
журналістським фондом 
та Благодійним фондом 

Олександра Шевченка

ОБРАЗИ ЧЕРВОНОГОРОДА:
 історія міста, 

якого немає на карті
Активна молодь створила у Ниркові освітньо-культурний простір та відроджує минуле рідного краю
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Господар

Кімнатні рослини 
є окрасою оселі 
дбайливої 

господині. Вони не 
лише створюють 
затишну атмосферу, 
прикрашають інтер’єр, 
а й очищають повітря 
та насичують його 
киснем. Окрім цього, 
існує переконання, 
що одні рослини 
приносять щастя, інші 
гроші, а є вазони, які 
навпаки негативно 
впливають на 
атмосферу в домі. Тож 
сьогодні вашій увазі 
добірка домашніх 
квітів, які приносять у 
родину щастя і кохання. 

“ЖІНОЧЕ ЩАСТЯ” –  
СПАТИФІЛЛУМ

Кажуть, що спатифіллум 
цвіте в щасливому будин-
ку. Більше того, своєю енер-
гетикою це рослина сприяє 
налагодженню відносин. Са-
мотні люди обов’язково зна-
йдуть свою другу половинку, 
а у молодих пар народяться 
діти. “Жіноче щастя “ завжди 
приносить у дім взаєморозу-
міння й любов. Ніжний спа-

тифіллум у всьому любить 
помірність. Кращі умови для 
нього - тепло, але не жарко, 
волого, але не вогко, соняч-
но, але не яскраво. Розмно-
жують спатифіллум ділен-
ням куща при пересадці. Ви-
рощувати його не складно. 
Головне: щодня обов’язково 
оприскуйте свій спатифіл-
лум, а навесні пересаджуйте 
в свіжий грунт.

ФІАЛКА 
Дуже гарна квітка з екзо-

тичною назвою сенполія. У 
будинку, де вона росте, мен-
ше сваряться. Фіалка допо-
магає підтримувати мир в 

сім’ї. Також ця квітка вважа-
ється символом вічного ко-
хання. Фіалки, як усім відо-
мо, люблять ретельний до-
гляд, їм потрібно багато світ-
ла, вони не терплять жор-
стку воду. Не завадить їй гар-
ний дренаж (навіть полови-
ну горщика можна засипати 
ним). Поливати фіалку слід 
не зверху (так гниє коріння 
та листя), а знизу і трішки пі-

дігрітою водою. Отож, най-
більшою шкодою для фіал-
ки є: потрапляння прямого 
сонячного проміння та над-
то часте поливання рослини 
зверху вазона.

КИТАЙСЬКА ТРОЯНДА  
АБО ГІБІСКУС

На Гаваях це - “квітка 
прекрасних жінок”. Усім по-
добаються її красиві і вели-
кі квіти. Якщо у вас в будин-
ку з’явиться гібіскус, чекайте 
на пристрасне кохання. Че-
рез велику любов до вологи, 
гібіскус ще називають “бо-
лотяною мальвою”. Досить 
цікаво, саме гібіскус китай-
ський добре освіжає та очи-
щує повітря. Він відновлюю-
че впливає на хворі та пони-

клі рослини, що ростуть по-
ряд з ним. Доглядати за рос-
линою слід наступним чи-
ном: ставте вазон у добре 
освітленому, але не соняч-
ному місці. В теплі дні мож-
на винести його на свіже по-
вітря (балкон, сад). Якщо у 
вас немає такої можливості, 
то пам’ятайте про регуляр-
не провітрювання кімнати. 
Адже освітлення для гібіс-
куса є дуже важливим, в ін-
шому випадку рослина може 
зовсім не цвісти.

ДАЛІ БУДЕ.

 Дачникам, які вибрали органіч-
не землеробство, у літній сезон по-
трібна величезна кількість різних 
органічних відходів. Залишки дере-
вини, бур’яни, овочеве бадилля, гіл-
ки дерев і чагарників, різні харчо-
ві відходи – все це застосовують на 
городі. З одних відходів одержують 
корисну деревну золу, яка служить 
прекрасним добривом і засобом від 
шкідників. З інших роблять мульчу-
ючий шар на грядках. Із третіх ви-
ходить відмінний компост, який по-
ліпшить стан ґрунту. Із закінченням 
дачного сезону землероби верта-
ються у свої міські квартири до на-
стання весни. Але ж протягом усієї 
холодної пори року можна теж за-
пасати корисні відходи, які потім 
знадобляться на дачі. Звичайно, не 
все можна збирати, але деякі відхо-
ди ніякої незручності для мешкан-
ців квартири не доставлять.

ЦИБУЛИННЯ ДЛЯ БОРОТЬБИ  
ЗІ ШКІДНИКАМИ

Висушене цибулиння може збе-
рігатися довгий час, не займає ба-
гато місця й не виділяє ніяких аро-
матів. Його можна зберігати в міш-
ках з будь-якого матеріалу в вели-
кій кількості.

У цибулинні міститься велика 
кількість біологічно активних ре-
човин, які допомагають боротися з 
хворобами і шкідниками. На осно-
ві цибулиння готують спеціальний 
настій для оприскування рослин. У 
лушпайці цибулі в умовах міської 
квартири можна зберігати буряк і 
моркву.

Ці цибульні відходи в літній се-
зон стануть відмінним мульчуючим 
матеріалом для овочевих і ягідних 
грядок. За допомогою цибулиння 
можна тривалий час зберігати во-
логість ґрунту. Воно не тільки за-
хистить рослини від шкідників і по-
сухи, а й стане гарним добривом.

При посадці картоплі орга-
нічним способом (із застосуван-
ням відходів у посадкових транше-
ях) рекомендують використовува-
ти цибулиння як засіб від колорад-
ського жука й інших шкідників.

ГАЗЕТИ ДЛЯ МУЛЬЧУВАННЯ
Чорно-білі газети, різне папе-

рове впакування, картон – це пре-
красний мульчуючий матеріал, за 
допомогою якого можна позбави-
ти грядки від бур’янів і шкідни-
ків. Паперова мульча на ягідних ді-
лянках підвищить врожайність, на 
грядках з горохом і квасолею – до-
бре прогріє ґрунт і прискорить пло-
доносіння. А при облаштуванні те-
плих грядок без паперу взагалі не 
обійтися.

КАРТОПЛЯНІ ЛУПИ -  
ДОБРИВО ДЛЯ ПОРІЧОК

Відходи картопляних очисток 
дуже корисні для порічок, тому що 
містять велику кількість крохмалю. 
Завдяки йому ягоди стають набагато 
крупнішими. Якщо протягом зимово-
го періоду такі відходи висушувати, а 
не викидати в сміття, то влітку мож-
на буде підняти врожайність порічок.

Сушити очистки неважко. Мож-
на це робити на батареї або на зви-
чайному папері, розкладаючи їх од-
ним шаром. Сухі картопляні відходи 
теж добре зберігаються в мішечках 
із тканини.

Для підвищення врожайнос-
ті ягід смородини використовують 
картопляний відвар на основі очи-
сток і застосовують його при поли-
вах. Можна вносити такі очистки 
безпосередньо під кущ, закопуючи 
їх у ґрунт.

Розмочені й здрібнені очистки 
картоплі додають у кожну лунку пе-
ред посадкою розсади огірків і ка-
пусти. Зверху таку суміш необхідно 
присипати землею, а потім уже роз-
саду. Така підгодівля дуже корисна 
для цих овочевих культур.

ШКАРЛУПА ЯЄЦЬ -  
ДЖЕРЕЛО КАЛЬЦІЮ

Багато хто з господарок вико-
ристовує велику кількість яєць за 
зиму. Але ж коштовна яєчна шкар-
лупа з великим вмістом кальцію є 
незамінним органічним добривом. 
Викидати її – просто злочин.

Зберігати потрібно тільки добре 
висушену й здрібнену шкарлупу. У 
такому вигляді вона може зберігати-
ся у звичайному пакеті або в скляній 
банці до самої весни.

Використовують яєчну шкарлу-
пу як добриво при вирощуванні ба-
штанних і овочевих культур, а та-
кож різних коренеплодів.

Шкарлупу у вигляді здрібнено-
го порошку насипають біля стовбу-

рів багатьох плодових дерев, дода-
ють у ґрунт при вирощуванні тро-
янд, а також використовують при 
закладанні компосту.

ЛУШПИННЯ НАСІННЯ І ГОРІХІВ
Мульча, що складається з луш-

пайки гарбузового насіння, ара-
хісових стручків і шкарлупи го-
ріхів – відмінне органічне добри-
во для овочевих грядок. Такі від-
ходи не доведеться піддавати су-
шінню або якимсь іншим маніпу-
ляціям, їх просто потрібно скла-
дати в пакет або картонну короб-
ку до весни.

ЦИТРУСОВІ ШКІРКИ  
ВІД ШКІДНИКІВ

У зимовий час цитрусові вжи-
вають у більших кількостях, а шкір-
ки від них часто підсушують для по-
дальшого використання. Напри-
клад, можна додавати їх у чай або 
використовувати в здрібненому 
виді при випічці, можна приготува-
ти цукати. Неповторний аромат не 
тільки піднімає настрій і апетит, але 
ще є відмінним добривом і допома-
гає протистояти шкідникам на го-
роді.

Усі шкірки, що залишилися від 
апельсинів, мандаринів і лимонів, 
добре висушіть і зберігайте в папе-
ровому або поліетиленовому паке-
ті. Цей приємний запах допоможе 
позбутися нашестя попелиці в дач-
ний сезон. Уражені рослини потріб-
но буде тільки обробити настоєм із 
цитрусових шкірок.

ВАРІАНТИ НАСТОЇВ:
• На 3 л води необхідно додати 

300 грамів сухих шкірок від лимо-
на й поставити на три доби в темне 
місце для настоювання.

• На 2 л води додати шкірку від 
чотирьох апельсинів, настоювати 
протягом 7 днів у темному місці, по-
тім додати декілька крапель рідко-
го мила й добре перемішати. Перед 
використанням – проціджувати.

ЧАЙ І КАВА
Використана чайна заварка й 

кавова гуща – це відмінне добри-
во. Садівники, що віддають пере-
вагу органіці в якості підкормок, 
заготовлюють для літнього сезо-
ну навіть такі харчові відходи. Най-
важливіше для їхнього зберіган-
ня – це ретельне просушування. 
При мінімальному залишку воло-
ги з’являється цвіль. Чайні й каво-
ві відходи додають у ґрунт як під-
годівлю при вирощуванні розсади 
овочів. На основі чаю готують рідке 
добриво для овочів, настій для об-
робки порічкових черешків перед 
посадкою й профілактичний роз-
чин від шкідників.

ВАЗОНИ, які приносять щастя

Ця речовина не тільки відновлює білизну речей, 
а також допомагає закріпити колір і усунути 
запахи, не ушкоджуючи при цьому тканини.

Харчова сода - чудовий нату-
ральний мийний засіб, який ще 
й дезодорує. Вона використову-
ється в пранні для догляду за одя-
гом і дозволяє м’яко усунути за-
бруднення та навіть стійкі плями. 
Харчова сода також допомагає 
пом’якшити тканину, підсили-
ти ефект мийного засобу, зберег-
ти білий колір одягу і підтриму-
вати чистоту пральної машини. 
Використовуючи харчову соду за-
мість мийного засобу, ми допома-
гаємо захистити навколишнє се-
редовище. Адже в пральних по-
рошках містяться агресивні мию-
чі компоненти, які можуть завда-
ти шкоди планеті.

ОДЯГ СТАЄ БІЛІШИМ
Харчова сода пом’якшує воду 

під час прання одягу. Вона також 
сприяє утворенню великої кіль-
кості піни. У свою чергу, це допо-
магає збалансувати рівень рН води 
в пральній машини. Таким чином, 
одяг стає білішим та чистішим. Чи 
знаєте ви, що це відмінний нату-
ральний кондиціонер для тканини? 
Додайте всього пів чашки соди під 
час циклу ополіскування одягу. Пля-
ми на вашому одязі, навіть застарілі, 
теж можна вивести за допомогою 
соди. Якщо перед пранням замочи-
ти одяг у холодній воді з содою, ко-
льори залишаться яскравими, а білі 
тканини не пожовкнуть.
ПОЗБАВИТЬ ПОГАНОГО ЗАПАХУ

Якщо ви прагнете видалити не-
приємний запах з одягу, спробуй-
те замочити одяг у розчині соди 
на ніч. Цей спосіб прекрасно пра-
цює для рушників і інших предме-
тів одягу, якщо вони просочені ди-
мом, затхлістю або потом. Візьміть 

1 склянку харчової соди (200 г), 4 лі-
три води. У великому тазу змішайте 
обидва інгредієнти. Покладіть туди 
одяг, щоб він рівномірно просочив-
ся розчином. За необхідності, на-
лийте ще води. Залишіть речі в роз-
чині соди на ніч і наступного дня пе-
ріть.
ЗГОДИТЬСЯ І ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ МА-

ШИНИ
Додайте пів склянки харчової 

соди в машину, коли вона повніс-
тю заповнена водою, щоб засіб роз-
чинився. Після цього, продовжуй-
те прання. Якщо ви прагнете швид-
ко відбілити білизну, можна додати 
цілу склянку. Для того, щоб підсили-
ти властивості соди можна додати 
ще й оцет. Одна склянка білого оцту 
підсилить дезодоруючий ефект бі-
карбонату натрію.

ЯК ВИДАЛИТИ ПЛЯМИ?
Можна також використовувати 

харчову соду як натуральний пля-
мовивідник навіть для дуже делі-
катних тканин. Візьміть столову 
ложку харчової соди (10 г) та роз-
бавте водою, щоб вийшла густа пас-
та. Також можна використовува-
ти перекис водню або оцет замість 
води. Ця паста ідеально видалить 
плями від олії, жиру, бруду, продук-
тів харчування. 

Просто нанесіть її на пляму і 
трохи потріть. Переконайтеся, що 
вона покрила плями повністю, осо-
бливо краї. Залишіть на 15 хвилин. 
Якщо пляма знаходиться на стійкій 
тканині, ви можете потерти її за до-
помогою старої зубної щітки. Тонкі 
тканини, як шовк або атлас, краще 
не терти, бо це може пошкодити їх. 
Сполосніть одяг у теплій воді, щоб 
видалити бруд і соду. 

Від плям 
врятує СОДА

Це - не сміття, а добриво!  
Заготовлені взимку відходи з кухні принесуть користь вашим грядкам 
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ПРО НЕСПРАВЕДЛИВОГО 
СУДДЮ

Судді є і сьогодні. Їхнє завдання 
– стежити за тим, щоб люди 
дотримувалися законів. Схожу 

місію вони виконували і в часи Ісуса 
Христа. Тому й приходили до них люди 
з різними своїми справами: одні просили 
допомоги, другі – поради, треті – захисту. 

Однак цей суддя був дуже й дуже несправедливим. Він 
не вірив у Бога і геть не любив людей, а тому зовсім не 
прагнув їм допомогти. Та одного разу з ним трапилась ось 
така  історія.

У тому ж місті жила бідна жінка-вдова у якої сталося 
чергове лихо: в неї хотіли відняти все її майно. Тому бідо-
лашній нічого іншого не залишалося, як шукати допомо-
ги й захисту в судді. Однак той був невблаганним і навід-
різ відмовився допомогти вдові.

Не бачачи іншого виходу, жінка почала знов і знов хо-
дити до судді, благаючи його про допомогу. Так вона при-
ходила до нього щодня, й одного разу суддя подумав: «Як 
же ця жінка мені набридла! Певно, щоб вона мені більше 
не надокучала, доведеться таки їй допомогти!»

І суддя допоміг жінці вирішити її справу. 
Цю розповідь Ісуса ви можете прочитати в Євангелії 

від Луки, глава 18, вірші 1–8. 
Що ж вона означає?
А от що. Якщо навіть такий бездушний і жорстокий 

суддя допоміг бідній жінці, то невже добрий і люблячий 
Бог не допоможе своїм дітям? Тому завжди звертаймося 
за допомогою до Бога, і Він неодмінно стане у помочі!  Не-
даремно ж бо Ісус одного разу сказав: 

– Просіть – і вам дасться. Шукайте – і знайдете. Стукай-
те – і вам відчинять.

Для всієї    родини10 Наш ДЕНЬ nday.te.ua nday.te.ua 11Наш ДЕНЬ
Веселим пером

Владислав вибирав 
собі «коханих» 
вродливих, модних, 

з ногами «від вух». Але 
до штампу у паспорті 
не доходило. Не уявляв 
себе у ролі сім’янина. 
Розваги - це саме те, що 
йому потрібно. Деякі з 
дівчат, які мріяли про 
заміжжя з красунчиком, 
але зрозуміли, що чекати 
доведеться до сивого 
волосся, йшли від Влада. 
А декого сам залишав. 
Аби похвалитися перед 
друзями, мовляв, кому 
вона така потрібна… 
Насправді ж, бачив: 
«кохання» ось-ось махне 
йому на прощання 
ручкою, тому діяв 
наввипередки…

…Надя стала черговою 
«жертвою» Влада. Хоча хло-
пець не проти був і одружити-
ся. Не так на дівчині, як на її 
статках. Братів-сестер у Наді не 
було. Удівець-батько займався 
бізнесом. І все добро, яке при-
старався, відійде  улюбленій 
доні. Й дідусі-бабусі щось під-
кинуть. Бо внучку люблять. 

Максим називав доньку 
не Надею, а Надією. Бо вона 
справді була його єдиною наді-
єю, яскравим промінчиком, за-
для чого жив, працював…

…Наді було п’ять років, 
коли не стало матері. Помер-
ла при пологах. Мав народити-
ся хлопчик. 

Надю готували до появи 
братика, аби потім не було рев-
нощів, що маленькому діста-
ється більше уваги. І вона вже 
любила малюка. Складала у ко-
робку свої іграшки, з яких «ви-
росла». Щоранку заглядала до 
ліжечка, сподіваючись, що ле-
леки вже принесли братика. 
Він мав зватися Дмитриком. 
Чомусь так вирішила. 

Маму забрали до пологово-
го вночі. А вранці її не стало. І 
малюка також. 

Надя не одразу зрозуміла, 
що трапилось. Навіть після по-
хорону довго чекала на обох…

- Коли я буду така велика, 
як мама, тоді в мене буде ма-
ленький братик, - казала Надя. 
І продовжувала складати в ко-
робку іграшки. 

…У Максима були короткі 
романи з жінками. Але вдруге 
так і не одружився. 

…У Наді були залицяльни-
ки. Але Влад добряче закрутив 
голову. Він це вмів. Тільки не 
поспішав знайомитися з роди-
ною дівчини. Надиного батька 
побоювався. І недаремно. Мак-
симові хлопець не сподобався. 
Доньці вирішив поки нічого не 
казати. Поділився думками зі 
своєю матір’ю. 

- Максиме, сину, ти так всіх 
хлопців від Надійки повідганя-
єш. 

- Хай університет закін-
чить, а тоді про заміжжя ду-
має. Куди поспішати? І той 
хлопчисько… Не лежить мені 

душа до нього. От, наче, відчу-
ваю щось лихе…

- Максиме, мені так хочеть-
ся правнучка чи правнучку по-
няньчити. 

…Коли Надя дізналася про 
вагітність, зраділа:

- У мене ж син буде? Прав-
да?

- Ще не знаю, - відповіла лі-
карка. - Треба трішки зачекати.    

- Звісно, син…
Найперше про вагітність 

розповіла Владові. Той отете-
рів:

- У твого батька грошей на 
аборт не вистачає?

- Що?! Що ти таке кажеш?! 
Який аборт?! Не хочеш одружу-
ватися - не треба. Без тебе впо-
раюсь.  

- Ну, чекай, чекай… Це я зга-
рячу… Несподівано якось… да-
вай, подумаємо… Ти - студент-
ка. З дитиною вчитися і скла-
дати іспити тяжко. 

- Владе, я все сказала. 
- Та я готовий іти до загсу 

хоч уже. Я ж кохаю тебе. Але…
- Справді кохаєш?
- Справді. 
- І до загсу хоч уже?
- Угу. 
- Ні, краще завтра. Треба 

батькові сказати.  
- Угу. 
…Максим звістку сприйняв 

стримано. Він був радий наро-
дженню внука чи внучки, а от 
щодо Влада…

- Це буде хлопчик, тату.
- Звідки знаєш?
- Я завжди це знала. 
Надя не хотіла пишного ве-

сілля. Але Максим наполіг. 
- Ну, як вам? - хвалився Влад 

перед друзями. - Все тестеве 
добро - Надьчине придане. За-
живу…   

Влад кілька разів обережно 
заводив мову про дитину, мов-
ляв, ранувато все-таки батька-
ми ставати. Надя злостилася. 
Він замовкав. 

…Надя затрималася в бабу-
сі. Почало темніти. 

- Шкода, що батька нема 
вдома, аби приїхав за тобою. 
Виклич таксі. Або зателефонуй 
чоловікові. 

- Бабусю, скільки тієї доро-
ги?! Прогулянки нам з малень-
ким корисні. До речі, завтра 
йду до лікарки. Вже точно буду 
знати, що народиться хлопчик. 

- Не заговорюй мені зуби. 
Зателефонувала до Влада. 

Сказав, що не вдома. 
Надя майже доходила до 

будинку, коли хтось з розго-
ну збив її з ніг. Вирвав з рук су-
мочку. Боляче вдарив. Здаєть-
ся, вона упізнала нападника. 
Удар. Ще удар… 

Її знайшов незнайомий чо-
ловік, який гуляв із собакою. 

До тями 
прийшла в 
лікарні. На-
магалася при-
гадати свого кривдника. 
Щось таке знайоме. Не змо-
гла… 

Потім сказали про втраче-
ну дитину. Нерви не витрима-
ли. Свідомість також…

… - Ваша донька почала ма-
лювати, - сказав лікар-психіатр 
Максимові. 

- Вона ніколи раніше малю-
ванням не займалася. Це добре, 
чи зле?

- Можливо, вона через ма-
люнки «розкаже» хто її скрив-
див. Бо спілкуватися вперто не 
бажає. 

- А що вона малює?
- Дітей.  
- У нас… у Надії є шанси на 

одужання? 
- Так. Вірю, що вона впора-

ється. До речі, чому її чоловік 
не провідує?

- Цікаво. А мені казав, що хо-
див до лікарні. 

…Максим уже вкотре на-
магався розговорити донь-
ку. Мовчала. Переглядав її ма-
люнки. Надя малювала про-
стим олівцем. Не знав, що у неї 
так талановито це виходить. За 
інших обставин радів би, але… 
Лікар сказав хвалити доньку. 
Треба позитиву. 

- Які у тебе гарні малюнки, 
Надіє! Принести тобі ще олів-
ців?

- Зорі заколисують його 
сон. Ангелики гріють малю-
сінькі ніжки крильми, - тихо 
мовила Надя.

- Ти заговорила! Доню, ти 
заговорила! - Максим обійняв 
Надю і заплакав. 

- Ангелки гріють його…
- Кого, Надіє?
- Сина. Мого сина…
…Лікар втішав Максима: 

Надине здоров’я поліпшуєть-
ся. Вона менше малює. Біль-
ше розмовляє. Але щойно захо-
дить мова про чоловіка, одразу 
замовкає і плаче. 

- До речі, ваш зять так і не 
прийшов до лікарні провідати 
дружину. 

- Я з ним говорив. Казав, що 
дуже хвилюється. 

- Він чогось боїться…
Коли Максим сказав, що 

Надю скоро випишуть, Влад 
сполошився і несподівано зая-
вив: 

- Я буду жити вдома. І ще… я 
хочу розлучитися. 

- Ти що, вирішив доконати 
мою доньку? А, може, це й кра-
ще, що залишиш її.  

…Минув час. Надя повністю 
оговталась після пережитого. 
І… втратила дар до малюван-
ня. Дивується: як це їй вдава-

лося? Працює у батьковій фір-
мі. З Владом давно розлучила-
ся… 

- Бабусю, я хочу народити 
дитину, - якось завела розмо-
ву Надя. - Мені вже скоро трид-
цятка. 

- Знайди порядного чолові-
ка, вийди заміж і…

- Я не хочу заміж. Хочу тіль-
ки дитину. 

- Пліткувати будуть. 
- Це - найменше, що мене 

хвилює.
…Надя нікому не зізналася, 

від кого завагітніла. На батько-
ве запитання відповіла: 

- Сподіваюсь, ти будеш лю-
бити свого внука. 

Максим завіз доньку на 
чергове обстеження. 

- Як там наш хлопчик? - за-
питав, коли Надя вийшла з ка-
бінету лікаря. - Треба бабусі за-
телефонувати.  

- Усе гаразд. Він такий гар-
ненький… Ой, здається, я поба-
чила… Тату, зачекай хвилинку, 
зараз повернуся.

Надя вийшла на вулицю 
вслід за чоловіком і жінкою, 
якій ось-ось народжувати. 

- Влад?! - гукнула.
Чоловік обернувся. Щось 

сказав жінці. Підійшов до Наді. 
Розгублено дивився на свою 
колишню дружину. 

- Хм… Ти?! Вагітна? Вийшла 
заміж?  

- А ти що тут робиш? - запи-
тала Надя. 

- Моїй дружині скоро на-
роджувати. Важко їй. Почу-
ває себе не дуже добре. Привіз, 
щоб оглянули. Кажуть, в лікар-
ню треба. 

- Я згадала, Владе. Все зга-
дала. Це ти напав на мене і по-
бив. Вирвав сумку, аби подума-
ли, що це був звичайний гра-
біж. Ти вбив нашого сина. Ти не 
хотів, аби він народився. А по-
тім боявся прийти до лікарні, 
аби я не упізнала в тобі свого 
кривдника. Звісно, на волі кра-
ще, ніж у в’язниці.      

У Влада затрусилися руки. 
- Це було давно, - прошепо-

тів перелякано. - Справу закри-
ли. Ти хочеш?.. Ти вирішила?.. 
Ти скажеш?..   

- Не хвилюйся. Нікому нічо-
го не скажу. Хтозна, як відреа-
гувала б твоя дружина, дізна-
вшись, що її чоловік убив сво-
го першого малюка. Я не хочу, 
аби через тебе постраждала ще 
одна дитина.  

- У нас буде двійня…

Ольга ЧОРНА.

Жінка літнього 
віку повільно зверну-
ла на узбіччя дороги 
і попрямувала до лісу. 
Приходила  сюди 
часто. Довго сто-
яла під ясеном, 
на якому сиро-
тіло журав-
лине гніздо. 
Колись це б у л о 
місцем зустрічі великого і 
справжнього кохання. Тут бу-
вала мало не щодня, згадуючи 
щасливі миті, коли Назар лагідно 
промовляв: «Олесечко», а голубі, 
як небо, очі, сповнені любові, роз-
чинялися в її коханні. Як давно це 
було…

У споминах ожив літній соняч-
ний день неповторної юності. Ма-
линник вабив соковитими ягода-
ми, пташиний спів зачіпав пота-
ємні куточки душі, неподалік же-
бонів прозорий, мов сльоза, стру-
мок. Олеся у квітчастому ситцево-
му платті збирала ягоди, а щоб не 
було сумно – співала. Її голос роз-
ливався, мов річечка на весь ліс. 
Співаючи, не помітила, що під ду-
бом стояв молодий вродливий 
хлопець і насолоджувався її спі-
вом. Переставши співати, почула:

- Співай, твій голос заполонив 
мою душу. 

Олеся ніби прокинулася. Вона 
відразу, мов пташка, потрапила в 
сильце. Дивилися одне одному в 
очі і не могли відвести поглядів. 
Якась магічна сила притягувала 
їх обох.

- Назар, – прошепотів юнак. – Я 
із сусіднього села. Сюди забрів зо-
всім випадково. Йшов стежиною і 
почув твій мелодійний спів.

Розмовляли довго, збираючи 

ягоди. Ділилися мріями. Олеся 
хотіла стати вчителем, а він – 

допомагати людям зберегти 
й відновити 

здоров’я. 
Ці профе-

сії - спорід- нені, не раз 
повторював Назар, адже 

вчитель лікує душу, а 
лікар – тіло. Незчули-
ся, як сутінки почали 
опускатися на землю.

Прийшовши до-
дому, Олеся всю ніч 

думала про хлопця. 
Серце, здавалося, от-от 

вискочить із грудей. Те саме відбу-
валося з Назарієм. Він зустрів ді-
вчину своєї мрії. Попереду в обох 
- вступні іспити. Вирішили всту-
пати до вишів Тернополя. Вона – в 
педагогічний, а він – у медичний. 
Скільки було радості, коли отри-
мали повідомлення, що вони сту-
денти. Відразу побігли до ясена 
– місця їхніх зустрічей. Тут покля-
лися, що кохатимуть,  чекатимуть 
одне одного і ніщо не розлучить 
їх. Назар подарував Олесі ланцю-
жок на згадку  про їхню обіцянку.

…Ніби вчора готувалися до ви-
пускних іспитів, а вже Олеся чека-
ла на вручення диплома, а Назар – 
на проходження інтернатури. Гу-
ляли парком, відвідали атракціо-
ни. На вершині «чортового коле-
са» загадали бажання. Раптом ві-
тер зірвав з Олесиної шиї шовко-
ву хустку. Якийсь незвичний біль 
заполонив серце, ніби стискаючи 
його в кулак.

- Нічого, – сказав Назарій, – є 
привід купити нову.

Дні минали. Олеся влаштува-

лася вчителем у сусідньому селі, 
а Назар практикував у інтерна-
турі. Все було добре, та недарем-
но кажуть, що щастя –  наче при-
ступ стенокардії, який не може 
тривати довго, бо  інакше люди-
на не витримає. Не встиг отрима-
ти диплом, як не забарилася пові-
стка до армії. Відправляли в Афга-
ністан. Це – вирок. Там лютувала 
жорстока війна зі своїми правила-
ми. На полі бою гинули всі, а осо-
бливо ті, що не мали досвіду. Бага-
то зникло безвісти. Дехто потра-
пляв у полон, а тих, кого звільня-
ли – чекала страшна доля: пере-
слідування, котре трактували, як  
зраду. Мучився і думав, як має ска-
зати про це Олесі.

Зустрілися, як завжди, на сво-
єму місці. Сиділи весь вечір мовч-
ки. Розмовляли їхні серця. Назар 
тримав Олесину руку в своїй, гу-
бами ніжно торкався її волосся, 
що пахло медом літньої пори та 
притягувало, мов магніт. Відчува-
ла біль його серця, але не знала 
причини мовчання. Боялася по-
рушити  тишу, образити. Це було 
світле, чисте кохання. Про інше їм 
не судилося знати. Вона й не дума-
ла, що ця зустріч – остання і зали-
шиться в її серці прекрасним спо-
гадом на все життя. 

Він добре розумів, що йде на 
війну, й, хтозна, чи повернеться, 
та боявся сполохати  ці чудодійні 
миті. Що може бути ніжніше до-
тику рук, обіймів, коли здається, 
що весь Всесвіт біля ніг, а душа, 
ніби покинула тіло й злетіла вище 
неба, насолоджуючись безмеж-
ним простором. Руки – мов крила! 
Не хотілося повертатися до дій-

сності. Є він і вона…
Ураз Назар прошепотів, розі-

рвавши тенета тиші: «Я їду в Аф-
ганістан». Олеся не могла повіри-
ти. Не перепитувала. Запаморо-
чилося. Якийсь дикий крик ви-
рвався назовні, а непрохані сльо-
зи котилися по щоці. Там - пекло… 
Втративши відчуття часу,  не ро-
зуміла, що відбувається, а він три-
мав у обіймах, насилу стримуючи 
себе й  ховаючи очі.  Вечір оповив 
обох плащем холоду та смутку. 
Обіцяв повернутися. Просив, щоб 
пам’ятала про ланцюжок. Стоя-
ла й довго дивилася вслід, а коли 
зник за поворотом – душу огорну-
ла паморозь тривоги.

Наступного дня Назар поїхав. 
А через місяць отримала листа. Це 
був маленький клаптик паперу, на 
якому поспіхом написано: «Моя 
душа завжди з тобою». Більше 
листів не було. Лише одного ве-
чора, коли стояла в задумі біля їх-
нього ясена, серце пройняв дикий 
біль, а ланцюжок упав на долоню. 
Це відчуття неможливо забути. 
В голові запаморочилося, дивна 
млість наповнила тіло, ноги під-
косилися, далі не пам’ятає. Отями-
лася вранці, почувши голос ста-
ренької Параски:

- Доню, що з тобою? – промо-
вила тихо. – Вставай.

Олеся не розуміла, що відбува-
ється. Цілу ніч пролежала під ясе-
нем. Потім довго хворіла, втратив-
ши інтерес до життя. Підтримува-
ли учні, котрим віддавала  серце і 
тепло душі. Так минав час… 

Якось, пораючись на подвір’ї, 
почула гіркий  дикий плач, що, 
ніби розривав навпіл небо. Це  жу-

равель у розпачі кружляв над зем-
лею і жалісно курликав,  кличучи 
за собою. У цьому плачі перепле-
лися відчай і туга. Вона не втри-
малась і встала. Ноги самі йшли 
за ним. Не зрозуміла, як опинила-
ся під ясеном, на якому було звито 
гніздо. Сіла і заплакала. Журавель 
тихо підійшов до неї й схилив го-
лову на долоні. Пригорнула до 
себе й ніби ожила. На мить здало-
ся, що це - Назар.  Згадала хвили-
ни, коли отак сиділи вкупі й роз-
мовляли. 

Журавель прилітав щовесни. 
Олеся оживала. Радості не було 
меж. У селі подейкували, що На-
зар пропав безвісти в Афганіста-
ні, а  вона збожеволіла. Ходить до 
лісу й бігає полем за журавлем. На 
розмови не звертала уваги. 

…Настала весна, однак жура-
вель не прилетів. Чекала одну вес-
ну, другу, третю… Змарніла, осу-
нулася, посивіла. Життя промай-
нуло. Вийшла на пенсію. Деко-
ли навідували випускники, ко-
трі пам’ятали її щиру душу і чис-
те серце. Лише сусіди перешіпту-
валися, співчували й розповідали 
своїм дітям історію Олесиного ко-
хання.

…Вирішила піти на місце їх-
ніх зустрічей з Назаром. Торкну-
лася рукою ланцюжка. На долю 
не нарікала. Була вдячна Богові за  
прекрасні хвилини щастя з коха-
ною людиною. Нехай шепочуться 
за спиною, осуджують – їй байду-
же. Вона кохала та була коханою. 
Святість світлого і чистого кохан-
ня пронесла через усе своє життя.

Постояла, ніби прощаючись із 
ясеном, що був свідком зустрічей 
і закоханих мрій, яким так і не су-
дилося здійснитися... 

Василина ВОВЧАНСЬКА.
м. Тернопіль.

Розмовляють два куми.
Свято, що робити:
- А давайте, куме,
Кинемо курити?
- А чого це, куме,
У вас думка така?
- А ви підрахуйте
За місяць економія яка!
- Ну, тоді вже, куме,
Як так рахувати,
То, давайте, перестанем
Алкоголь вживати…
- Це одна із найдурніших,
Скажу вам, ідей.
Нащо нам, подумайте,
Стільки тих грошей?

*     *     *
Сьогодні мій Іванко
Приплентався зранку.
Я вигляд роблю,
Що ще міцно сплю.
На стільчика сів
І без всяких слів
Погляду не зводить,
Сидить, не відходить.
Я його питаю:
- Що це означає?
А він мені тоді:
- Сиджу в першому ряді
І так мені здається -
Концерт зараз почнеться.

*     *     *
Зайшов я до кума
Ввечір, на хвилину.
Кум відразу пляшку,
Якусь вудженину.
- Що ви, куме, даєте
Ковбасу куповану,
Подавайте краще свою,
Вдома фаршировану.
Ви ж недавно кабанчика
Зарізали свого.
-Е-е-е, куме, зараз піст,
Не можна м'ясного.

*     *     *
Заздалегідь
В день народження Івану
Принесли картину.
Захотілось повісити
Її в цю ж хвилину.
То тут її приміряє,
То на іншу стінку.
- Куди краще повісити?
Запитує жінку.
- То повішай у вітальні,
Підійде під штори.
Молоток і цвяхи в ящику
Лежать в коридорі.
Зразу собі підготуй
Зеленку й бинти.
Я ж не маю часу
Тобі допомогти.

Василь ГЛЕМБА.
м. Тернопіль.

СокровеннеПритча

На життєвих 
перехрестях

гніздечкогніздечкоСімейне

Танець - це нестримний 
   вогонь,
ніжний подих вітрів, 
дивна грація, легкість 
   і сила.
Емоційний порив, 
феєрверк почуттів…
Це - політ над віками, 
це - крила... 

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: 
Олександра Голюк та Арсен Зубик - солісти 
художнього ансамблю танцю «Ольвія» 
Лановецького міського комунального 
будинку дитячої та юнацької творчості. 
Керівник Ольга Голишева. 

  Плач журавляЖінка літнього 
віку повільно зверну-
ла на узбіччя дороги 
і попрямувала до лісу. 
Приходила  сюди 
часто. Довго сто-
яла під ясеном, 
на якому сиро-

-

б у л о 
місцем зустрічі великого і 
справжнього кохання. Тут бу-
вала мало не щодня, згадуючи 
щасливі миті, коли Назар лагідно 
промовляв: «Олесечко», а голубі, 
як небо, очі, сповнені любові, роз-
чинялися в її коханні. Як давно це 

ягоди. Ділилися мріями. Олеся 
хотіла стати вчителем, а він – 

допомагати людям зберегти 
й відновити 

сії - спорід- нені, не раз 
повторював Назар, адже 

вчитель лікує душу, а 
лікар – тіло. Незчули
ся, як сутінки почали 
опускатися на землю.

Прийшовши до
дому, Олеся всю ніч 

думала про хлопця. 

На життєвих 
перехрестях   Плач

Вона хотіла 
СИНА…
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*     *     *

Чемпіон світу у напів-
важкій вазі за версією WBC 
Олександр Гвоздик отримав 
іменний чемпіонський пояс 
від Всесвітньої боксерської 
ради (WBC). Під час вручен-
ня також був присутній про-
моутер українця Боб Арум. 
Нагадаємо, Гвоздик в чем-
піонському бою в 11-у раун-
ді відправив у нокаут Адо-
ніса Стівенсона. Його супер-
ник досі у важкому стані.

*     *     *
Українець Сергій Бога-

чук здобув дострокову пере-
могу на професійному рин-
зі. У ніч з суботи на неділю 
у Карсоні (США) він переміг 
пуерториканця Карлоса Гар-
сію Ернандеса. Українець но-
каутував суперника у шосто-
му раунді поєдинку. Це вже 
12-а перемога Сергія нокау-
том у 12 боях.

*     *     *
У португальському місті 

Валбон відбулося жеребку-
вання фінальної стадії жіно-
чого першості Європи 2019 
року з футзалу. Команда 
Олега Шайтанова після вда-
лого виступу в домашньому 
раунді кваліфікації проби-
лася у “Фінал чотирьох” пер-

шого в історії жіночого Євро. 
У півфіналі наша збірна зі-
грає з Португалією. Півфі-
нальні пари жіночого Євро-
2019 з футзалу: Росія – Іс-
панія; Португалія – Україна. 
Матчі півфіналів відбудуть-
ся 15 лютого. Матч за 3 міс-
це і фінал заплановано на 17 
лютого.

*     *     *

Володарем “Золотого 
м’яча-2018” став півзахис-
ник “Реалу” та збірної Хор-

ватії Лука Модріч. У цьому 
році він виграв Лігу чемпі-
онів зі своїм клубом, а та-
кож дійшов до фіналу Чем-
піонату світу з національ-
ною командою. Друге міс-
це дісталося Кріштіану Ро-
налду, який вигравав  “Зо-
лотий м’яч” у минулому і по-
заминулому роках, а трій-
ку найкращих замкнув пе-
реможець Ліги Європи з “Ат-
летико” і Чемпіонату світу 
зі збірною Франції Антуан 
Грізманн. Форвард Барсело-
ни та збірної Аргентини Ліо-
нель Мессі став у голосуван-
ні лише п’ятим. 

*     *     *
8 грудня, завершився 

термін висунення канди-
датів у конгрес УЄФА, Упер-

ше за 14 років в списку не-
має українського футболь-
ного функціонера Григо-
рія Суркіса. Згідно з нови-
ми правилами, у Виконком 
УЄФА можуть балотувати-
ся лише президент націо-
нальної футбольної федера-
ції, віце-президенти чи ге-
неральний секретар цієї ор-
ганізації. Останні шість ро-
ків Григорій Суркіс не за-
ймав жодної діючої поса-
ди у ФФУ. Від України до Ви-
конкому УЄФА буде балоту-
ватися Андрій Павелко, чия 
кандидатура була затвер-
джена Виконкомом в берез-
ні 2018 року. Вибори прези-
дента УЄФА і членів викон-
кому УЄФА відбудуться 7 
лютого 2019 року.

*     *     *
Легендарні чемпіони Ві-

талій та Володимир Клички 
традиційно були присутні 
на щорічному благодійному 
Гала-вечорі, який відбувся в 
Берліні. Брати взяли участь 
у благодійному телемарафо-
ні зі збору пожертв для до-
помоги дітям у багатьох кра-
їнах світу, який проводить 
німецький фонд «Серце ді-
тям». Цього року на благо-
дійні проекти фонду, вдало-
ся зібрати 18,5 млн. євро.

Спортивна арена

У Нью-Йорку Василь Ломаченко 
провів проти пуерториканця 
Хосе Педраси об’єднавчий бій за 

титули чемпіона світу у легкій вазі (до 
61,2 кг) за версіями WBA (Всесвітньої 
боксерської асоціації) та WBO 
(Всесвітньої боксерської організації).

Боксери обережно розпочали поєдинок та при-
святили перший раунд розвідці. Ломаченко дозво-
лив Педрасі працювати першим номером та активі-
зувався лише наприкінці трихвилинки.

У другому раунді українець почав нарощувати 
темп та провів кілька вибухових атак. Педраса вда-
ло захищався та тримав суперника на дистанції за 
допомогою джебу.

Пуерториканець намагався заплутати Лома-
ченка та постійно змінював стійку з правої на ліву. 
Попри це, українець у третьому раунді прорвався 
на близьку дистанцію та завдав Педрасі першого 
потужного удару. Між тим і Ломаченко отримав не-
приємний випад, після якого у нього з’явилося роз-
січення на лівій брові.

У четвертому раунді Василь почав пресингува-
ти та притискати суперника до канатів, завдавши 
йому перед гонгом разючого удару лівою.

У шостому раунді українець продовжив домі-
нувати у ринзі та вразив суперника серією із трьох 
ударів, одним із яких влучив у щелепу. Він впевне-
но лідирував за очками, тому Педрасі було необхід-
но рятувати бій.  Та в 11-му раунді Ломаченко за-
тиснув суперника біля канатів і почав бомбарду-
вати його десятками ударів. Педраса не відпові-
дав та врешті опустився на коліно, змусивши рефе-
рі відрахувати нокдаун. Одразу після цього Василь 
ударом по корпусу відправив пуерториканця у ще 
один нокдаун, але той знову піднявся.

В останньому раунді Ломаченко контролював 
ситуацію на рингу та не йшов на добивання, впев-
нено довівши бій до перемоги за очками - 119:107, 
117:109, 117:109.

За цей поєдинок чемпіон світу WBA і WBO в лег-
кій вазі Василь Ломаченко заробив  у загальному 
майже 2 мільйони доларів. Педраса заробив удвічі 
менше. 

Після перемоги українець став третім у рейтин-
гу найкращих боксерів світу незалежно від вагової 
категорії. Василь обійшов співвітчизника Олексан-
дра Усика й виявився кращим за казаха Геннадія Го-
ловкіна. Також позаду Ломаченка британець Енто-
ні Джошуа.

Як завжди, багатомільйонна 
армія українських уболі-
вальників буде переживати 

за наших хлопців та дівчат.

З першими стартами нового сезону 
прийшли й перші успіхи українських бі-
атлоністів.

Так, Анастасія Меркушина в тандемі 
з Артемом Тищенком здобули бронзу в 
одиночному міксті. А напередодні, Сер-
гій Семенов потрапив до квіткової цере-
монії в своїй улюбленій дисципліні - ін-
дивідуальній гонці на 20 км.

Родзинкою старту сезону стала фе-
номенальна перемога лідера збірної 
України Юлії Джими в індивідуальній 
гонці на 15 км.

1-Й ЕТАП. ПОКЛЮКА, СЛОВЕНІЯ
2 грудня – Анастасія Меркушина та Артем Ти-
щенко вибороли бронзу в одиночному міксті.
2 грудня – у класичній змішаній естафеті 
українці посіли 9 місце. Тріумфували фран-
цузькі спортсмени.
5 грудня – Сергій Семенов посів 6 місце та по-
трапив у квіткову церемонію в індивідуаль-
ній гонці.
6 грудня – Юлія Джима здобула історичну пе-
ремогу в індивідуалці та очолила загальний 
залік КС.
7 грудня – українці не вразили результатами 
в спринтерській гонці на Кубку світу
8 грудня – Джима втратила жовту майку ліде-
ра за підсумками спринтерської гонки
9 грудня – невдала гонка переслідування для 
чоловічої і жіночої збірної України.
2-Й ЕТАП. ХОХФІЛЬЦЕН, АВСТРІЯ
13 грудня - спринт (жінки)

14 грудня - спринт (чоловіки)
15 грудня - гонка переслідування (жінки)
15 грудня - гонка переслідування (чоловіки)
16 грудня - естафета (жінки)
16 грудня - естафета (чоловіки)
3-Й ЕТАП. НОВЕ МЄСТО, ЧЕХІЯ
20 грудня - спринт (чоловіки)
21 грудня - спринт (жінки)
22 грудня - гонка переслідування (чоловіки)
22 грудня - гонка переслідування (жінки)
23 грудня - мас-старт (чоловіки)
23 грудня - мас-старт (жінки)
4-Й ЕТАП. ОБЕРГОФ, НІМЕЧЧИНА
10 січня - спринт (жінки)
11 січня - спринт (чоловіки)
12 січня - гонка переслідування (жінки)
12 січня - гонка переслідування (чоловіки)
13 січня - естафета (жінки)
13 січня - естафета (чоловіки)
5-Й ЕТАП. РУПОЛЬДИНГ, НІМЕЧЧИНА
16 січня - спринт (чоловіки)
17 січня - спринт (жінки)
18 січня - естафета (чоловіки)
19 січня - естафета (жінки)
20 січня - мас-старт (чоловіки)
20 січня - мас-старт (жінки)
6-Й ЕТАП. АНТХОЛЬЦ, ІТАЛІЯ
24 січня - спринт (жінки)
25 січня - спринт (чоловіки)
26 січня - гонка переслідування (жінки)
26 січня - гонка переслідування (чоловіки)
27 січня - мас-старт (жінки)
27 січня - мас-старт (чоловіки)
7-Й ЕТАП. КЕНМОР, КАНАДА
7 лютого - індивідуальна гонка (чоловіки)
8 лютого - індивідуальна гонка (жінки)
9 лютого - естафета (чоловіки)
10 лютого - естафета (жінки)
10 лютого - мас-старт (чоловіки)

11 лютого - мас-старт (жінки)
8-Й ЕТАП. СОЛТ-ЛЕЙК-СІТІ, США
14 лютого - спринт (жінки)
15 лютого - спринт (чоловіки)
16 лютого - мас-старт (жінки)
17 лютого - мас-старт (чоловіки)
17 лютого - сингл-мікст
18 лютого - змішана естафета
ЧЕМПІОНАТ СВІТУ. ЕСТЕРСУНД, ШВЕЦІЯ
7 березня - змішана естафета
9 березня - спринт (жінки)
9 березня - спринт (чоловіки)
10 березня - гонка переслідування (жінки)
10 березня - гонка переслідування (чоловіки)
12 березня - індивідуальна гонка (жінки)
13 березня - індивідуальна гонка (чоловіки)
14 березня - сингл-мікст
16 березня - естафета (жінки)
16 березня - естафета (чоловіки)
17 березня - мас-старт (жінки)
17 березня - мас-старт (чоловіки)
9-Й ЕТАП. ХОЛМЕНКОЛЛЕН, НОРВЕГІЯ
21 березня - спринт (жінки)
22 березня - спринт (чоловіки)
23 березня - гонка переслідування (жінки)
23 березня - гонка переслідування (чоловіки)
24 березня - мас-старт (жінки)
24 березня - мас-старт (чоловіки)

Маріуполь приймав донецький Шах-
тар. У першому таймі “гірники” контро-
лювали хід гри, але азовці зуміли зберег-
ти ворота недоторканними. Втім, у другій 
половині матчу підопічні Бабича “поси-
палися”. Спочатку Степаненко шикарним 
ударом через себе відкрив рахунок. Ста-
лося це на 62-й хвилині. Вже на 64-й хви-
лині Жуніор Мораес вбив інтригу у про-
тистоянні. Ще через кілька хвилин Мора-
ес асистував Марлосу, який довів рахунок 
до розгромного. Зоря завершила фут-
больний рік перемогою над аутсайдером 

національної першості Арсеналом-Київ. 
Динамо завершило рік в чемпіонаті Укра-
їни виїзною перемогою над Карпатами. 
Полтавська Ворскла на виїзді мінімаль-
но обіграла Чорноморець.  Останній матч 
перед зимовою паузою провели Олімпік 
та Десна. Команди визначити сильнішого 
не змогли, розписавши мирову. Львів за-
вдяки дублю Володимира Адамюка здо-
був виїзну перемогу над Олександрією.

РЕЗУЛЬТАТИ ТУРУ:
Маріуполь - Шахтар - 0 : 3
Зоря -Арсенал-Київ - 3 : 0
Карпати – Динамо - 0 : 4
Чорноморець – Ворскла - 0 : 1
Олімпік – Десна - 1 : 1
Олександрія – Львів - 1 : 2

НА ЗИМОВИЙ АНТРАКТ КОМАНДИ 
ВІДПРАВИЛИСЯ ЗА ТАКИХ РОЗКЛАДІВ 

У ТУРНІРНІЙ ТАБЛИЦІ:
1 Шахтар  18  45
2 Динамо  18  38
3 Олександрія  18  36
4 Зоря  18  28
5 Ворскла 18  27
6 Десна 18  24
7 Маріуполь 18  24
8 Львів 18  23
9 Олімпік 18  19
10 Карпати 18  17
11 Чорноморець  18  12
12 Арсенал-Київ  18  8

Український  
нокаутер 

збирає пояси

Чекаємо перемог у біатлоні
2 грудня, у словенській Поклюці стартував біатлонний сезон 2018/19.

На перерву до весни
В Українській Прем’єр-лізі відбувся останній  

у 2018 році тур перед тривалою паузою.
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В Індії багато хвороб лікують за допо-
могою аюрведи. Всупереч наявній у нас 
думці, аюрведа, хоч і вважається медици-
ною альтернативною, на практиці вико-
ристовує традиційні способи діагностики 
і цілком цивілізовані в нашому уявленні 
методи лікування. При цьому, знання і, 
засновані на них методики, залишаються 
практично незмінними вже понад 6 тисяч  
років. Як це пояснити?

За відповіддю я вирушила в Індію – на 
історичну батьківщину аюрведи - з не-
звичайним прес-туром, який організував 
Український журналістський фонд.

Острівець гармонії у 
шумі моторікш 

Літак плавно приземлився в аеропор-
ту міста Трівандрум, що в штаті Керала 
– на історичній батьківщині аюрведи. 
Ніч, тепло-волога атмосфера, сотні ка-
рих очей, шум, гам, море машин, мото-
рікші… Миготять дрібні плакатики на 
англійській мові, серед них знаходимо 
«Somatheeram». Хлопчина з білозубою 
широкою усмішкою радіє групі журналіс-
тів з України. Розпитує, як долетіли, про-
воджає в автобус, роздає воду і шоколад. 
Ще 40 хвилин - і нас зустрічають у само-
му госпіталі (так називається санаторій-
пансіонат), який нас гостинно прийняв. 

Курортний комплекс «Дослідниць-
кий інститут і аюрведична клініка 
Somatheeram» (www.somatheeram.in) роз-
ташований на крутому обриві над Аравій-
ським морем, має приголомшливу пано-
раму на безкінечний пляж. Уся територія 
потопає в зелені та квітах (згодом я дізна-
лася, що госпіталь має свій ботанічний сад 
на 6 гектарах, де й вирощують усі трави 
для лікування). Симпатичні будиночки-
бунгало, обов’язково - живі квіти у вазоч-
ках. І де ж від них подітися – багато усякої 
сумирної живності: ігуанки, бурундучки, 
павичі.  Ще один подив – ресторан із аюр-
ведичною кухнею, де я нарахувала близь-
ко 100 вегетаріанських страв. 

Хто ти?
Отак, приємно вражена, в очікуванні 

нових відкриттів, я з колегами прийшла 
на зустріч із керівництвом госпіталю і 
доктором аюрведи Сіною.    

«Намасте!», – склавши руки в молитві 
і схиливши голову в поклоні, доктор Сіна 
привітала журналістів з України. Згодом 

ми дізналися, що «Намасте» – універсаль-
не вітання в індусів, що означає: «Я бачу в 
тобі Бога». За весь час перебування в Со-
матірамі ми чули це вітання-зізнання ба-
гато разів і вже й самі почали так вітати-
ся. Від доктора Сіни ми отримали коротку 
настанову: «Аюрведа – це наука про жит-
тя. Принцип аюрведи – з’єднувати тілес-
не, ментальне, духовне, емоційне». Все те, 
що ми в 21 столітті намагаємося дізнати-
ся з просунутих тренінгів і від потужних 
психологів, давно відкрили до нас.

Аюрведа, як система зцілення, ставить 
дуже непросте запитання: хто ти? Ось так 
- відразу і по суті. Хто ти є? Які твої фізич-
ні, емоційні і духовні особливості? Яким 
чином енергія й інформація з усього сві-
ту перетворюється в твої особисті надії і 
мрії? Як це впливає на твою роботу, вза-
ємини з людьми, їжу, реакцію на стреси 
і навіть на те, о котрій годині ти лягаєш 
спати, о котрій встаєш, які сни тобі снять-
ся. Що робить тебе не таким, як інші 
люди, і що у тебе з ними спільного? Які 
твої сильні і слабкі сторони? Згідно з аюр-
ведою, відповіді на всі ці питання можуть 
бути виражені через індивідуальну кон-
ституцію тіла, унікальний взаємозв'язок 
думок, почуттів і фізичних проявів.

Так от яка в мене доша!
В аюрведі даний від природи стан, або 

ознаки, називаються доші. Є більш пові-
тряний (літаючий, мрійливий) тип – вата, 
є вогняний проривний (діяльний) – пітта, 
і є земний (стабільний, повільний) – кап-
ха. У кожному з нас присутні всі три, пи-
тання - в балансі. Іноді обставини життя 
або власні дії виводять з рівноваги то 
одне, то інше. Чи можна при цьому допо-
могти бути більш спокійними і збалансо-
ваними в думках і почуттях? На це в аюр-
веді є свої прийоми.

Панчакарма 
починається

 з очищення вогнем 
Наша група журналістів проходила в 

госпіталі Соматірам найдавніший аюрве-
дичний метод очищення тіла і свідомості 
– панчакарма – це сучасний детокс, пере-
завантаження. Є різні форми, жорсткі та 
м'які, але щоразу це - індивідуальна, піді-
брана для конкретної людини, система 
кроків щодо приведення її у баланс. При-

чому тілом, розумом і духом.
Панча – п’ять, карма – дія. П’ять дій 

для очищення одночасно тіла, думок і 
душі: розслаблюючий масаж із промаслю-
ванням, індійська парилка, прийом масла 
всередину, очищення стравоходу через 
клізми і блювоту, очищення слизових 
носа, кровопускання, спеціальна дієта. 
Власне, все йде від запиту. 

І ніякого
 УЗД, МРТ, ЕКГ, РЕГ і т.д. 
Перше спілкування з лікарем тривало 

півгодини і мені здалося, що вона мене 
бачить наскрізь. Доктор заміряла пульс 
у декількох точках передпліччя, провела 
загальний огляд, ставила десятки питань, 
навіть мріями поцікавилася.  І ніякого 
УЗД, МРТ, ЕКГ, РЕГ і т.д. Я за традицією 
чекала на діагнози. Я ж їх знаю, але ці-
каво, чи почую такі ж! Не збіглося, бо те, 
що в нас називають хворобою, в аюрве-
ді це вже четверта стадія хвороби, а по-
трібно шукати першопричину. У давнину 
до лікарів йшли не тоді, коли, приміром, 
уже боліли суглоби чи мучили закрепи, а 
коли помічали, що в характері з’являлася 
злість чи заздрість, жага до багатства.   

Повне промащування 
маслом гхі 

та кунжутною олією 
Миловидна індіанка Суджу, постійно 

всміхаючись, запросила мене в напівтем-
ну кімнату й почала наді мною чаклува-
ти: запалила аромапалички, помолилася, 
поклала на мою голову свою долоню і 
тихенько заспівала. Вібрації її голосу по-
троху знімали напругу з мого тіла, але не 
з голови – я за звичкою продовжувала все 
контролювати й фіксувати кожен рух Су-
джу. Вона ж вправно почала масажувати 
мені шию, голову, спину. Аж тут з’явилася 
друга, трішки молодша, індіанка Айшен і, 
звернувшись до вогню та поклонившись 
мені, почала синхронно зі старшою напар-
ницею обливати мене теплою кунжутною 
олією і змащувати нею кожну клітинку 
тіла. Далі треба було лягати на матрац на 
столі – починалися масажі в чотири руки.   

Кожен вид масажу відпрацьовувався 
тричі: масаж голови і рук, масаж загаль-
ний, масаж трав'яними мішечками, пу-
дровий із трави і гороху, масаж масляний 
на лоб, масаж масляний на голову, масаж 
пальців і в кінці масляні ванни, коли на 

тебе ллють тепле масло і воно ніжно огор-
тає все тіло. Моїх дівчат-подруг навіть ку-
пали в теплому молоці.

До того ж, масляні закапування носа, 
очей. Окремо треба сказати про те, з яки-
ми надзусиллями треба було випити те-
пле масло гхі. Це – різновид очищеного 
пряженого масла. Згідно з аюрведою, гхі 
володіє омолоджуючими й тонізуючими 
властивостями. 

«Ти – це те, що їси»
Звичайно, панчакарма передбачає 

очищення за допомогою дієти. Зазвичай, 
дотримуються вегетаріанського харчу-
вання, підібраного індивідуально в за-
лежності від балансу дош і запиту. До речі, 
борщ – це також аюрведична страва, але 
без жирного м’яса. 

До нової їжі я звикала кілька днів. По-
перше, від їжі аж пашіло в роті – все дуже 
гостре, але жодного разу не було печії. 
По-друге, ні грама м’яса, а всі ситі й задо-
волені. По-третє, ніякого алкоголю, а всі з 
настроєм, веселі, привітні. 

 Що я отримала 
в результаті?

З’явився новий погляд на систему сво-
го тіла й організму в цілому. А ще - наро-
дилися нові ідеї і мрії. І тепер я знаю, що 
є перевірена методика «злізти» з хімічних 
засобів лікування. І їй уже кілька тисячо-
літь. Що  потрібно перезавантажуватися 
вчасно, і баланс буде зсередини назовні. 

Тільки на 5-й день відпочинку я на-
вчилася зупинятися «тут і зараз» і про-
сто дивитися на зелень, квіти, море, небо, 
людей… До речі, там люди бачать один 
одного без «нальоту», косметики і мод-
них речей, без гламуру і витребеньок. Ти 
бачиш, і тебе бачать просто людиною, 
жінкою і чоловіком, видно всю суть, ти, як 
на рентгені. Відкриваєшся світу, і він від-
кривається тобі.

Я дуже хочу пережити ці емоції знову і 
знову! Намасте!

Окрема вдячність Українському 
журналістському фонду на чолі з го-
ловою правління Людмилою Ольхов-
ською та власнику аюрведичної мережі 
Somatheeram Бебі Метью (Індія, штат 
Керала) за надану можливість доторкну-
тися до мудрості Аюрведи й відчути в 
реальності багатотисячолітню науку про 
життя.  

Юлія МИХАЙЛИЧЕНКО.

«ТИ ВІДКРИВАЄШСЯ СВІТУ, 
і світ відкривається тобі...»
Група українських журналістів в Індії 

дізнавалася таємниці аюрведи - 
тисячолітньої науки про життя
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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, 18.00, 21.00, 03.00 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
09.40 Т/с “Елiза”.
11.25, 14.10 Телепродаж.
11.55 Енеїда.
13.15, 14.30 РадiоДень.
13.40 Д/с “Бюджетний вiдпочинок”.
15.20 Чудова гра.
15.50 Д/с “Цiкаво.com”.
16.20, 04.10 Лайфхак українською.
16.55 По обiдi шоу.
18.20, 03.35 Тема дня.
19.00 Разом.
19.35 Д/с “Жива природа”.
19.50 Т/с “Дiрк Джентлi”.
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.45 UA:Бiатлон. Студiя.
22.15 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.45, 02.30 Складна розмова.
23.30 Телепродаж Тюсо.
01.40 Розсекречена iсторiя.
04.20 #NeoСцена з Олегом Вергелiсом.
04.50 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, 11.25, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.15 “Мiняю жiнку 7”.
14.35 “Сiмейнi мелодрами”.
15.35 Т/с “Моє чуже життя”.
16.30 “Секретнi матерiали”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова Во-

лодарка”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45 Х/ф “За правом любовi”.
21.45 “Мiняю жiнку 14”.
23.30, 00.50 Х/ф “Шанхайський полу-

день”.
01.45 Х/ф “Артистка”.

Iíòер
02.50 Х/ф “Зайчик”.
03.30, 04.10, 05.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.45 “Top Shop”.
06.00 М/ф.
06.15, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 “Новини”.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 01.50 “Стосується 

кожного”.
11.15, 12.25 Х/ф “Жандарм на вiдпочинку”.
13.50 Х/ф “Жандарм i жандарметки”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
23.50 Х/ф “За сiрниками”.

ICTV
04.30 Скарб нацiї.
04.40 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 Секретний фронт. Дайджест.
10.35, 13.15 Х/ф “Подорож до центру 

Землi”, 1 i 2 с.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.00, 16.20 Х/ф “Трансформери 3: Тем-

ний бiк Мiсяця”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Прорвемось!
21.25 Т/с “Обмани себе”.
22.35 Свобода слова.
00.50 Х/ф “Чорнокнижник”.
02.35 Т/с “Прокурори”.
03.15 Т/с “Патруль. Самооборона”.

ÑТБ
05.50, 09.00, 19.00, 23.40, 00.40 Т/с “Коли 

ми вдома”.
06.55 Все буде добре! (16+).
10.00 Зваженi та щасливi.
13.05 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.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
03.30 Абзац.
03.40 Служба розшуку дiтей.
05.05, 06.15 Kids` Time.
05.10 М/с “Том i Джерi шоу”.
06.20 Х/ф “Голос монстра”.
08.30 Х/ф “Я вбиваю велетнiв”.
10.30 Х/ф “Затура”.
12.30 Х/ф “Робот Чаппi”.
15.00 Х/ф “Трон: Спадщина”.
17.40, 02.30 Таємний агент.
19.00 Ревiзор.
22.00 Пристрастi за ревiзором.
00.30 Пост шоу. Таємний агент.

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

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

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

07.30 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.
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, 

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 “Квiти дощу”, 1 i 2 с.
23.30 Х/ф “Бiлоснiжка i мисливець”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Каспер”.
08.00 Т/с “Дорогий лiкар”.
09.50 Х/ф “Крадене побачення”.
11.40 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 “Раптово вагiтна”.
01.50 “Їже, я люблю тебе!”

ÍТÍ
05.25, 04.45 “Top Shop”.
06.25 Х/ф “Найостаннiший день”.
08.25, 18.20 “Свiдок. Агенти”.
09.00 Х/ф “Таємниця “Чорних дроздiв”.
10.55, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
12.50 Т/с “Кулагiн та партнери”.
14.55, 16.50, 03.20 “Речовий доказ”.
21.05 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Перетинаючи межу”.
01.55 “Легенди бандитського Києва”.
03.15 “Випадковий свiдок”.
03.40 “Правда життя. Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф “Король сноуборду”.
11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.00, 20.00 Танька i Володька.
15.00, 03.40 Вiталька.
17.00, 02.50 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
19.00 Вечiрка 2.
21.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Готель Галiцiя.
23.00 ЛавЛавCar 3.

00.00 Країна У. Новий рiк.
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.
08.15, 14.15 Правда життя.
09.20 Африканськi рiчки: дари дощiв.
10.20, 17.45 Шалена подорож.
11.15 У пошуках iнновацiй.
12.15 Брама часу.
13.10, 19.40 Речовий доказ.
15.10, 23.35 Повiтрянi воїни.
16.00, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
16.45, 22.40 Планета Земля.
18.40, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
00.40 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Ключi вiд неба”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Стережися 

автомобiля”.
09.30, 02.15 “Позаочi”.
10.20 “Моя правда”.
11.10 Х/ф “Слiд Сокола”.
13.05 Х/ф “Туз”.
14.55 Х/ф “Блакитна стрiла”.
16.45 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
19.20 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
21.20 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.20 Х/ф “Невиправний брехун”.
00.50 Х/ф “Непiддаються”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
09.15, 18.15 “Спецкор”.
10.00, 18.50 “ДжеДАI”.
10.35 Т/с “Стоматолог”.
14.40 Х/ф “Бюро людяностi”.
16.20 Х/ф “Повернення Геркулеса”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.35 Т/с “Кiстки 4”.
23.20 Т/с “Кiстки 3”.
01.00 “Секретнi файли”.
01.55 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 03.00 Оттак мастак!
07.30 Мамареготала. Найкраще.
09.45 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.05 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”.
20.25 Т/с “СуперКопи”.
22.00 Т/с “Унiвер. Нова общага”.

ªâроñïорò
00.00 Настiльний тенiс. Фiнал свiтового 

туру. Корея.
01.30, 08.45 Бiатлон. Кубок свiту. 

Хохфiльцен. Чоловiки. Естафета.
02.30 Велоспорт (трек). Кубок свiту. Лон-

дон.
04.00, 09.30, 14.30 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Кубок свiту. Енгельберг. 
HS 137.

05.30, 18.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Аль-
та Бадiа. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

06.00, 11.00, 16.00 Снукер. Scottish Open. 
Фiнал.

08.00, 21.05 Бiатлон. Кубок свiту. 
Хохфiльцен. Жiнки. Естафета.

13.00 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Жеребку-
вання.

13.30, 18.00 Автоперегони. Формула E. 
Саудiвська Аравiя. Перегони.

14.00 Футбол. Лiга Європи. Жеребкування.
19.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Аль-

та Бадiа. Чоловiки. Паралельний 
слалом-гiгант.

21.30 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Чи-
каго” - “Сан-Хосе”.

22.30 Санний спорт. Кубок свiту. Лейк Пле-
сид. Спринт.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Ман Сiтi - Евертон. Чемпiонат Англiї.
07.45, 15.10, 21.40 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Шахтар - Лiон. Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00 “Великий футбол”.
11.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.40, 13.25 “Лiга чемпiонiв”.
13.00 Live. Жеребкування 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
13.40, 14.30 “Шлях в Баку”.
14.00 Live. Жеребкування 1/16 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
14.55 Коефiцiєнти ФIФА/УЄФА.
15.00, 16.55, 22.10, 01.35, 03.40 Топ-матч.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
17.05 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.00, 21.35 Передмова до “Мiлан - ПСВ” 

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

18.05 Мiлан - ПСВ. 1/2 фiналу (2004/05). 
Золота Колекцiя Лiги чемпiонiв з А. 
Шевченком.

19.50 ПСВ - Мiлан. 1/2 фiналу (2004/05). 
Золота Колекцiя Лiги чемпiонiв з А. 
Шевченком.

22.50 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
23.45 Рома - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
01.50 Генк - Сарпсборг. Лiга Європи УЄФА.
03.55 Саутгемптон - Арсенал. Чемпiонат 

Англiї.

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

15.00, 18.00, 21.00, 03.00 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
09.30, 11.50, 14.25, 15.10, 16.50, 19.30, 

23.15, 04.05, 05.25 Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.25, 14.10 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смаки культур”.
13.15, 14.30 РадiоДень.
13.40 Д/с “Бюджетний вiдпочинок”.
15.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
16.55 UA:Фольк.
18.20, 03.35 Тема дня.
19.00 Спiльно.
19.35 Д/с “Жива природа”.
19.50 Т/с “Дiрк Джентлi”.
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Д/с “Погляд зсередини”.
22.45 Перша шпальта.
23.30 Телепродаж Тюсо.
01.40 Розсекречена iсторiя.
02.30 Складна розмова.
04.10 Лайфхак українською.
04.20 #БiблiоFUN з Р. Семкiвим.
04.50 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”.
13.00 “Мiняю жiнку”.
14.30 “Сiмейнi мелодрами”.
15.30 Т/с “Моє чуже життя”.
16.30 “Секретнi матерiали”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова Во-

лодарка”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45 Х/ф “За правом любовi”.
21.45, 23.45, 00.50 “Iнспектор. Мiста”.
01.40 Х/ф “Артистка”.

Iíòер
04.45 “Top Shop”.
05.15 “Подробицi” - “Час”.
06.00 М/ф.
06.20, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
1 0 . 2 5 ,  1 2 . 2 5  Х/ф  “Жандарм  i 

iнопланетяни”.
12.50 Т/с “Вогнем i мечем”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.50 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
23.50 Х/ф “Мiмiно”.
03.30 “Орел i решка. Шопiнг”.

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

Стогнiєм.
10.10 Прорвемось!
11.10 Антизомбi.
12.05, 13.15 Х/ф “Випробування вогнем”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.00, 16.20 Т/с “Пес”.
16.40, 21.25 Т/с “Обмани себе”.
17.45 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
22.45 “На трьох”.
23.50 Х/ф “Останнi лицарi”.
02.10 Т/с “Прокурори”.
02.50 Т/с “Патруль. Самооборона”.

ÑТБ
05.45, 08.50, 19.00, 23.45, 00.45 Т/с “Коли 

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

Íоâий êаíаë
03.45, 02.00 Зона ночi.
04.55 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”.
10.00, 22.00 Т/с “Чаклунки”.
10.50 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
17.00, 19.00 Вар`яти.
21.00 Т/с “Будиночок на щастя”.
23.00 Х/ф “Мара”.

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 “Квiти дощу”, 3 i 4 с.
23.20 Без панiки.
00.00, 02.15 Т/с “CSI: Маямi”.

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!”
03.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.10 Х/ф “Сангам”.
08.30 “Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Небезпечнi друзi”.
10.55, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
12.50 Т/с “Кулагiн та партнери”.
14.45, 16.50, 03.35 “Речовий доказ”.
21.10 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Перетинаючи межу”.
01.55 “Легенди бандитського Києва”.
03.15 “Випадковий свiдок”.
04.00 “Правда життя. Професiї”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Школа монстрiв: Електрично”.
11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.00, 19.00 Вечiрка 2.
14.00, 20.00 Танька i Володька.
15.00, 03.40 Вiталька.
17.00, 02.50 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
21.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Готель Галiцiя.
23.00 ЛавЛавCar 3.

00.00 Країна У. Новий рiк.
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.
08.20, 14.00 Правда життя.
09.25 Африканськi рiчки: дари дощiв.
10.25, 17.50 Шалена подорож.
11.20 Скептик.
12.10 Брама часу. Сексуальнi вiйни.
12.50, 19.40 Речовий доказ.
15.00, 23.35 Повiтрянi воїни.
16.00, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
16.55, 22.40 Планета Земля.
18.45, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
00.35 Мiстична Україна.
02.15 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф “Версiя полковника Зорiна”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Невiдома версiя. Джентльмени 

удачi”.
09.30, 00.55 “Позаочi”.
10.20 “Моя правда”.
11.10 Х/ф “Небилицi про Iвана”.
12.50 Х/ф “Материнська клятва”.
15.20 Х/ф “Повернення “Святого Луки”.
17.10 Х/ф “Чорний принц”.
19.00 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
21.00, 02.10 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Час бажань”.
01.45 “Спогади”.
03.40 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
08.25, 01.55 Т/с “Мушкетери 2”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.
10.50, 17.15 “Загублений свiт”.

12.55 Вiдеобiмба.
13.10 Х/ф “Акулячий торнадо: Четверте 

пробудження”.
14.55 Х/ф “Бен-Гур”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.35, 03.00 Т/с “Кiстки 4”.
23.20 Т/с “Кiстки 3”.
01.00 “Секретнi файли”.
03.40 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 04.15 Оттак мастак!
07.30 Мамареготала. Найкраще.
09.45 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.15 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.15 М/с “Футурама”.
13.10 М/с “Сiмпсони”.
17.35 Т/с “Куратори”.
18.35 Т/с “Дефективи”.
20.25 Т/с “СуперКопи”.
22.00 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
00.10 Мамареготала-шоу.
03.00 “Роздовбаї”.
05.10 Чистоплюї.

ªâроñïорò
23.30, 05.45, 09.30, 11.45, 16.45 Бiатлон. 

Кубок свiту. Хохфiльцен. Чоловiки. 
Естафета.

00.35 “Watts”.
00.45, 08.00, 14.00 Снукер. Scottish Open. 

Фiнал.
02.30 Настiльний тенiс. Фiнал свiтового 

туру. Корея.
04.00, 10.00, 17.30 Гiрськi лижi. Кубок 

свiту. Альта Бадiа. Чоловiки. Пара-
лельний слалом-гiгант.

05.00, 11.00, 16.00 Бiатлон. Кубок свiту. 
Хохфiльцен. Жiнки. Естафета.

06.30, 12.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Енгельберг. HS 137.

19.00 Кiнний спорт. Global Champions 
Tour. Прага.

20.00 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”. Нага-
но-1998. Хокей. Фiнал.

21.05 Автоперегони. Формула E. “Пер-
спектива”.

21.15 Автоперегони. Формула E. Саудiвська 
Аравiя. Огляд.

22.15 Автоперегони. WTCR. Огляд сезону.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 16.00 “Європейський weekend”.
06.45, 23.25 Журнал Лiги чемпiонiв.
07.15 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
08.10 Торiно - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.20 Спортiнг - Ворскла. Лiга Євро-

пи УЄФА.
12.10 “Великий футбол”.
13.55 Лiверпуль - МЮ. Чемпiонат Англiї.
16.50 Аталанта - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
18.40 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
19.35 Ман Сiтi - Хоффенхайм. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
21.25 Live. Болонья - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
23.55 Тоттенхем - Бернлi. Чемпiонат Англiї.
01.45, 03.50 Топ-матч.
02.00 Олiмпiакос - Мiлан. Лiга Європи 

УЄФА.
04.00 Сампдорiя - Парма. Чемпiонат Iталiї.

Поíедіëоê

Віâòороê

17 грудня

18 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, 18.00, 21.00, 03.40 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
09.30, 11.50, 14.25, 15.10, 16.50, 19.20, 

23.15, 04.45 Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.25, 14.10 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смаки культур”.
13.15 РадiоДень.
13.40 Д/с “Бюджетний вiдпочинок”.
14.30 52 вiкенди.
15.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
16.55 Концертна програма “Коло мрiй”.
18.30, 01.40 Футбол. Клубний ЧС-2018. 

Пiвфiнал.
20.30 Д/с “Життя з левами”.
21.25, 04.05 UA:Спорт.
21.45 Складна розмова.
22.15 Д/с “Погляд зсередини”.
22.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
23.30 Телепродаж Тюсо.
03.15 Нашi грошi.
04.15 Тема дня.
04.50 Лайфхак українською.
05.05 #KiноWALL з С. Тримбачем.
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, 11.20, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.10 “Мiняю жiнку 7”, 12 с.
14.35 “Сiмейнi мелодрами”.
15.35 Т/с “Моє чуже життя”.
16.30 “Секретнi матерiали”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова Во-

лодарка”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45 Х/ф “За правом любовi”.
21.45, 22.55 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
00.05, 00.50 Х/ф “Белль”.
02.20 “Свiтське життя”.

Iíòер
04.45 “Top Shop”.
05.15 “Подробицi” - “Час”.
06.00 М/ф.
06.10, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00 “Марафон. Диво починається”.
10.25, 12.25 Х/ф “Пiдiрвiть банк”.
12.00, 17.40 Новини.
12.50 Т/с “Вогнем i мечем”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.50 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
23.50 Х/ф “В зонi особливої уваги”.
03.30 “Орел i решка. Шопiнг”.

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей.
04.20 Студiя Вашингтон.
04.25 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.05 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
12.05, 13.20 Х/ф “Останнi лицарi”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.55, 16.20 Т/с “Пес”.
16.40, 21.25 Т/с “Обмани себе”.
17.45 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
22.25 “На трьох”.
23.40 Х/ф “Iмперiя вовкiв”.
02.00 Т/с “Прокурори”.
02.45 Т/с “Патруль. Самооборона”.

ÑТБ
05.45, 08.45, 19.00, 23.45, 00.45 Т/с “Коли 

ми вдома”.
06.40 Все буде добре!
09.45, 20.00, 22.35 МастерШеф.
12.55 Битва екстрасенсiв.
15.25 Все буде добре! (16+).
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.15 Зона ночi.
04.20 Абзац.
06.05, 07.25 Kids` Time.
06.10 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.30, 01.20 Київ вдень i вночi.
08.30 Т/с “Любов напрокат”.
09.30, 22.00 Т/с “Чаклунки”.
10.30 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
16.00, 21.00 Т/с “Будиночок на щастя”.
17.00, 19.00 Екси.
23.00 Х/ф “Закляття”.
02.10 Служба розшуку дiтей.

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

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

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

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

07.25 Драйв.
07.30 Медекспертиза.

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

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

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

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

03.50 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 “Квiти дощу”, 5 i 6 с.
23.20 Гучна справа.
00.00, 02.15 Т/с “CSI: Маямi”.

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!”
03.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00, 12.50 Т/с “Кулагiн та партнери”.
06.55 Х/ф “Сумлiння”.
08.30 “Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Зникнення”.
11.00, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
14.45, 16.50, 03.20 “Речовий доказ”.
21.25 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Перетинаючи межу”.
01.55 “Легенди бандитського Києва”.
03.15 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Правда життя. Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Русалонька”.
11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.00, 19.00 Вечiрка 2.
14.00, 20.00 Танька i Володька.
15.00, 03.40 Вiталька.
17.00, 02.50 Панянка-селянка.

18.00 4 весiлля.
21.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Готель Галiцiя.
23.00 ЛавЛавCar 3.
00.00 Країна У. Новий рiк.
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, 02.05 Правда життя.
09.05 Африканськi рiчки: дари дощiв.
10.05 Шалена подорож.
11.00 Скептик.
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 Планета Земля.
17.45 Шалена подорож. Австралiя. Дарвiн.
18.40, 20.45 Фантастичнi iсторiї.
00.25 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Вечiр напередоднi Iвана Ку-

пала”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.50 “Моя правда”.
09.30, 01.30 “Спогади”.
10.00, 00.40 “Позаочi”.
11.40 Х/ф “Руда фея”.
12.55 Х/ф “Сiнг-Сiнг”.
15.05 Х/ф “Корпус генерала Шубникова”.
16.50 Х/ф “З життя начальника карно-

го розшуку”.
19.00 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
21.00, 02.20 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Старий знайомий”.
03.50 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 12.50 “Помста природи”.
08.25, 01.55 Т/с “Мушкетери 2”.
09.30, 18.15 “Спецкор”.
10.10, 18.50 “ДжеДАI”.

10.50, 17.15 “Загублений свiт”.
15.20 Х/ф “Перше вбивство”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.35, 23.20, 03.00 Т/с “Кiстки 4”.
01.00 “Секретнi файли”.
03.40 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 04.10 Оттак мастак!
07.30 Мамареготала. Найкраще.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.10 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.10 М/с “Футурама”.
13.10 М/с “Сiмпсони”.
17.35 Т/с “Куратори”.
18.35 Т/с “Дефективи”.
20.20 Т/с “СуперКопи”.
22.00 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
00.00 Мамареготала-шоу.
02.55 “Роздовбаї”.
05.05 Чистоплюї.

ªâроñïорò
23.15 Автоперегони. WTCR. Мехдi Беннанi.
23.45 Ралi. ERC. Огляд сезону.
0 0 . 4 5  Ав т о п ер е г о ни .  Дрифт i н г . 

Iнтерконтинентальний кубок. Японiя.
01.15, 08.00, 16.00 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Кубок свiту. Енгельберг. 
HS 137.

02.30, 07.00, 13.00, 20.30 Бiатлон. Кубок 
свiту. Хохфiльцен. Жiнки. Естафета.

03.15, 13.45 Бiатлон. Кубок свiту. 
Хохфiльцен. Чоловiки. Естафета.

04.00, 21.00 Снукер. Scottish Open. Фiнал.
06.00, 12.00, 15.05 Гiрськi лижi. Кубок 

свiту. Альта Бадiа. Чоловiки. Пара-
лельний слалом-гiгант.

07.45, 11.45, 14.30, 19.30 “Watts”.
09.30 Автоперегони. Формула E. “Пер-

спектива”.
09.45 Автоперегони. Формула E. Саудiвська 

Аравiя. Огляд.
10.45 Автоперегони. WTCR. Огляд сезону.
17.30 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”. На-

гано-1998.
18.30 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”. Нага-

но-1998. Хокей. Фiнал.
20.05 “Watts”. Топ-10.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Вiкторiя - Рома. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
07.40 “Моя гра”. О. Смалiйчук.
08.20 “Великий футбол”.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 01.10 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
11.15 Ман Сiтi - Евертон. Чемпiонат Англiї.
13.05 Журнал Лiги чемпiонiв.
13.35 Динамо (К) - Яблонец. Лiга Євро-

пи УЄФА.
15.25, 20.35, 03.55 Топ-матч.
16.00 Журнал Лiги Європи.
16.55 Торiно - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
18.45 Шахтар - Лiон. Лiга чемпiонiв УЄФА.
20.40 Фулхем - Вест Хем. Чемпiонат Англiї.
22.50 “Ситкорiзи”.
23.20 Селтiк - Зальцбург. Лiга Європи 

УЄФА.
02.05 Лiверпуль - МЮ. Чемпiонат Англiї.
04.00 Iнтер - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.

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

15.00, 18.00, 21.00, 03.00 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
09.30, 11.50, 14.25, 15.10, 16.50, 23.15, 

04.05 Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.25, 14.10 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смаки культур”.
13.15, 14.30 РадiоДень.
13.40 Д/с “Бюджетний вiдпочинок”.
15.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
16.55 Промiнь живий.
18.20, 01.40 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. 

Спринт 10 км. Чоловiки.
19.55 #ВУкраїнi.
20.30 Д/с “Життя з левами”.
21.25, 03.25 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях. Дай-

джест.
22.15 Д/с “Погляд зсередини”.
22.45 Букоголiки.
23.30 Телепродаж Тюсо.
03.35 Тема дня.
04.10 Лайфхак українською.
04.25 #МузLove з Любою Морозовою.
04.50 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, 11.20, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.10 “Мiняю жiнку 7”.
14.35 “Сiмейнi мелодрами”.
15.35 Т/с “Моє чуже життя”.
16.30 “Секретнi матерiали”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова Во-

лодарка”.
20.35 “Чистоnews”.
20.45 Х/ф “За правом любовi”.
21.45 “Грошi”.
22.30 “Право на владу”.
01.00 Х/ф “Мiсто 44”.

Iíòер
04.45 “Top Shop”.
05.15 “Подробицi” - “Час”.
06.00 М/ф.
06.20, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.15 Х/ф “Оскар”.
12.25 Х/ф “Зразковi сiм`ї”.
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 “Хiд у вiдповiдь”.
01.30 Х/ф “Справи серцевi”.
03.30 “Орел i решка. Шопiнг”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Студiя Вашингтон.
04.25 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 “Ягуар”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.55, 16.20 Т/с “Пес”.
16.35, 21.25 Т/с “Обмани себе”.
17.40 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Багач-бiдняк.
22.30 Д/ф “Мiф”.
23.50 Х/ф “Ордер на смерть”.
01.35 Т/с “Прокурори”.
02.15 Т/с “Патруль. Самооборона”.

ÑТБ
05.45, 08.50, 19.00, 00.00, 01.00 Т/с “Коли 

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

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
04.20 Абзац.
06.05, 07.25 Kids` Time.
06.10 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.30, 02.00 Київ вдень i вночi.
08.30 Т/с “Любов напрокат”.
09.30, 22.10 Т/с “Чаклунки”.
10.30 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
16.00, 21.00 Т/с “Будиночок на щастя”.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
23.10 Х/ф “Закляття 2”.
02.55 Служба розшуку дiтей.

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

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

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

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

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

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

08.15 Я маю право.
09.25, 16.45 Час громади.

10.10, 11.10, 12.30 Трансляцiї суспiльно-
полiтичних подiй.

13.05, 22.00 БлогПост.
14.10, 15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10 Кендзьор.
18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
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 “Квiти дощу”.
23.20 Контролер.
00.00, 02.15 Т/с “CSI: Маямi”.

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!”
03.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45, 12.50 Т/с “Кулагiн та партнери”.
07.05 Х/ф “Все перемагає любов”.
08.30 “Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “У небi “Нiчнi вiдьми”.
10.35, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 “Свiдок”.
14.45, 16.50, 03.25 “Речовий доказ”.
21.25 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Перетинаючи межу”.
01.50 “Легенди бандитського Києва”.
03.15 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Правда життя. Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Диявол с трьома золотими во-

лосинами”.
11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.00, 19.00 Вечiрка 2.
14.00, 20.00 Танька i Володька.
15.00, 03.40 Вiталька.
17.00, 02.50 Панянка-селянка.
18.00 4 весiлля.
21.00 Одного разу пiд Полтавою.
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.
07.50, 13.55 Правда життя.
09.00 Африканськi рiчки: дари дощiв.
10.00, 17.45 Шалена подорож.
10.55 Скептик.
11.50, 02.05 Брама часу.
12.45, 19.40 Речовий доказ.
15.05, 23.35 Повiтрянi воїни.
15.55, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
16.50, 22.40 Планета Земля.
18.40, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
00.25 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.15 Х/ф “З життя начальника карно-

го розшуку”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 11.10 “Моя правда”.
10.20, 00.55 “Позаочi”.
12.00 Х/ф “Вiнчання зi смертю”.
13.25 Х/ф “Суперпограбування в Мiланi”.
15.25 Х/ф “Безбатченко”.
17.15 Х/ф “Мачуха”.
19.00 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
21.00, 02.10 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Панi з папугою”.
01.45 “Спогади”.
03.40 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
08.25, 01.55 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”.
15.05 Х/ф “Неймовiрне життя Волте-

ра Мiттi”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни. Харкiв”.
21.35, 23.20, 03.00 Т/с “Кiстки 4”.
01.00 “Секретнi файли”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 04.20 Оттак мастак!
07.30 Мамареготала. Найкраще.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.10 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.10 М/с “Футурама”.
13.00 М/с “Сiмпсони”.
17.30 Т/с “Куратори”.
18.35 Т/с “Дефективи”.
20.35 Т/с “СуперКопи”.
22.10 Т/с “Унiвер. Нова общага”.
00.15 Мамареготала-шоу.
03.05 “Роздовбаї”.
05.10 Чистоплюї.

ªâроñïорò
23.00, 07.00, 15.00 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Кубок свiту. Енгельберг. 
HS 137.

00.35, 03.30, 06.30, 09.00, 09.30, 20.45 
“Watts”. Топ-10.

01.00, 16.45 Бiатлон. Кубок свiту. 
Хохфiльцен. Жiнки. Естафета.

01.45, 17.30 Бiатлон. Кубок свiту. 
Хохфiльцен. Чоловiки. Естафета.

02.30, 16.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Аль-
та Бадiа. Чоловiки. Паралельний 
слалом-гiгант.

04.00 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”. На-
гано-1998.

05.00 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”. Нага-
но-1998. Хокей. Фiнал.

06.00 “Watts”.
08.00 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”. Солт-

Лейк-Сiтi-2002. Хокей. Фiнал.
09.45 Ралi. ERC. Огляд сезону.
10.45, 13.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Зальбах. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 1.

12.05 Автоперегони. Формула E. Саудiвська 
Аравiя. Огляд.

13.00 Автоперегони. Формула E. “Пер-
спектива”.

13.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зальбах. 
Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.

18.15, 22.00 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-
мiсце. Чоловiки. Спринт.

19.45 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”. Пхенч-
хан-2018. Хокей.

21.00 Кiнний спорт. Кубок свiту. Виїзд. 
Лондон.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Спортiнг - Ворскла. Лiга Євро-

пи УЄФА.
07.45, 20.15 “Ситкорiзи”.
08.15 Тоттенхем - Бернлi. Чемпiонат Англiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Рома - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
12.05 Фулхем - Вест Хем. Чемпiонат Англiї.
13.55 Кальярi - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
16.00 “Моя гра”. О. Смалiйчук.
16.45 Саутгемптон - Арсенал. Чемпiонат 

Англiї.
18.30 Болонья - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
20.45 Ман Сiтi - Евертон. Чемпiонат Англiї.
22.50 Журнал Лiги Європи.
23.45 Торiно - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
01.35, 03.40 Топ-матч.
01.50 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
02.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
03.55 Аталанта - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.

Ñереда

Чеòâер

19 грудня

20 грудня

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

15.00, 18.00, 21.00, 03.00 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
09.30, 11.50, 14.25, 15.10, 16.50, 23.15, 

04.15 Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.25, 14.10 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смаки культур”.
13.15, 14.30 РадiоДень.
13.40 Д/с “Бюджетний вiдпочинок”.
15.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
16.55 Енеїда.
18.20, 01.40 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. 

Спринт 7,5 км. Жiнки.
19.50 Перший на селi.
20.30 Д/с “Спiльноти тварин”.
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.55 Перша шпальта.
22.30 Букоголiки.
23.00, 04.20 Лайфхак українською.
23.30 Телепродаж Тюсо.
03.45 Тема дня.
04.40 Koktebel Jazz Festival.
05.05 UA:Фольк.

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”.
13.05 “Мiняю жiнку”.
14.35 “Сiмейнi мелодрами”.
15.35 Т/с “Моє чуже життя”.
16.30 “Секретнi матерiали”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова Во-

лодарка”.
20.25 “Лiга смiху”.
22.25, 05.00 “#Гуднайтшоу Валерiя Жид-

кова”.
23.10 “Розсмiши комiка”.
01.05 “Вечiрнiй Київ”.

Iíòер
04.45 “Top Shop”.
05.15 “Подробицi” - “Час”.
06.00 М/ф.
06.20, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.25, 12.25 Х/ф “З речами на вилiт!”.
12.50 Х/ф “Матусин синок”.
14.50, 15.50, 16.45, 01.40 “Речдок”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
23.50 Х/ф “Буднi карного розшуку”.
03.40 Х/ф “Шум вiтру”.

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей.

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

Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.
10.35 Багач-бiдняк.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Ордер на смерть”.
15.00, 16.20 Т/с “Пес”.
16.40 Т/с “Обмани себе”.
17.45, 00.25 Т/с “Марк+Наталка”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi.
21.25 Дизель-шоу.
03.40 Т/с “Патруль. Самооборона”.

ÑТБ
05.50, 07.20, 19.00 Т/с “Коли ми вдома”.
08.20 Хата на тата.
13.00 Т/с “Два полюси любовi”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.00 Цiєї митi рiк потому.
22.45 Ультиматум.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
03.20 Служба розшуку дiтей.
04.00 Абзац.
05.40, 00.25 Київ вдень i вночi.
06.40, 21.40 Т/с “Чаклунки”.
07.40 Ревiзор.
10.40 Пристрастi за ревiзором.
13.10 Т/с “Будиночок на щастя”.
16.20, 19.00 Топ-модель.
22.40 Екси.
01.20 Х/ф “Мара”.

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

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

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

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

16.55, 17.55, 00.30, 01.10 Погода 
на курортах.

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

полiтичних подiй.
13.05 Iсторична година.
14.10, 15.30, 16.10 Iнформацiйний день.
17.10, 18.20, 19.25 Iнформацiйний вечiр.
19.50 Дзеркало iсторiї.
22.00 БлогПост Hate Friday Night.

00.40 Хронiка дня.
01.15, 04.35, 05.15, 05.40 Машина часу.
02.10 Новi Герої Донбасу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

03.30 Сьогоднi.
09.30, 04.20 Зоряний шлях.
11.20 Реальна мiстика.
13.25 Т/с “Рiк собаки”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Рiк собаки”.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка”.
19.50 “Говорить Україна”.
22.00 Т/с “Коли повертається минуле”, 1 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с “Коли повертається минуле”, 

2 i 3 с.
02.00 Телемагазин.
02.30 Т/с “Коли повертається минуле”.

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!”
02.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45, 12.50 Т/с “Кулагiн та партнери”.
06.40 Х/ф “Вавiлон ХХ”.
08.30 “Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Алмази для Марiї”.
10.30, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
14.50, 16.50, 03.20 “Речовий доказ”.
21.30 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Т/с “Перетинаючи межу”.
01.55 “Легенди бандитського Києва”.
03.15 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Правда життя. Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф “Король скейтборду: Найбiльш 

вертикальний примат”.
11.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
13.00, 19.00 Вечiрка 2.
14.00, 20.00 Танька i Володька.
15.00, 03.20 Вiталька.
16.15 Х/ф “Перевiзник”.
18.00 4 весiлля.
21.00 Х/ф “Перевiзник 2”.
22.40 Х/ф “Новорiчний корпоратив”.
00.40 Теорiя зради.
01.40 17+.
02.30 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.
07.50, 14.00 Правда життя.
09.00, 00.25 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 Повiтрянi воїни.
15.55, 21.45 Полювання на рибу-монстра.
16.50, 22.40 Планета Земля.
18.40, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
23.35 Таємнича свiтова вiйна.
01.25 Мiстична Україна.
03.00 Дракула та iншi.
03.50 Прокляття вiдьом.
04.40 Секти. Контроль свiдомостi.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Лiсова пiсня. Мавка”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50, 10.20 “Моя правда”.
09.30 “Позаочi”.
11.10 Х/ф “Капiтан Крокус”.
12.25 Х/ф “Северiно”.
14.00 Х/ф “Загадка Ендхауза”.
15.50 Х/ф “Суто англiйське вбивство”.
19.00 Т/с “Мiс Фрайнi Фiшер”.
21.00, 02.30 Т/с “Розслiдування Мердока”.
23.00 Х/ф “Сiм днiв до весiлля”.
00.55 Х/ф “Казка про Жiнку i Чоловiка”.
03.15 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
08.25, 01.55 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 “Останнiй бiй”.
19.25 Т/с “Перевiзник 2”.

23.25 “Змiшанi єдиноборства. UFC ¹226”.
03.00 Т/с “Стоматолог”.
03.45 “Облом.UA”.
04.10 “Цiлком таємно”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 04.25 Оттак мастак!
07.30 Мамареготала. Найкраще.
09.35 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.00 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.00 М/с “Футурама”.
12.55 М/с “Сiмпсони”.
17.25 Т/с “Куратори”.
18.30 Т/с “Дефективи”.
20.15 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 4: Нова 

надiя”.
23.00 “Без краватки”.
23.20 Х/ф “Хочу як ти”.
01.50 Х/ф “Ласкаво просимо додому, Рос-

ко Дженкiнс”.
03.35 Роздовбаї.
05.15 Чистоплюї.

ªâроñïорò
23.00, 05.00, 08.30, 19.45, 20.35 “Watts”. 

Топ-10.
23.30, 06.30, 16.15 Олiмпiйськi iгри. “Зал 

Слави”. Нагано-1998.
00.35, 04.00, 05.30, 12.30, 15.30, 17.15 

Бiатлон. Кубок свiту. Нове-мiсце. 
Чоловiки. Спринт.

01.30, 09.00, 10.35 Гiрськi лижi. Кубок 
свiту. Альта Бадiа. Чоловiки. Пара-
лельний слалом-гiгант.

02.30 Снукер. Scottish Open. Фiнал.
07.30 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”. Нага-

но-1998. Хокей. Фiнал.
09.30 Автоперегони. WTCR. Огляд сезону.
11.15, 13.30, 21.00 Гiрськi лижi. Кубок 

свiту. Куршевель. Жiнки. Слалом-
гiгант. Спроба 1.

14.15, 21.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Куршевель. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

18.15, 22.00 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-
мiсце. Жiнки. Спринт.

20.00 Дзюдо. “Мастерс”. Китай.
20.30 Дзюдо. Серiя.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 13.05 “Моя гра”. О. Смалiйчук.
06.40, 18.20 Тоттенхем - Бернлi. Чемпiонат 

Англiї.
08.20 Iнтер - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Журнал Лiги Європи.
11.15 Саутгемптон - Арсенал. Чемпiонат 

Англiї.
13.50, 00.30 Аталанта - Лацiо. Чемпiонат 

Iталiї.
16.00 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
16.30 Рома - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
20.10 Торiно - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
21.55 Live. Вулверхемптон - Лiверпуль. 

Чемпiонат Англiї.
00.00 Свiт Прем`єр-лiги.
02.15 Ман Сiтi - Евертон. Чемпiонат Англiї.
04.05 Болонья - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.

UA:Перший
06.00, 09.30 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 03.50 Новини.
10.00 Лайфхак українською.
10.15 Д/с “Цiкаво.com”.
10.45 Д/с “Елементи”.
11.10, 17.15 Телепродаж.
11.35 Хто в домi хазяїн?
12.05 Сильна доля.
13.00 Х/ф “Старий добрий день подяки”.
14.40, 17.40 Погода.
14.50 По обiдi шоу.
15.55, 02.10 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. 

Переслiдування 12,5 км. Чоловiки.
16.45 Спiльно.
17.50, 03.00 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. 

Переслiдування 10 км. Жiнки.
18.45 Футбол. Клубний ЧС-2018. Фiнал.
20.20 Футбол. Клубний ЧС. Хайлайти.
20.30 Д/с “Мегаполiси”.
21.25 Промiнь живий.
22.30 Д/с “Гордiсть свiту”.
22.55, 04.10 Свiтло.
00.00 Телепродаж Тюсо.
05.05 Розсекречена iсторiя.

Êаíаë “1+1”
06.00, 19.30 “ТСН”.
07.00 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 10.35 “Їмо за 100”.
11.15, 23.30 “Свiтське життя”.
12.15 Х/ф “Вирок iдеальної пари”.
16.30, 21.30 “Жiночий квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
00.35 “Лiга смiху”.
04.45 “Секретнi матерiали”.

Iíòер
04.55 “Top Shop”.
05.25 “Юрiй Богатирьов. Iдеальний ви-

конавець”.
06.00 М/ф.
07.00 “Чекай на мене. Україна”.
08.50 “Слово Предстоятеля”.
09.00 Х/ф “Ласкаво просимо, або 

Стороннiм вхiд заборонено”.
10.30 Х/ф “Приборкувачка тигрiв”.
12.30 Х/ф “Сiм старих i одна дiвчина”.
14.10 Х/ф “Вiдпустка за власний рахунок”.
16.50 Х/ф “Суєта суєт”.
18.40 “Мiсце зустрiчi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Абсолютний чемпiон”.
21.30 “Великий бокс. Денис Берiнчик - 

Росеки Крiстобаль”.
00.30 “Великий бокс. Дiллiан Уайт - Де-

рек Чисора”.
01.30 Х/ф “Пазманський диявол”.
03.20 “Стосується кожного”.

ICTV
05.20 Скарб нацiї.
05.30 Еврика!
05.40 Факти.
06.00 Бiльше нiж правда.
07.35 Я зняв!
09.30 Дизель-шоу.
10.45, 10.50 Особливостi нацiональної ро-

боти 2.
12.45 Факти. День.
13.00, 02.25 “На трьох”.
15.00 Т/с “Обмани себе”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Трансформери 4: Час вими-

рання”.
22.15 Х/ф “Iнферно”.
00.40 Х/ф “Чорнокнижник”.

ÑТБ
07.10 Т/с “Коли ми вдома”.
08.10 Караоке на Майданi.
09.15 Все буде смачно!
10.10 Х/ф “Молода дружина”.
12.15 Т/с “Рецепт кохання”.
16.15 Хата на тата.
19.00 Х-Фактор. Фiнал.
00.25 Цiєї митi рiк потому.
02.15 Ультиматум.

Íоâий êаíаë
03.25, 01.10 Зона ночi.
05.45, 06.55 Kids` Time.
05.50 М/с “Лунтiк i його друзi”.
07.00 Гастарбайтери.
13.10 Вар`яти.
15.10 Хто зверху? (12+).
17.10 М/ф “Angry Birds в кiно”.
19.05 Х/ф “Пiнгвiни мiстера Поппера”.
21.00 Х/ф “Лицар дня”.
23.20 Х/ф “Йолопи-розбiйники”.

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, 00.15 Машина часу.
18.30 Полiгон.
19.25 Особливий погляд.
20.00, 01.15, 05.15 Рандеву.
21.40, 03.00 Вiкно до Америки.
22.05 Док. проект.
23.15 Фiнансовий тиждень.
23.30 Кордон держави.
02.15 Про вiйсько.
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.
09.10 Т/с “Квiти дощу”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Квiти дощу”.
17.10 Т/с “Дiвчатка мої”, 1 i 2 с.
20.00 Т/с “Дiвчатка мої”.
22.00 Т/с “Салямi”.
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”.
12.15 Х/ф “Коли Санта впав на Землю”.
14.20 “Орел i решка. Навколо свiту”.
19.10 Х/ф “Король повiтря”.
21.00 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.00 Х/ф “Анжелiка - маркiза янголiв”.
02.10 “Їже, я люблю тебе!”
03.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.40 Х/ф “Балада про солдата”.
07.10 Х/ф “Вони воювали за Батькiвщину”.
10.15 Х/ф “Акцiя”.
12.00 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
16.00 “Речовий доказ”.
17.00 “Легенди карного розшуку”.
18.00 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 02.20 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Зимова вишня”.
21.20 Х/ф “Соломон Кейн”.
23.30 Х/ф “Замкнутий ланцюг”.
01.25 “Таємницi кримiнального свiту”.
02.50 “Випадковий свiдок”.
03.15 “Правда життя. Професiї”.
04.15 “Легенди бандитської Одеси”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
12.15 Х/ф “Найкращий друг шпигуна”.
13.50 Х/ф “Диявол с трьома золотими во-

лосинами”.
15.00, 02.50 Панянка-селянка.
17.00 Х/ф “Новорiчний корпоратив”.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.

22.00 Країна У. Новий рiк.
00.00 Країна У.
01.00 Теорiя зради.
02.00 17+.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 12.15 “Ехо України” з М. Гана-

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

портер”. Новини.
10.15, 22.00 “МЕМ”.
11.15, 14.15 “Live”.
13.00 “Споживач” з М. Несмiяновим та 

О. Бунт.
15.00 Концерт.
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 “Вата-шоу. Всi свої”.
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.
07.30, 00.00 Мiстична Україна.
08.15, 18.40 Прихована реальнiсть.
09.45 Фантастичнi iсторiї.
10.40 Повiтрянi воїни.
11.40 Таємнича свiтова вiйна.
12.40, 21.00 Iсторiя свiту.
14.40 Планета Земля.
16.40 Африканськi рiчки: дари дощiв.
23.00 У пошуках iнновацiй.
00.50 Нашi.

Enter-фіëьм
05.25 Х/ф “Панi з папугою”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Моя правда”.
09.30, 02.15 “Леонiд Биков. Зустрiчна 

смуга”.
10.20 “Невiдома версiя. Дiвчатка”.
11.10 Х/ф “Суперпограбування в Мiланi”.
13.00 Х/ф “Сiнг-Сiнг”.
15.00 Х/ф “Рiдна дитина”.
17.40 Х/ф “Северiно”.
19.10 Х/ф “Ульзана”.
21.00 Х/ф “Дiвчина без адреси”.
22.45 Х/ф “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
00.35 Х/ф “Альошкине кохання”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.05, 02.00 “102. Полiцiя”.
09.00 ДжеДАI 2018.
11.00 “Загублений свiт”.
15.05 Х/ф “Числова радiостанцiя”.
16.50 Х/ф “Останнiй бiй”.
18.25 Х/ф “Спiймати i вбити”.
20.20 Х/ф “Вiддача”.
22.15 Х/ф “Чужий проти Хижака”.
00.05 Х/ф “Атака на титанiв”.
02.55 “Облом.UA”.
04.10 “Цiлком таємно”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 03.15 Оттак мастак!
07.00 Мамареготала. Найкраще.
09.00, 10.00 Пiвнiчний Check-In.
11.05 М/с “Сiмпсони”.
16.00 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 4: Нова 

надiя”.
18.30 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 5: Iмперiя 

завдає удару у вiдповiдь”.
21.00 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 6: Повер-

нення джедая”.
00.00 Х/ф “Шифратор”.
01.50 Х/ф “Василiск. Цар змiй”.

ªâроñïорò
23.00, 01.30, 04.00, 06.30 Гiрськi лижi. 

Кубок свiту. Куршевель. Жiнки. 
Слалом-гiгант. Спроба 1.

23.45, 02.00, 04.30, 07.00, 09.00, 10.35 
Гiрськi лижi. Кубок свiту. Куршевель. 
Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.

00.30, 10.30 Дзюдо. Серiя.
00.35, 05.00, 07.30 Бiатлон. Кубок свiту. 

Нове-мiсце. Жiнки. Спринт.
02.30 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”. На-

гано-1998.
03.30, 10.00 Дзюдо. “Мастерс”. Китай.
06.00, 09.30, 12.30, 22.45 “Watts”. Топ-10.
08.30 “Watts”.
11.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Куршевель. 

Жiнки. Слалом. Спроба 1.
12.45 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 

Рамзау. HS 98.
14.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Куршевель. 

Жiнки. Слалом. Спроба 2.
15.30 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-мiсце. 

Чоловiки. Переслiдування.
16.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Мадонна-

дi-Кампiльо. Чоловiки. Слалом. 
Спроба 1.

17.45 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-мiсце. 
Жiнки. Переслiдування.

18.45 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 
Рамзау. Переслiдування.

19.15 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Ко-
лорадо” - “Чикаго”.

20.00 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. “Бос-
тон” - “Нешвiлл”.

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

Англiї.
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
08.15 Кальярi - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 16.30, 22.15 Футбол News.
10.20 Чемпiонат Англiї. Передмова до туру.
10.50 Вулверхемптон - Лiверпуль. 

Чемпiонат Англiї.
12.40 Болонья - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
14.25 Live. Арсенал - Бернлi. Чемпiонат 

Англiї.
15.25, 17.55, 19.45 Футбол Tables.
16.50 Live. Челсi - Лестер. Чемпiонат 

Англiї.
18.55 Live. К`єво - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
20.55 Свiт Прем`єр-лiги.
21.25 Live. Ювентус - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
23.25, 01.30, 03.35, 05.40 Топ-матч.
23.40 Парма - Болонья. Чемпiонат Iталiї.
01.45 Лацiо - Кальярi. Чемпiонат Iталiї.
03.50 Кардiфф - МЮ. Чемпiонат Англiї.

П’яòíиця

Ñóáоòа

21 грудня

22 грудня

nday.te.ua
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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, 03.00 Новини.
09.30, 13.50, 15.15, 17.55, 03.20, 05.00 

Погода.
09.40 Казки, перевiренi часом. “Ганс Рьо-

клє i чорт”.
11.05 Д/с “Свiт дикої природи”.
11.35 Енеїда.
12.40, 21.55 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. 

Мас-старт 15 км. Чоловiки.
13.30, 17.35 Телепродаж.
13.55 Лайфхак українською.
14.10 #ВУкраїнi.
14.40 Перший на селi.
15.25, 01.40 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. 

Мас-старт 12,5 км. Жiнки.
16.10 UA:Бiатлон. Студiя.
16.35 UA:Фольк.
18.00 Т/с “Галерея Вельвет”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.55 Д/с “Гордiсть свiту”.
23.30 Телепродаж Тюсо.
02.30 Д/с “Орегонський путiвник”.
03.25 Свiтло.
04.20 Вiйна i мир.
05.05 Розсекречена iсторiя.

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, 12.55, 13.55, 14.50 “Свiт 

навиворiт: Камбоджа”.
15.50 Х/ф “Службовий роман. Нашi часи”.
17.40 Х/ф “8 перших побачень”.
19.30, 04.45 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Х/ф “Двигун внутрiшнього зго-

ряння”.
01.00 “Вечiрнiй Київ”.

Iíòер
04.50 “Top Shop”.
05.20 “З любов`ю. Юрiй Нiкулiн”.
06.00 М/ф.
07.10 Х/ф “Мiльйон у шлюбнiй корзинi”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Морський сезон 2”.
11.00 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
12.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
14.00 Х/ф “Вiзьми мене штурмом”.
16.10 Т/с “Побачити океан”, 1-4 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Книжковий клуб”.
22.30 Х/ф “Осiннi турботи”.
00.15 “Речдок”.

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.15 Факти.
05.40 Iнсайдер.
07.30 Антизомбi.
09.25 Т/с “Вiддiл 44”.
11.10, 13.00 Х/ф “Ягуар”.
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Вiйна свiтiв”.
15.30 Х/ф “Трансформери 4: Час вими-

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

коловою.
20.35 Х/ф “Трансформери 5: Останнiй 

лицар”.
23.50 Х/ф “Янголи i демони”.
02.20 “На трьох”.

ÑТБ
05.50, 06.50 Т/с “Коли ми вдома”.
08.55 Все буде смачно!
11.00 Караоке на Майданi.
12.00 МастерШеф.
17.55 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Битва екстрасенсiв.
21.00 Один за всiх.
22.15 Х-Фактор. Фiнал.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
04.40 Стендап-шоу.
05.35, 06.45 Kids` Time.
05.40 М/с “Том i Джерi шоу”.
06.50 Х/ф “Я вбиваю велетнiв”.
09.00 Х/ф “Затура”.
11.00 М/ф “Angry Birds в кiно”.
12.50 М/ф “Iндики: Назад у майбутнє”.
14.30 Х/ф “Пiнгвiни мiстера Поппера”.
16.20 Х/ф “Лицар дня”.
18.50 Х/ф “Означає, вiйна”.
21.00 Х/ф “За бортом”.
23.20 Х/ф “Тисяча слiв”.
01.10 Х/ф “Йолопи-розбiйники”.

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.

07.10, 12.55, 15.15, 18.50, 23.15 Погода 
в Українi.

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 20.55 Погода 
на курортах.

08.15 Клуб Life.
08.40 Натхнення.
09.10 Мотор ТВ.
09.15 Автопiлот-Тест.
09.20 Драйв.

10.05 Сiмейнi зустрiчi.
10.25, 03.20 Кiно з Я. Соколовою.
11.05, 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.
09.30 Т/с “Дiвчатка мої”.
13.20 Т/с “Коли повертається минуле”.
17.10 Т/с “Принцеса-жаба”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Принцеса-жаба”.
23.00 Х/ф “Два квитки до Венецiї”.
01.00, 02.30 Iсторiя одного злочину 4.
02.00 Телемагазин.
05.30 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Каспер”.
08.10 “Ух ти show”.
08.40 М/ф “Барбi з Лебединого озера”.
10.10 Х/ф “12 рiздвяних собак 2”.
12.10 Х/ф “Король повiтря”.
14.10, 21.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
19.10 Х/ф “Красуня i чудовисько”.
22.15 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.20 “Їже, я люблю тебе!”
03.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.15 Х/ф “Карусель”.
06.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
10.30 Х/ф “Мiмiно”.
12.15 Х/ф “Одруження Бальзамiнова”.
14.00 Х/ф “Клятва кохання”.
17.05 Х/ф “Соломон Кейн”.
19.00 Х/ф “Баламут”.
20.45 Х/ф “Невиправний брехун”.
22.15 Х/ф “Професор у законi”.
00.35 Х/ф “Замкнутий ланцюг”.
02.25 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.05 М/ф “Енчантiмалс: Рiдний дiм”.
12.15 Вечiрка 2.
17.15 Х/ф “Перевiзник 2”.
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.

19.30, 20.30, 21.30 Танька i Володька.
22.00 Країна У. Новий рiк.
00.00 Країна У.
01.00 Теорiя зради.
02.00 Панянка-селянка.
03.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

16.00, 17.00 “Репортер”. Новини.
09.10, 13.10 “Кримiнал” з С. Вардою та 

К. Трушик.
10.15 “18 плюс” з С. Лойко та А. Тулин-

ською.
11.15, 14.15 “Live”.
12.15, 18.00 “Ехо України” з М. Гана-

польським.
15.00 “Слова i музика” з I. Ратушною та 

Д. Клiмашенко.
16.15 Iнтерв`ю з Ю. Литвиненко.
17.10 “Вата-шоу. Всi свої”.
21.00 “Пiдсумки тижня” з Є. Кисельовим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.30, 00.50 Мiстична Україна.
08.15, 18.40 Прихована реальнiсть.
09.45 Фантастичнi iсторiї.
10.40 Таємнича свiтова вiйна.
12.40, 21.00 Iсторiя свiту.
14.40 Планета Земля.
16.40 Африканськi рiчки: дари дощiв.
23.00 У пошуках iнновацiй.
00.00 Полювання на рибу-монстра.
01.25 Телеформат.
05.25 Квiтка Цисик.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф “Благi намiри”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.40 М/ф.
07.50 “Моя правда”.
09.30 “Богдан Ступка. Забудьте слово 

“смерть”.
10.20 “Невiдома версiя. Найпривабливiша 

i найсимпатичнiша”.
11.05 Х/ф “Мама, я люблю пiлота”.
12.45 Х/ф “Такi красивi люди”.
14.25 Х/ф “Нi пуху, нi пера”.
15.40 Х/ф “Мiж високих хлiбiв”.
17.20 Х/ф “Оцеола: Права рука вiдплати”.
19.10 Х/ф “Текумзе”.
21.00 Х/ф “В зонi особливої уваги”.
22.50 Х/ф “Хiд у вiдповiдь”.
00.15 Х/ф “В квадратi 45”.
01.40 “Позаочi”.
02.20 Кiноляпи.
03.35 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “102. Полiцiя”.
08.55 “Загублений свiт”.
11.55 “Шаленi перегони”.
13.25 Т/с “Перевiзник 2”.
17.20 Х/ф “Вiрус для солдатiв”.
19.10 Х/ф “Вцiлiла”.

21.00 Х/ф “Знак пошани”.
23.00 “Змiшанi єдиноборства. UFC ¹226”.
01.30 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00, 04.35 Оттак мастак!
06.30, 20.00 Мамареготала.
08.30 “Без краватки”.
09.10 Азiйський Check-in.
11.00 М/с “Сiмпсони”.
12.20 Х/ф “Зорянi вiйни: Вiйни клонiв”.
14.30 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 5: Iмперiя 

завдає удару у вiдповiдь”.
17.10 Х/ф “Зорянi вiйни. Епiзод 6: Повер-

нення джедая”.
22.00 Х/ф “Космiчнi яйця”.
00.00 Х/ф “У глухому кутi”.
01.50 Х/ф “Горизонт”.
04.00 Роздовбаї.
05.20 Чистоплюї.

ªâроñïорò
23.00, 02.00, 14.15 Гiрськi лижi. Ку-

бок свiту. Мадонна-дi-Кампiльо. 
Чоловiки. Слалом. Спроба 2.

23.30, 04.00, 17.30 Фрiстайл. Кубок свiту. 
Iннiхен. Крос.

00.30, 03.00, 05.00, 07.30, 10.00 Бiатлон. 
Кубок свiту. Нове-мiсце. Чоловiки. 
Переслiдування.

01.00, 03.30, 05.30, 08.00, 10.30 Бiатлон. 
Кубок свiту. Нове-мiсце. Жiнки. 
Переслiдування.

01.30, 09.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кур-
шевель. Жiнки. Слалом. Спроба 2.

02.30, 07.00, 11.00, 13.30, 17.00, 22.45 Лиж-
не двоєборство. Кубок свiту. Рамзау. 
Переслiдування.

06.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Мадонна-дi-
Кампiльо. Слалом. Спроба 1.

06.30, 09.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Мадонна-дi-Кампiльо. Слалом. Спро-
ба 2.

08.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Куршевель. 
Жiнки. Слалом. Спроба 1.

11.30, 16.15 Лижне двоєборство. Кубок 
свiту. Рамзау. HS 96.

12.45, 14.45, 18.30 Бiатлон. Кубок свiту. 
Нове-мiсце. Чоловiки. Мас-старт.

15.15, 19.00 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-
мiсце. Жiнки. Мас-старт.

19.30 Хокей. НХЛ. Регулярний сезон. 
“Нью-Джерсi” - “Коламбус”.

22.15 “Watts”. Топ-10.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Мiлан - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї.
07.45 Свiт Прем`єр-лiги.
08.15, 03.50 Наполi - СПАВ. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Арсенал - Бернлi. Чемпiонат Англiї.
12.10, 01.50 К`єво - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Челсi - Лестер. Чемпiонат Англiї.
16.00, 22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
16.55 Ювентус - Рома. Чемпiонат Iталiї.
18.45 Кардiфф - МЮ. Чемпiонат Англiї.
20.35, 01.35, 03.40 Топ-матч.
20.40 Парма - Болонья. Чемпiонат Iталiї.
23.45 Евертон - Тоттенхем. Чемпiонат 

Англiї.

Íедіëя

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 17 грóдíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 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 Межа правди
13.10 Хіт-парад 
14.00 Х.ф.«Догора»
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 Сільський календар
22.20 На гарячому
22.35 Добрі традиції
22.40 Х.ф. «Клан білого лото-

су» +12
00.15 Час-Tайм
00.50 На гарячому
01.00 Х.ф.«Догора»
02.30 Хіт-парад
03.50 На гарячому
04.00 Х.ф. «Клан білого лото-

су» +12

Віâòороê, 18 грóдíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35 Сільський календар
08.05 Українські традиції
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
08.30 Єдина країна 
09.00 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
11.00 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. «Золота ластівка» +12
16.10 Дитяча година
17.00 Відкрита зона
17.30 Смачна мандрівка
19.20 На гарячому
19.30 Наші вітання

20.00 Не барися, Святий Мико-
лаю – цілий рік тебе чекаєм

21.20 Добрі традиції
21.30 «Гал-кліп»
22.20 На гарячому
22.35 Х.ф. «В облозі» +16 
00.15 Час-Tайм
00.50 На гарячому
01.00 Х.ф. «Золота ластівка» +12
02.30 Хіт-парад 
03.50 На гарячому
04.00 Х.ф. «В облозі» +16

Ñереда, 19 грóдíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Калейдоскоп
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
11.00 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Галицький шлягер Івано-

Франківськ, 2ч.
14.00 Х.ф.«Бабуся Бум» 
16.10 «Чарівний ключик»
16.40 Не барися, Святий Мико-

лаю – цілий рік тебе чекаєм
17.55 Добрі традиції
18.45 Міська рада інформує
19.20 На гарячому
19.30 Наші вітання
20.00 Формула здоров’я
21.00 Наші вітання
21.30 Смачна мандрівка
22.20 На гарячому
22.30 Міська рада інформує
22.40 Х.ф.«Спокута» +16
00.15 Час-Tайм
00.50 На гарячому
01.00 Х.ф.«Бабуся Бум»
02.30 Хіт-парад
03.50 На гарячому
04.00 Х.ф.«Спокута» +16

Чеòâер, 20 грóдíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
11.00 Дитяча година 
12.10 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.30 Калейдоскоп
13.00 Хіт-парад 
14.00 Х.ф. «Ключ від дому» +12
15.45 Добрі традиції 
16.10 Дитяча година
17.00 Відкрита зона

17.30 «Гал-кліп»
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 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.20 На гарячому
22.35 Х.ф. «Зелені різники» +16
00.15 Час-Tайм
00.50 На гарячому
01.00 Х.ф. «Ключ від дому» +12
02.30 Хіт-парад 
03.50 На гарячому
04.00 Х.ф. «Зелені різники» +16
П’ятниця, 21 грудня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не 

накажеш» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30 Калейдоскоп
09.00 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Українські традиції
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Кевін з півночі» 
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 Сільський календар
20.40 Про кіно 
21.00 Наші вітання
21.30 Єдина країна
21.50 Добрі традиції
22.20 На гарячому
22.35 Х.ф. «По той бік минуло-

го» +12
00.15 Час-Tайм
00.50 На гарячому
01.00 Х.ф.«Кевін з півночі» 
02.30 Хіт-парад 
03.50 На гарячому
04.00 Х.ф. «По той бік минуло-

го» +12

Ñóáоòа, 22 грóдíя
06.00 Про кіно 
06.15 Про нас
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35 Х.ф. «Акла» +16
08.55 Добрі традиції 
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Єдина країна
10.00 Огляд світових подій
10.30 Євромакс 
11.00 Про нас 
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
11.55 Тернопільська погода
12.00 У фокусі Європа
12.30 Х.ф.«Антоніо Вівальді : 

принц Венеції» 
14.25 Тернопільська погода
14.30 Мультфільми
15.00 М.ф.«Робін Гуд»
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 Оперета Ф. Легара «Весе-

ла вдова»
21.30 Євромакс
22.00 Х.ф.«Вікна навпроти» +16
00.05 Тернопільська погода
00.10 Час-Тайм
00.30 Х.ф.«Антоніо Вівальді : 

принц Венеції»
02.00 Євромакс
02.30 Оперета Ф. Легара «Весе-

ла вдова»
04.00 Х.ф.«Вікна навпроти» +16

Íедіëя, 23 грóдíя
06.00 Х.ф. «Акла» +16
07.30 Українські традиції
07.45 Ранковий фітнес
08.00 Єдина країна
08.35 Тернопільська погода
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
09.50 Ранковий фітнес
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.40 Дім книги
12.05 М.ф.«Робін Гуд»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 Погляд зблизька 
14.30 Формула здоров’я
15.30 Виклик долі
15.35 Про кіно 
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 «Гал-кліп»
21.30 Єдина країна 
22.05 Тернопільська погода
22.10 Добрі традиції
22.15 Х.ф. «Сестри Март на Різд-

во» +16
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень
00.45 Міська рада інформує
01.00 Оперета Ф. Легара «Весе-

ла вдова»
02.30 Огляд світових подій
03.00 «Гал-кліп»
03.30 Провінційні вісті. Тиждень
04.15 Х.ф. «Сестри Март на Різдво»

  ТТБ
Поíедіëоê,  17 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Своя земля”
9.33  “Спільно”
13.30, 17.00, 19.00 “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
20.40 “Новини”

Віâòороê ,  18 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00 “Новини”
13.40 “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”
19.20 “Тема дня”
19.45 #БібліоFUN з Ростиславом 

Семківим
20.11 #МузLove з Любою Мо-

розовою
20.40 “Новини”

Ñереда, 19 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00 “Новини”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Наші гроші”
17.36 “100 років мистецтва”
18 .00  Т/с  “За  службовим 

обов’язком”
19.20 “Тема дня”
19.45 Д/с “Океан Вет”
20.40 “Новини”

Чеòâер, 20 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00 “Новини”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”

14.17 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводно-

го світу”
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Складна розмова”
17.36 “100 років кіно”
17.46 “100 років кіно”
18 .00  Т/с  “За  службовим 

обов’язком”
19.20 “Тема дня”
19.45 Д/с “Сироти дикої природи”
20.40 “Новини”

П’яòíиця, 21 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
9.00  “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00 “Новини”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль знань” 
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці 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”
19.20 “Тема дня”
19.45 Д/с “Акулячий маг”
20.40 “Новини”

Ñóáоòа, 22 грóдíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі” 
8.00 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
13.30 “Українська читанка”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Світ навколо”
14.10 “Енеїда”
15.10 РадіоДень “Книжкова 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, 23 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”

23 грудня

nday.te.ua
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Скумбрія "копчена"  
по-домашньому

ПОТРІБНО:  скумбрія - 1 шт., 
вода - 1 л., сіль - 2 ст. л., цукор - 
20 г, цибуля (лушпиння) – жме-
ня, чай (сухий листовий) - 15 г, 
чорний перець - за смаком, ко-
ріандр - за смаком, лавровий 
лист - 2 шт., олія — 1 ч. л.

ПРИГОТУВАННЯ: вичисти-
ти з риби нутрощі, зняти чорну 
плівку і добре промити. Відріза-
ти голову.

МАРИНАД: довести до ки-
піння воду. Додати промите ци-
булиння і варити 10 хв. Настою-
вати 15 хв., процідити воду че-
рез друшляк. Заварити чай зви-
чайним способом. У воду (про-
ціджену від лушпиння) додати 
сіль, коріандр, заварений чай, 
цукор і лавровий лист. Довести 
усю суміш до кипіння і накри-
ти кришкою, залишити на дея-
кий час остигати. (Щоб риба ви-
йшла зовсім копченою - слід до-
дати в маринад 1 ст. л. рідкого 
диму. Однак для здоров’я – кра-
ще обійтися без нього).

Узяти посудину відповідно-
го розміру і перелити охолодже-
ний маринад. Викласти в ньо-
го скумбрію. Накрити і постави-
ти в прохолодне місце на 3 доби. 
Рибу треба час від часу пере-
вертати, для рівномірного фар-
бування. Через 3 доби дістати 
рибу з маринаду і обсушити за 
допомогою паперового рушни-
ка. Далі натерти скумбрію олією 
і можна їсти. До речі, деякі гос-
подині не проціджують воду від 
цибулиння. Тоді скумбрія вихо-
дить більш золотистою.

Хвилинний делікатес

Дуже смачною виходить і 
скумбрія, варена у лушпинні 
цибулі. 

ПОТРІБНО: скумбрія – 1 
тушка; цибулиння – 2-2,5 
склянки; сіль – за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: рибу по-
мити, відрізати голови і плавни-
ки, прочистити черевце, вида-
лити чорну плівку. Помити луш-
пиння, покласти його в кастру-

лю і залити літром води. Посоли-
ти. Довести до кипіння і варити 
5 хв. Опустити тушку риби в роз-
чин, щоб він повністю покривав 
її разом з хвостом. Варити про-
тягом 3 хв. Вийняти рибу з ма-
ринаду і очистити від залишків 
шкірки. 

Солона скумбрія
ПОТРІБНО: 1 кг скумбрії. 

Маринад: 1 л води, 30 г солі, 4 
ст. л. білого вина, лавровий лист 
і перець горошком – за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: приготу-
вати маринад, прокип’ятити 4-5 
хв. Скумбрію випотрошити, на-
різати шматочками і вкласти в 
скляний або емальований посуд. 
Рибу залити гарячим марина-
дом. Через 1-2 доби риба готова.

Скумбрія  
«Пальчики оближеш»

Цікавого смаку набуває 
морська рибка, маринована 
за рецептом «пальчики обли-
жеш». Готується вона легко 
протягом 45 хвилин, плюс ще 
добу маринується. У підсумку 
виходить відмінна закуска на 
святковий стіл.

ПОТРІБНО: варена морква – 
1 шт., олія – 0,5 склянки; свіжо-
морожена скумбрія – 2-3 шт.;  2 
великі цибулини або кілька ма-
леньких, мелений чорним пер-
цем – 1 ч. л., зелений консер-
вований горошок – 500 г; оцет 
– 100 мл, кетчуп – 4 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: розморо-
жену рибу очистити від нутро-
щів, кісток, поділити на порцій-
ні шматочки філе. Важливо роз-
морожувати продукт не в мікро-
хвильовій печі, а природним чи-
ном, поклавши в холодильник на 
1-2 год. Злегка недоварену морк-
ву порізати кружальцями і дода-
ти до скумбрії. Туди ж потрібно 
покласти порізану півкільцями 
цибулю і консервований горох. 
Окремо приготувати маринад на 
основі олії, солі, чорного перцю, 
оцту і кетчупу. Після змішування 
всіх компонентів додати до риби 
і залишити для просочування на 
40 хв. Після цього поставити в 
прохолодне місце, настоюватися 
не менше доби.

Скумбрія маринована
 ПОТРІБНО: скумбрія (вели-

ка, жирна) – 4 шт., сіль - 3 ст. л., 
цукор - 1 ст. л., коріандр в зер-
нах та мелений – 1ч. л., перець 

чорний, лавровий лист – 3 шт., 
перець духмяний, гвоздика – 4 
шт., оцет 9% - 2 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: спочатку 
приготувати маринад, оскіль-
ки йому потрібно буде повніс-
тю вихолонути. У каструлю на-
брати 1 літр води, додати сіль, 
цукор, лаврові листочки та спе-
ції: гвоздику, перець і коріандр. 
Можна змінювати пропорції для 
маринаду на свій смак. Зробити 
більш пряним - додавши більше 
спецій. Або більш солоним. До-
вести маринад до кипіння, дати 
йому повністю охолонути. Вже в 
холодний маринад додати оцет.

Тим часом приготувати 
скумбрію: випотрошити, відрі-
зати голову, очистити від чор-
ної плівки і добре промити під 
холодною водою. Розробляти 
рибу, поки вона ще не зовсім 
розмерзлася. Нарізати рибку 
на шматки. Взяти контейнер з 
кришкою. Скласти щільненько 
всю рибу та залити зверху ма-
ринадом. Залишити на годину 
при кімнатній температурі, а 
потім поставити в холодильник 
не менше, ніж на добу. Але якщо 
маринувати цілою, то настою-
вати треба не менше трьох діб. 
Риба виходить смачною, мало-
сольною, в міру пряною і дуже 
смачною. Подавати до жареної, 
вареної чи печеної картоплі. 

Щука, засолена  
«під лососину»

ПОТРІБНО: 1 кг риби. СУМІШ 
ДЛЯ ЗАСОЛУ: 150-200 г солі, 1 ч. 
л. цукру, чорний мелений перець, 
коріандр – за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: рибу роз-
пороти по всій довжині з боку 
спинки. Відрізати голову і вузь-
ку частину хвоста, вийняти ну-
трощі, видалити плавники. Ба-
жано вирізати хребет і, зро-
бивши легкі надрізи, висмик-
нути ребра спеціальними щип-
цями. Всередині рибу не мити, 
а протерти чистим сухим руш-
ником. Всередині рибу посипа-
ти ретельно перемішаною засо-
лювальною сумішшю. Укласти 
в каструлю, зверху помістити 
гніт, поставити в холодне місце. 
Риба готова через 2-3 доби. 
Маринований оселедець 

за 2 години
ПОТРІБНО: оселедець (роз-

морожений) – 1 кг (3 шт.); перець 

духмяний горошком – 4 шт.; сіль 
– 3 ст. л.; цукор – 2 ст. л.; яблуч-
ний сік – ½ скл.; купаж оливко-
вої та соняшникової олії – 2 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: з оселед-
ця видалити голову і нутрощі. 
Зняти шкіру. Порізати на шма-
точки. Яблучний сік підігрі-
ти, додати спеції, перемішати. 
Рибу залити маринадом, зали-
шити на 2 год.

Оселедець з медом

ПОТРІБНО: оселедець – 1 
шт., цибуля – 2 шт., мед – 3 ст. л., 
половину невеликого лимона 
(буквально кілька скибочок), 
сіль, чорний мелений перець – 
за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю на-
різати тонкими кільцями, посо-
лити і трохи пом’яти руками, щоб 
вона пустила сік. Додати до цибу-
лі мед, перець і нарізаний частин-
ками лимон. Знову перемішати 
руками, дати настоятися 20 хв. За 
цей час почистити оселедець, від-
окремити м’ясо від кісток, наріза-
ти рибу невеликими шматочка-
ми. Викласти на тарілку полови-
ну цибулі, зверху шматочки осе-
ледця, накрити їх знову цибулею, 
що залишилася. Загорнути стра-
ву в харчову плівку і поставити в 
холодильник на 2-3 години.

ТРИ РЕЦЕПТИ  
ВІД КОСТЯНТИНА ГРУБИЧА
 «Копчений» оселедець  

з апельсиновою цедрою
ПОТРІБНО: оселедець (роз-

морожений) – 1 кг (3 шт.); сіль – 
3 ст. л.; цукор – 2 ст. л.; апельси-
нова цедра – 2 ст. л.; перець дух-
мяний горошком – 0,5 ч. л.; лав-
ровий лист – 2 шт.; заварений 
чорний чай – 2 скл.

ПРИГОТУВАННЯ: рибу роз-
морозити, випатрати. Голову 
видалити. Заварити міцний чор-
ний чай. Додати до чаю спеції, 
довести до кипіння. Остудити 
до кімнатної температури, дода-
ти цедру апельсина. Рибу вклас-
ти у неглибокий лоток, залити 
маринадом. Залишити на добу.

Сухий посол:  
для любителів  

пряного оселедця
ПОТРІБНО: оселедець (роз-

морожений) – 1 кг (3 шт.), сіль – 
2 ст. л.; цукор – 1 ст. л.; духмяний 
перець – 0,5 ч. л.; гірчиця в зер-
нах – 0,5 ч. л.; лавровий лист – 2 
шт.; часник – 2 зубчики.

ПРИГОТУВАННЯ: оселе-
дець розморозити, відрізати го-
лову. Розрізати вздовж спини, 
дістати нутрощі. Приготувати 
сухий маринад: змішати сіль, 
цукор, запашний перець, гірчи-

цю в зернах. Лавровий лист по-
ламати, додати до спецій. Риб-
ку розкласти шкірою донизу. 
Посипати сумішшю спецій. Час-
ник подрібнити і укласти на 
рибу. Рибку скласти і загорну-
ти в харчову плівку. Поставити 
у холодильник на добу.
Оселедець пряний з вином

ПОТРІБНО: 1,5 кг оселедця. 
Для розсолу: 1 л води, 100 г солі, 
20 г цукру, 1 шт. гвоздики, 5 го-
рошин чорного перцю, 2 лавро-
вих листки, тмин, сушений або 
свіжий кріп за смаком, 2 ст. л. 
сухого вина.

ПРИГОТУВАННЯ: зняти 
філе з кісток, нарізати невели-
кими шматочками. Приготу-
вати розсіл, кип’ятити 1-2 хв., 
трохи охолодити. Підготовле-
ний оселедець залити розсо-
лом і поставити в холодильник 
на 3-4 доби. 

Оселедець, 
маринований з молоком

ПОТРІБНО: 1-1,5 кг оселед-
ця, 0,5 склянки молока, 2 ст. л. 
соняшникової олії. Маринад: 
1 л води, 2-3 ст. л. оцту, 5 ст. л. 
солі, 4 великі цибулини, 4-5 
лаврових листків.

ПРИГОТУВАННЯ: зняти 
філе оселедця з кісток. Цибу-
лю очистити і нарізати тонки-
ми кільцями. Інгредієнти для 
маринаду змішати і кип’ятити 
5-7 хв. Маринад остудити, дода-
ти молоко і соняшникову олію. 
Підготовлене філе залити ма-
ринадом. Витримати 8-10 го-
дин у холодному місці.

Овочевий суп  
з червоною рибою

Блюдо важко назвати бю-
джетним, тому для еконо-
мії можна замінити стейки 
на хребти. Але все одно буде 
дуже смачно!

ПОТРІБНО: вода – 2.5 л; кар-
топля – 4 шт.; лаврове листя – 2 
шт.; морква; лосось (хребет) – 1 
шт.; цибуля; пучок зелені; пе-
рець, сіль – за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: у кипля-
чу воду опустити нарізані ово-
чі: кружальцями моркву і куби-
ками картоплю. Накрити криш-
кою. Довівши інгредієнти до на-
півготовності, додати смужки 
риби і нашатковану цибулю. Ва-
рити не більше 10 хв. Під кінець 
приправити страву сіллю, пер-
цем, покласти лавровий лист і 
продовжувати теплову оброб-
ку ще 5 хв. Перед подачею відо-
кремити м’ясо від хребта, зали-
ти бульйоном і прикрасити ру-
баною зеленню.

Сьогоднішню добірку рецептів ми підготували на ваше прохання, дорогі читачі. 
Адже при сьогоднішніх цінах мусимо бути ощадливими. Та й не завжди в магазинах 

вдається знайти свіжу смачну рибу. І в цьому випадку можна використовувати 
відмінний варіант - приготувати «копчену» скумбрію чи маринованого оселедця  

в домашніх умовах. Економно, швидко і не вимагає особливих умінь.

Наш ДЕНЬ nday.te.ua

РИБКА:солона, маринована,  
«копчена» по-домашньому
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Відповіді

Комерційна нерухомість в Івано-Франківську

Найбільшою популярністю в 
Івано-Франківську користуються 
офісні та торговельні заклади. 

Офісне приміщення – це об-
личчя компанії, показник її успі-
ху та процвітання. Також від якос-
ті офісу залежить продуктивність 
роботи спеціалістів і, в підсумку, 
темпи зростання бізнесу. 

Ринок торговельної нерухо-
мості різноманітний. Для сучас-
них житлових комплексів акту-
альні та затребувані приміщен-
ня під гастро-заклади (кафе, 
паб, ресторан, піцерія, кав’ярня), 
супермаркети, аптеки, фітнес-
центри.

Приміщення для ресторану 
краще обирати в елітних комплек-
сах, які за рівнем якості та комфор-
ту відповідатимуть високому ста-
тусу закладу. Тут інвестор отри-
мує престижну нерухомість з най-
кращим обслуговуванням, чітку 
аудиторію потенційних клієнтів. 
Усі інші заклади громадського хар-
чування мають успіх у житлових 
комплексах, де цільова аудиторія 
з середньостатистичним доходом.

Важливим елементом інфра-
структури сучасного ЖК є фітнес-
центри. Мода на здоровий спо-
сіб життя підкорила франківців 
за останні кілька років, і тенден-

ція тільки набирає оберти. Тому 
багато мешканців ЖК прагнуть 
бачити на своїй території спорт-
комплекс, де можна потренувати-
ся, не витрачаючи час на поїздки в 
фітнес-клуби на інший бік міста.

Великим попитом у сучасних 
комплексах користуються аптеки, 
приватні лабораторії, стоматоло-
гічні кабінети тощо. Медичні за-
клади на території ЖК стали неза-
мінною частиною інфраструкту-
ри, допомагають швидко виріши-
ти актуальні питання та суттєво 
зекономити час.

Отже, підприємець, що обирає 
комерційний об‘єкт в новобудові, 

має більші шанси на процвітання, 
бо не витрачає лишніх коштів на ка-
пітальний ремонт, отримує плато-
спроможну цільову аудиторію меш-
канців ЖК, престижний зовнішній 
вигляд, що приваблює клієнтів. Від 
забудовника – отримує можливість 
розтермінування виплат. 

Придбати якісне комерційне 
приміщення в Івано-Франківську 
можна у ЖК «Manhattan», «Пар-
кова Алея», «Comfort Park», міс-
течко «Соборне»; елітна комер-
ційна нерухомість у ЖК «Parus», 
«Royal Hall» від будівельної компа-
нії «Благо».

Успіх підприємницької діяльності залежить, насамперед, від приміщення, 
де буде розвиватися бізнес. Тому при купівлі комерційного майна важливо 
продумати кожен нюанс: місце розташування, пішохідна зона, інфраструктура, 

якісний ремонт і комунікації. Аналітичний центр будівельної компанії «Благо» 
розповів, чому варто обирати комерцію у новобудові.

Продаю
Соняшниковий макух, олію нерафіновану домаш-

ню, холодного віджиму. Крупу гречану, горох (половин-
ки жовтий, гарно розварюється), кутю, пшеничну кру-
пу. Роздріб, гурт, великими партіями. 

Телефонувати: (068)047 -25- 49.
*     *     *     *     *

Шнек зерновий, розсіювач міндобрив, дискову бо-
рону, катки зубчасті, глибокорозрихлювач, культива-
тор суцільного обробітку 2,8 м. 

Телефонувати: (068) 303-21-49. 
*     *     *     *     *

Пісок білий для заливання, жовтий для мурування, 
відсів, камінь для мурування (грубий, білий), щебінь 
білий і гранітний (різні фракції), цеглу червону, буді-
вельну. 

Телефонувати: (098) 195-09-94.
*     *     *     *     *

Щебінь білий, гранітний, різних фракцій, пісок: бі-
лий, грубий, дрібний, жовтий. Камінь грубий для ого-
рожі (фундамент), відсів під бруківку, цеглу червону. 
Доставка по районах. 

Телефонувати: (097) 950-16-07.
*     *     *     *     *

Металопластикові вікна та двері, вхідні та міжкім-
натні двері, лоджії, балкони. 

Телефонувати: (067) 777-33-84.
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ГОРОСКОП
З 12 ДО 18 ГРУДНЯ

ОВЕН 
У вас може з’явитися безсоння, але не 

варто зловживати снодійним. Частіше 
бувайте на свіжому повітрі, живіть по-
вним життям - і все буде добре.

 ТЕЛЕЦЬ 
Ви відкриєте для себе багато нового 

і зрозумієте своє істинне призначення. 
Наслідком цього стануть кардинальні 
зміни у житті.

 БЛИЗНЮКИ 
Не стримуйте притаманну вам від 

природи щедрість, і вона окупиться вам 
устократ. Намагайтеся при першій мож-
ливості підтримати близьких.

 РАК 
Дехто з вас захоче завести дитину. 

Не бійтеся, що це змінить ваше жит-
тя - на все свій час. Зірки сприятимуть 
сім’ям, які зважаться на такий крок.

ЛЕВ 
Будьте уважними у стосунках з ко-

ханою людиною, не ображайтеся через 
дрібниці. Можливо, східна філософія 
допоможе вам спокiйнiше дивитися на 
деякi речі.

ДІВА 
Можлива зустріч iз людиною, яка 

буде для вас ідеальною парою. Цілком 
iмовірно, що ваші стосунки увінчаються 
весіллям впродовж кількох наступних 
місяців. Одруженим пощастить фінансо-
во.

 ТЕРЕЗИ 
Ваші особисті стосунки будуть нестій-

кими - ви будете в пошуку справжнього 
кохання. Будьте обережні, стикаючись з 
новим і незвичним. Не довіряйте незна-
йомцям, особливо у громадських місцях.

СКОРПІОН 
Початок тижня - сприятливий період 

для професійного вдосконалення. Вашо-
му успіху сприятимуть висока працез-
датність і наполегливість.

СТРІЛЕЦЬ 
Для пошуку нової роботи цей час не-

сприятливий. Якщо ви не можете знайти 
того, що вам підходить, доведеться по-
годитися на наявні пропозиції. Інакше 
на довгий час ризикуєте залишитися без 
роботи.

КОЗЕРІГ 
Ваша робота вимагає від вас творчої 

уяви та сміливих ініціатив. Не бійтеся 
висловлювати свої ідеї - до вашої думки 
прислухатимуться. Очікуйте несподіва-
них прибутків.

ВОДОЛІЙ 
Не нехтуйте професійними виставка-

ми, семінарами, шукайте ділових парт-
нерів. Пам’ятайте, що нові знайомства 
обіцяють вигідні пропозиції.

РИБИ 
Сприятливий період для кар’єрного 

зростання. Але будьте уважні, уникайте 
порад непрофесіоналів, намагайтеся не 
образити колег і керівництво, тоді ви 
зможете уникнути проблем.

 Для християн зараз триває 
особливий період -  Різдвяний піст. 
У цей час одні ревно дотримують-
ся Божих   законів: обмежують себе 
і рідних у всіх людських благах, ба-
гато моляться. Інші ж сприймають 
піст, як можливість посидіти на 
дієті. Як би там не було, головне 
у цей період - не їсти один одного.

Чимало з вас телефонують, щоб 
дізнатися, чи можна під час Різдвя-
ного посту звертатися до народних 
цілительок. Найбільше цікавить 
Василина, тому ми звернулися до 
провидиці, щоб вона розповіла, чи 
прийматиме людей у ці дні.

«Піст - період очищення. Очи-
щення душі, тіла, серця. Варто 
переосмислити власне життя, по-
думати про свої вчинки. Часто лю-
дина, котра дотримується посту, 
саме у цей час потрапляє у різні 
неприємні життєві ситуації, про-
ходить випробування спокусами. 
Пам'ятайте, це все - промисли не-
чистого. Вам необхідно втримати-
ся з вірою у Бога і непереборною 
любов'ю у серці.

Розповім історію, що трапи-
лася з однією з моїх давніх знайо-
мих. На той час Ірині було 25 років. 
Молода, вродлива, розумна і дуже 
віруюча людина. Часто вона звер-
талася до мене за допомогою, по-
радою. Ми разом вирішували різні 
проблеми у її житті.

Пам'ятаю, тоді теж розпочав-
ся Різдвяний піст. Ірина ходила до 
церкви, молилася, дотримувалася 
обмежень у їжі.     Аж  якось зателе-
фонувала і повідомила, що їй дуже 
погано на душі. Голова болить,  
спати  не  може.  «Що робити?» 
- бідкалася у трубку. Я ж запропо-
нувала прийти до мене. Вона спер-
шу навідріз відмовлялась, мовляв, 
піст, кажуть, не можна. Однак за 
кілька днів їй стало настільки 
важко, що рідні думали вести у лі-
карню. Тоді жінка таки прийшла 
до мене. Я помолилася над нею, 
поглянула в її очі, які завжди були 
сповнені життя та любові. Однак, 
тоді там виднілась велика печаль 
і туга. Дівчині поробили. І настіль-

ки сильно, що її життя було на 
межі зі смертю.

Довго я читала над нею древні 
сильні молитви. Вона, бідолашна, 
плакала, каялась. І зрештою, ви-
снажена впала. Вперше за кіль-
ка днів Ірина спокійно спала. 
Пам'ятаю, не прокидалася кілька 
годин. Розплющивши очі, усміхну-
лася, розповіла, що на душі стало 
набагато легше, наче скинула з 
пліч великий тягар».

Такою була відповідь прови-
диці. Василина каже, що, борони 
Боже, комусь влазити у чорну 
магію, робити різноманітні при-
вороти. Це є великий гріх. А в час 
посту він в рази більший і впаде 
великим тягарем, чорною кармою 
на наступні покоління.

Василина ж допоможе у склад-
них ситуаціях людям, які втратили 
сенс життя, опустили руки. Зніме 
всі види зурочень з допомогою 
молитов і свічок, зарадить в сі-
мейних проблемах, з’єднає долі. 
Цілителька володіє старовинними 
замовляннями від пияцтва, без ві-
дома п’яниць. Вона застереже від 
негараздів та недуг, виведе з чор-
ної смуги.  Отож, коли ви відчува-
єте душевний неспокій, вас пере-
слідують різні негаразди, сімейні 
чвари, не роздумуйте, звертайтеся 
за допомогою, поки не пізно. ї
Зателефонуйте: (068) 280-20-90. 

Разом із Василиною 
спільною молитвою можна 

подолати лихо.

Василина допоможе 
очиститись під час посту

Потаємне

Вітаємо!
Миколу Андрійовича 

Марущака
з Бережан

з Днем народження та 
прийдешнім Днем ангела!

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!
Кохання і миру, чистого неба
І теплого сонця – на довгі роки! 
Життя хай буде, наче свято,
Дарунки, посмішки, пісні,
Любові й щирості багато
Тобі несуть майбутні дні!

З любов’ю - батько Андрій з сім'єю
 та дідусь Василь.

Вітаємо!
Найкращу у світі маму, добру тещу і 

бабусю
Галину Афанасіївну Казмірчук

з Вікнин Збаразького району
 з ювілеєм!

Мамо люба, рідненька бабусю,
Ви в нас є – і милий нам цей світ.
Хай Вам смуток не спаде на думку,
Ви живіть на радість нам сто літ!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти,
Даруємо у цей святковий день!
У домі, у родині, і в душі,
Щодня хай буде сонячна погода,
Нехай небесні блага і земні
Від Господа лиш будуть в нагороду!
Хай Матір Божа скрізь оберігає,
Ісус Христос здоров’я посилає!

З любов’ю - доньки Катя та Іра, зяті 
Ігор і Володя, внуки Саша, Вася, Настя, 

Марічка і вся велика родина.

Вітаємо!
Колектив Козівського РС та 18-ї ДПРЧ УДСНС 

вітають своїх працівників – іменинників грудня:
Миколу Кота, Миколу Ляховича

з прийдешнім Днем ангела та Днем народження!
Хай стелиться довга життєва дорога,
Чистого Вам неба, миру в рідній хаті,
Будьте веселі, зігріті любов’ю,
Щасливі і на добро багаті!
Хай Господь здоров’я посилає,
Мати Божа хай благословить,
Веселково доля розквітає 
І дарує радість кожна мить!

Вітаємо!
Хорошу людину,  

доброго чоловіка, 
чудового сина і 

батька
Андрія 

Васильовича 
Марущака 

з Бережан
з Днем ангела та Днем народження, 

яке він відзначатиме 18 грудня. 
Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться,
Хай буде істина проста:
Чим більше літ – тим більше щастя!
Хай мрії сповняться й думки, 
Якими щедрий і багатий,
Бажаємо з роси й води
Любові й злагоди у хаті. 
Ще зичим прожити у силі й здоров’ї
Хоча б до ста років щасливої долі!
Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа!

З любов’ю і повагою - дружина Неля, 
батько Василь, діти, брати та сестри 

з сім'ями,  колеги по роботі.

Вітаємо!
ФГ «Вікторія-92» 

вітає своїх працівників –
 іменинників грудня:

Володимира Бацулу,
 Андрія Топоровського,

 Миколу Загнійного 
з Днем народження!

Хай завжди усміхається доля, 
Несуть тільки втіху з собою роки,
Хай щастя й удача не зрадять ніколи,
Збуваються мрії, бажання, думки!
Життя хай не знає печалі і втоми,
Хай радість і злагода будуть у домі!
Хай буде здоров’я міцним, як граніт,
Прожити бажаємо Вам до ста літ!

Вітаємо!
Добру, відповідальну, мудру жінку,
 яка довгі десятки літ присвятила 

служінню людям
Марію Павлівну Довгалюк

з м Ланівці
з ювілеєм!

Лише у Лановецькій ЦРЛ Марія Павлів-
на пропрацювала 33 роки головною медсе-
строю. Щодня ішла до людей, повертаючи їм 
здоров’я. Тож від душі вітаємо з багатством 
літ, бажаємо міцного здоров’я, миру і щастя!
Ще небо хмарами не вкрите,
Ще так прозоро сяють роси,
А вже по ліву руку – літо,
А вже по праву руку – осінь…
Ще очі блиску не позбулись,
Ще серце жити не стомилось,
А вже по ліву руку - юність
А вже по праву руку – зрілість.
А час летить нестримно далі
Й душа немов би молодіє…
По ліву руку - всі печалі,
По праву руку - всі надії.
Життя не зміряти літами,
А щастя - то важка наука.
Хай буде радість завжди з Вами - 
По ліву і по праву руку!

З повагою - головна медсестра, старші 
медсестри і фармацевт Лановецької ЦРЛ.

До цих чудових слів приєднується і 
колектив «Нашого ДНЯ». Дякуємо Вам, 
Маріє Павлівно, за любов, за щирість, за 

підтримку нашого молодого видання. 
Тож хай колосяться рясні жита у полі
Й добро у Вашім домі прибува.
І хай по Божій милостивій волі
Ідуть угору справи всі щодня.
Хай буде все міцним, передусім – здоров’я,
Живуть повага й злагода в сім’ї,
І серце, що наповнене любов’ю,
Хай б’ється неустанно до ста літ!
Нехай щодня втішають Вас онуки
І діти горнуться до Вашого плеча.
За мудрість, щедрість, за усі турботи
Хай на землі воздасться Вам сповна!




