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Україна отримала духовну незалежність

і канонічну церкву
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Магнітні бурі в грудні
Сильні магнітні бурі в
грудні вже минули. Менш
значні магнітні коливання
прогнозують також 20, 22
і 24 грудня.
У такі періоди пийте достатню кількість води, намагайтеся хоча б годину на
день провести на свіжому
повітрі, провітрюйте приміщення. Додайте спорт.
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Тема тижня

Петро Порошенко подякував на Тернопільщині
ПАТРІАРХУ ФІЛАРЕТУ ЗА ЖЕРТОВНІСТЬ

С

пільна молитва
з духовенством
Тернопільщини, яку
очолив Святійший Патріарх
Філарет, відбулася сьогодні
у Надставній церкві. На
Подячній молитві за отримання
Патріаршого і Синодального
томосу про автокефалію та
утворення Єдиної Помісної
Православної Церкви в Україні
був також Президент України
Петро Порошенко, який
перебуває в нашій області у
робочій поїздці.

"Ми досягли в Україні відновлення української помісної православної
автокефальної церкви. Цей факт має
епохальне значення, бо за всю тисячолітню історію ми ніколи не мали
визнаної автокефальної церкви", - наголосив Патріарх Філарет, звертаючись до вірян, які прийшли до храму.
Він підкреслив, що це відбулося завдяки рішучості Вселенського Патріарха Варфоломія. "Він виявив велику
мужність, що пішов на крок визнання
української церкви. Також велика заслуга у цьому Президента України Петра Порошенка. І ми вам щиро вдячні
за те, що ви взяли на себе цей хрест і
донесли до того місця, де ми одержали
Томос", - зазначив Святійший.
"Без Божої допомоги цього точно
не могло бути", - наголосив Петро Порошенко. Ще рік тому, за його словами,
ми про це не могли й мріяти. Слово "томос" українці не знали, а деякі стверджували, що це відбудеться, але точно
не при нашому житті. "І чому так сталося? Бо ми вірили! Це стало можливим завдяки його святості Патріарха
Філарета. Де ще взяти яскравий приклад жертовності, коли особисті амбіції відкидаються задля справи церкви
і держави?!" - пояснив Президент.
Також під час візиту в Тернопіль
Петро Порошенко зустрівся з викладачами та студентами області. Президент заявив, що підпише ухвалений
Верховною Радою закон, згідно з яким

борцям за незалежність України в 20
столітті присвоєно статус учасників
бойових дій на рівні з тими героями,
які боронять країну зараз від російської агресії.
«Це звісно стосується і вояків УПА.
Чому? Бо це справедливо. І це ставлення України до своїх героїв – героїв УПА, героїв Червоної армії, героїв і
воїнів АТО і операції Об’єднаних сил»,
- підкреслив він.
Петро Порошенко закликав молодь
скористатися можливостями, які відкриваються перед ними, і нагадав, що
в листопаді підписав Указ про створення Фонду з підтримки освітніх і
наукових програм для молоді. За словами Президента, він лише ініціював
цю програму. У Раду, що буде відбирати проекти або прізвища кандидатів,
які за рахунок коштів держави будуть
мати можливості їхати за кордон на
магістерську програму або гранти,
щоб відвідати іноземні наукові центри
для підготовки своїх наукових проектів, увійдуть студенти, науковці та
представники Міністерства освіти і
науки. «Але обов’язково повернутись.
Не повернешся- компенсуєш видатки
фонду. Повернешся – це безкоштовно і

грант. Мені здається, що це справедливо. У нас і зараз є велика можливість,
щоб отримати подвійні дипломи. Але
фінансова допомога, яку надаватиме
Фонд, забезпечить молоді можливість
навчатися за магістерськими програмами, проводити наукові дослідження
у провідних світових закладах вищої
освіти та наукових установах, навіть
якщо не маєш для цього достатньо
грошей. І це стане основою для реалізації перспективних і прогресивних

освітніх і наукових програм», - зазначив Глава держави.
Президент зустрівся з дітьми,
які готують подарунки для учасників ООС на Миколая та долучився до
плетення маскувальної сітки. Ввечері Петро Порошенко взяв участь
в освяченні різдвяної шопки та передачі Вифлеємського вогню тернополянам. Також Президент оглянув
«Зимове містечко» на Театральному
майдані.

Про перспективи формування нової системи
адміністративно-територіального устрою

З

асідання круглого столу на цю
тему організувала Українська
асоціація районних та обласних рад
за підтримки Програми Ради Європи
«Децентралізація і реформа місцевого
самоврядування в Україні».
Головна дискусія точилася навколо передумов для створення спроможних районів Тернопільської області та формування нової моделі
адміністративно-територіального устрою Тернопільщини на рівні районів.
Участь в обговоренні взяв голова Тернопільської облради та Віце-президент УАРОР Віктор
Овчарук.
«Нагадаю, що нещодавно аналогічний круглий
стіл за участю Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбувся у Києві. Ми розглядали
стратегічні питання, що стосуються перспектив
діяльності органів місцевого самоврядування. Як
наслідок, учасниками засідання було остаточно

прийнято рішення про те, що процес децентралізації необхідно логічно завершувати, аби згодом не
розпочався зворотній відлік його розвитку. На нашу
спільну думку, важливими змінами, які необхідно
прийняти до основного закону в частині децентралізації, є закріплення матеріальної та фінансової
основи місцевого самоврядування, введення інституту префекта та зміна правового статусу місцевих
державних адміністрацій.
Переконаний, що вибори до органів місцевого
самоврядування 2020 року проходитимуть вже відповідно до нової системи організації територіальної
влади. Зараз наше з вами завдання полягає саме у якісному формуванні адміністративно-територіального
устрою для того, щоб Тернопільщина не залишилась
осторонь цього процесу. Тому закликаю всіх працювати виключно в інтересах громади, відкинути всі
особисті та політичні амбіції та керуватись інтересами майбутнього нашого краю, Української держави», - зазначив очільник області.

День, який змінив історію
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Україна отримала духовну незалежність

і канонічну церкву
…І знову духовні дороги
вели до Софії Київської
- величного місця для
українців. Тисячу років
тому Ярослав Мудрий
тут здолав печенізьку
орду. І на місці великої
перемоги спорудив храм
Святої Софії.

Т

ут у 1649 році Вселенський Патріарх відпустив гріхи гетьману Богдану
Хмельницькому. Тут зачитували універсали. Акт злуки. І в святій Софії
грудневого дня вершилась духовна історія України - Об’єднавчий собор,
на якому православні архієреї оголосили про об’єднання українських церков
у Єдину українську помісну автокефальну православну церкву. Офіційно
- Православну церкву України. Не всім подобалося, що Україна здобуде
незалежність у духовному сенсі. Не всі вірили. Але в Бога свої плани…

Грудень у долі Держави

1 грудня 1991 року відбувся
референдум щодо проголошення незалежності України. Цей
день став початком новітньої історії нашої Держави.
15 грудня також увійде в історію українського та світового православ’я. Україна отримала духовну незалежність. Її ще потрібно утверджувати, треба багато працювати, але вона вже є…
До 15 грудня цього року в світі
було 14 канонічних автокефальних православних церков. Відтепер їх - 15.
Об’єднана церква - єдина канонічна в Україні. На переконання релігієзнавця Андрія Юраша,
вона стане однією з найвпливовіших православних церков.

Київське православ’я:
тернисті шляхи

Україна долала у своїй історії
складну й тернисту дорогу. І вона
ще не закінчилась, бо у нас війна.
В українського православ’я також тернисті шляхи.
Філософ Олексій Панич відзначає топ-8 подій в історії Київського православ’я, аби зрозуміти значення того, що відбулося
15 грудня.
988 РІК: ХРЕЩЕННЯ РУСІ утворення Київської митрополії
Вселенського патріархату. Головні дійові особи: київський князь
Володимир; візантійський імператор Василій II Болгаробійця;
патріарх Константинопольський
святий Микола II Хрисоверг.
1300-1330 РОКИ: «КЛОНУВАННЯ» КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ. Київський митрополит Максим у 1300 році переїхав з Києва
до Володимира-на-Клязьмі, що
зрештою лягло в основу Московського патріархату.
1448-1589 РОКИ: ВІДОКРЕМЛЕННЯ
МОСКОВСЬКОЇ
ГІЛКИ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ ВІД ВІЗАНТІЇ. Єпископ Рязанський Іона був поставлений «митрополитом Київським» на соборі єпископів Великого князівства
Московського без згоди Константинополя.
1596 РІК: УКЛАДАННЯ
ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКОЮ ГІЛКОЮ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ
УНІЇ З РИМОМ («Берестейська
унія»). Реформи в Україні патріар-

ховний лідер православних українців зрікся сану Патріарха й відмовився претендувати на предстоятельство у новій церкві. І все
це заради мети усього його життя - Єдиної помісної церкви. Та,
зважаючи на заслуги і статус, він
носитиме титул пожиттєвого почесного Патріарха, духовного лідера нової церкви.

Владика Епіфаній:
серце відкрите
для Бога і для людей

ха Константинопольського Єремії
II Траноса відштовхнули від нього частину місцевих єпископів.
1620 РІК: ВІДНОВЛЕННЯ
ПРАВОСЛАВНОЇ
КИЇВСЬКОЇ
МИТРОПОЛІЇ. Головні дійові особи: гетьман Петро КонашевичСагайдачний та патріарх Єрусалимський Теофан ІІІ.
1686 РІК: ПЕРЕДАЧА КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ У ТИМЧАСОВЕ ПІДПОРЯДКУВАННЯ
МОСКОВСЬКОМУ ПАТРІАРХАТУ.
1992-1993 РОКИ: СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (Київський Патріархат). Головні дійові особи: митрополит Київський (пізніше Патріарх) Філарет; президент України Леонід Кравчук; патріарх Київський Володимир (Романюк) (УПЦ
КП).
2018 РІК: СТВОРЕННЯ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ
ЦЕРКВИ УКРАЇНИ. Головні дійові особи: патріарх Константинопольський Варфоломій І; президент України Петро Порошенко; патріарх Київський Філарет
(УПЦ КП); новообраний митрополит Київський Епіфаній.

Патріарх Філарет духовний велет
з душею янгола

Попри значну підтримку з
боку українців, патріарх Української православної церкви КП Філарет відмовився очолити Єдину
православну церкву. Мало прикладів, коли священик, та ще й
такого високого сану, бореться
не за владу, а за церкву. Це так
шляхетно. Без гордині.
Правду кажуть: у всьому є
промисел Господній. І в долі та
житті 89-річного патріарха Філарета - також. Він народився на

Донбасі, в родині робітника. Дід
загинув від Голодомору. А батько - в часи Другої світової.
Коли Московія почала війну
на малій батьківщині Патріарха, він молитовно й матеріальну
підтримав захисників Вітчизни.
На початку незалежності
України Філарет, тоді ще в сані
митрополита, скликав Помісний
Собор УПЦ, який прийняв рішення про повну канонічну незалежність, тобто автокефалію Української Православної Церкви. У Москві були проти. І за те, що Філарет «не покаявся», і «далі проводив Таїнства», у 1997 році на
нього наклали анафему. Фактично, Філарета піддали анафемі за
розбудову Київського патріархату й за те, що він не повернувся
до РПЦ. Аж у жовтні цього року
Вселенський Патріархат анафему
зняв. І це був важливий крок до
об’єднання церков та отримання
Томосу.
Патріарх Філарет став історичною, важливою для України постаттю. Як сказав співкоординатор ініціативної групи
«Томос-2018» Мирослав Гай, ця
людина «поклала все своє життя на жертовник і увійде до підручників з історії України, до усіх
церковних літописів, як велика людина, що стояла біля джерел процесу формування Єдиної православної церкви в Україні і об’єднання церков». А після
отримання Томосу стане фігурою
планетарного масштабу.
Філарет показав, що таке
справжня любов до України. Ду-

Під час Об’єднавчого собору на Софійській площі зібралися більше 35 тисяч українців. Різних конфесій. Люди очікували історичного рішення, молилися. І
Бог почув…
Предстоятелем Української
помісної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Достойник, вихований Патріархом Філаретом. Його «права рука» в
церковному управлінні. Слід зазначити: саме завдяки Епіфанію
Михайлівський собор дав прихисток учасникам Революції Гідності у найважчі моменти протистояння під час Євромайдану. Він уже чотири роки, не афішуючи цього, допомагає українським політв’язням Олегу Сенцову і Володимиру Балуху та їхнім сім’ям. Про це розповів єпископ Сімферопольський і Кримський Климент. Це і є любов до
Бога, до церкви, до людей.
Після Об’єднавчого собору Епіфаній подякував присутнім на площі перед Софією Київською, його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію,
Патріарху Філарету, Президенту
України Петру Порошенку, Верховній Раді.
За словами митрополита,
українці змогли спільно перебороти різні спокуси, подолати
незгоди й об’єднатися в єдину
церкву. «Переконаний, що Помісна православна церква - єдина і
визнана. Вірою і правдою служитиме своєму українському народові. Молитиметься і вестиме
його шляхом спасіння.

Двері нашої церкви відкриті
до всіх. Ми закликаємо всіх до єднання. Нехай нам допоможе Господь Бог… Слава Ісусу Христу і
Слава Україні», - сказав глава УПЦ.
Митрополиту Епіфанію - 39
років. За церковними мірками,
він дуже молодий предстоятель.
Народився на Одещині. Дитинство та шкільні роки минули у
селі Стара Жадова Сторожинецького району на Чернівеччині.
Гарно й тепло відгукуються про Епіфанія селяни, його колишня вчителька, сусіди. Буковинці пригадують: Епіфаній, а в
миру Сергій Думенко, ще школярем вирішив стати священиком.
Багато читав. Учився на відмінно. Був працьовитим.
Після закінчення школи
вступив у Київську духовну академію. А далі - в престижний університет у Греції. Епіфаній чудово володіє грецькою мовою. Він
- один із небагатьох представників з вищого духівництва, який
не здобував духовну освіту в Москві. Навіть ніколи не був у столиці Росії.
Освічений, мудрий, духовно сильний - таким називають
Предстоятеля Української помісної церкви. У нього вірять земляки. Віряни. І Українська церква.
Патріарх Варфоломій вручить Томос про автокефалію
предстоятелю
Православної
Церкви України Епіфанію 6 січня
у Стамбулі, після спільної літургії. «За всіма канонами, із 6 січня
Україна перестане бути канонічною територією будь-якої іншої
церкви, - наголосив у інтерв’ю
«Gazeta.ua» релігієзнавець Андрій Юраш. - У жовтні Константинополь відновив протекторат над українською територією. Але після отримання томосу
Україна буде канонічною територією виключно Української помісної церкви». Адже Томос - це
документ про церковну незалежність. Він означає, що Українська
помісна церква є повністю самостійною.
Кафедральним собором Православної церкви України буде Михайлівський Золотоверхий собор,
дзвони якого у
2014 році будили
Київ і Україну.

Ольга ЧОРНА.

У Вінниці громада і парафіяни Свято-Преображенського собору УПЦ
P.S.
Московського патріархату підтримали митрополита Вінницького і Барського
Симеона й перейшли під юрисдикцію нової Православної церкви України.

№49 (284) / 19 грудня-25 грудня 2018 р.

4

Наш ДЕНЬ

nday.te.ua

Реалії

Об`єднання демократичної опозиції:

Гриценка підтримали
Томенко та Катеринчук
17 грудня ще двоє відомих політиків – Микола Томенко
та Микола Катеринчук, а також політсили, які вони
очолюють, підтримали Анатолія Гриценка як кандидата
в президенти України. Про об’єднання політики оголосили
на спільній прес-конференції у Києві.

Микола
Катеринчук:

«

Ми тепер одна команда. У нас спільне бачення
проблем, які постали перед країною, спільне бачення
шляхів, однакове розуміння економічного пакету,
антикорупційного, безпекового, екологічного, у нас
однакові цінності. Посилення команди відбудеться на всіх
рівнях. Це не об’єднання під президентські вибори, це
стратегічне об’єднання на такий час, на який вистачить
сил», - впевнений Анатолій Гриценко.
Лідер партії «Громадський рух
«Рідна країна» Микола Томенко
займатиметься стратегією виборчої кампанії, медійним напрямком
та керуватиме виборчою кампанією у Києві. Головою штабу в столиці призначено Наталю Новак.
«Наша команда намагається
пояснити, що треба змінити країну, привести до влади чесних, патріотичних, професійних людей.
Треба об’єднати країну між казковою і провладною та реальною, де
живуть люди. Для нашої команди
важливо боротись не між собою,
не з іншими командами, а за Україну. Треба об’єднуватись за цінності, за програму. Таке об’єднання
дасть результат. Наша команда прийняла рішення підтримати Анатолія Гриценка на президентських виборах та спільно рухатись на парламентські та місцеві вибори. Ми об’єднуємо проукраїнську, проєвропейську, демократичну опозицію», - сказав Микола
Томенко.
Голова Європейської партії
України Микола Катеринчук відповідатиме за юридичне супрово-

дження всього виборчого процесу.
«На Раді Європейської партії України ми майже одностайно прийняли рішення на наступному з’їзді висувати та підтримувати Анатолія Гриценка як кандидата від єдиної демократичної
опозиції. Ми вважаємо, що під час
військових дій президент повинен мати військову спеціалізацію і
освіту, досвід, аналітичне бачення
ситуації, що надасть змогу державі
виконувати функцію захисту громадян і забезпечити в майбутньому мир. Крім того, досвід Анатолія
Степановича як чесної, порядної,
фахової людини закладе основи
побудови суспільства, де справедливість не буде пустим словом», додав Микола Катеринчук.
Анатолій Гриценко, Микола Томенко та Микола Катеринчук закликали до єднання решту однодумців: Святослава Вакарчука, Романа Безсмертного, Олександра
Солонтая та інших. Нагадаємо, раніше Анатолія Гриценка підтримав лідер громадянського руху
«Хвиля» Віктор Чумак. Він очолив
центральний виборчий штаб.

Голова Європейської
партії України. Народний депутат 4-7 скликань.
Має дві вищі освіти – юридичну та економічну. Канди-

дат юридичних наук. Автор
та співавтор 174 законопроектів, зокрема, ліберального Податкового кодексу. Адвокат. У 2004 році довів у Верховному Суді України
фальсифікацію другого туру
президентських виборів.
Європейська
партія

Микола Томенко:
Лідер партії "Громадський рух "Рідна країна". Народний депутат України IV-VIII скликань, науковець, професор Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка. Почесний президент Федерації біатлону України. Віце-президент Національного олімпійського комітету. Є автором понад 100 наукових статей і книг.
На виборах президента України 2004 року
підтримував Віктора Ющенка. Був одним з
«польових командирів» Майдану. Йому належить авторство гасел «Схід і Захід - разом!»,
«Міліція з народом!», «Свободу не спинити!».
Після перемоги Віктора Ющенка обіймав
пост віце-прем'єра з гуманітарних питань в
уряді Юлії Тимошенко. У парламенті в різні часибув заступником лідера фракції БЮТ, віце-

Віктор Чумак:
Лідер громадянського руху «Хвиля», народний депутат, заступник
голови Комітету Верховної
Ради з питань запобігання і
протидії корупції. Є одним з
авторів законів та ініціаторів зі створення НАБУ, НАЗК,
баз електронних декларацій
чиновників та законів про

України та «Громадянська
позиція» спільно лобіюють
інтереси України в ЄС. Є
членами політичної партії
«Альянс лібералів і демократів за Європу». Європейська
партія України підтримувала Гриценка на президентських виборах у 2014 році.

спікером парламенту, очолював Комітет ВР
з питань свободи слова та інформації.
З 18 червня 2014 року став позаштатним Радником Президента Петра Порошенка з гуманітарних питань, та пройшов до
Ради як депутат від фракції БПП.
13 липня 2015 року звільнився з посади радника Президента та вийшов з його
фракції БПП на знак протесту проти голосування за антинародний бюджет та
антисоціальні законопроекти, якими призупинено дію більшості соціальних та гуманітарних програм. 25 березня 2016 був
позбавлений депутатського мандату на
таємному з’їзді президентської партії.
Сам Томенко рішення з'їзду вважає незаконним.
4 квітня 2016 року був обраний лідером
«Громадського руху «Рідна країна».

кримінальне переслідування
високопосадовців за корупційні зловживання. Був співавтором проектів законів,
які відкрили бази даних щодо
статків та нерухомості політиків та чиновників.
Віктор Чумак - активний
учасник Євромайдану. Як позафракційний та позапартійний депутат ВРУ розробив низку законів щодо полі-

тичної реформи, таких як
новий Закон про вибори. Є співавтором закону про імпічмент Президента, законів
про конституційну та судову реформу, ініціатором проведення розслідування щодо
незаконного підвищення тарифів на енергетику «Роттердам+». У 2017 році Віктор Чумак обраний лідером
громадянського руху Хвиля».
Артем ДУМЧУК.

Бійці АТО вивчали у ТНЕУ англійську мову
та комп’ютерні інформаційні технології

П

івроку на базі навчально-наукового центру з вивчення
іноземних мов Навчально-наукового інституту
інноваційних освітніх технологій тривали інтенсивні курси
з вивчення англійської мови та комп’ютерних інформаційних
технологій (англійською мовою) для 40 осіб - жителів Тернополя
і Тернопільського району, які брали участь в АТО, з числа бійців
добровольчих батальйонів, військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії
та інших силових структур.
Підготовка слухачів центру здійснювалася за комунікативною програмою поглибленого вивчення з
використанням сучасних мультимедійних засобів. Після завершення
курсів слухачі отримують свідоцтва
про підвищення кваліфікації, а та-

кож сертифікат про рівень володіння англійською мовою, згідно з Європейськими рекомендаціями з мовної освіти.
Ця добра справа стала можливою
завдяки реалізації соціальних програм підтримки учасників Антите-

рористичної операції та за сприяння
управління соціальної політики Тернопільської міської ради та управління соцзахисту населення Тернопільської РДА. А також співпраці між ветеранськими організаціями і Тернопільським національним економічним університетом, який не тільки має величезний досвід професійної та соціальної адаптації колишніх та діючих військових (проект «Україна-Норвегія»,
бізнес-школа для ветеранів АТО), але
й активно співфінансує подібні довгострокові освітні акції.
Учасники проекту висловлюють вдячність ректору ТНЕУ профе-

сору Андрію Ігоровичу Крисоватому,
професорсько-викладацькому колективу університету, згаданим управлінням за можливість професійної перепідготовки та активну життєву позицію у справі соціальної адаптації ветеранів АТО.

Акценти
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УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО:
хто з політиків пропонує
хоч щось для молоді?

Б

ільшість українських
політиків навмисно
не працює з
молодими виборцями.
Саме тому презентація
стратегії для молоді
виглядає сміливим кроком.
Типовий український політик обов’язково покаже у своїй
рекламі квітучі поля, журливих
літніх людей і наприкінці власне
кандидата – зазвичай, огрядного
дядечка в сіренькому піджачку.
Інша крайність – поява політика
на шкільній лінійці чи новорічному святкуванні. Ніби діти чекали його, а не Святого Миколая.
Натомість, молодь – люди найбільш активного віку – просто
випадають з поля зору можновладців і їх політтехнологів.
Саме тому природній інтерес
викликав Всеукраїнський молодіжний форум, який ініціювала
Юлія Тимошенко 11 грудня.
Подію було проведено не в
стандартному варіанті. Юлія
Тимошенко більше виступала як
модератор, слухала запитання та

відповідала. Майже п’ять годин
тривав діалог лідера президентських рейтингів з молоддю.
Учасники ставили досить
болючі питання. Обговорювали
свої перспективи в державі. Їхати чи не їхати з України? Юлія
Тимошенко розповіла про свою
стратегію виходу України з кризи. На її думку, питання еміграції
не стоятиме для молоді, якщо
зарплати в Україні будуть дорівнювати тим, які є в сусідній
Польщі. Зробити це можливо.
Інвестори зацікавлені в Україні,
проте їх лякає корупція та незахищені права. У «Новому курсі»

- програмі Юлії Тимошенко – багато сказано про судову реформу
та збільшення покарання для
чиновників.
Молоді підприємці цікавилися, чи зміниться кредитна
політика для молоді у випадку
перемоги Юлії Тимошенко на виборах. Лідер «Батьківщини» підкреслила, що економіку можна
оживити, якщо кредити будуть
на рівні 3-5% річних, а не 1820% як зараз. Відповідно, автори
стартапів, підприємливі люди,
зможуть починати власну справу тут, а не шукати самореалізації за кордоном.
На форумі також йшлось про
підтримку молодих сімей, прихід нових сил до влади. Головну
думку Форуму, напевно, можна
озвучити так: новий президент
має працювати не для зовнішніх
партнерів, не для власної кишені
і не для сімейного бізнесу. Новий
президент має творити таку державу, де можна розвиватися, реалізовуватися та бути щасливим.
Петро ОХОТІН,
політолог
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Заручники бідності, або чому
в Україні немає великих
знижок перед святами?

Цьогоріч у торговельних мережах не знайти таких великих
знижок, які були в попередні роки. А ті, що є, розповсюджуються не на сотні найменувань, а лише на десятки. Такий висновок
можна зробити, завітавши до найбільших торговельних мереж
та їх інтернет-магазинів. Про це написав директор Української
асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці у Facebook.
Багато знижок, які зараз пропонуються, є звичайними тижневими, а не різдвяними або новорічними. Це пов’язано з низькою
купівельною спроможністю українців, яка, за даними Асоціації
постачальників торговельних мереж, знижувалась увесь рік.
«Прибутковість мереж, що знижується, та бажання компенсувати це напередодні Різдва і Нового року штовхає рітейлерів
тримати ціни. Раніше можна було побачити велику кількість акційних пропозицій ще в листопаді. Зараз залишилось менше двох
тижнів до 2019 року, а цікаві пропозиції можна знайти переважно щодо алкоголю. Саме на спиртне середньої та вищої цінових
категорій найбільше знижок. Вони сягають 40 відсотків, але в
середньому - 20 відсотків. На дешеві напої неможливо знизити
ціну. Бо вона не може бути меншою, яку встановила держава», зазначив Дорошенко.
Він додав: найкращими місцями покупок продуктів перед
святами є оптові ринки. Але їх всього декілька на всю країну. На
другому місці - ярмарки, які проводять у багатьох великих містах. Треті за економією - ринки. Далі йдуть торговельні мережі. І
найдорожчими є крамниці, які багато українців використовують,
щоб докупити те, що закінчилось, або вони розташовані поблизу.
І ще експерт пояснив таке: якщо надання знижок не призводить до збільшення прибутків, то для бізнесу не має сенсу їх
робити. У країнах із високим рівнем життя більша знижка стимулює більше купувати. Тому там знижки у період розпродажів
техніки, одягу та взуття сягають нечуваних для нас та чесних 80
відсотків. «А ми є заручниками нашої бідності», - підсумував експерт.

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

«Політичний карантин»

«Ми знаємо, хто ми є, але не знаємо, ким ми можемо бути».
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років тому Генасамблея
ООН прийняла
«Загальну декларацію
прав людини».
Після цього були прийняті численні документи та протоколи, які всі були
спрямовані на захист прав людини незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови
чи релігії. Створення єдиної міжнародної
системи захисту прав людини було одним із завдань Організації Об’єднаних
Націй. Хоча формально Декларація не є
обов’язковою до виконання державами,
але саме цей документ визнається універсальним і ефективним механізмом та
інструментом захисту прав людини у глобальному масштабі. Нічого кращого люди
не придумали.
Найважливіше, на мою думку, те, що
Декларація закріпила усі ті наріжні та
фундаментальні цінності, які людство вистраждало протягом всієї своєї історії. А
саме - людське життя та свобода як вища
цінність і рівність усіх перед законом.
Сьогодні ми сприймаємо це як норму. Але
не завжди ці норми виконуються повною
мірою.
Свобода слова – одна із базових цінностей суспільства, і тому ми повинні
забезпечувати її всім засобам масової інформації в нашій країні.
Однією із найважливіших вимог партії
«Основа» із забезпечення свободи слова в
Україні в рамках програми «Принципи поваги» є мораторій на втручання правоохоронних служб у законну діяльність ЗМІ.

Вільям Шекспір.

«Спроби коаліції заборонити роботу
неугодних їй телеканалів – це шлях до
диктатури. Санкції до ЗМІ без підстав, без
доказів, без суду дискредитують Україну
в очах наших міжнародних партнерів. Я
категорично проти таких санкцій. Надіюсь, що РНБО не стане приймати дурних
рішень», - так прокоментував лідер партії «Основа» Сергій Тарута не прийняті 4
жовтня Верховною Радою постанови про
рекомендації Раді національної безпеки
і оборони щодо застосування санкцій до
деяких українських телеканалів.
Важливість боротьби за свободу слова
в Україні обумовлена ще й тим, що ситуація в країні із забезпеченням цієї базової
цінності вкрай негативна. До прикладу,
в рейтингу свободи ЗМІ від міжнародної
правозахисної організації «Репортери без
кордонів» Україна займає зараз тільки
101-ше місце серед 180 країн світу. А за
оцінками організації Freedom House, за
останні 7 років Україна за рівнем свободи в Інтернеті стала з абсолютно вільної
країни – частково вільною. Експерти пояснюють це багаточисельними фактами
втручання в редакційну політику ЗМІ,
низьким рівнем безпеки журналістів, постійним прагненням українських силових
структур контролювати і забороняти свободу слова в ЗМІ та позасудовим блокуванням Інтернет-ресурсів.
Так, ми маємо формувати політичну
націю тих, хто сповідує майбутнє України
і готовий за нього боротися. Моделюючи
майбутнє, потрібно будувати множинне

мислення, а воно передбачає знання багатьох мов.
Кожне суспільство у своєму історичному розвитку завжди проходить точку,
яку можна назвати «оновлюйся». Саме від
того, наскільки держава ефективно здійснить модернізацію всіх сфер свого життя, залежить подальший її розвиток, за
умови, що не буде вагомих підстав продовжити «воєнний стан». Тоді після Нового
року країна, за планом, порине у виборчу
кампанію. Вона, власне, вже триває, але
офіційний старт – за три місяці до голосування. От можливо тоді, після 31.03.2019, і
закінчиться політичний карантин.
Більшість поколінь українських політиків проголошували модернізацію своїм
головним пріоритетом, але щоразу завершували свою каденцію в тій самій низькій
точці, з якої стартували.
Чому плани і реформи модернізації
країни не спрацювали? Відповіді на це питання я не отримав, навіть прочитавши
статтю прем’єр-міністра В.Б.Гройсмана в
журналі «Тиждень» за 10 грудня, у якій
він говорить про те, що ми здійснюємо
капітальний ремонт країни.
Можливо, після виборів ми почуємо
відповідь, хто і як може змінити країну, як
будемо будувати, а не «ремонтувати». Так
і хочеться згадати вислів Генріха Гейне:
«Хто лягає спати з собаками, встає з блохами».
А тим часом, поки «успішно» робиться «ремонт», люди в пошуках роботи виїздять за кордон. Пенсіонери та соціально

незахищені думають, як дотягнути до весни, бо там «городи», які не раз рятували
від негараздів.
Що думають тернопільські чиновники? Мабуть, як запустити в дію аеропорт,
по-сучасному – летовище, адже він один у
західному регіоні країни, який не функціонує. У Хмельницькому, Івано-Франківську,
Чернівцях, Львові чомусь працюють, а в
нас аеропорт готовий лише приймати керівництво держави. Шкода згаяного часу,
бо ті, що при владі, повинні були брати на
себе відповідальність, використовувати
владу як алгоритм для розвитку, а не для
збагачення особистих статків.
Шкода, що так і не запустили в дію антикорупційний суд, шкода, що наших моряків утримують у полоні, шкода переселенців зі Сходу і тих, хто далеко від дому,
на чужині тяжко заробляє, щоб вдома могли жити їхні сім’ї.
І для того мої однопартійці висунули
в Президенти Сергія Олексійовича Таруту,
тому що тільки він зможе гарантувати повагу кожному громадянину України, від
Заходу до Сходу, та повернути до держави
повагу.
І на закінчення процитую святого
Франциска. «Почніть робити те, що потрібно. Потім робіть те, що можливо. І ви
раптом виявите, що робите неможливе».
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На Тернопільщині вперше відбулася

ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДА ЦЕРКОВ

У

Збаражі відбулося
засідання
Всеукраїнської
ради церков та
релігійних організацій
під головуванням
Якова Дов Блайха,
президента Об’єднання
іудейських релігійних
організацій України,
головного рабина Києва
та України. Головна
мета ради - об’єднання
зусиль конфесій у справі
духовного відродження
України і координація
міжцерковного діалогу
як в Україні, так і за її
межами, а також участь
у розробці проектів
нормативних актів
з питань державноконфесійних відносин та
здійснення комплексних
заходів доброчинного
характеру.
Крім представників ВРЦіРО, участь в обговорення взяли
й представники Ради церков
Тернопільщини, голови облдержадміністрації Степан Барна й
облради Віктор Овчарук.
«Уже так склалося, що після
певних історичних моментів,
які відбуваються в нашій державі, на Тернопільщину приїжджають високоповажні гості.
Коли у жовтні було оголошено
Томос – приїхав Патріарх Філарет. Цими вихідними створили Єдину помісну церкву і вже
через день відбувається Всеу-

країнське засідання
Ради церков і релігійних організацій.
Тобто це говорить
про те, що Тернопільська область у
своїй природі є унікальною і справді є
духовним центром
української держави і народу», – прокоментував засідання ВРЦіРО голова
ТОДА Степан Барна.
Він наголосив,
що на Тернопільщині є понад 1800 релігійних громад, які спокійно співіснують,
мають добрі відносини між
собою і найважливіше – стоять на позиції соборності і територіальної цілісності нашої
держави.
«У цьому контексті для нас
надзвичайно важливо, що ті
християнські та моральні цінності, котрі є в усіх без винятку конфесіях, представлених
у Всеукраїнській раді церков,
а їх – 17-ть, мають ключовий
момент – ми будуємо мораль-

Хто з батьків, які
виховують трьох дітей,
отримає «земельну» пільгу?

Головне управління ДФС у Тернопільській
області повідомляє: якщо подружжя виховує
трьох і більше дітей віком до 18 років, то кожен із батьків має право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки,
які належать йому на правах приватної власності. При цьому вид земельних ділянок і
розмір, стосовно яких застосовується пільга,
визначені п. 281.2 ст. 281 Податкового кодексу України.
Якщо подружжя володіє земельною ділянкою на праві спільної часткової власності,
то платником земельного податку за ділянку,
пропорційно своїй частці, є кожен з батьків, і,
відповідно, право на пільги щодо сплати земельного податку має кожен із них.
Якщо подружжя володіє земельною ділянкою на праві спільної сумісної власності і поділ земельної ділянки не проводився,
то платником земельного податку є один із
батьків, який і може скористатись «земельною» пільгою.
Слід нагадати: фізична особа для отримання пільги щодо сплати земельного податку має подати до контролюючого органу
за місцезнаходженням земельної ділянки
до 1 травня поточного року письмову заяву
довільної форми про надання пільги та документ, що посвідчує її право на пільгу (посвідчення батьків багатодітної сім’ї, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років).

не суспільство. Тому такі заходи мають проводитися часто.
І приємно, що вперше виїзне
засідання Всеукраїнської ради
церков і релігійних організацій відбулося саме на Тернопільщині. Адже традиційно
рада засідає у Києві», – підкреслив Степан Барна.
Власне, Всеукраїнська рада
церков і релігійних організацій
створена для можливості обговорення питань, важливих для
релігійних організацій і держави. А за словами виконавчого
директора інституту релігій-

ної свободи Максима
Васіна, Всеукраїнська
рада церков і релігійних організацій – одна
із найбільш впливових
і авторитетних громадських інституцій. Під
час виїзного засідання
домовилися підтримати українських моряків,
військовополонених,
тих, хто постраждав від
російської агресії, їхні
родини. Крім цього,
Рада церков приділяє
значну увагу питанням
сімейних цінностей та суспільної моралі.
«Важливість засідання на
Тернопільщині, – пояснив Максим Васін, – якраз у тому, що
це перше засідання в регіоні. І
тут уже Рада церков вирішила
звернути увагу на те, чим живе
громада, які є потреби у місцевих церков і релігійних організацій, які є питання, що потребують більшої взаємодії влади
і релігійних організацій».
Поважних гостей вітав і
голова обласної ради Віктор

Овчарук. «У переддень нового року хочу подякувати усім
за добрі справи, розуміння
та співпрацю. Минулої суботи у Софії Київській відбулася по-справжньому сакральна подія історичного
значення - Об’єднавчий собор,
який заснував Єдину Помісну Автокефальну Українську
Православну Церкву та обрав
її предстоятеля. Тож дозвольте ще раз висловити вдячність
від обласної ради, від громади Тернопілля усім, хто долучився до цієї великої події. Ще
хочу подякувати усім церквам
за ту допомогу, що надаєте
нашим громадянам у важкий
час війни – за опіку військовими, українськими родинами,
а особливо родинами наших
загиблих героїв, за капеланське служіння та підтримку,
насамперед духовну. Знаю, що
церкви і релігійні організації
з усієї України надали чимало
і матеріальної допомоги, але
підтримка насамперед духовним словом зцілює і рятує у
складні хвилини».

Вифлеємський вогонь миру вже у Тернополі

П

ластуни вже
привезли
благодатний
вогонь на
Тернопільщину. Під час
урочистого запалення
святкової ялинки на
Театральному майдані
символічну лампадку
передали громаді. 23
грудня вифлеємський
вогонь передадуть в
головні храми міста.
Цю прекрасну передріздвяну традицію – розповсюджувати Вифлеємський вогонь миру – започаткувала у
1986 році австрійська телерадіокомпанія ORF з міста Лінц.
Із самого початку акція планувалася з метою підтримки неповносправних дітей та усіх,
хто потребує допомоги та уваги в передріздвяний час. І одразу ж цю благородну справу
взяли в свої руки скаути.
Щороку представники ORF та австрійські скаути беруть Вогонь на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі,
а далі транспортують його літаком до Австрії. Після урочистостей у Віденському Кафедральному соборі естафета
передається до сусідніх країн. Саме із рук в руки, від одного
скаутського осередку до іншого, Вифлеємський Вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх, хто чекає на світ-

ло тепла, миру, злагоди і сподівання, яке
мандрує із заходу на схід, долаючи кордони і єднаючи християн у переддень Різдва
Христового.
По Україні Вифлеємський Вогонь поширюють члени Пласту - Національної скаутської організації України. Цього року пластуни п'ятнадцятий рік поспіль переберуть
Вифлеємський Вогонь Миру від польських
скаутів і передадуть його українській громаді, церквам, занесуть до дитячих притулків, лікарень, щоб ті, хто перебувають
далеко від своїх родин, могли відчути тепло
Вифлеємської зірки.
За переконанням пластунів, палаючий
вогник символізує очікування в період посту, повну жертовність. Світло є символом
тепла, миру та злагоди, а також душевного
спокою, любові до людей і до світу. Рівночасно цей промінчик - це солідарність зі
всіма, хто є далеко, солідарність з убогими,
поєднання з Христом, котрий народився
в убогості. Ще у XII столітті один учасник
христових походів привіз це світло з Вифлеєму як дар для своєї родини і близьких, як
символ найбільшого Добра.
Ідея Вогню і його проста символіка сприйнялися українською громадою і впродовж останніх років для багатьох
з нас Вогонь став доповненням під час святкування Різдва Христового. Тому Вогнем з Вифлеєму люди запалюють
свічки на Святу Вечерю. Традиційно Вогонь зберігається в
церкві до Йордану – до 19 січня. Потім його можна погасити. Люди можуть брати Вогонь на кожну Святу Вечерю.

Здоров'я
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МОЛОКО:
пити чи ні?

За словами вчених, сьогодні 3/4 людей на Землі не здатні засвоїти лактозу у дорослому віці
Єдині живі істоти на Землі, що п’ють молоко у дорослому
віці, - це люди. Взагалі молоко завжди існувало для того, щоб
вигодувати народжену дитину. Інших варіантів вижити для
нащадка не було. Але дорослій людині це непотрібно. Тоді для
чого ми п’ємо молоко? І чому дорослій людині буває складно
його засвоїти?
Також багатьох батьків цікавить питання: наскільки безпечним для дитини є молоко і чи може її організм не сприймати цей популярний і незамінний продукт у ранньому віці?
Отже, давайте розберемося у цих питаннях і поговоримо про
непереносимість молока. Хоча більш правильно буде сказати –
непереносимість лактози, тобто молочного цукру.
Розповідають доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського державного медичного
університету
Олександра
Шульгай і головний дитячий
гастроентеролог
області
Анна Кабакова.

Непереносимість
лактози чи алергія?

У разі алергії на молочний білок
симптоми виникають від декількох
хвилин до декількох годин після потрапляння молока до організму. Першими
з’являються кропив’янка, затруднене дихання, блювота. Далі приєднуються такі
ознаки: пронос (іноді із домішками крові), переймистий біль у животі, кольки,
нежить і сльозотеча, кашель і хрипи під
час дихання, висипка навколо рота.
Як же відрізнити непереносимість
молока і алергію на нього? Непереносимість наростає із віком, алергія виникає у
ранньому віці. При непереносимості виникають симптоми ураження шлунковокишкового тракту, а при алергії – ще проблеми з диханням і шкірою. Симптоми
непереносимості (якщо це не первинна)
розвиваються поступово та залежать від
кількості лактози, що поступила до організму, а при алергії – швидко, навіть при
потраплянні мінімальної кількості моЗараз відомо, що 3/4 людей на Землі лочного білка. Лактазна недостатність
Чому організм не
не здатні засвоїти лактозу у дорослому не проявляє себе при вживанні кисломоприймає молока?
віці, тобто мають лактозну непереноси- лочних продуктів, при алергії на молочний білок прояви виникають від будьНепереносимість молочного цукру мість.
яких молочних продуктів.
називають також лактозною непереноНа
що
звернути
увагу
симістю або лактазною недостатністю.
Як діагностувати?
Найбільш поширеним симптомом цьобатькам?
У дітей раннього віку лікар повинен
го захворювання є поява частих рідких
Основні клінічні симптоми лактаз- орієнтуватися на симптоми захворюванвипорожнень (водянистої діареї) після ної недостатності у новонароджених ня. Також беруть до уваги інформацію
вживання молока. Річ у тім, що в організ- і дітей грудного віку – це занепокоєн- про непереносимість молочних продукмі людини є специфічний фермент – лак- ня, здуття та біль у животі, підвищене тів у родичів, виникнення симптомів
таза, який розщеплює молочний цукор. газоутворення, діарея, що виникають після вірусної чи бактеріальної кишкової
Захворювання виникає, якщо є дефект через декілька хвилин після початку інфекції, тривалого прийому антибіотивироблення цього ферменту.
годування грудним молоком або мо- ків тощо.
Лактазна недостатність може бути лочною сумішшю, яка містить лактозу.
Окрім того, використовують визнапервинною та вторинною. Первинна При цьому в дитини збережений апе- чення рН калу (в нормі 5,5 і вище) та анавиникає через зниження активності тит.
лізують, чи зникають симптоми у разі
лактази. Буває, що це передається поЯкщо захворювання діагностують дотримання безлактозної дієти.
спадковості. У другому випадку зни- пізно і не коригують, то неперетравлена
Також сьогодні популярний метод
ження активності лактази обумовлене лактоза може стати субстратом для гни- генетичної діагностики. Проте, з його
пошкодженням клітин, які покривають лісної мікрофлори, що призведе до фор- допомогою не можна виявити вроджену
стінку тонкого кишечнику. Причинами мування дисбактеріозу кишечника.
лактазну недостатність. Для діагностиУ новонароджених і дітей грудного ки цієї недуги використовують додаткопошкодження можуть бути імунні, алергічні, атрофічні та запальні процеси у віку на фоні діареї з’являються ознаки ві методи: водневий дихальний тест із
зневоднення, попрілості, можливе спотравному тракті.
лактозою, навантажувальні тести з лакВроджена відсутність ферменту лак- вільнення у збільшенні маси тіла, відста- тозою, визначення вуглеводів у калі та
тази – дуже рідкісне захворювання. Про- вання у нервово-психічному розвитку, його рН і визначення активності лактази
яви можуть з’являтися як з перших днів тобто білково-енергетична недостат- у біоптаті тонкої кишки.
життя дитини, так і в дітей старшого ність.
віку, коли молочна їжа починає викликаЧи можна
А що з дорослими?
ти нудоту, блювоту, пронос, здуття живоСимптоми недуги в дорослих завилікувати і як?
та та загальну слабкість.
лежать від того, яку кількість лактази
Якщо
є алергія на білок молока, то
Водночас, існує дуже схоже за симп- може виробляти організм. Проявлянеобхідне
виключення будь-якого мотомами, проте окреме захворювання - ються вони від півгодини до півтори
лочного
продукту.
Щодо лактазної неалергія на білкові компоненти молока. І години після потрапляння молочного
достатності,
то
раніше
виключення з
вона теж часто проявляється у дитячому цукру до організму. Виникає здуття та
раціону
молока
було
догмою.
Але з повіці.
бурчання в животі, значне відходження явою на ринку ферменту лактази у дітей
газів, біль внизу живота, пронос, нудо- з‘явилася можливість пити молоко разом
Як часто таке буває?
У більшості дітей раннього віку є до- та, блювота.
з цим ферментом, при цьому отримуючи
Ознаки непереносимості молока пе- такий потрібний для організму кальцій.
статня кількість ферменту лактази. Але
коли людина дорослішає, його виро- реважно посилюються із віком: у дитинОтож, основний метод лікування – це
блення знижується, здатність засвоїти стві людина пила молоко, їла сметану і дієта, яка передбачає обмеження лактолактозу зменшується або зовсім зникає. морозиво, а зараз не може.
зи у раціоні. При первинній лактазній не-

достатності із раціону новонародженого
малюка повністю виключають грудне
молоко, а в разі штучного вигодовування – суміші на основі коров’ячого молока
або молока інших тварин, бо навіть мінімальна кількість лактози може сприяти
виникненню тяжкої діареї. Дієта повинна бути суворо безлактозною із використанням спеціалізованих сумішей.
При вторинній лактазній недостатності головна увага приділяється лікуванню основного захворювання, яке
призвело до ушкодження клітин тонкого кишечнику і зниженню їх функціональної активності. Дієта при цьому є
тимчасовою, доки відновиться слизова
оболонка кишки. При цьому рівень зменшення кількості лактози у раціоні контролюють індивідуально.

Лактоза: потрібна чи ні?

Повністю виключати лактозу із раціону харчування дитини не слід, адже вона
потрібна для нормальної роботи кишечнику. Крім того, лактоза особливо необхідна дітям перших місяців життя для
формування центральної нервової системи та сітківки ока. Також вона сприяє кращому засвоєнню кальцію і магнію, знижує
ризик виникнення анемії й рахіту.
Що ж робити, якщо є непереносимість молока? У дітей грудного віку для
збереження природного вигодовування
оптимальним способом є використання
ферментованого грудного молока. Для
ферментації невелику кількість попередньо зцідженого молока змішують із одним із комерційних препаратів лактази.
Годування починають із ферментованого молока, а потім дитину догодовують
із грудей.
Дітям на змішаному або штучному
вигодовуванні слід підібрати харчування із максимальним вмістом лактози,
яке не викликає появи симптомів захворювання. Можливе поєднання безлактозної або низьколактозної суміші (від
30 до 50 % добової потреби) із стандартним адаптованим замінником грудного
молока або сумішшю на основі частково
гідролізованого білка. Лікувальна суміш
рівномірно розподіляється протягом
доби, тобто однакова кількість на кожне
годування, при суворому дотриманні режиму харчування. Годування починають
із низьколактозної, а закінчують стандартною сумішшю або сумішшю на основі частково гідролізованого білка. У разі
відсутності ефекту цього варіанту дієти
єдиний варіант харчування - низько- або
безлактозні продукти.
Отже, якщо немає ознак непереносимості молока чи алергії на нього, то пити
його однозначно варто. Але якщо із засвоєнням є проблеми, то краще від нього
відмовитися, але не потрібно виключати
корисні молочні продукти – вершкове
масло, кефір, сир, сметану і йогурт.
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Свято наближається

Новорічна казка
народжується
у Теребовлі
Н

Талановиті майстрині підприємства «Орбітал»
вже 15 років створюють унікальні ялинкові іграшки

овий рік та Різдво важко уявити без ялинки.
Зелена красуня, прикрашена яскравими
скляними кульками, милими ангеликами,
звірятками та вогниками гірлянд створює особливий
святковий настрій в оселі. Як же з’являються на світ
ялинкові прикраси? Який шлях проходять вони,
щоб потрапити на полиці крамниць, а згодом у наші
домівки? У містечку Теребовля на Тернопільщині
вже 15 років успішно працює ТЗОВ «Орбітал», яке
щороку виготовляє сотні тисяч ялинкових іграшок і
успішно продає їх не лише в Україні, а й за кордоном.
Вироби теребовлянських майстринь охоче купують
у Польщі, Німеччині, Угорщині, Франції, Італії, США,
Канаді та багатьох інших країнах світу. У пошуках
новорічної казки і святкового настрою журналістка
«Нашого ДНЯ» вирушила у Теребовлю і на власні очі
побачила, як народжуються ялинкові іграшки.

що наша праця приносить людям радість. Люблю свою роботу
за творчість, позитивні емоції і
гарну атмосферу.

Продукція якісна та
екологічна

«70% продукції
експортуємо за
кордон»

У Теребовлі традиції виготовлення новорічних прикрас дуже
давні – колись тут була одна з
трьох найбільших в радянському союзі фабрик ялинкових іграшок. Вона не пережила кризи
90-х, але після закриття залишилося багато чудових фахівців,
які добре зналися на цій справі.
У 2003 році у містечку заснували
ТЗОВ «Орбітал» - сучасне підприємство, яке об’єднало у собі досвід, традиції та сучасний підхід
до роботи.
- Підприємство заснував мій
батько, - розповідає директор
ТЗОВ «Орбітал» Олександр Дзюбан. - Згодом передав справу нам
із сестрою. Добре пам’ятаю розмову, під час якої з’явилася ідея
відродити виробництво іграшок у Теребовлі. Ми планували, зважували всі ризики і таки
спробували. Відразу налагодили
співпрацю із закордонними покупцями. Першу іграшку, яку виготовили, продали не для України, а за кордон. Сьогодні 70%
продукції експортуємо, а 30%
реалізовуємо на українському
ринку. Більше співпрацюємо з

оптовими продавцями, адже це
запорука вчасного розрахунку за
продукцію і стабільних доходів.

Ялинкові прикраси
виготовляють
весь рік

Багато людей вважають, що
фабрика іграшок працює лише
перед святами, насправді ж робота тут кипить весь рік
- Після зимових свят ми зустрічаємося – обговорюємо модні
тренди на ринку, обмінюємося
ідеями, - додає Олександр. – Також разом із сестрою Анною їздимо на виставку «CHRISTMAS
WORLD» в Франкфурт-на-Майні,

щоб стежити за новітнім тенденціями. Перші закордонні замовлення отримуємо вже в березні, а
планові відправки продукції розпочинаються у травні. Натомість
українські виставки ялинкових
прикрас відбуваються аж у вересні. Тому у виробників залишається мало часу, щоб виконувати замовлення українських покупців.
У ці дні на фабриці запаковують останні замовлення. Попереду свята і заслужена відпустка
для працівників, які сумлінно
працювали весь рік, створюючи новорічну казку для тисяч
сімей. Олександр Дзюбан запрошує мене на екскурсію виробництвом.

Все починається
із скляної трубки…

Магічний процес створення
іграшки починається із звичайнісінької скляної трубки. Її нагрівають на вогні і видувають
необхідну форму. Насправді, це
фантастичне видовище. В одну
мить конус перетворюється на
кульку або ж фігурну верхівку
для ялинки. За день пані Марія

може видути 200-240 кульок
- Як вам це вдається?, - запитую.
- Я вже працюю 42 роки, розповідає працівниця цеху пані
Марія. – Не боялася цієї роботи
– було цікаво. Головне хотіти навчитися і мати гарного вчителя.
Звичайно, і обпікалася, і розбивала, і криві кульки виходили.
То така справа, що коли її не любиш, то нічого не вийде.
Готові кулі відправляють на
посрібнення.
- Раніше ще у радянські часи
скляні кулі металізували ззовні
– це було неефективно, адже під
час транспортування покриття
пошкоджувалося, - розповідає
пан Олександр. - З часом цей процес вдосконалили. Тепер ми посріблюємо скляну кулю зсередини за рахунок двокомпонентного
розчину срібла. Це так звана реакція срібного дзеркала – завдяки цьому отримуємо глянцевий
блиск і насичений колір виробу.
Після посрібнення кульки
потрапляють у цех фарбування.
Для цього використовують лакофарбові суміші на основі природних полімерів. Кольорова гама
сучасних матеріалів надзвичайно велика – тільки червоного кольору є понад 60 відтінків. Після
висихання іграшки передають
у цех художнього декорування.
Тут панує атмосфера казки.
- Малюнок наношу гуашшю поступово – кожен елемент
окремо, - розповідає Уляна Козак. – Далі посипаю блискучою
присипкою і декор іграшки готовий.
- Дуже приємно, коли покупці приїздять і дякують нам за
іграшки, - розповідає Слава Гладка із села Острівець Теребовлянського району. – Тоді відчуваємо,

В асортименті «Орбіталу»
- 300 різновидів іграшок, які задовольнять найрізноманітніші
побажання покупців.
- Стараємося, щоб кожна людина знайшла прикрасу, яка їй
сподобається, - додає Анна Дзюбан – Виготовляємо кулі різного
діаметру, формові іграшки – подаруночки, дзвіночки, цукерки,
Санта Клауси. Однак дизайн,
який популярний за кордоном,
зовсім не до душі українцям.
Тому для українського ринку готуємо іншу продукцію. В останні
роки все частіше до нас звертаються дизайнери інтер’єру
– вони замовляють продукцію
для створення новорічних композицій, вміло використовують
у святковому оформленні осель.
Закупили обладнання і вже з лютого будемо виготовляти брендовані прикраси з логотипами
різних фірм, назвами міст, фото.
Цікаво, що 80% сировини,
яку використовують для виготовлення іграшок, імпортують
з-за кордону.
- Скляні трубки, лакофарбові
суміші, розчин срібла, матеріали
для декору - все купуємо в Європі, - зазначає Олександр. - Ці
матеріали мають всі сертифікати якості, тому за екологічність
і безпечність наших виробів не
переживаємо.
«Наш ДЕНЬ» щиро вітає
колектив ТЗОВ «Орбітал» з
15-річним ювілеєм, який у лютому відзначатиме підприємство. Дякуємо за новорічну казку, яку даруєте людям, за те,
що гідно презентуєте Україну
у світі! Бажаємо вам успіхів,
натхнення, розвитку, багато
замовників, злагоди у ваших
родинах, Божої опіки і ласки.
Юлія ТІЩЕНКО.
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ють повноваження на зберігання запасів готівки НБУ. Як повідомляється
на сайті регулятора, статус уповноваженого банку мають три банки: «ОщадЯкі нардепи приносять
банк», «ПриватБанк» та «Райффайзен
найменше користі державі? Банк Аваль». Йдеться про значно поГО «Комітет виборців України» шкоджені банкноти, які втратили планазвала найменш продуктивних де- тіжні ознаки у результаті пожеж, повепутатів Верховної Ради. За чотири ней, забруднення хімікатами. Банки буроки роботи парламенту 48 нардепів дуть пакувати ці банкноти й передаване стали авторами жодного ухваленого ти в НБУ для проведення досліджень.
закону. Про це КВУ повідомляє на сво«Комунальна» пеня за борги
єму сайті. Найменш продуктивним детаки буде
путатом є позафракційний Євгеній МуВ
Україні,
згідно з новим законом
раєв: він за ці роки подав 160 проекпро
житлово-комунальні
послуги, за
тів законів, жоден із яких не був ухваборги
за
комуналку
будуть
штрафулений. У списку найменш продуктиввати.
Розмір
штрафу
складе
0,01
відсоних нардепів опинилися й члени «Опоток
за
кожен
день
прострочення
після
блоку» Юрій Солод, Олександр Вілкул,
20
числа
місяця.
Про
це
йдеться
у
закоДмитро Шпенов та Дмитро Колєсніков.
ні
про
ЖКП.
Нововведення
стане
чинТакож серед політиків, які досі не станим
у
2019
році.
Борги
за
компослули авторами жодного ухваленого закону, такі відомі прізвища як Вадим Рабі- ги накопичує практично кожна десята
нович, Нестор Шуфрич, Віктор Шевчен- квартира.
Люди за безцінь продають
ко, Сергій Ківалов, Михайло Добкін, Андрій Білецький, Дмитро Ярош.
«євробляхи»
Українці
почали масово продаваКомуналка дорожчатиме
ти
нерозмитнені
автомобілі на єврощороку
номерах всього за 300-500 доларів,
хоча раніше вони коштували у межах 1500 «зелених». Оголошення про
продаж за безцінь «євроблях» можна
зараз знайти на багатьох українських
сайтах. В оголошеннях вказується, що
ці авто не розмитнені. Так, приміром,
універсал «Peugeut 407», 2005 року випуску, продають всього за 290 доларів.
Авто у нормальному стані. Серед обладКомпослуги щорічно зростати- нання - кондиціонер, клімат-контроль,
муть на 10-20 відсотків, свідчить бортовий комп’ютер, підігрів сидінь і
оновлений консенсус-прогноз чи- дзеркал, підсилювач керма тощо, пише
новників і експертів, опублікований «autonews.ua».
Країну «заливає»
Мінекономрозвитку. Так, газ подорожчає на 15 відсотків у 2019 році, на 18 - у
нелегальним пальним
2020-у і на 15 відсотків - у 2021 році. ГаНа території України працює
ряча вода та опалення - на 10 відсотків близько 1,5 тисяч нелегальних АЗС,
наступного року, на 12 - у 2020-у і на 15 які за рік заливають у баки водіїв
відсотків - у 2021 році. Електроенергія 1,2 мільйони тонн «сірого» пально- на 20,5 відсотків у 2019 році, на 19,5 - го. У 2019 році обсяг тіньового пальу 2020-у і на 20 відсотків - у 2021 році. ного в країні може досягти 1,5 мільВодночас, голова Нацкомісії, що здій- йонів тонн, пише «УБР». Таким чином,
снює державне регулювання в сферах залежно від виду пального і регіону,
енергетики та компослуг, Оксана Кри- «повз касу» проходить до 30-50 відсовенко прогнозує, що тарифи на світло тків усього ринку країни. За прогнозадля населення у наступному році не бу- ми учасників «білого» сектору, втрати
дуть зростати. «Як крок назустріч спо- держбюджету наступного року від тіживачу - вартість електричної енер- ньового виробництва складуть 10 мігії для населення залишиться незмін- льярдів гривень. Сукупний дохід неленою», - написала Кривенко на своїй гальних заправок, за оцінками експерсторінці у Facebook. То кому вірити?
тів, за рік становить близько $80 мільйонів. Як розповіла президент нафтоВ Україні на десятьох
газової асоціації України Неля Привапрацівників - 11 пенсіонерів
За словами голови ПФУ, без сплати лова, на нелегальних АЗС неодноразоЄСВ говорити про майбутню щорічну во фіксували пожежі, розлив нафтопроіндексацію пенсій буде вкрай важко. дуктів і скрапленого газу. Часто такі заПро це повідомляє «РБК-Україна», по- правки не мають жодних дозвільних
силаючись на інформаційне управлін- документів.
ня апарату Верховної Ради. Голова прав- За межею бідності - 14 мільйонів
ління Пенсійного фонду Євгеній Капінаших співвітчизників
нус підкреслив: зараз в Україні на 10
Дохід 33,9 відсотків українців, а
працівників припадає 11 пенсіонерів. І це - близько 14 мільйонів осіб, стапідтримав необхідність розмежування новить менше фактичного прожитподатків і внесків на соціальне страху- кового мінімуму, повідомляє Держвання. Тим часом, надходження Єдиного стат. Водночас, українці почали витрасоціального внеску (ЄСВ) до державних чати на їжу ще більше грошей. Середсоціальних фондів за січень-листопад ньомісячні сукупні витрати одного доцього року збільшились на 25,7 відсо- могосподарства у першому півріччі
тків, порівняно з аналогічним періодом цього року склали 8150 гривень, що на
2017 року і склали 202,3 мільярди гри- 18 відсотків більше, ніж за аналогічний
вень. В абсолютних цифрах, надходжен- період 2017 року. На харчування (вклюня до соцфондів зросли на 41,4 мільяр- чаючи харчування поза домом) домоди, повідомляє «Громадське».
господарства витрачали 50 відсотків
Куди здати зношені гривні? усіх витрат. А на придбання непродоУкраїнці з нового року зможуть вольчих товарів та оплату послуг (без
здавати зношені гривневі банкно- витрат на харчування поза домом) доти у регіонах, де відсутні підрозді- могосподарства скеровували 39 відсоли Нацбанку, у фінустанови, що ма- тків усіх витрат.
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Світ
Палата представників
США визнала Голодомор
геноцидом

9

ком зброї у Західній Європі залишилася Великобританія, друга - Франція.

Лише половина жителів
планети отримує якісну
меддопомогу

Тільки 50 відсотків населення
світу
мають можливість заплатити
Палата представників Конгреза
своє
лікування і отримати якіссу США одноголосно ухвалила резону
медичну
допомогу. Про це повідолюцію, у якій Голодомор 1932-1933
мляють
«Новини
ООН». Решта жителів
років визнається геноцидом українпланети
позбавлені
можливості отриського народу. Про це повідомляє Помувати
якісну
і
доступну
за ціною месольство України у США. Як і аналогічдичну
допомогу.
«Щороку
100 мільйона резолюція, що була ухвалена Сенанів
осіб
стають
злиднями
через
те, що
том США 3 жовтня цього року, докузмушені
сплачувати
послуги
медиків
мент засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на зі своєї кишені», - зазначили в ООН. У
самовизначення та свободу слова, вчи- міжнародній організації наголосили,
нені радянським урядом проти україн- що медичне обслуговування має бути
ського народу. У резолюції висловлю- високоякісним і ефективним, а люди
ються найглибші співчуття жертвам, не повинні зазнавати фінансових трудтим, хто пережив Голодомор, та їхнім нощів, пов’язаних з його оплатою. Диродинам, а також міститься заклик до ректор Європейського регіонального
поширення інформації з метою підви- бюро ВООЗ Жужанна Якаб наголосила:
щення обізнаності у світі про штучну здоров’я - це найцінніше, що є в людини. І воно не повинно стати привілеєм
природу цієї трагедії.
обраних.

В архівах Дрездена
знайшли посвідчення Штазі
на ім’я Путіна

Відділ з роботи з архівами Штазі виявив службове посвідчення, видане на ім’я нинішнього президента Росії Володимира Путіна. Про це
пише «Bild». За даними видання, посвідчення на ім’я майора Путіна було
видано 31 грудня 1985 року. Воно продовжувалося кожен квартал протягом
наступних чотирьох років. Документ
був необхідний для того, щоб Путін міг
безперешкодно відвідувати офіси Штазі. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков не відкидає, що посвідчення може
бути справжнім. Він нагадав про те, що
Штазі співпрацювало з КДБ. Путін з
1985 по 1990 рік працював у представництві КДБ в Дрездені (Німеччина).

Інфляція у Венесуелі досягла
1 мільйона відсотків

Парламент Венесуели повідомив,
що інфляція у Венесуелі до кінця
листопада 2018 досягла 13000000
відсотків у річному обчисленні, повідомляє «Reuters». А президент країни Ніколас Мадуро в кінці минулого
місяця збільшив мінімальну зарплату на 150 відсотків, що у перерахуванні з місцевої валюти складає близько
10 доларів. Тамтешні жителі не можуть
дозволити собі купити навіть предмети першої необхідності. Тим часом Венесуела отримуватиме поради від Росії
щодо боротьби з економічною кризою.
А МВФ прогнозує: наступного року інфляція складе 10 мільйонів відсотків.
Ціни у Венесуелі зросли на 1,3 мільйони відсотків за рік.

Виробництво зброї це шалені прибутки

Напруга між Росією
і Булорусією зростає

Олександр Лукашенко провів закрите засідання з керівництвом країни. Причиною став тиск останнім часом з боку Росії, пише «Наша нива».
«Була велика нарада у президента, де
говорилося до кінця стояти за незалежність. Всі підтримали це. Загальним порядком денним засідання було
«що робити?» в умовах тиску з російської сторони», - розповіло джерело. Нещодавно президенти обох країн - Лукашенко і Путін влаштували, що
нехарактерно для них, публічну суперечку щодо ціни на газ. Опісля до Бреста приїхав прем’єр РФ Дмитро Медведєв, де відкрито говорив, що Росія наполягає на створенні Союзної держави і виступив з конкретними пропозиціями щодо поглибленої інтеграції Білорусі. Йшлося про створення єдиного
емісійного центру, єдиної митної служби, суду, впровадження єдиної валюти російського рубля. Лукашенко на закиди Москви не соромився висловів, називаючи дії РФ «спробою інкорпорувати Білорусь».

МВФ попередив про світову
фінансову кризу

Світова фінансова криза може
розпочатися найближчими рокаАмериканські компанії й нада- ми. Це пов’язано з падінням вартослі домінують на світовому ринку ті основних сировинних продуктів.
озброєнь. Такі результати нового до- «Грозові хмари наступної глобальної
слідження Стокгольмського інститу- фінансової кризи вже збираються», ту проблем світу (SIPRI). На першому заявив заступник голови МВФ Девід
місці серед сотні найбільших виробни- Ліптон, передає «The Guardian». Негаків зброї, як і раніше, - американський тивні наслідки кризи відчують ті краконцерн «Lockheed Martin», чий дохід їни, які займаються продажем сироторік склав $44,9 мільярдів. Загаль- вини. У тому числі й Україна з експорні продажі 100 найбільших оборон- том зерна і металу. «Навіть міцні еконих концернів світу у 2017 році скла- номіки великих країн, як і сам Фонд,
ли $398 мільярдів, пише «DW». Зросли поки не готові перенести можливу
торік і продажі російських виробників кризу без втрат», - назброї, які посунули з другого місця бри- голосив заступник готанських конкурентів. Сукупні продажі лови МВФ.
десяти російських збройних компаній
Ольга
склали майже 10 відсотків від світових
продажів зброї. Найбільшим виробниЧОРНА.
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Для всієї родини

І брат, і батько,

Щодня заходила до них їх
сусідка Марія, вдова, яка виховувала 13-річного сина. І вечерю принесе, і малу Єву покупає,
нагодує, на руках носила, коли
вона плакала. Дивлячись блакитними оченятами на Марію,
Євочка промовила перше слово
«мама».
Марія знітилася. Струмінь
дивного відчуття пронизав
кожну її клітинку, а з Іванових
очей горошинами покотилися
сльози. «Ти чуєш, Маріє? Донька
мамою тебе назвала. Тож будь
нею». Він тепло глянув їй у вічі,
чекаючи відповіді. «Ще встигнемо поговорити. Давай спершу повечеряємо», - мовила Марія, почервонівши.
Вона була на десять років
старша за Івана. Та не тільки це
насторожувало Марію. Вона не
знала, як сприйме таку новину її син Степанко. Однак син
мовив розсудив по-дорослому:
«Ми й так уже давно сім’я. Правда, мамо?»
Вони об’єднали в одне свої
обійстя, обгородивши його. Разом обробляли город, поралися на господарстві, виховували
дітей.з любов’ю і повагою ставилися один до одного. Щасливими іскорками світилися
очі Марії: й не скажеш, що була
старшою від чоловіка. Проте таким короткочасним було їх тихе
сімейне щастя. Якось Іван напував коня, розчісував його густу
гриву. І не встиг опам’ятатися,
як впав від удару копита. Різкий біль у животі вирвав сильний зойк із його грудей. На крик
вибігла з хати перелякана Марія і побачила, як Іван корчився від болю. Викликала «швидку». Три доби лікарі боролися за
життя Івана, але врятувати його
не вдалося...

У неповних сорок Марія
вдруге овдовіла. Степанко поступив у профтехучилище на
будівльника. Там і гуртожиток
дали, і харчуванням забезпечили, що було тепер для них важливо, адже н руках Марії була
мала Єва.
Степан із стипендії купляв
дівчинці якийсь подаруночок. Єва бігла ще здаля, коли
він з’являвся на подвір’ї. Одного разу Степан привіз дівчинці ляльку. Єва, всівшись у нього на колінах, сказала: «Дякую,
татку». Щось обірвалося Марії
усередині, коли побачила збентеження сина. «Не зважай. Єва
перед тим розглядала альбом з
фотографіями свого тата. Запитувала, де він. Я сказала, що поїхав далеко. Мабуть, якусь схожість знайшла з тобою. Нічого,
забуде...»
Але Єва і надалі кликала Степана татом. Усі вже звикли до
цього і не звертали уваги.
Після закінчення училища Степан відслужив у війську
і повернувся додому: змужнілим, підтягнутим, вродливим.
Марія чекала, що приведе у дім
невістку, але минав рік за роком, а Степан ніби не помічав дівчат. До клубу не ходив. З роботи – додому. Завжди щось майстрував, переробляв, оновлював. «Для Єви стараюся. Он, яка
красуня підростає! Скоро старости в хату прийдуть», - казав.
Одного осіннього дня Марія збирала картоплю на городі, як несподівано знепритомніла. Зсилалася на втому, але наступного дня не могла звестися з ліжка. Її нудило, паморочилося в голові, не слухалися ноги.
Степан повіз її в обласну поліклініку. Діагноз, який поставили його матері, приголомшив:
у Марії пухлина мозку. Світ зупинився для Степана. Що робити, як діяти? «Я б порадив забрати матір додому. Хай поми-

воєї матері Єва не
пам’ятала. Вона
померла під час
пологів. Батько Іван
зостався один з маленькою
донькою, адже нікого з
рідних у них не було. Дехто
радив віддати дівчинку у
притулок, але Іван і слухати
про таке не хотів: Єва –
єдина рідна кровинка, його
зіронька і надія.

гніздечко
Як святково і щасливо!
Вечорниці - то є диво…
Пісні, танці, небилиці,
Жарти і на долю
ворожіння…
Весело було
в педуніверситеті
На збитошного Андрія…
Андріївські вечорниці у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В.Гнатюка на факультеті педагогіки
і психології. Організували: Галина Олійник, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної
роботи та Ірина Чорна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології. Учасники дійства: солісти хору імені І.
Кобилянського - Ганна Маціканич і Євгенія Шевчук та студенти спеціальності «Соціальна робота» - майбутні соціальні працівники.

Життєві сюжети
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Подарунок Святого Миколая
Високо у небі жило собі Ангелятко. Воно було ще маленьким, і дорослі Ангели не давали йому поважних доручень. Ангелятко знало: якщо воно робитиме добро, то
йому буде дозволено стати Ангеликом-хоронителем якоїсь дитини.
От настав грудень, і всі старші Ангели допомагали святому Миколаю готуватися до мандрівки на землю: майстрували іграшки, випікали різні смаколики, а потім пакували подарунки. Маленьке Ангелятко допомагало їм.
Настав морозний вечір. Засурмили золоті сурми, - і з
райських воріт вийшов Святий Миколай. Біля великих саней, завантажених доверху подарунками, він побачив Ангелятко:
- Хочеш зі мною на землю?
- Хочу... Дуже хочу! - прошепотіло Ангелятко.
- То поїхали!
Цілу ніч Ангелятко допомагало розносити подарунки.
А під ранок зазирнуло у вікно хатинки, де жив хлопчик Івасик. Ані його листа, ані малюнка не було в Небесній канцелярії, тому й подарунка для нього теж не було.
Ангелятко знало, що мама хлопчика давно лежить у
лікарні, а тато приходить з роботи пізно, коли Івасик вже
спить. Ангелятко підлетіло до хлопчика і намалювало
йому гарний сон, де пахли квіти, співали пташки й лагідно всміхалася мама.
- Коли ти навчилося малювати такі гарні сни? - запитав
Ангелятка святий Миколай.
- Мабуть, щойно, - відповіло Ангелятко й зашарілося.
- Що ж, - мовив святий Миколай, - нехай хлопчик лишається під твоєю опікою. Думаю, ти зробило вже достатньо добрих справ, аби стати Ангелом-хоронителем. Нехай
це буде для тебе моїм подарунком!
- Це моя найбільша мрія! - Ангелятко не тямило себе
від щастя.
Воно схилилося над Івасиковим ліжечком, погладило
хлопчика по голівці й поправило ковдру. І раптом на підлогу впав папірець, на якому було написано: "Хочу, аби
мені приснилася мама..."
Так у ніч напередодні Дня Святого Миколая здійснилося аж дві заповітні мрії - хлопчика Івасика та Ангелятка.

а вікном падав сніг.
Олег, мов зачарований,
дивився на зимову
казку за вікном і йому
здавалося, що його душа
теж кудись падає. А його
п’ятдесятилітнє тіло, без
тієї душі, стає холодним і
сонним. Байдужість, апатія і
зневіра огортають усе єство.
А колись… Він так любив зиму.
Саме взимку він зустрів її. Так і називав Віку, ніжно та лагідно – моя
сніжиночка. Красуня неймовірної вроди – білошкіра, тонкоброва і тонкостанна дівчина, з волоссям пшеничного кольору, що сягало поясу, просто звела його з розуму. Він бачив її щоранку, коли вона
поспішала попри їхній дім до педколеджу, де навчалася.
Спочатку він милувався нею
у тому ж вікні, коли пив ранкову
каву, приготовлену дружиною. А
з часом вона стала для Олега талісманом. Побачить її – все буде
добре на роботі, а не побачить –
обов’язково не пощастить. Працював Олег машиністом в депо ,
був жонатим вже п’ять років, мав
трьохрічного сина. Свою дружину він привіз зі сходу, де проходив
військову службу. Життя його було
спокійним та розміреним.
Якось був сильний дощ. Олег
їхав власним авто додому і побачив Віку, яка без парасолі, геть промокла, бігла додому. Він зупинився, запропонував підвезти – дівчина погодилася. Вони познайомилися та розговорилися. Виявилося, що вона знімає квартиру разом
з двома однокурсницями на тій саса-

Зрадниця
мій вулиці, де мешкає Олег. Його
тоді наче струмом вразило. Зачаровано дивився на мокре волосся та
вії, глибокі зелені очі дівчини, і відчував, що закохався до нестями. Це
було восени. А взимку вони вперше
зустрілися. Він, перестрівши Віку
на вулиці, жартома запропонував
їй відсвяткувати День зими, а та погодилася. Провели чудовий вечір у
ресторані. Олег признався Вікторії
в коханні, а дівчина була не проти
стосунків. Він розповів їй про себе і
пообіцяв розлучитися з дружиною.
Усе було наче в сні. Олег не думав
тоді ні про кого: ні про свою молоду сім’ю, ні про дитину. Без емоцій
розповів усе дружині, а вона не стала чекати розлучення, зібрала речі,
взяла сина і поїхала до себе на батьківщину. Прощальні її слова були: «
За що ти так зі мною?»
І стали вони жити з Вікторією.
Одружилися, народили двох діток.
Пройшло-пролетіло п’ятнадцять
років. Олег працював, мав гарну
зарплату, Віка вчителювала, діти
добре вчилися. І хоча вона була молодшою на тринадцять років, різниці у віці він не відчував. Усе було
добре. А в один дощовий осінній
день, який для Олега став найчорнішим у світі, Віка заявила, що подає на розлучення, бо покохала іншого чоловіка.
Казали люди, що Олег геть здурів. Він посивів і схуднув. Став оббивати кабінети різних служб з вимогами, щоб повернули зрадни-

цю додому. Писав заяви в поліцію і
прокуратуру, апелював до керівництва школи, в якій працювала Вікторія. Став бідною, безпомічною
людиною.
– За що вона так зі мною? – допитував знайомих і сусідів. Хотів
забрати дітей, але їх йому не віддали навіть через суд.
Подейкували, що він переслідував колишню дружину, але та
не хотіла на нього навіть дивитися, окрилена новим коханням. Тоді
Олег, чи направду, чи просто так,
розпустив чутку, що має двадцятилітню коханку, але йому ніхто не
повірив. Ось така історія сталася
нещодавно. І така зрадниця-жінка
живе на світі, бо чоловік, то він –
«святий», що не кажіть, люди…
Раїса ОБШАРСЬКА.
м. Чортків.
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аленька дівчинка
дивилася у вікно.
Її сумненькі
карі оченята плакали.
Кулачками дівчатко
витирало сльози, які раз
у раз капали на холодне
підвіконня. Вона не хотіла,
щоб хтось це бачив.

Гіркий життєвий досвід,
якого й дорослим не побажаєш,
і школу виживання вона добре
засвоїла. По-іншому тут, у дитбудинку, не може бути, бо тільки покажеш якусь слабинку,
тебе одразу автоматично зроблять жертвою для кпинів, глузування і навіть бійок.
Дихнувши на вікно, за долю
секунди утворилося полотни-
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й чоловік...

Зцілені вірою
ще для писання. Дівчинка любила писати на вікні про свої
найзаповітніші бажання. Хоч
віра в те, що вони справдяться,
як і напис на склі, швидко щезала, залишаючи у маленькому
серденьку гіркоту розчарувань
і невимовний біль. Вона відчувала себе самотньою, усіма покинутою і нікому не потрібною.
…Земля захиталася під ногами у Насті, коли почула страшний вирок, що ніколи не зможе мати дітей. Перед очима попливли темні кола. Якби не чоловік, який тримав її за руку, то
Настя, напевно, упала б. Не знали, куди ідуть. Додому йти не

хотілося, та ноги кудись провадили їх.
Коли у храмі, повз який вони
проходили, забили дзвони, жінка повернулася до реальності.
«Сьогодні ж Миколая. Олежику,
зайдімо до церкви на відправу».
Старенький священик, у
якого подружжя сповідалося,
сказав, що на все воля Божа. І
якщо Господь щось забирає у
людини, натомість обов’язково
дає їй більше. Тільки щира віра і
молитва зцілюють душевні і тілесні недуги людини.
Із великим полегшенням і
відчуттям, наче в іншому світі
перебувають, молоді люди рев-

рає у рідних стінах», - сумно сказав лікар.
Марія чахла на очах. Усі дні і
довгі безсонні ночі не відходила
від неї Єва. Ховала заплакані очі,
не увляла, як буде жити без своєї доброї, лагідної мами.
Перед смертю Марія попросил Єву залишити її наодинці
зі Степаном. «Прошу тебе, синку, ніколи не залишай Єву. Насправді ви ж чужі, розумієш? І
з ніким їй не буде так добре, як
з тобою. А тобі – з нею...», - мовила ледь чутним голосом. Після похорону Степан усе частіше
згадував слова матері, вникав у
їх зміст, і тільки згодом збагнув
– Марія просила його одружитися з Євою. Але хіба таке можливо? Адже був для неї і братом,
і татом. А тепер чоловіком ще
має бути? О, ні, він не зможе виконати мамине останнє прохання.
Степан поселився у своїй
хаті і уже в ній став переставляти усе по-своєму. Єва не розуміла його. Чим завинила перед
ним, що Степан став її уникати?
Їй бракувало його голосу, веселого сміху, дружніх бесід. Чуть
не зомліла, коли одного разу,
прийшовши з роботи, побачила,
що він відгородився від неї.
Якось голова радгоспу, де
Єва працювала бухгалтером,
надав їй премію. Вона купила шампанське, торт і пішла до
Степана. Стала на порозі. Така
красива, осяйна. «Відзначимо
мою першу премію, Степан-

но молилися і уважно слухали
усю Святу Літургію.
Коли вийшли із храму, зупинились біля магазину іграшок.
Дивлячись на вітрину, заповнену розмаїтими іграшками, Настя
вподобала плюшевого ведмедика, якого самотньо «посадили» в
самісінькому кутку. Придбавши
іграшку, до кінця не розуміючи

ку?» - сказала. Її щоки запашіли
рум’янцем, серце сильніше забилося у грудях.
Степан ніби закам’янів. Зачаровано дивився на Єву і не міг
вимовити й слова. Він уже не
сумнівався, що закохався у неї.
Виходить, матір відчула це перед смертю?
Напружена тиша повисла у
повітрі. Виручила Єва. Переплітаючи слова із тягучими паузами, вона говорила про те, що
може, це неправильно, осудливо, гріховно, але вона кохає
його. І крім Степана їй ніхто не
потрібен.
У неділю Єва пішла до сповіді. Священик, уважно вислухавши її, дав згоду на вінчання,
адже по крові вони із Степаном
– чужі.
Так Степан, якого називала
вона і братом, і татом, став її чоловіком. Тридцять років минуло
відтоді. Степан із Євою виховали двох синів, тішаться чотирма
онучками. Люди усіляке говорили, але вони упевнені, якщо у
серці живе любов, треба набратися терпіння і переступити через людські пересуди, вміти зберегти свої почуття. Щоб вони не
згасли з роками.
А ще Степан з Євою тепер
точно знають: так уже закладено Господом, що материнське
серце ніколи не помиляється,
благословляючи дитину на світлу долю...
Марія МАЛІЦЬКА.
м. Теребовля.

для чого, Настя з Олегом стали
чекати на маршрутку, щоб поїхати додому. Раптом жінка перевела погляд на будинок, що стояв навпроти іграшкового магазину, і... заціпеніла. На склі маленьке дівчатко виводило слово «мама». Вхопивши чоловіка
за руку, Настя потягнула його
ближче до вікна. Пара заплаканих карих оченят перелякано
дивилася на свідків її писання,
що з’явилися так несподівано.
А Настя зі спокоєм і довірою дивилася на дівчинку, простягаючи їй плюшевого ведмедика. В її
погляді можна було прочитати,
що дівчинка більше ніколи не
буде плакати. Вона цього не дозволить, бо дуже хоче стати для
Катрусі мамою…
Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Веселим пером
Поможи нам,
Миколаю!

Завітав у нашу хату
Миколай Святий у свято,
Подаруночки у торбі,
Щоб вітати всіх сьогодні.
Про що мрієм, що бажаєм,
Миколай про все це знає.
Він молитви наші чує,
Добрі вчинки підсумує...
Принесе кому що треба,
А Вкраїні - мирне небо.
Цей найбільший скарб на часі.
То ж просім в домівках наших.
У церквах вже дзвін лунає:
Поможи нам, Миколає!
Ти, Святий, заступник щирий,
Заступись й за Батьківщину!
Молимось Тобі в нужді
І благаємо в ці дні.
Дуже любимо й чекаєм
І з надією стрічаєм.
Щиро віримо тобі:
Не залишиш нас в біді.
Людмила КОЛЯДЕНКО.

Грудневі тривоги

Так щедро небо борошном мете,
Мурує вітер пагорби казкові,
Мороз щіпкий, та радість
попри те, Приходить Миколай вночі
обов’язково!
Софійка і Максим в куточку
гомонять,
І вкотре перечитують листи,
Вечірні сутінки за пагорбами
сплять, Ще трішки – дітям в ліжечка
лягти.
І так тріпочуть боязко серця,
А що коли заблудить Миколай?
Й звичайно помандрує нічка ця,
А де дарунки? Ні, таки чекай!
Та ранок ощасливлює дітей, Веселий сміх і радість: не забув
Про нас з тобою Миколай
святий,
І кожну просьбу із листа почув…
Марія ГУМЕНЮК.

Рік Новий

Рік Новий десь там крокує,
в міху несе новини.
Хай вже добро вирує,
тільки б ніхто не гинув.
Ранок над містом сріблиться,
мало залишилось діб...
Нічка пішла, лиш спідниця...
мимохіть залишила слід…
Олександра КАРА.

Сивий рік

Знов сивий рік збирає у лантух
Свої нехитрі статки і пожитки.
Витатиме різдвяний світлий дух
Над всім прожитим,
щемно пережитим.
Стрясе з калини сніг, не гіркоту...
Його пригорне довгополий вечір.
Він піде, як усі роки ідуть,
Узявши ношу на грудневі плечі.
Володимир КРАВЧУК.
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Та чи буде свято?
Провальний виступ українських біатлоністів
на черговому етапі у Гохфільцені.

13 грудня - українки провалили спринт, Вірер вирвала золото у
Мякяряйнен.
14 грудня - Бо виграв спринт,
Прима фінішував 26-м.
15 грудня - Мякяряйнен у запеклій боротьбі тріумфувала у персьюті, Підгрушна - не фінішувала.
15 грудня - Фуркад блискуче
тріумфував у переслідуванні, Підручний у ТОП-30, Прима - за межа-

Д

онецький «Шахтар» зіграв внічию 1:1 заключний поєдинок групового раунду Ліги чемпіонів, пропустивши
при цьому один гол
від «Ліона»
Саме цей м’яч став 16-м
пропущеним для гірників на груповій стадії ЛЧ.
9 голів «Шахтарю» забив
«Манчестер Сіті», 4 – «Гоффенгайм» і ще 3 – «Ліон».

ми залікової зони
16 грудня - Італія здобула перемогу в жіночій естафеті, Україна
провалила гонку.
16 грудня - українці провалили
естафетну гонку.
Капітан жіночої збірної України
з біатлону Олена Підгрушна розповіла про провальну естафетну гонку: “Важко наздоганяти. Починаєш ризикувати, поспішати... Звичай-

Єврокубки
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но, хотілося бути вище. Очікування вболівальників на мене особисто
не тиснуть, скоріше, я сама на себе
тисну. Розумію ту відповідальність,
яка є на нас. У кожній гонці ми максимально викладаємося, хоча виходить поки не все. Є помилки, ми над
ними працюємо, але жодна з нас не
виходить на гонку халатно, працює і
робить максимум. Сьогодні, на жаль,
чергова гонка, яка не склалася, але
стовідсотково буде свято й на нашій
вулиці. Я вірю в себе, в нашу команду і в Україну” - сказала Олена Підгрушна.
У заліку біатлонних гонок наша
збірна йде на восьмому місці.

Осічка на фініші
Раніше найгіршим показником команди було
15 м’ячів (сезон 2000/01).
Тоді «Шахтар» також посів третє місце з шістьма
очками в активі.
Навесні команда Паулу Фонсеки зіграє в плейоф Ліги Європи. За звання
найкращого клубу Старого Світу на стадії 1/8 фіналу поборються:

Шальке - Манчестер Сіті
Атлетіко - Ювентус
Манчестер Юнайтед - ПСЖ
Тоттенгем - Боруссія
Ліон - Барселона
Рома - Порту
Аякс - Реал
Ліверпуль - Баварія

Переможці груп проведуть перші матчі (12/13
і 19/20 лютого) в гостях,
а матчі-відповіді (5/6 і

12/13 березня) - вдома.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня в Мадриді на стадіоні Атлетіко
— Ванда Метрополітан.

Зовсім необов’язкові поразки

У

заключному турі групового раунду Ліги
Європи «Динамо» на своєму полі поступилося чеському «Яблонцю».

Кияни невдало розпочали матч та пропустили на 10-й хвилині. Після
кутового головою забив
Мартін Долежал.
У другому таймі команда Олександра Хацкевича додала, та врятуватися від поразки не зуміла. «Динамо» програло
«Яблонцю» - 0:1, але фінішувало у групі K на першому місці, яке гарантувало собі дострокового.
Останній матч у Лізі
Європи зіграла «Ворскла».
Полтавці програли у Лі* * *
Відбулося жеребкування плей-оф Юнацької ліги
УЄФА. За його результатами
команда «Динамо» U-19 зіграє з «Ювентусом». Поєдинок відбудеться в Україні 19
або 20 лютого.
* * *
26-31 грудня у російському Санкт-Петербурзі відбудуться чемпіонати світу з
бліцу і швидких шахів. Серед
учасників, за попередніми
заявками, – одразу 11 представників України. У жіночих змаганнях планують грати сестри Анна і Марія Музичук, Анна Ушеніна, Інна Гапоненко, Наталя Жукова, Наталя Букса і Діана Арутюнова; у чоловічих – Антон Коро-

сабоні португальському
«Спортінгу» - 0:3. Доля
матчу була вирішена ще у
першому таймі, коли у ворота «Ворскли» влетіли
всі три голи. На 17-й хвилині рахунок відкрив Фреді Монтеро, який точно
пробив головою із лінії воротарського майданчика.
На 35-й хвилині перевагу лісабонців збільшив
Луїш Мігел, який розстріляв порожні ворота після
прострілу Бруну Фернандеша справа. Наприкінці
першого тайму автоголом
відзначився Ардін Даллку,
який зрізав м’яч у свої ворота після ще одного прострілу Фернандеша.
У штаб-квартирі УЄФА
в Ньйоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги
бов, Олександр Зубов, Адам
Тухаєв і Ельдар Гасанов. Крім
того, наступна Всесвітня шахова олімпіада-2019 також
відбудеться в Росії, у ХантиМансійську. Там мають виступати національні збірні
України – чоловіча і жіноча.
* * *

Український плавець Михайло Романчук здобув золото Чемпіонату світу на короткій воді в Гуанчжоу. У фіналі запливу на 1500 метрів

Європи.
Ось як виглядають
всі пари раунду плейоф:
Вікторія Пльзень - Динамо Загреб
Брюгге - Зальцбург
Рапід - Інтер
Славія - Генк
Краснодар - Байєр
Цюрих - Наполі
Мальме - Челсі
Шахтар - Айнтрахт
Селтік - Валенсія
Ренн - Бетіс
Олімпіакос - Динамо
Севілья - Лаціо
Фенербахче - Зеніт
Спортінг - Вільярреал
БАТЕ - Арсенал
Галатасарай - Бенфіка
Перші матчі 1/16 фіналу відбудуться 14 лютого, матчі-відповіді — 21

лютого. Фінальний матч
відбудеться 29 травня в
Баку на стадіоні Олімпійський.
Донецький «Шахтар»
заробив за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів
15,25 млн. євро. 2,7 млн.
євро УЄФА заплатить “гірникам” за перемогу над
«Гоффенхаймом» і стільки ж за 3 нічиї. Ще 500 тисяч клуб отримає за вихід
в 1/16 Ліги Європи, Підсумковий заробіток донеччан – 21,15 млн. євро.
Доходи киян значно
скромніші. За участь у Лізі
Європи “біло-сині” отримали 6,21 млн. євро. З них
2,52 млн. євро - за участь у
груповому етапі, 1,71 млн.
євро – призові за 3 перемоги, 380 тисяч - за 2 нічиї, ще мільйон – за підсумкове перше місце, і
500 тисяч за вихід в 1/16
фіналу.

Спортивна арена

вільним стилем українець
показав результат 14.09,14,
що стало новим рекордом
Чемпіонатів світу. Це - перша
українська медаль на цій першості, а також перше золото,
здобуте українською збірною протягом останніх шести років в рамках ЧС на короткій воді.
* * *
Нинішній головний тренер збірної України U-21 з
футболу Олександр Головко покине свою посаду. Керівництво Федерації футболу України зайняте пошуками нового тренера молодіжної збірної. Очікується, що
його представлять 28 грудня.
Олександр Головко працював зі збірною України U-21

з 2015 року. Під його керівництвом молодіжна команда “синьо-жовтих” зайняла 3
місце у відборі на Євро-2019,
пропустивши вперед команди Англії та Голландії.
* * *
14 грудня, в Польщі завершився молодіжний чемпіонат світу з хокею в дивізіоні
1B. Збірна України, набравши
5 очок, посіла передостаннє місце. Наша команда, програвши перші два поєдинки,
на перше місце в групі вже
не претендувала. Однак, перемігши у двох наступних зустрічах Японію та Італію, підопічні Олега Ігнатьєва зберегли собі місце в дивізіоні. Заключний поєдинок зі словенцями для нашої команди ні-

Спорт

Новини з рингу і не тільки

14 грудня під час VІ церемонії нагородження
“Майбутнє нації” очільник УПЦ МП Онуфрій (Березовський) вручив абсолютному чемпіону світу з боксу Олександру Усику недержавний орден преподобного Іллі Муромця I ступеня. Про це повідомляє прес-служба УПЦ МП.
Отримуючи нагороду Усик сказав: “Друзі, давайте
один одного любити, прощати та поважати, і тоді у нас
буде все добре. Слава Богу за все”. Церемонія нагородження “Майбутнє нації” відбувається щороку у грудні.
* * *
Канадський боксер Адоніс Стівенсон, який перебував у комі після нокауту від українця Олександра Гвоздика, прийшов до тями. Він вперше відкрив очі після
операції і штучної коми. Це сталося 15 грудня, коли його
дружина Сімона розмовляла з ним в лікарні.
* * *
Український боксер Владислав Сіренко переміг бразильця Марсело Насіменту у Києві в рамках вечора боксу.
Сіренко нокаутував Насіменту у третьому раунді.
* * *
Президент промоутерської компанії Top Rank Тод
Дюбеф заявив, що наступний поєдинок чемпіона світу за
версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO
(Всесвітньої боксерської організації) в легкій вазі (до
61,2 кг) Василя Ломаченка запланований на 12 квітня
2019 року на арені Staples Center в Лос-Анджелесі. Промоутери Ломаченка розраховують на об’єднавчий бій з
переможцем поєдинку за вакантний титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) між росіянином Ісою Чанієвим та Річардом Коммі з Гани, який відбудеться 2 лютого.
* * *
15 грудня у Києві Артем
Далакян з України захищав
титул чемпіона світу WBA
(Всесвітньої боксерської асоціації) у найлегшій вазі (до
50,8 кг) у поєдинку проти Грегоріо Леброна з Домініканської Республіки. Вже у другому раунду Далакян відправив суперника у нокдаун, але домініканець зумів швидко звестися на ноги. Українець продовжував домінувати і у шостому раунді ще раз вклав суперника на настил
рингу. Наприкінці трихвилинки суддя ще раз був змушений розпочати відрахунок та зупинив побиття Леброна.
* * *
Чемпіон світу WBA у напівважкій вазі росіянин Дмитро Бівол має намір провести об’єднавчий поєдинок проти українця Олександра Гвоздика. “Олександр показав
хороший бокс в поєдинку зі Стівенсоном, з чим я його і
вітаю. Я припускав, що в другій половині бою переможе
Гвоздик, тому що його рівень витривалості був вищим,
ніж у Стівенсона. Я буду радий прийняти бій з ним”, - сказав Бівол.
чого не вирішував. З дивізіону 1В вилетіла збірна Японії, а замість Словенії, яка завоювала підвищення в класі,
опуститься Франція або Латвія.
* * *
Українку Олену Чинку
визнано найкращою спортсменкою листопада за версією Міжнародного паралімпійського комітету. Спортсменку номінували за яскравими результатами виступу
на чемпіонаті Європи-2018
зі спортивних танців на візках. Олена отримала 67 відсотків голосів, що принесло
їй перемогу. Чинка виборола
5 золотих нагород протягом
трьох змагальних днів, ставши, за словами Міжнародно-

го паралімпійського комітету, найбільшою прикрасою
цих змагань.
* * *

20-річна Єлизавета Яхно
визнана найкращою спортсменкою з синхронного плавання за версією Міжнародної федерації плавання. Вона
отримала цей титул і приз на
церемонії нагородження кращих спортсменів 2018 року.

Духовність
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Святий Миколай – «правило віри і образ лагідності»
Про життя св. Миколая ми маємо багато
переказів. Він був незвичайною людиною,
а його життя було повне чудес. Народився
св.Миколай приблизно 270 року в побожній
християнській родині в малоазійському місті
Патарі в провінції Ликії.
Він був єдиним сином у заможних
батьків, які дбали, щоб він був вихований
у побожності та християнських чеснотах.
Його батьки передчасно померли, а ним
заопікувався дядько, який був єпископом того міста. Бачачи добрі прикмети
племінника, дядько після належної підготовки рукоположив його в сан священика. Св. Миколай, будучи священиком,
в пості та молитві ревно працював для
Святої Церкви. Найголовніше, він помагав людям у різних їх потребах, дуже часто так, щоб вони того не знали. Хоч як він
не ховався зі своїми добрими ділами, але
люди про них довідувалися. Велику спадщину, яку Миколай отримав від батьків,
він роздав бідним і потребуючим. На
славу Божу св. Миколай зложив весь ма-

єток, а Господь нагородив його великою
силою творити чудеса.
Вперше це виявилося, коли він вибрався до Палестини, щоб помолитися
в тих місцях, де жив і проповідував Ісус
Христос. У час подорожі кораблем по
Середземному морі зірвалася страшна
буря, що загрожувала великою небезпекою для корабля. Св. Миколай, у своїй
щирій молитві, звернувся до Бога про
помилування і визволення від нещастя.
Нараз буря на морі затихла й небезпека
минула. Подорожні, які бачили силу молитви св. Миколая, не могли мовчати,
коли прибули до м. Олександрії, і слава
про нього широко рознеслася.
Повернувшись із Святої землі, св. Миколай вирішив всеціло віддатися молит-

ві і постові, а тому вступив до монастиря.
Одначе, недовго св. Миколай був у монастирі. Одного разу у сні йому появився Христос, який подав йому Євангеліє,
а Богородиця покрила його омофором.
При цьому почувся голос, який наказував йому залишити монастир та іти між
людей. У цьому часі помирає архієпископ Ликії. Зібрані єпископи цієї провінції
спочатку не могли з-поміж себе вибрати
архієпископа Мира, та, наставлені Духом
Святим, вони вкінці вибрали св. Миколая
на це становище. Ставши архієпископом міста Мир і цілої провінції Ликії, св.
Миколай був близьким до всіх: батьком
сиротам, порадником засмученим, заступником покривджених та великим
доброчинцем.
У час переслідування християн імператором Діоклетіаном, св. Миколай був
ув’язненим. Але і у в’язниці він щиро
проповідував слово Боже і допомагав
ув’язненим. Повна свобода для християн прийшла з проголошенням визнання
християнської віри в 313 р. імператором
Констянтином. Але спокій в церкві був
порушений виникненням різних наук,
незгідних з Євангельським навчанням, а
між ними єресі Арія, який навчав про різноістотність Сина Божого з Отцем. Був

скликаний перший Вселенський Собор в
325 р., на якому св. Миколай як архієпископ Мир разом з св. Афанасієм обстоювали Євангельську науку.
Повернувшись із Вселенського Собору в Нікеї, св. Миколай віддано працював
у своїй єпархії, наставляючи у вірі свою
паству.
Коли ж Господь покликав великого
угодника свого в небесні обителі, то його
любов і милосердя до людей на землі
ще більше зросли. Його святе ім’я призивають у молитвах не тільки християни, але й представники інших вірувань у
скрутних випадках життя. Християнська
історія зберігає численні розповіді про
чудесні явлення святителя Миколая та
його благодатну поміч тим, що призивають його.
Він і тепер невидимо допомагає тим,
хто з вірою, безсумнівною надією та
любов’ю звертаються до нього в молитвах, і благодатно охороняє їх.
P.S. Чемній і слухняній малечі від святого Миколая зичу щедрих подарунків, а
нам, дорослим, хай скріпить духовні і тілесні сили.
о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член Національної спілки
журналістів України.

Церква у Плотичі
вабить красою
Спільними зусиллями люди
впорядковують свій храм

Я

кщо їхати із Козови
до Тернополя,
в’їжджаючи в село
Плотича перед зором
відкривається чудова
панорама центральної
вулиці. Зліва від дороги
компактно розкинувся
господарський двір
ФГ «Вікторія-92»,
спортивний комплекс з
тренажерами і дитячими
майданчиками,
адміністративні будинки
та старовинна дерев’яна
церква. А справа у своїй
величі красується,
виблискуючи п’ятьма
банями, храм Стрітення
Господнього, що своїм
виглядом і духом
закликає вірян до
любові, віри і єдності.
Якраз цього року у вересні
парафіяни Плотичі урочисто відзначали десятирічний ювілей відкриття своєї церкви, яка стала духовним центром
села. Сюди приходять на сповідь, поді-

литися радістю, горем, тут шукають поради, звертаються з молитвами до Всевишнього. Парохом сільського храму є
о. Богдан Зінченко, який понад два десятиріччя несе Боже слово до своєї пастви.

Він бере активну участь у громадських
справах села та є духовним наставником
шкільництва і молоді. У своїх молитвах
до Господа просить Божої ласки для своїх
парафіян в усіх їхніх земних ділах та прощення за допущені гріхи.
Разом із парафіянами о. Богдан постарався, щоб у селі була нова церква,
яку зводили громадою 13 років. Хоч
церковна громада у селі невелика і храм
небагатий коштами, але свою святиню
ззовні та прицерковну територію люди
чудово впорядкували, наповнили храм
необхідними для богослужінь церковними атрибутами. Парафіяни встановили
іконостас, придбали плащаницю Успіння
Божої Матері, ікони, хоругви, фани, чаші
та інші церковні речі. Замінили 47 старих вікон новими з енергозберігаючими
властивостями. Тепер постало питання
внутрішнього розпису церкви. Робота
коштовна і без грошової допомоги самим
парафіянам вона не під силу. Тож до цієї
святої справи взялося ФГ «Вікторія-92»,
яке проведе оплату за розпис храму. Для
здійснення художнього процесу господарство також закупило риштовочне
обладнання, забезпечило проживання
і харчування майстрів протягом всього
періоду їх роботи.
Активно цьому посприяв заступник голови фермерського господарства
Олександр Пеляк, який, незважаючи на
щоденні господарські проблеми, завжди
приділяє церкві увагу і надає необхідну
фінансово-господарську допомогу.
Аби розпочати розпис церкви, насам-

перед о. Богдан із заступником голови
ФГ «Вікторія-92» Федором Головацьким
відвідали ряд храмів у Тернопільській,
Львівській та Івано-Франківській областях. Я брав участь у цій поїздці і був душевно вражений шедевром церковного
розпису, індивідуального і неповторного
у кожному храмі. Проте всюди ключовою темою була наука Христа, яка змінила світ і людство. А оглянуті галицькі
святині вкотре підтверджують високу
духовність нашого краю. Метою поїздки
було визначитися із дизайном храмового
розпису євангельських сюжетів і церковних символів та вибрати відповідно архітектури Плотичанського храму варіант
і стиль роботи художньо-живописного
розпису. Зупинилися на бригаді художників із Львівщини.
Узгодивши всі формальності, художники з творчою наснагою приступили до
розпису Плотичанської церкви. Насамперед в основі розпису центральний купол, який символізує небесну опіку над
людством і возвеличує славу Господню, а
мирянам вселяє віру, що їхня церква одна
з найкращих.
Парох церкви о. Богдан Зінченко від
імені парафіян Плотичі щиро дякує
керівництву ФГ «Вікторія-92» за доброчинність і бездонну щедрість благородних вчинків на розвиток української духовності.

Іван ДУФЕНЮК,
член Національної спілки
журналістів України.
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ЇСТИ ЧИ НЕ ЇСТИ: МІНІСТР
ПОЯСНИЛА КОРИСТЬ ВІД СУПІВ
народної медицини
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.о. міністра запевнила,
що це питання смаку,
а не здоров‘я.
Навіть, якщо зовсім відмовитися
від супу, це не буде мати шкоди для
здоров'я, адже в країнах, де майже
не їдять рідкі страви - показник гастроентерологічних захворювань
не має істотних відмінностей від
нашого. Про це розповіла виконуюча обов'язки міністра охорони
здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі «Фейсбук».
«Жодного наукового підтвердження, що їсти суп потрібно щодня
немає. Різноманітне збалансоване
харчування і достатньо рідини про-

тягом дня позбавляють нас потреби
їсти суп або борщ», - зазначила Супрун.
Але, тим не менш, в. о. міністра
зазначила, чому суп все ж варто їсти
час від часу. «Забезпечення потреби
у споживанні овочів, адже в одній
тарілці супу можна зібрати 3-6 видів зелених овочів, бобових, грибів і
зелені. Суп - ідеальний варіант для
збереження поживних речовин.
Жири, які є в супі, сприяють кращому засвоєнню рослинних пігментів каротиноїдів. Це - провітамін А,
необхідний для здоров'я зору, шкіри та імунітету. Борщ корисний ще
й тим, що має кисле середовище, в

якій вітаміни зберігаються краще»,
- зазначила в. о. міністра.
Вона також нагадала, що суп, або
борщ - це рідина. А добре зволожена
їжа краще перетравлюється.
«В ідеалі, суп повинен бути не
дуже жирний і готувати його слід
без смаження овочів. Замість борошняної заправки крем-супів
краще використовуйте сочевицю,
яка додасть корисного білка до
страви та клітковини. Щодо варіння бульйонів варто також дотримуватися певних правил. Краще
зливати перші кілька бульйонів
після варіння м'яса», - порадила
Супрун.

ВАРИКОЗНЕ РОЗШИРЕННЯ ВЕН:
ЩО ЦЕ ЗА ПРОБЛЕМА ТА ЯК ЇЇ УНИКНУТИ

В

арикоз є чи не найпоширенішою
хворобою у світі. Варикозне розширення
вен є дуже розповсюдженим
захворюванням, але багато хто з нас нехтує
першою появою пурпурової сіточки судин
під шкірою на нозі або навіть першими
рельєфними вузликами. Однак з віком до цієї
проблеми слід ставитися більш уважно.
Вени - це кровоносні судини, що транспортують
кров з усіх куточків людського тіла до його головного
двигуна – серця. А рух цієї рідини лише в одному напрямку - вгору - забезпечують спеціальні клапани. І
ось, коли стінки судин ослаблюються, зношуються та
втрачають еластичність, клапани починають неякісно
виконувати свою функцію та до крові потрапляють малесенькі кров'яні пухирці, через які в організмі людини
і починаються проблеми.
Надмірна вага або вагітність, тривале сидіння в офісі та за кермом або робота, у процесі якої доводиться
підіймати важкі речі – все це сприяє розвитку варикозу.
А у жінок фактор ризику посилюється ще й гормональними змінами, менопаузою та ходінням на високих підборах.

Б

Першими сигналами про те, що до здоров’я своїх ніг
треба поставитися трохи серйозніше, є звична для багатьох важкість у ногах, набряклі щиколотки, а також
свербіння навколо вен, зміна кольору шкіри та навіть
легка кровотеча.
Що ж робити, аби допомогти організму та не допустити погіршення стану вен? Для початку медики
радять ввести у своє життя регулярні фізичні вправи,
аби кров не встигала застоюватися. Носити спеціальні
компресійні панчохи, що допоможуть крові рухатися
лише вгору. Та просто за нагодою підіймати ноги трохи
вище, аби пришвидшити кровообіг.
Однак, у разі, якщо варикоз серйозно турбує, ви відчуваєте біль, маєте запалення або навіть дерматит чи
невелику виразку, тоді вже необхідно скористатися допомогою лікарів. Наразі існує безліч процедур, завдяки
яким пошкоджену вену можна склеїти, запаяти або навіть видалити проблемний фрагмент за призначенням
спеціаліста. Але, щоб не довелося цього робити, краще
підтримувати себе у формі, контролювати вагу, додати
до раціону продукти з великою кількістю клітковини,
зменшити кількість солі, яку ви споживаєте, та регулярно змінювати положення ніг протягом дня.

ГОРІХИ МОЖУТЬ
ЗМЕНШИТИ РИЗИКИ
ВИНИКНЕННЯ РАКУ

Н

ауковці наголошують, що вживання
горіхів є гарною профілактикою
захворювань.
Учені з Єльського університету довели, що від
страшних онкологічних захворювань можуть врятувати горіхи. Люди з раком товстої кишки, які регулярно смакують горішками, мають значно менший
ризик смертності від раку, ніж ті, хто цього не робить.
Мінімізувати рецидиви допоможуть мигдаль,
фундук, кеш’ю та волоський горіх. Для цього потрібно з’їдати зовсім трішки – всього по 6 горішків на
тиждень.
Особливо горіхи корисні мікроелементами: в них
багато міді, цинку, марганцю, заліза і селену. Селен
перешкоджає розвитку раку і захворювань серця.
Найбагатший на цей елемент – бразильський горіх.
А ще горіхи здатні запобігти цукровому діабету.
Втім науковці кажуть – горіхи - це лише профілактика, а не лікування. Волоський горіх рекомендують
у разі серцево-судинних захворювань, хвороб печінки та анемії. Ці горіхи багаті на вітаміни та мінеральні речовини, насамперед – це жирні кислоти Омега-3.

САЛО ЯК САЛО - КОРИСТЬ ЧИ ШКОДА

агато хто вважає, що сало
і правильне харчування
несумісні, але це не так.
Точніше, не зовсім так.
Сало часто заносять до списку шкідливих продуктів, тому що воно переповнене калоріями, жирами та холестерином. Але більшість цей продукт любить
і вважає апетитним та смачним. Сало
навіть вважається символом української
кухні.
Для українців сало - це і закуска, і перекус, а іноді й основна страва. Особливо,
в екстремальних умовах на природі, коли
у вас, крім шматка сала, цибулі, часнику
і черствого хліба, більше нічого може
не бути. Цей жирний і поживний продукт дає тривале відчуття ситості, тому
така "підзарядка" буває дуже доречною.
Але не варто робити сало основним продуктом у раціоні харчування, інакше це
може спричинити проблеми із зайвою
вагою і погіршиться стан здоров'я.
Чи треба відмовитися від нього або
як правильно його вживати? Чи безпечний цей продукт для здоров'я і чи він
дає користь, скільки можна їсти сала на
день? Давайте розберемося.

Що в ньому є?

З точки зору користі можна сказати,
що в салі містяться всі види жирних кислот і жиророзчинні вітаміни D і E, а також
вітаміноподібна речовина холін. Всі вони

беруть участь в роботі гормональної,
нервової, імунної, антиоксидантної систем організму. Ці речовини обов'язково
повинні входити в щоденний раціон. Але
важливо, з яких джерел і в якій кількості.
Помилково вважати, що "рослинні
жири - корисні, а тваринні жири - шкідливі". Або ще гірший варіант - бачити в
жирах тільки зло та уникати їх взагалі.
Таким рішенням ви погіршите синтез
гормонів, обмін речовин та стан свого
імунітету загалом. До того ж, неправильно вважати тваринні жири небезпечними інгредієнтами харчування. Адже людина повинна отримувати близько 30%
загальної калорійності харчування з рослинних і тваринних жирів.
Багато хто побоюється холестерину,
хоча це будівельний матеріал, який входить до складу оболонки кожної клітини
в організмі та повинен надходити в необхідній кількості. Сало, як будь-який про-

дукт тваринного походження, містить
холестерин, але його кількість значно
поступається, наприклад, вмісту в
твердому сирі (від 250 до 1500 мг), у
вершковому маслі (160-190 мг) чи навіть в креветках (160-210 мг). Зауважу,
що в салі холестерину в середньому
(за довідковими даними) від 70 до 100
мг на 100 г. А добова потреба в холестерині 300-400 мг.
Важливо те, що кількість холестерину в крові й тканинах здебільшого залежить від того, як організм
його переробить. А холестерин, який ми
з'їдаємо, має менший вплив на рівень холестерину в організмі, адже 80% цієї речовини синтезується в печінці й тільки
20% надходить з їжею.

Рахуємо калорії

Сало - калорійний продукт - 780 ккал
на 100 г. До речі, калорійність олії - 880
ккал на 100 г, а вершкового масла - 720
ккал на 100 г. Тому потрібно знати, скільки твердого сиру, вершкового масла,
сала, олії та інших продуктів має буди в
раціоні, аби не перебрати за калоріями
та жирами. Але не можна точно сказати
- це повинно бути 10 г сала чи 50. Це буде
залежати від конкретного складу вашого
денного раціону. І якщо ви сьогодні збираєтеся з'їсти шматочок сала - у вашому
харчуванні не повинно бути інших жирних холестериновмісних продуктів.

Тому, в невеликих кількостях сало
можна вживати здоровим людям без
порушень ліпідного обміну, високого
холестерину, якщо немає хвороби жовчовивідних шляхів, жовчного міхура та підшлункової залози, оскільки для повного
травлення потрібна достатня кількість
жовчі та ферменту ліпази. В такому разі
це не зашкодить здоров'ю. Звичайно,
якщо ви не будете вживати сало як закуску до алкоголю або їсти його щодня.

З чим їсти?

Щоб сало пішло на користь, можна
його з'їсти зі шматочком хліба грубого
помелу. Воно добре поєднується з овочевими стравами. Краще їсти натуральне
сало без копчення і не надто солоне.
Вибирайте сало, яке пройшло
санітарно-ветеринарну експертизу і має
сертифікат. Якщо не дотримуватися санітарних норм, можна заразитися патогенними бактеріями - кишковою паличкою
або трихінелами. Якісне сало те, що має
не тільки гарний зовнішній вигляд, а й
те, де на шматку стоїть ветеринарний
штамп.
Сало не можна назвати шкідливим
продуктом. Воно може стати таким за
неправильного і надмірного вживання.
Потрібно розуміти, що цим продуктом
можна просто урізноманітнити свій раціон, якщо дотримуватись правил збалансованого харчування.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
24 грудня

Поíåдіëоê
УТ-1
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 03.00
Новини.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.30, 16.50 Телепродаж.
11.55 Енеїда.
13.00 Лайфхак українською.
13.15 Д/с “Свiт дикої природи”.
13.55 Х/ф “Чарiвник країни мрiй”,
1 с.
15.50 По обiдi шоу.
17.10 Т/с “Галерея Вельвет”.
20.00 Д/с “Найекстремальнiший”.
21.25 “Кардинал Мар`ян Яворський”.
22.25 Нiчна Рiздвяна Лiтургiя пiд
проводом Святiйшого Отця
Франциска в Базилiцi Святого Петра.
00.30 Концерт Ольги Чубаревої
“Vivere” в проектi “Lady
Opera”.

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, 05.35 “ТСН”.
09.30, 11.20, 12.20 “Одруження
наослiп”.
13.15 “Мiняю жiнку”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 Т/с “Моє чуже життя”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова
Володарка”.
20.15 Х/ф “Сам вдома”.
22.15 Х/ф “Двигун внутрiшнього
згоряння”.

Iíòåр

06.05, 22.05, 05.25 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
“Новини”.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Ранок з Iнтером.
09.25, 18.00, 19.00, 01.50 “Стосується кожного”.
11.20 Т/с “Побачити океан”, 1 с.
12.25 Т/с “Побачити океан”, 2-4 с.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
23.50 Х/ф “Книжковий клуб”.

ICTV

06.40 Факти тижня. 100 хвилин з
О. Соколовою.
08.45 Антизомбi.

10.40, 13.00 Х/ф “Янголи i демони”.
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Iнферно”.
15.40 Х/ф “Трансформери 5:
Останнiй лицар”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “П`ятий елемент”.
21.40 Х/ф “Хелбой 2: Золота
армiя”.
23.45 Х/ф “Одiссея”.

ÑТБ

06.55, 15.25 Все буде добре!
10.00 Зваженi та щасливi.
13.05 Х/ф “Пес Барбос та незвичайний крос”.
13.30 Х/ф “Самогонщики”.
13.50 Х/ф “Вечори на хуторi поблизу Диканьки”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.00, 22.45 Хата на тата.

Íоâèé êаíаë

06.35 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.50 М/ф “Iндики: Назад у майбутнє”.
09.40 Х/ф “Пiвнiчний полюс”.
11.30 Х/ф “Пiвнiчний полюс:
Вiдкритий на Рiздво”.
13.30 Х/ф “Означає, вiйна”.
15.30 Х/ф “За бортом”.
17.45, 02.00 Таємний агент.
19.00 Ревiзор.
22.00 Пристрастi за ревiзором.
00.15 Пост шоу. Таємний агент.

Êаíаë «Уêра¿íа»

06.30 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
07.30 Зоряний шлях.
10.00 Реальна мiстика.
15.10 Т/с “Мама для Снiгуроньки”.
19.00, 02.30 Сьогоднi.
20.00 Концерт Олега Винника.
22.10 Т/с “Щоб побачити веселку”.
02.00 Телемагазин.
03.30 Iсторiя одного злочину 4.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
09.20, 18.15 “Спецкор”.
10.05, 18.50 “ДжеДАI”.
10.40 Т/с “Стоматолог”.
14.45 Х/ф “Числова радiостанцiя”.
16.20 Х/ф “Спiймати i вбити”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни.
Харкiв”.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 4”.
01.00 “Секретнi файли”.

26 грудня

Ñåрåда
УТ-1
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
ранку, Країно!
09.30, 11.45, 14.25, 15.10, 16.50,
23.15, 04.05 Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.30, 14.10 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смачнi iсторiї”.
13.15 РадiоДень.
13.40 Д/с “Бюджетний
вiдпочинок”.
14.30 52 вiкенди.
15.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
16.55 Сильна доля.
18.20, 03.35 Тема дня.
19.00 UA:Бiатлон. Студiя.
19.30 Д/с “Щоденники комах”.
19.50 Т/с “Дiрк Джентлi”.
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.45 Складна розмова.
22.15 Д/с “Погляд зсередини”.
22.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
Дайджест.
23.30 Телепродаж Тюсо.

Êаíаë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10 Снiданок з
“1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.35
“ТСН”.
09.10 Х/ф “Службовий роман.
Нашi часи”.
11.00 Т/с “Родичi”.
20.15 Х/ф “Сам вдома 2”.
22.45 Х/ф “8 перших побачень”.
00.35 “Розсмiши комiка”.

Iíòåр

07.00 “Новини”.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”.
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
10.25 Х/ф “Заморожений”.
12.35 Х/ф “Митниця дає добро”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.45 “Стосується
кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
23.50 Х/ф “Стережися
автомобiля”.

ICTV

05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 20.40 М/ф “Три богатирi на
далеких берегах”.
11.10 М/ф “У пошуках Жар-птицi”.

12.35, 13.05 М/ф “Добриня Микитович i Змiй Горинович”.
12.45 Факти. День.
14.05 М/ф “Олешко Попович i Тугарин Змiй”.
15.35 М/ф “Iван Князєвич i Сiрий
Вовк”.
17.15 М/ф “Iван Князєвич i Сiрий
Вовк 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 М/ф “Три богатирi i Шамаханська цариця”.
21.55 Х/ф “П`ятий елемент”.

ÑТБ

06.05, 15.25 Все буде добре!
08.10, 19.00, 23.15, 00.15 Т/с
“Коли ми вдома”.
09.10 МастерШеф.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.00 МастерШеф. Оголошення переможця.
22.35 МастерШеф. Невiдома
версiя.

01.55 “Облом.UA”.
04.55 “Люстратор. Прокляття системи”.

ÍТÍ

04.50 “Top Shop”.
05.50 М/ф “Нiч перед Рiздвом”.
06.45 Х/ф “Тримайся, козаче!”
08.05, 18.20 “Свiдок. Агенти”.
08.40 Х/ф “Повернення немає”.
10.35, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.50 Т/с “Кулагiн та партнери”.
14.40, 16.50, 03.30 “Речовий доказ”.
16.30, 19.00, 23.15, 02.40 “Свiдок”.
21.30 Х/ф “Неуважний”.
23.45 Х/ф “Ас iз асiв”.
01.45 “Легенди бандитського Києва”.
03.10 “Випадковий свiдок”.
03.50 “Правда життя. Професiї”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.10 Мiстична Україна.
07.55, 18.30 Прихована реальнiсть.
09.40 Фантастичнi iсторiї.
10.30 Таємнича свiтова вiйна.
12.30, 21.00 Iсторiя свiту.
14.30 Планета Земля.
16.30 Дивовижний Сiнгапур.
23.00 У пошуках iнновацiй.
00.00 Полювання на рибу-монстра.
00.55 Теорiя Змови.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

07.50, 16.55, 22.10, 01.35, 03.40
Топ-матч.
08.00 Лацiо - Кальярi. Чемпiонат
Iталiї.
09.50, 21.40 Свiт Прем`єр-лiги.
10.20 Челсi - Лестер. Чемпiонат
Англiї.
12.10 Мiлан - Фiорентiна. Чемпiонат
Iталiї.
13.55 Вулверхемптон - Лiверпуль.
Чемпiонат Англiї.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00, 22.50 Чемпiонат Англiї.
Огляд туру.
17.05 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.00, 21.35 Передмова до
“Динамо(К) - Баварiя”
(1998/99). Золота Колекцiя
Лiги чемпiонiв з А. Шевченком.
18.05 Динамо (К) - Баварiя. 1/2
фiналу (1998/99). Золота
Колекцiя Лiги чемпiонiв з А.
Шевченком.
19.50 Баварiя - Динамо (К). 1/2
фiналу. Золота Колекцiя Лiги
чемпiонiв з А. Шевченком.
23.45 К`єво - Iнтер. Чемпiонат
Iталiї.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 4”.
01.00 “Секретнi файли”.
01.55 Т/с “Стоматолог”.
02.55 “Облом.UA”.
05.00 Т/с “Вуличне правосуддя”.

ÍТÍ
06.00 М/ф “Бременськi музиканти”.
06.50 М/ф “Вiй”.
07.15 Х/ф “Акваланги на днi”.
08.50 Х/ф “Живе такий хлопець”.
10.40, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45
“Свiдок”.
12.50 Т/с “Кулагiн та партнери”.
14.50, 16.50, 03.35 “Речовий доказ”.
21.25 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Х/ф “Американська пастораль”.
01.50 “Легенди бандитського Києва”.
03.15 “Випадковий свiдок”.
03.55 “Правда життя. Професiї”.
04.55 “Top Shop”.

Íоâèé êаíаë

МЕГА

06.40, 07.55 Kids` Time.
06.45 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.00, 01.00 Київ вдень i вночi.
09.00, 22.00 Т/с “Чаклунки”.
10.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
17.00, 19.00 Екси.
20.50 Т/с “Будиночок на щастя”.
22.50 Х/ф “Вимирання”.
02.00 Служба розшуку дiтей.

06.00, 02.05 Бандитський Київ.
07.50, 13.50 Правда життя.
08.55 Дивовижний Сiнгапур.
09.55, 17.50 Шалена подорож.
10.50 У пошуках iнновацiй.
11.50 Юрiй Нiкулiн.
12.40, 19.40 Речовий доказ.
14.50, 23.35 Таємнича свiтова вiйна.
15.50 Полювання на рибу-монстра.
16.45 Дика Арктика.
18.40, 20.45 Фантастичнi iсторiї.
21.45 Битва рибалок.
22.40 Планета Земля.
00.35 Мiстична Україна.

Êаíаë «Уêра¿íа»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.05 Сьогоднi.
09.30, 04.10 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 Х/ф “Пiрати Карибського
моря: Скриня мерця”.
22.50 Х/ф “Пiрати Карибського моря: Прокляття Чорної
перлини”.
01.35 Телемагазин.
03.10 “Говорить Україна”.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Терра Нова”.
10.40, 17.15 “Загублений свiт”.
12.40 “Помста природи”.
15.15 Х/ф “Знак пошани”.
18.15 “Спецкор”.
18.50 “ДжеДАI”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни.
Харкiв”.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
08.15 Мiлан - Фiорентiна. Чемпiонат
Iталiї.
10.00, 16.30, 22.15 Футбол News.
10.20 Евертон - Тоттенхем.
Чемпiонат Англiї.
12.10 Ювентус - Рома. Чемпiонат
Iталiї.
13.55, 20.55 “Ситкорiзи”.
14.25 Live. Фулхем - Вулверхемптон. Чемпiонат Англiї.
15.25, 17.55, 19.45 Футбол Tables.
16.50 Live. Лiверпуль - Ньюкасл.
Чемпiонат Англiї.
18.55 Live. Рома - Сассуоло.
Чемпiонат Iталiї.
21.25 Live. Iнтер - Наполi. Чемпiонат
Iталiї.
23.25, 01.30, 03.35, 05.35 Топ-матч.
23.40 Болонья - Лацiо. Чемпiонат
Iталiї.

№49 (284) / 19 грудня-25 грудня 2018 р. 15
25 грудня

Віâòороê
УТ-1
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 03.00
Новини.
09.30, 22.00, 23.15, 01.40, 02.50,
03.20, 05.25 Погода.
09.40 Нiчна Рiздвяна Лiтургiя пiд
проводом Святiйшого Отця
Франциска в Базилiцi Святого Петра.
11.30 Концерт Євгена Хмари “Знамення”.
13.00 Рiздвяне привiтання i Апостольське благословення для Риму i цiлого свiту
Святiйшого Отця Франциска з площi Святого Петра
у Римi.
13.30, 16.50 Телепродаж.
13.50 Х/ф “Чарiвник країни мрiй”,
2 с.
15.50 UA:Фольк.
17.10 Т/с “Галерея Вельвет”.
20.00 Д/с “Найекстремальнiший”.
21.25 Нашi грошi.
22.15 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.45 Перша шпальта.
23.30 Телепродаж Тюсо.

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, 05.35 “ТСН”.
09.30, 11.15, 12.20 “Одруження
наослiп”.
13.10 “Мiняю жiнку”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 Т/с “Моє чуже життя”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова
Володарка”.
20.15 Х/ф “Сам вдома 3”.
22.15 Т/с “Родичi”.

Iíòåр

06.05, 22.05, 05.25 “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.20 Х/ф “Я сором`язливий, але
я лiкуюся”.
12.35 Х/ф “Вiзьми мене штурмом”.
14.50, 15.50, 16.45 “Речдок”.
18.00, 19.00, 01.45 “Стосується
кожного”.

20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок”.
23.50 Х/ф “Ця весела планета”.

ICTV

06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10, 20.15 Багач-бiдняк.
11.10, 13.15 Х/ф “Джек i бобове дерево”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.15, 16.20, 21.20 Дизель-шоу.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
00.20 “На трьох”.

ÑТБ

05.30, 08.30, 19.00, 23.45, 00.45
Т/с “Коли ми вдома”.
06.20, 15.25 Все буде добре!
09.30, 20.00, 22.35 МастерШеф.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.

Íоâèé êаíаë

06.35, 07.55 Kids` Time.
06.40 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.00, 01.00 Київ вдень i вночi.
09.00, 22.00 Т/с “Чаклунки”.
09.50 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
17.00, 19.00 Вар`яти.
21.00 Т/с “Будиночок на щастя”.
23.00 Х/ф “Легiон”.

Êаíаë «Уêра¿íа»

07.00, 19.00, 01.30 Сьогоднi.
08.00 Зоряний шлях.
10.00, 04.40 Реальна мiстика.
15.15 Т/с “Принцеса-жаба”.
20.00 Х/ф “Пiрати Карибського моря: Прокляття Чорної
перлини”.
22.50 Х/ф “Ван Хельсiнг”.
02.20 Х/ф “Що приховує любов”.
03.45 “Говорить Україна”.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Терра Нова”.
09.35 “Спецкор”.
10.15 “ДжеДАI”.
10.55 “Загублений свiт”.
12.55 Вiдеобiмба.
14.05 Х/ф “Вiрус для солдатiв”.
15.55 Х/ф “Вiддача”.
17.50 Х/ф “Вцiлiла”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни.
Харкiв”.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 4”.

27 грудня

Чåòâåр
УТ-1

ICTV

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
ранку, Країно!
09.30, 11.45, 14.25, 15.10, 16.50,
23.15, 04.05 Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.30, 14.10 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смачнi iсторiї”.
13.15, 14.30 РадiоДень.
13.40 Д/с “Бюджетний
вiдпочинок”.
15.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
16.55 Промiнь живий.
18.20, 03.35 Тема дня.
19.00 #ВУкраїнi.
19.30 Д/с “Щоденники комах”.
19.50 Т/с “Дiрк Джентлi”.
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
Дайджест.
22.15 Д/с “Погляд зсередини”.
22.45 Букоголiки.
23.30 Телепродаж Тюсо.

06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10, 20.10 Багач-бiдняк.
11.05, 13.20 Х/ф “Подорож Єдинорога”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.00, 16.25, 21.25 Дизель-шоу.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
00.05 “На трьох”.

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, 05.35 “ТСН”.
09.30, 11.20, 12.20 “Одруження
наослiп”.
13.15 “Мiняю жiнку”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 Т/с “Моє чуже життя”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова
Володарка”.
20.15 Х/ф “Сам вдома 5”.
22.10 Т/с “Родичi”.
04.35 “Розсмiши комiка”.

Iíòåр

06.05, 22.00 “Слiдство вели...” з Л.
Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.20 Х/ф “Черницi тiкають”.
12.35 Х/ф “Операцiя “Тушковане м`ясо”.
14.50, 15.50, 16.45, 01.20 “Речдок”.
18.00, 19.00, 02.40 “Стосується
кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Жовтi жилети”.
23.40 Х/ф “Жiнка, яка спiває”.

ÑТБ

04.55, 07.55, 19.00, 00.00, 01.00
Т/с “Коли ми вдома”.
05.50, 15.25 Все буде добре!
08.55 МастерШеф.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.00 Зваженi та щасливi.
22.45 Зваженi та щасливi. Оголошення переможця.

Íоâèé êаíаë

06.35, 07.55 Kids` Time.
06.40 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.00, 01.10 Київ вдень i вночi.
09.00, 22.00 Т/с “Чаклунки”.
10.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Т/с “Будиночок на щастя”.
23.00 Х/ф “Нова ера Z”.
02.10 Служба розшуку дiтей.

Êаíаë «Уêра¿íа»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.30 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 Х/ф “Пiрати Карибського
моря: На краю свiту”.
23.10 Х/ф “Пiрати Карибського
моря: Скриня мерця”.
02.00 Телемагазин.
03.30 “Говорить Україна”.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Терра Нова”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55, 03.35 “Облом.UA”.
15.15 Х/ф “Транс”.
19.25, 20.30 Т/с “Ментiвськi вiйни.

01.00
01.55
02.55
04.25

“Секретнi файли”.
Т/с “Стоматолог”.
“Облом.UA”.
“Люстратор. Прокляття системи”.

ÍТÍ
04.50, 05.00 “Top Shop”.
05.50 М/ф “Рiздвяна фантазiя”.
06.10 М/ф “Жив собi пес”.
06.25 М/ф “Як козаки у хокей
грали”.
06.50 Х/ф “Клятва кохання”.
10.00 Х/ф “Баламут”.
11.45 Х/ф “Невиправний брехун”.
13.10 Х/ф “Рiздво Еркюля Пуаро”.
15.20 Х/ф “Неуважний”.
16.55 Х/ф “Ас iз асiв”.
19.00, 03.35 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Золоте теля”.
23.00 Х/ф “Вiй”.
01.30 Х/ф “Професор у законi”.
04.05 “Правда життя. Професiї”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.25, 00.55 Мiстична Україна.
08.10, 18.40 Прихована реальнiсть.
09.45 Фантастичнi iсторiї.
10.40 Таємнича свiтова вiйна.
12.40, 21.00 Iсторiя свiту.
14.40 Планета Земля.
15.40 Дивовижний Гiбралтар.
16.40 Африканськi рiчки: дари
дощiв.
17.40 Дивовижний Сiнгапур.
23.00 У пошуках iнновацiй.
00.00 Полювання на рибу-монстра.
01.45 Там, де нас нема.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

07.20 Кардiфф - МЮ. Чемпiонат
Англiї.
09.05 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Наполi - СПАЛ. Чемпiонат
Iталiї.
12.05 Арсенал - Бернлi. Чемпiонат
Англiї.
13.55 Парма - Болонья. Чемпiонат
Iталiї.
16.50 Евертон - Тоттенхем.
Чемпiонат Англiї.
18.35 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
19.05 Ювентус - Рома. Чемпiонат
Iталiї.
20.45 Челсi - Лестер. Чемпiонат
Англiї.
22.50 “Ситкорiзи”.
23.20 Лацiо - Кальярi. Чемпiонат
Iталiї.
Харкiв”.
21.35, 23.20 Т/с “Кiстки 4”.
01.00 “Секретнi файли”.
01.55 Х/ф “Чужий проти Хижака”.
05.00 Т/с “Вуличне правосуддя”.

ÍТÍ
05.55, 12.50 Т/с “Кулагiн та партнери”.
06.50 Х/ф “Сiмнадцятий трансатлантичний”.
08.30 “Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Останнє полювання”.
10.35, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.25
“Свiдок”.
14.45, 16.50, 03.35 “Речовий доказ”.
21.25 “Легенди карного розшуку”.
23.45 Х/ф “Кiлер Калi”.
01.30 “Легенди бандитського Києва”.
02.55 “Випадковий свiдок”.
03.55 “Правда життя. Професiї”.
04.55 “Top Shop”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.45, 13.45 Правда життя.
08.40 Дивовижний Сiнгапур.
09.40, 17.45 Шалена подорож.
10.35 У пошуках iнновацiй.
11.35 Володимир Басов.
12.35, 19.40 Речовий доказ.
14.55 Таємнича свiтова вiйна.
15.55 Полювання на рибу-монстра.
16.50 Дика Арктика.
18.40, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
21.45 Битва рибалок.
22.40 Дивовижний Гiбралтар.
23.40 Наслiдки.
00.40 Мiстична Україна.
02.20 Великi українцi.
05.15 Академiк Корольов.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

07.50, 09.50, 17.50 Топ-матч.
08.00 Аталанта - Ювентус.
Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Фулхем - Вулверхемптон.
Чемпiонат Англiї.
12.10, 04.10 Фiорентiна - Парма.
Чемпiонат Iталiї.
13.55 Лiверпуль - Ньюкасл.
Чемпiонат Англiї.
16.00 Рома - Сассуоло. Чемпiонат
Iталiї.
18.00 Брайтон - Арсенал. Чемпiонат
Англiї.
19.50 Болонья - Лацiо. Чемпiонат
Iталiї.
21.40 Live. Саутгемптон - Вест Хем.
Чемпiонат Англiї.
23.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
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П’яòíèця
УТ-1
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
ранку, Країно!
09.30, 11.45, 14.25, 15.10, 16.50,
23.15, 04.15 Погода.
09.40 Т/с “Елiза”.
11.30, 14.10 Телепродаж.
12.00 Д/с “Смачнi iсторiї”.
13.15, 14.30 РадiоДень.
13.40 Д/с “Бюджетний
вiдпочинок”.
15.20 Т/с “Галерея Вельвет”.
16.55 Енеїда.
18.20, 03.45 Тема дня.
19.00 Перший на селi.
19.30 Д/с “Мегаполiси”.
21.25, 03.20 UA:Спорт.
21.55 Перша шпальта.
22.30 Букоголiки.
23.00 Лайфхак українською.
23.30 Телепродаж Тюсо.

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”.
13.10 “Мiняю жiнку”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 Т/с “Моє чуже життя”.
17.10 Т/с “Величне столiття. Нова
Володарка”.
20.15 “Лiга смiху”.
22.15 “#Гуднайтшоу Валерiя Жидкова”.
23.00, 05.00 “Розсмiши комiка”.

Iíòåр

05.45 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.15 Х/ф “Iграшка”.
12.35 Х/ф “Близнюк”.
14.50, 15.50, 16.45, 00.30 “Речдок”.
18.00, 03.30 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Охоронець для дочки”.
22.40 Х/ф “Нiч закритих дверей”.

ICTV

05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.

09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10, 20.15 Багач-бiдняк.
11.10, 13.20 Х/ф “Одiссея”.
12.45, 15.45 Факти. День.
15.10, 16.20, 21.25 Дизель-шоу.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
00.10 “На трьох”.

ÑТБ

05.10, 19.00 Т/с “Коли ми вдома”.
06.05 Хата на тата.
13.10 Х/ф “Операцiя “И” та iншi
пригоди Шурика”.
15.10 Х/ф “Дiамантова рука”.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Один за всiх.
20.00 Цiєї митi рiк потому.
22.45 Ультиматум.

Íоâèé êаíаë

04.40, 05.55 Kids` Time.
04.45 М/с “Том i Джерi шоу”.
06.00, 00.30 Київ вдень i вночi.
07.00, 21.40 Т/с “Чаклунки”.
08.00 Ревiзор.
11.00 Пристрастi за ревiзором.
13.10 Т/с “Будиночок на щастя”.
16.15, 19.00 Топ-модель.
22.30 Екси.
01.30 Служба розшуку дiтей.

Êаíаë «Уêра¿íа»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.15 Сьогоднi.
09.30, 05.15 Зоряний шлях.
11.20 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 Х/ф “Пiрати Карибського
моря: На дивних берегах”.
22.20 Х/ф “Пiрати Карибського
моря: На краю свiту”.
01.45 Телемагазин.
03.15 Х/ф “Ван Хельсiнг”.

Êаíаë «2+2»

06.00 М/ф.
08.00, 02.50 Т/с “Терра Нова”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 Вiдеобiмба.
15.25 Х/ф “Герой у розшуку”.
19.25 Т/с “Перевiзник 2”.

30 грудня

Íåдіëя
УТ-1
06.00 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 01.45,
03.00, 04.15 Новини.
09.35, 16.30, 19.55 Погода.
09.40 Казки, перевiренi часом.
“Пiдмiнена королева”.
10.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
12.00 Енеїда.
13.05 Лайфхак українською.
13.30, 16.35 Телепродаж.
13.55 #ВУкраїнi.
14.30 Перший на селi.
15.00 UA:Фольк. Новорiчний
концерт.
16.00 Д/с “Мегаполiси”.
17.00 Т/с “Галерея Вельвет”.
20.00 Д/с “Найекстремальнiший”.
21.25 Концертна програма “Арсен Мiрзоян. Київ”.
22.25 Д/с “Гордiсть свiту”.
23.30 Телепродаж Тюсо.

Êаíаë “1+1”

06.00, 19.30, 05.00 “ТСН”.
07.00 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 М/ф “Маша i ведмiдь”.
09.55, 11.05, 12.10, 13.05,
14.10 “Свiт навиворiт 10:
Бразилiя”.
15.30 Х/ф “Дiвчата”.
17.30 Х/ф “Дiамантова рука”.
20.15 Х/ф “Шукаю жiнку з дитиною”.
00.00 “Розсмiши комiка”.

Iíòåр

06.10 Х/ф “Черницi тiкають”.
08.00 “Правила виживання.
Спецвипуск”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Морський
сезон 2”.
11.00 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
12.05 “Орел i решка. Перезавантаження”.
13.00 Х/ф “Белль i Себастьян:
Друзi навiк”.
14.40 Х/ф “В джазi тiльки
дiвчата”.
17.10 Х/ф “007: Казино Рояль”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Королева”.
22.30 “Ювiлейний вечiр Софiї
Ротару”.

ICTV

06.00 Бiльше нiж правда.
07.40 Я зняв!
09.35 Дизель-шоу.

10.45, 10.50 Особливостi
нацiональної роботи 2.
12.45 Факти. День.
13.00 “На трьох”.
14.05 М/ф “У пошуках Жарптицi”.
15.20 Х/ф “Подорож до центру Землi”.
17.00 Х/ф “Подорож 2: Таємничий острiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Тiлоохоронець
кiлера”.
21.25 Х/ф “Шанхайський
перевiзник”.
23.05 Х/ф “Хелбой 2: Золота армiя”.
01.20 Х/ф “Подорож Єдинорога”.

ÑТБ

05.40, 06.40 Т/с “Коли ми
вдома”.
07.40 Х/ф “Карнавальна нiч”.
09.05 Все буде смачно!
10.05 Караоке на Майданi.
11.10 Т/с “Рецепт кохання”.
15.10 Х/ф “Джентльмени
удачi”.
17.00 Х/ф “Iван Васильович
змiнює професiю”.
19.00 Битва екстрасенсiв. Фiнал.
21.00 Один за всiх.
22.15 Х-Фактор. Гала-концерт.
Оголошення переможця.

Íоâèé êаíаë

06.55, 09.10 Kids` Time.
07.00 М/с “Том i Джерi шоу”.
09.15 М/ф “Балерина”.
11.00 М/ф “Феї i легенда загадкового звiра”.
12.40 Х/ф “101 далматинець”.
14.45 Х/ф “Казки на нiч”.
16.45 Х/ф “Нiч у музеї”.
19.00 Х/ф “Нiч у музеї 2”.
21.00 Х/ф “Нiч у музеї: Секрет
гробницi”.
23.00 Х/ф “Любiть Куперiв”.
01.00 Х/ф “Хто в будинку
тато”.

Êаíаë «Уêра¿íа»

06.30 Сьогоднi.
07.30, 05.30 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Термiн давнини”.
12.50 Т/с “Серце слiдчого”.
17.00 Т/с “Смак щастя”, 1 i 2 с.
19.00, 03.00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Смак щастя”.
23.00, 02.15 Т/с “Все буде добре”.
01.45 Телемагазин.
03.50 Реальна мiстика.

23.20 “Змiшанi єдиноборства. UFC
¹227”.
01.50 Т/с “Стоматолог”.
03.30 “Облом.UA”.
04.10 “Люстратор. Прокляття системи”.

ÍТÍ
05.55, 12.50 Т/с “Кулагiн та партнери”.
06.55 Х/ф “Небилицi про Iвана”.
08.30 “Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Женя, Женєчка та
“Катюша”.
10.35, 19.30 Т/с “Коломбо”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40
“Свiдок”.
15.00, 16.55, 03.20 “Речовий доказ”.
21.05 “Легенди карного розшуку”.
23.50 Х/ф “Поля”.
01.50 “Легенди бандитського Києва”.
03.10 “Випадковий свiдок”.
03.45 “Правда життя. Професiї”.
04.45 “Top Shop”.

29 грудня

Ñóáоòа
УТ-1
06.00, 09.35 М/с “Ведмедi-сусiди”.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго
ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 03.00,
04.10 Новини.
10.05 Лайфхак українською.
10.20 Д/с “Цiкаво.com”.
11.15, 16.35 Телепродаж.
11.35 Хто в домi хазяїн?
12.05 Сильна доля.
13.00 Х/ф “Змова проти корони”, 1 с.
15.00 Пообiдi шоу.
16.00 Спiльно.
16.30, 19.50 Погода.
17.00 Т/с “Галерея Вельвет”.
19.55, 03.20 Розсекречена iсторiя.
21.25 Промiнь живий.
22.30 Д/с “Гордiсть свiту”.
22.55 Свiтло.

МЕГА

Êаíаë “1+1”

06.00 Бандитський Київ.
07.50, 13.40 Правда життя.
08.55 Дивовижний Сiнгапур.
09.55, 17.45 Шалена подорож.
10.50 У пошуках iнновацiй.
11.50 Два Миронових.
12.40, 19.40 Речовий доказ.
14.50, 23.35 Наслiдки.
15.50 Полювання на рибу-монстра.
16.50, 22.40 Дика Арктика.
18.40, 20.50 Фантастичнi iсторiї.
21.45 Битва рибалок.
00.35 Мiстична Україна.
02.05 Таємницi кримiнального
свiту.

06.00, 19.30 “ТСН”.
07.00 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 10.35 “Їмо за 100”.
11.15, 23.35 “Свiтське життя”.
12.20 Х/ф “Полюби мене такою”.
16.30 “Жiночий квартал”.
18.30, 00.40 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
21.15 Х/ф “Один плюс один вдома”.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

07.50, 09.50, 18.20, 20.25 Топ-матч.
08.00 Фрозiноне - Мiлан. Чемпiонат
Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 14.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд
туру.
11.15 Саутгемптон - Вест Хем.
Чемпiонат Англiї.
13.00 Iнтер - Наполi. Чемпiонат
Iталiї.
16.00, 01.35 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
16.30 Уотфорд - Челсi. Чемпiонат
Англiї.
18.35 Аталанта - Ювентус.
Чемпiонат Iталiї.
20.40 Брайтон - Арсенал. Чемпiонат
Англiї.
22.50 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
23.45 Рома - Сассуоло. Чемпiонат
Iталiї.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.10 “102. Полiцiя”.
09.05 “Загублений свiт”.
11.00 “Шаленi перегони”.
12.30 Т/с “Перевiзник 2”.
16.15 Х/ф “Експедицiя “Ноїв
ковчег”.
19.00 Х/ф “Вулкан”.
21.00 Х/ф “Полiт Фенiкса”.
23.05 “Змiшанi єдиноборства.
UFC ¹227”.
01.35 “Облом.UA”.

ÍТÍ

06.05 Х/ф “Прокинутися у
Шанхаї”.
07.35 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
11.45 Х/ф “Сто грамiв” для
хоробростi...”
13.15 Х/ф “Непiддатливi”.
14.45 Х/ф “Ще один зв`язок”.
17.25 Х/ф “Прибульцi 3: Взяття Бастилiї”.
19.30 Х/ф “Вiдпустка за власний рахунок”.
22.10 Х/ф “Важко бути мачо”.
00.10 Х/ф “Бруклiнськi
полiцейськi”.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
07.10, 00.55 Мiстична Україна.
07.55, 18.15 Брама часу.
09.45 Фантастичнi iсторiї.
10.45 Японiя: падiння iмперiї.
11.40 Наслiдки.
12.35 Найекстремальнiшi.
15.35 Дика Арктика.
17.25 Битва рибалок.
21.00 ТОП 10: Таємницi та загадки.
01.50 Скептик.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

06.00 Лацiо - Торiно. Чемпiонат
Iталiї.
07.45 Свiт Прем`єр-лiги.
08.40 Тоттенхем - Вулверхемптон. Чемпiонат Англiї.
10.25 Парма - Рома. Чемпiонат
Iталiї.
12.10 Наполi - Болонья.
Чемпiонат Iталiї.
13.55 Live. Крiстал Пелас Челсi. Чемпiонат Англiї.
16.00 Топ-матч.
16.10 Мiлан - СПАЛ. Чемпiонат
Iталiї.
18.00, 01.20 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру.
18.55 Ювентус - Сампдорiя.
Чемпiонат Iталiї.
20.40, 23.00 “Check-in”.
21.10 Лiверпуль - Арсенал.
Чемпiонат Англiї.
23.30 Саутгемптон - Ман Сiтi.
Чемпiонат Англiї.

Програма ТБ

Iíòåр

15.00 Х/ф “Подорож 2: Таємничий острiв”.
16.35 Х/ф “Тiлоохоронець кiлера”.
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з
О. Соколовою.
20.30 Х/ф “Маска”.
22.25 Х/ф “Син Маски”.
00.05 Х/ф “Джек i бобове дерево”.

ÑТБ

06.00, 07.00 Т/с “Коли ми вдома”.
08.00 Караоке на Майданi.
09.05 Все буде смачно!
10.00 Т/с “Список бажань”.
14.15 Х/ф “Новорiчний янгол”.
16.15 Хата на тата.
19.00 Х-Фактор. Гала-концерт.
Оголошення переможця.
22.55 Цiєї митi рiк потому.
01.00 Ультиматум.

Íоâèé êаíаë

04.55, 06.25 Kids` Time.
05.00 М/с “Лунтiк i його друзi”.
06.30 Київ вдень i вночi.
07.20 Т/с “Чаклунки”.
08.20 Гастарбайтери.
10.20 Топ-модель.
13.00 Вар`яти.
15.00 Хто зверху? (12+).
17.00 Х/ф “101 далматинець”.
19.00 М/ф “Холодне серце”.
21.00 Х/ф “Нiч у музеї”.
23.10 Х/ф “Хто в будинку тато”.
01.10 Х/ф “Легiон”.

Êаíаë «Уêра¿íа»

05.30 “Подорожi в часi”.
05.55 “Чекай на мене. Україна”.
07.50 Х/ф “Iграшка”.
09.40 Х/ф “Пригоди Електронiка”.
13.40 Х/ф “Белль i Себастьян”.
15.40 Х/ф “Белль i Себастьян:
Пригоди продовжуються”.
17.30 Х/ф “В джазi тiльки дiвчата”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Джентльмени удачi”.
22.15 “Шоу Анi Лорак “Diva”.
01.05 Х/ф “Ялинка, кролик i папуга”.

07.00, 19.00 Сьогоднi.
08.00, 05.30 Зоряний шлях.
08.50 Т/с “Мама для Снiгуроньки”.
12.30 Т/с “Лист помилково”.
16.10 Т/с “Термiн давнини”, 1-3 с.
20.00 Т/с “Термiн давнини”.
21.00 Новорiчне шоу Братiв
Шумахерiв.
01.00 Х/ф “Пiрати Карибського
моря: На дивних берегах”.
02.00 Телемагазин.
03.50 Реальна мiстика.

06.05 Iнсайдер.
07.55 Т/с “Вiддiл 44”.
11.25 Х/ф “Шанхайський
перевiзник”.
12.45, 13.20 Х/ф “Подорож до
центру Землi”.
13.00 Факти. День.

06.00 М/ф.
08.05, 01.50 “102. Полiцiя”.
09.00 “ДжеДАI”.
10.00 “Загублений свiт”.
15.05 Х/ф “Герой у розшуку”.
16.55 Х/ф “Пiд прицiлом”.
18.50 Х/ф “Останнiй кордон”.
20.40 Х/ф “Захисник”.

ICTV

Êаíаë «2+2»

Програма місцåâèх òåëåêаíаëіâ
TV-4
Поíåдіëоê, 24 грóдíя
07.00 Провінційні вісті
08.00 Вікно в Америку
08.30, 20.00 Єдина країна
09.00 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55 Добрі традиції
10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не накажеш» +16
11.00, 16.00 Дитяча година
12.10 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Сестри Март на
Різдво» +16
17.00 Відкрита зона
17.30 Про нас
19.00 Огляд світових подій
19.30, 21.00 Наші вітання
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 Погляд зблизька

Віâòороê, 25 грóдíя
07.35 Погляд зблизька
08.05 Українські традиції
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30 Єдина країна
09.00 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
10.0, 18.00 Т.с. «Серцю не накажеш» +16
11.00 Дитяча година
11.45 «Чарівний ключик»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Виклик долі
12.20 Про кіно
12.30 Орфей. Різдво у Львові
14.00 Х.ф. «Заради кохання»
16.00 М.ф. «Різдвяний скарб
Міхея»
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою
Фіцич
19.00 М.ф. «Пісня Ангела»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Катедральний хор собору Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці
22.00 Х.ф. «Різдвяна пісня»

Ñåрåда, 26 грóдíя
07.35 Катедральний хор собору Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці
08.30 Калейдоскоп
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не накажеш» +16
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40, 17.30 Українські традиції
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Нові Робінзони»
16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
16.40 «Чарівний ключик»
19.20, 22.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Щоденник для батьків
21.30 ПроОбраз із Наталкою
Фіцич
22.40 Х.ф.«Жорстокий струмок»

Чåòâåр, 27 грóдíя
07.35 Щоденник для батьків
08.30 Калейдоскоп
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 Відкрита зона
10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не накажеш» +16
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Формула здоров’я
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Вікторія і Альберт»
15.45, 19.55 Добрі традиції
16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
18.45 Виклик долі
19.20, 22.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 Смачна мандрівка
22.35 Х.ф.«П’ять днів у Римі»

П’яòíèця, 28 грóдíя
07.20 На гарячому
07.35 Межа правди
08.30 Смачна мандрівка
09.00 Час-Tайм
09.30 Відкрита зона
10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не накажеш» +16
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 Українські традиції
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Мою дружину звуть
Моріс» +12
16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою
Фіцич
19.20, 22.20 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна
22.35 Х.ф.«Братерство друїдів»

Ñóáоòа, 29 грóдíя
07.00 Провінційні вісті
07.20 На гарячому
07.35 Х.ф.«Самотній Санта шукає місіс Клаус»
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30 Єдина країна
10.00 Огляд світових подій
10.30 Євромакс
11.00 Про нас
11.30 ПроОбраз із Наталкою
Фіцич
12.00 Смачна мандрівка
12.30 Х.ф. «Хліб і троянди»
14.30 Мультфільми
14.50 Х.ф.«Магія золотого ведмедя»
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.00 Єдина країна
19.30 Виклик долі
19.35 У фокусі Європа
19.55 Добрі традиції
20.10 Філ Коллінз. Концерт в
Парижі
21.40 Х.ф. «Улюбленець жінок»

Íåдіëя, 30 грóдíя
08.00 Єдина країна
08.40 Час-Тайм

22.15 Х/ф “Чужi проти Хижака 2”.
00.05 Х/ф “Атака на титанiв”.
02.45 “Облом.UA”.
04.10 “Цiлком таємно”.

ÍТÍ
05.15 Х/ф “Корпус генерала
Шубнiкова”.
06.50 Х/ф “Через Гобi та Хiнган”.
09.55 Х/ф “Єдина дорога”.
11.50 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
15.45, 03.45 “Речовий доказ”.
16.50 “Легенди карного розшуку”.
18.00 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 03.10 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Небезпечно для життя!”
21.25 Х/ф “Прибульцi 3: Взяття
Бастилiї”.
23.30 Х/ф “Бруклiнськi
полiцейськi”.
02.05 “Таємницi кримiнального
свiту”.
03.40 “Випадковий свiдок”.
04.10 “Правда життя. Професiї”.
04.35 “Легенди бандитської Одеси”.
05.05 “Top Shop”.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.00, 00.50 Мiстична Україна.
07.55, 18.15 Брама часу.
09.45 Фантастичнi iсторiї.
10.40 Наслiдки.
12.35 Найекстремальнiшi.
15.35 Дика Арктика.
17.25 Битва рибалок.
21.00 ТОП 10: Таємницi та загадки.
01.50 Ризиковане життя.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)

07.45, 15.10 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
08.15 Брайтон - Арсенал. Чемпiонат
Англiї.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.20 Чемпiонат Англiї. Передмова до туру.
10.50 Аталанта - Ювентус.
Чемпiонат Iталiї.
12.35 Чемпiонат Англiї. Огляд туру.
13.25 Саутгемптон - Вест Хем.
Чемпiонат Англiї.
15.55 Live. Парма - Рома. Чемпiонат
Iталiї.
16.45, 19.45 Футбол Tables.
17.55, 01.30 Свiт Прем`єр-лiги.
18.50, 20.55, 23.25 Топ-матч.
18.55 Live. Наполi - Болонья.
Чемпiонат Iталiї.
21.25 Live. Мiлан - СПАЛ. Чемпiонат
Iталiї.
23.40 Емполi - Iнтер. Чемпiонат
Iталiї.

09.00 Повнота радості життя
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з
Архикатедрального Собору УГКЦ м.Тернополя
11.40 Дім книги
12.05 Х.ф.«Магія золотого ведмедя»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 Сільський календар
14.30 Межа правди
15.30 Виклик долі
15.35 Слід
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
20.00 Огляд світових подій
20.30 Про нас
21.30 Єдина країна
22.10 Добрі традиції
22.15 Х.ф. «Санта молодший»

ТТБ

Поíåдіëоê, 24 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Своя земля”
9.33 “Спільно”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40 “Поза рамками”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль
знань”
15.00 Док.фільм
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Пліч-о-пліч”
17.36 Д/с”Незвичайні культури”
18.05 “Енеїда”
19.20 “Тема дня”
19.45 #КіноWALL з Сергієм
Тримбачем
20.11 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом

Віâòороê , 25 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.20 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль
знань”
15.00 Д/с “Незвідані шляхи”
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Своя земля”
17.36 “100 років історії”
18.00 Т/с “За службовим
обов’язком”
19.45 #БібліоFUN з Ростиславом Семківим
20.11 #МузLove з Любою Морозовою

Ñåрåда, 26 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.20 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль
знань”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводного світу”

16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Наші гроші”
17.36 “100 років мистецтва”
18.00 Т/с “За службовим
обов’язком”
19.45 Д/с “Океан Вет”

Чåòâåр, 27 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.20 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль
знань”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводного світу”
16.00 “Орегонський путівник”
17.10 “Складна розмова”
17.36 “100 років кіно”
18.00 Т/с “Роксолана”
19.45 Д/с “Сироти дикої природи”

П’яòíèця, 28 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
9.00 “Дешевий відпочинок”
9.33 Д/с “Смаки культур”
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 “Новини”
13.40, 19.20 “Тема дня”
14.09 “Українська читанка”
14.17 РадіоДень “Модуль
знань”
15.00 Д/с “Неповторна природа”
15.26 Д/с “Таємниці підводного світу”
16.29 “Орегонський путівник”
17.10 “Схеми. Корупція в деталях”
17.36 “100 років літератури”
18.00 Т/с “Роксолана”
19.45 Д/с “Акулячий маг”

Ñóáоòа, 29 грóдíя
7.00 М/с“Принцеса Сіссі”
8.00 “Файний ранок”
9.34 “Енеїда”
13.30 “Українська читанка”
13.40 “Тема дня”
14.09 “Світ навколо”
14.10 “Енеїда”
15.10 РадіоДень “Книжкова
лавка. ТОП 7”
16.04 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом
16.35 Вистава
18.05 Д/ф “Сильна доля”
19.00 “Новини”
19.13 “Поза рамками”
19.44 “Двоколісні хроніки”
19.59 “Фольк music”

Íåдіëя, 30 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”
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”

Наш ДЕНЬ

Надзвичайні новини

У

Тернопільські студенти
збували через соцмережі
наркотики

Тернополі поліція викрила групу студентів, які
через «Telegram» торгували наркотиками.
Як повідомили у відділі комунікації обласного управління поліції, незаконну діяльність через інтернет організував
житель Миколаївської області. Він залучив до справи вісьмох
осіб, усі – молоді хлопці та дівчата віком від 18 до 24 років. Серед
них і студенти тернопільських вишів.
- Діяльність групи почали документувати ще на початку
року. На фасадах будинків, приміщень та в інших місцях вони
розміщували приховану рекламу про продаж наркотиків. Через
месенджер «Telegram» приймали замовлення, а після того, як
отримували документи про оплату, вказували місця, де захований товар, – розповіли у поліції.
Рекламу студенти розміщували в різних частинах обласного
центру – в під’їздах, підвалах, під підвіконням, між батареями, в
пачках з-під цигарок та в пляшках з напоїв.
Серед товарів була марихуана різних сортів. Грам сировини
коштував 220 грн. За попередніми даними поліції, помічники в
місяць заробляли близько 30-50 тис. грн, організатор – майже
100 тис. грн.
Розповсюджували марихуану у Тернополі, Хмельницькому,
Вінниці, Львові, Івано-Франківську, Запоріжжі, Житомирі, Рівному, Києві, Чернівцях та Луцьку. В усіх цих обласних центрах організатор також мав своїх помічників.
Під час санкціонованих обшуків під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області правоохоронці
вилучили мобільні телефони, банківські картки, аерозольні балончики та клейкі стрічки, якими позначали товар та малювали
рекламу, комп’ютерну техніку, близько 17 тис. грн і майже 3 кг
наркотичної сировини.
Оперативники встановлюють, хто постачав групі наркотики.
Наразі відомо, що товар надходив до продавців поштою.

Втік з дому, бо… не
хотів до репетитора

К

онфлікти в сім'ях, нерозділене
кохання, неналежні умови
проживання, негаразди в
школі - це лише частина причин,
через які неповнолітні тікають з
дому.
Тернопільщина не виключення. За словами начальника відділу ювенальної превенції Тернопільської області Петра Тиховича, з кожним роком кількість заяв про
зникнення дітей надходить до поліції все
більше.
Якщо у 2016 році їх зареєстрували 32, то
у 2017 уже шістдесят одна заява про зникнення 65-ти неповнолітніх. У цьому році за
неповний рік правоохоронці прийняли 82
заяви про розшук 85 діток.
Ювенали радять: якщо дитина одного разу вже тікала з дому - поговоріть з
нею після повернення. Розберіться у ситуації.
- Втеча дитини - це протест, зазвичай за
ним стоїть певна вимога: або пом'якшити
домашній режим, або змиритися з тим, що
вона не математик, або поважати її право
на рок-музику, на тунелі у вухах, на інших
друзів, - розповіли в обласному управлінні
поліції.
Один з останніх випадків, який зареєстрували у Тернополі поліцейські, - це втеча
хлопчика 13 грудня. Неповнолітній не хотів
іти до репетитора, тому втік з дому. Його за
кілька годин знайшли в одному з магазинів
обласного центру.
- Головна профілактика проти втеч і рецидивів банальна - любити свою дитину і
чути її, знаходити час для відвертих розмов.
Не вважайте дитячі проблеми дрібними і
маловажливими. Будьте в курсі того, чим
дитина живе, які її інтереси, чи зареєстрований вона у соцмережах і в яких групах сидить, - кажуть у поліції.
Якщо раптом на вулиці ви натрапили на
чужу дитину, яка видалася вам загубленою,
заплаканою, «безпритульною» - не проходьте повз. Спробуйте поговорити з дитиною,
з’ясувати, що з нею сталося. Можливо, її теж
зараз шукають батьки.
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У Тернополі
активізувалися
кишенькові крадії

З

а минулу добу до співробітників
Тернопільського відділу поліції
звернулося четверо осіб, які
потерпіли від кишенькових злодіїв.
Усі вони втратили свої речі під час
проїзду в громадському транспорті.
Загальні збитки складають майже
30 тисяч гривень.
У 36-річної тернополянки поцупили мобільний телефон з сумки, а у 30-річної жінки витягнули засіб зв’язку з кишені куртки.
Схожа неприємність спіткала 47-річну жительку Гусятинського району. Жінка поверталася з лікарні. На вулиці Купчинського
сіла в маршрутку, а вже на вулиці Протасевича виявила, що її сумка розстібнута і зник
гаманець, в якому було 7 тисяч гривень.
Така ж ситуація трапилася з 62-річною тернополянкою. У неї викрали гаманець з грошима, банківською карткою, з якої зняли 8
тисяч гривень.
Двоє жінок вказали, що біля них крутилася дивна пара, яка може бути причетна
до крадіжок. Вони перешіптувалися між собою, а жінка постійно штовхала потерпілих.
Тож працівники поліції радять краянам
бути уважними у місцях великого скупчення людей, у громадському транспорті. Не
тримайте гаманці, мобільні телефони, гроші
та документи в зовнішніх кишенях. Стежте,
щоб ваша сумка була застебнута, тримайте
її перед собою.

На лаві підсудних –
поліцейський

рокуратура Тернопільської області скерувала
до суду обвинувальний акт у кримінальному
провадженні стосовно правоохоронця.
Протиправне він вчинив у липні цього року в приміщенні поліцейської станції «Залізничний вокзал» у Тернополі.
- Розслідуванням встановлено, що працівник поліції перевіряв на
причетність до вчинення правопорушень доставлених у відділення
двох малолітніх мешканців Закарпатської області. Побачивши в одного з підлітків мобільний телефон, правоохоронець вирішив його
привласнити. Після встановлення відсутності вказаного телефону у
базі розшуку, зловживаючи службовим становищем, наказав дітям покинути приміщення станції, залишивши мобільний собі, - розповіли в
обласному управлінні поліції.
Правоохоронцю інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

У Ланівцях ледь не обікрали церкву

П

ізно вночі на пульт охорони надійшло
повідомлення про спрацювання сигналізації у
лановецькому храмі.
- Приїхавши на місце події, правоохоронці помітили відтиснуте
металопластикове вікно, а в ризниці виявили невідомого чоловіка,
- розповіли в обласному управлінні поліції.
Крадій, вочевидь, намагався викрасти гроші зі скриньки для пожертв, але довести задумане до кінця не встиг.
Зловмисник повідомив, що проживає у Хмельницькому, та згодом
з’ясувалося, що він таким чином намагається вести в оману поліцейських. Чоловік раніше уже притягувався до відповідальності за майнові злочини.
Даний факт кваліфікували як замах на крадіжку, а підозрюваного
затримали.

Одна з куль влучила в мисливця

П

ораненням завершилося полювання у
Лановецькому районі.
Як повідомили у відділі комунікації обласного управління
поліції, випадок стався в лісі поблизу місцевого села Пахиня.
35-річний мисливець одержав вогнепальне поранення грудної
клітки та шиї.
Першу допомогу чоловіку надала фельдшер, вона й повідомила
поліцію.
Потерпілий мешкає у селі Лопушне цього ж району. Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події.
Інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Що робити,
якщо вам дали
фальшиві гроші?

С

учасне життя людини важко
уявити без грошей, але зі
справжніми банкнотами в обіг
потрапляють і підробки. Вони бувають
такої високої якості, що розпізнати, чи
справжні купюри, буває доволі важко.
Втім, виявити фальшивку будь-якої
складності здатні судові експерти. У
тернопільській поліції розповіли, як
роблять це на практиці.
Дослідження грошових знаків – це один із
найбільш поширених напрямків технічної
експертизи документів. Його проводять фахівці сектору технічних досліджень документів
та почерку відділу криміналістичних досліджень Тернопільського науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру МВС
України.
- Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій зумовив зростання злочинності. Зловмисники намагаються підробляти купюри різними
способами, - розповідає завідувач сектору Тетяна Григорович.
При проведенні дослідження паперових
грошей перед експертом стоїть ціла низка запитань. Найперше потрібно визначити, чи відповідає банкнота за своїми характеристиками
оригіналу. Встановити, за допомогою якої техніки виготовлена підробка та який папір і фарбу використали для неї.
Підробляють купюри різного номіналу, як
у національній валюті України, так і в іноземній. Несправжні гроші можуть відрізнятися за
кольором від оригіналу, на них відсутні водяні
знаки, захисні стрічки і рельєфні зображення.
- Щоб відрізнити підробку від справжньої
купюри, насамперед потрібно звернути увагу
на кольорову гаму. Її важко передати і, як правило, вона буває світліша або темніша за тоном
від оригіналу.
Здебільшого фальшиві грошові знаки легко
розпізнати, якщо підробка поганої якості, достатньо уважно придивитись до купюри. Але
якщо при виготовленні фальшивих купюр застосовуються більш удосконалені технології,
розпізнати підробку без спеціальних знань та
технічних засобів дуже важко. Фальшивомонетники розраховують на неуважність громадян.
Тому потрібно ретельно оглядати банкноти, і
якщо виникають якісь сумніви щодо їх справжності, необхідно звертатись за допомогою до
спеціалістів.
Фальшиві банкноти, які виготовляють із
використанням копіювальної техніки - найпростіші. Разом з тим зустрічаються підробки дуже
хорошої якості, для виготовлення яких фальшивомонетники застосовують офсетний друк
і різноманітні кліше.
З кожним роком покращується система захисту купюр від підробок. Вдосконалюють і
українську національну валюту – зараз гривня
має досить високий рівень захисту.
Якщо ж так сталося, що ви виявили у себе в
гаманці фальшиві гроші, не поспішайте панікувати, а тим паче одразу збувати їх. За останнє,
до речі, передбачена кримінальна відповідальність. Найкращий варіант - це повідомити про
фальшивку в поліцію, радять судові експерти.
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Солодкий рай
на вашій кухні

nday.te.ua Смачна сторінка

Рецепти смачних пляцків до святкового столу
Солодощі на столі – неодмінна складова кожного свята в українських
родинах. Наші господині вміють готувати найніжніші десерти та випікати
мало не десятишарові пляцки з різними кремами. Сьогодні пропонуємо вам
рецепти різноманітних тортів – вишукані, оригінальні,
смачні та неординарні пляцки, які підкорять серця ваших гостей.
Краківський сирник

ПОТРІБНО: 1 кг сиру, 9 яєць,
225 г вершкового масла, 375 г цукрової пудри, 2 г ваніліну, 100 г
родзинок, 250 г борошна, дрібка солі.
ПРИГОТУВАННЯ: 125 г
м’якого масла збити з 125 г цукрової пудри. Додати 1 яйце, ванілін, перемішати. Просіяти борошно. Замісити тісто, а потім
відправити його у холодильник
на годину. Відрізати трохи більше половини тіста і розкачати
його в пласт. Викласти на деко,
застелене пергаментом. Проколоти в декількох місцях виделкою. Поставити форму в холодильник на півгодини. Після закінчення часу відправити основу
в духовку, розігріту до 180 градусів, на 12-15 хвилин. Приготувати начинку. Перетерти сир через
сито, збити його в блендері. Потім збити розм’якшене вершкове масло з 200 г цукрової пудри.
Продовжуючи збивати, відправити по одному жовтки і по
ложці сиру, поки не додасте всю
масу. Збити яєчні білки з дрібкою
солі. Додати 50 г цукрової пудри
і збити до щільної піни. Додати підготовлені родзинки і крохмаль. У сирну масу додати яєчні білки, повільно перемішуючи.
Готовий корж викласти у форму,
зверху – сирну начинку. Розкачати тонко тісто. Нарізати його
смужками і викласти їх у вигляді
решітки поверх начинки. Поставити форму з сирником в розігріту до 180 градусів духовку на 50
хвилин. Вимкнути духовку, відкрити дверцята і дати сирнику
постояти годину. Подавати смачний сирник до ароматного чаю
або кави. Любителі солодкого захочуть полити сирник глазур’ю.
Просто збийте лимонний сік і цукрову пудру. Дуже смачно!

«Бурштинові сльози»

ПОТРІБНО: для тіста -1
склянка борошна, 1 чайна ложка
порошку до печива, 80 г масла, 2
столові ложки цукру, 1 яйце.
НАЧИНКА: 500 г доброго домашнього сиру, 0,5 склянки цукру, 3 жовтки, 1 столова ложка
манки, 100 г сметани або густих
вершків, ванільний цукор.
ДЛЯ СУФЛЕ: 3 білки, 3 столові ложки цукрової пудри.
ПРИГОТУВАННЯ: борошно
посікти з охолодженим маслом.

Яйця збити з цукром, додати до
борошна й замісити тісто. Готове
тісто загорнути в харчову плівку й покласти в холодильник на
30 хв.
Для начинки змішати всі інгредієнти в блендері до однорідної маси. Охолоджене тісто розкачати, викласти у змащену форму, сформувати бортики й викласти начинку. Випікати в розігрій до 180 градусів духовці протягом 30-35 хвилин.
Білки збити на тверду піну,
додаючи потроху наприкінці збивання цукрову пудру. Викласти збиті білки зверху на
торт і випікати ще 10-15 хвилин,
до золотистого кольору. Головне - не пересушити безе, інакше
не з’являться «сльози». Вийняти торт і хай добре охолоне: крапельки з’являться тільки на холодному торті.

Торт горіховий
з кавовим кремом

ПРИГОТУВАННЯ: для тіста
-1,5 склянки мелених грецьких горіхів, 9 яєць, 0,5 склянки мелених
білих сухарів, 1 склянка цукру.
КРЕМ: 250 г вершкового масла, 200 г цукру, 3 жовтки, 5 столових ложок міцної завареної й
перецідженої кави (щоб не було
осаду, можна взяти розчинну
каву), 1 столова ложка борошна.
ПРИГОТУВАННЯ: жовтки
відділити від білків. Білки збити
на стійку піну. Жовтки розтерти
з цукром до білого кольору, додати мелені горіхи, сухарі, перемішати. Додати збиті білки й легенько вимішати все.
УВАГА! Горіхи треба молоти тільки на спеціальній машинці: вони мають бути сухими. Або
комбайном, або блендером. У
жодному разі не на м’ясорубці!
Тортівницю змастити жиром і
посипати сухарями. Викласти в неї
горіхове тісто й випікати в духовці
за температури 180-190 градусів
близько 45 хвилин. Перші 20 хвилин духовку не відчиняти. Готовність тіста перевіряти дерев’яною
паличкою – якщо вона залишиться сухою, значить корж готовий.
Коли спечений корж охолоне, розрізати його вздовж на дві
частини й перемастити кавовим
кремом. Боки й верх торта також
помастити кремом. Прикрасити
половинками й четвертинками
горіхів.

КРЕМ ГОТУВАТИ ТАК. У банячку, який поставити в інший
– з киплячою водою, збити жовтки з цукром. Коли маса стане пухкою, не припиняючи збивати, додати борошно й каву. Коли маса
загусне, зняти з плити й охолодити. Масло збити до утворення
піни й по ложці додавати, не припиняючи збивати, охолоджену
кавово-яєчну масу.

Торт «Рафаелло»

ПОТРІБНО: для тіста -100 г
борошна, 5 яєць, 180 г цукру, 10
г ванільного цукру, 10 г мигдального екстракту, 1 пачка порошку
до печива, щіпка солі.
ДЛЯ КРЕМУ: 400 г маскарпоне, 120 г вершкового масла, 1 банка згущеного молока, 100 мл молока, 30 г сухого молока, 80 г кокосової стружки, 100 г мигдалю.
ПРИГОТУВАННЯ: блендером
збити яйця з цукром і мигдальним екстрактом на піну. До яєчноцукрової маси, помішуючи, поступово додавати борошно, змішане з порошком до печива, ванільним цукром і сіллю. Отримане бісквітне тісто вилити в змащену
маслом форму й випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30
хвилин. Готовність бісквіта перевіряти за допомогою дерев’яної
палички. Якщо увіткнути її в тісто
і вона залишиться сухою, значить,
бісквіт готовий. Коли бісквіт охолоне, акуратно розрізати його
уздовж на 3 частини.
КРЕМ: столову ложку згущеного молока змішати з молоком
до однорідної маси.
Окремо збити маскарпоне,
масло і решту згущеного молока.
Потім додати до крему сухе молоко, половину кокосової стружки і
добре перемішати.
Мигдаль трохи обсмажити на
сухій пательні й подрібнити.
Кожен корж просочити молочною сумішшю. Нижній шар
торта змастити кремом з маскарпоне, посипати половиною мигдалю й накрити другим коржем,
який також змастити кремом, посипати рештою горішків. Накрити третім коржем. Верхній корж і
боки торта змастити кремом і посипати кокосовою стружкою.
Готовий торт поставити в холодильник щонайменше на 3 години або навіть на ніч. За бажання, торт можна прикрасити цукерками «Рафаелло».

Торт яблучно-горіховий

ПОТРІБНО: для тіста - 350 г
борошна, 3 жовтки, 3 ложки сметани, 200 г маргарину, 0,5 склянки цукру, 1 чайна ложка порошку
до печива.
ЯБЛУЧНА НАЧИНКА: 1 кг
яблук, 3 столові ложки води, 3
столові ложки цукру.
ГОРІХОВА НАЧИНКА: 200 г
мелених горіхів, 1 склянка молока, 1 склянка цукру, 200 г масла.
ПОМАДКА: 3 столові ложки
какао, 50 г масла, 2 столові ложки молока, 0,5 склянки цукру.
ПРИГОТУВАННЯ: замісити
тісто і поставити на холод на 30
хвилин. Потім спекти з нього три
коржі. На перший корж покласти
яблучну начинку, накрити другим коржем. На нього покласти горіхову начинку й прикрити
третім коржем. Зверху торт полити шоколадною помадкою.
Для приготування яблучної
начинки яблука помити, почистити, порізати на невеликі шматочки. Додати три столові ложки води і три столові ложки цукру. Все варити, помішуючи,
щоб не пригоріло, на пюре. Охолодити.
Для горіхової начинки мелені
горіхи залити склянкою молока,
додати склянку цукру і варити,
помішуючи, поки не загусне. Охолодити, розтерти з маслом.
Помадку готуємо так: всі інгредієнти змішати і поварити,
безперестанку помішуючи, до
повного розчинення. Трохи охолодити. Коли помадка почне гуснути, помастити нею торт.

Торт «Капучіно»

СИРНИК «БАУНТІ»

ПОТРІБНО: 80 г вершкового
масла, 200 г просіяного борошна, 2 ст. л. какао, 10 г порошку до
печива, 100 г цукру, яйце.
СИРНА МАСА: 1 кг сиру, 4
яйця, 300 г цукру, 2 ст. л. крохмалю, 1 пакетик ванільного цукру.
ДЛЯ КОКОСОВОЇ НАЧИНКИ:
400 г молока 150 г цукру та 300 г
кокосової стружки, 200 г м’якого
вершкового масла.
ПРИГОТУВАННЯ: вершкове масло перетерти з борошном,
какао, порошком до печива, цукром і яйцем. Замісити м’яке тісто, рівномірно розподілити його
на форму розміром 27х18 см.
У глибоку ємність викласти
сир, яйця, цукор, крохмаль. Ретельно збити блендером до однорідної маси. Викласти на тісто
сирну начинку, пекти в нагрітій
до 180 градусів духовці 40 хвилин.
Для кокосового крему нагріти молоко до кипіння, додати
150 г цукру та кокосову стружку. Варити на маленькому вогні,
помішуючи, до загусання. Охолодити, збити з вершковим маслом.
Для шоколадної помадки
розтопити на водяній бані 100
г шоколаду з 3 столовими ложками сметани та 1 столовою
ложкою коньяку. На охолоджений сирник викласти кокосовий
крем, зверху полити помадкою.

Гламурний пляцок

ПОТРІБНО: для бісквіту 110 г борошна, 160 г цукру, 20 г
какао, 20 г капучіно, 36 г крохмалю, 4 яйця, 1 ч. л. розпушувача, 50 г масла, 50 г води.
КРЕМ: 250 г масла, 150 г згущеного молока, 100 мл. молока,
2-3 ст. л. капучіно.
ДЛЯ ПРОСОЧУВАННЯ КОРЖІВ: кава - 1 ст. л, 1 ст.л. цукру,
200 мл.води
ПРИГОТУВАННЯ: білки збити, додати поступово цукор, збити, додати жовтки, ще раз збити.
Сухі інгредієнти змішати, просіяти крізь сито в збиті яйця, легенько вимішати. Наприкінці поступово додавати гаряче масло, розтоплене з водою, легенько вимішувати. Пекти орієнтовно 50 хв. Коли
охолоне, розрізати на коржі. Просочити їх. М'яке масло збити, додати згущене молоко, збити, поступово влити капучіно, розведене в
теплому молоці, добре збити.

ПОТРІБНО: для коржа -10
білків, 5 жовтків, 1,5 скл. цукру,
1,5 скл. борошна, 1 п. порошку до
печива, 1 скл. олії.
I частина - 1 ст. л. какао, ІІ
частина - 5 жовтків, 1 ст. л борошна, ІІІ частина -5 ст. л маку
сухого, ІV частина - 1 пачка червоного киселю.
КРЕМ: 300 г масла, 0,5 банки
сирого згущеного молока, 300 г
домашнього сиру, 200 г кураги, 1
п. ванільного цукру.
ПРИГОТУВАННЯ: білки добре збити з цукром, додати жовтки, борошно з порошком, олію.
Поділити тісто на 4 частини, до
кожної додати окремі інгредієнти. Форму для випічки застелити пергаментом. Тісто викладати
купками чи смужками і пекти одним коржем приблизно 30- 40 хв.
при 180. Холодний корж розрізати на дві частини.
Курагу запарити, порізати.
Сир змолоти чи збити блендером.
Збити масло і додати згущене
молоко, ванільний цукор, сир, курагу. Перемастити коржі.

Корисна інформація
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Важливість планування квартири при виборі житла

О

брати забудовника та житловий комплекс –
лише половина справи. Важливим чинником,
що впливає на вибір комфортного помешкання,
є планування квартири. Детальніше про різновиди
планування квартир розповів Аналітичний центр
будівельної компанії «Благо».
Класична квартира – передбачає закриті кімнати,
об'єднані коридором. Квартири
такого типу ідеально підходять
для сім‘ї з дітьми чи людей різних вікових категорій, де кожен
отримає свободу та особистий
простір.
Квартира-студія – сучасний спосіб організації житлового приміщення, що передбачає
зонування квартири за допомогою меблів. Популярний серед молоді, митців та самотніх
людей через відсутність стін та

необмежені варіанти розподілу
приміщення. Закритим залишається лише санвузол.
Квартира-модерн – передбачає закриті кімнати за
винятком кухні та вітальні.
Об’єднуються кімнати холом
або коридором. Це своєрідний
компроміс для активних людей,
що цінують класику та прагнуть
отримати більше простору для
компанії друзів, родинних свят
чи сімейних розваг.
Смарт-квартира – європейський спосіб організації просто-

ру, що передбачає максимальну функціональність кожного
метра, відсутність глухих кутів,
мансард та інших неробочих зон.
Основне завдання такого виду
планування – розділити відносно невелику площу відповідно
до потреб кожного мешканця.

Пентхауси та елітні апартаменти відрізняються наявністю великої площі приміщення з терасою і великими панорамними вікнами. Планування в цьому випадку створюється з урахуванням побажань
власника елітної нерухомості,

застосовуються унікальні дизайнерські та архітектурні рішення.
Планування надзвичайно
важливе при виборі квартири,
оскільки саме від нього залежить рівень комфорту проживання, якість відпочинку та добробут кожного мешканця. Обрати ідеальний варіант легко,
якщо відштовхуватись від власних потреб та амбіцій, враховувати побажання сім‘ї. Тоді кожен отримає бажане, а в домі пануватиме затишок.
Купити квартиру з в ІваноФранківську з відмінним плануванням можна у ЖК «Паркова Алея», «Comfort Park», містечко «Соборне», елітні комплекси «Manhattan», «Parus» від будівельної компанії «Благо»

Погода в Тернополі
й області

19 грудня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 5-7, вдень 6-11
градусів морозу. Схід сонця - 8.08, захід - 16.21.
20 грудня - хмарно, без опадів, температура
повітря вночі 10-11, вдень 7-8 градусів морозу.
Схід сонця - 8.09, захід - 16.21.
21 грудня - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 7-8, вдень 3-4 градуси морозу.
Схід сонця - 8.09, захід - 16.22.
22 грудня - хмарно, сніг, можливий дощ зі
снігом, температура повітря вночі 1-4 градуси морозу, вдень 0-2 градуси тепла. Схід сонця
- 8.10, захід - 16.22. Повний місяць.
23 грудня - хмарно, сніг, температура повітря вночі 1-2, вдень 1-2 градуси тепла. Схід сонця - 8.10, захід - 16.23.
24 грудня - хмарно, сніг, можливий дощ зі
снігом, температура повітря вночі 1-2, вдень
0-1 градус морозу. Схід сонця - 8.10, захід - 16.23.
25 грудня - хмарно, сніг, можливий дощ зі
снігом, температура повітря вночі 1-4, вдень
1-2 градуси тепла. Схід сонця - 8.11, захід - 16.24.
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Милу донечку і
сестру, кохану
дружину, люблячу
маму

Добру і щиру донечку,
люблячу маму і
сестру

Ганну Дмитрівну
Ковалюк

Галину
Василівну Таран

із с. Дибще
Козівського району

з Бережан

з Днем народження!

з Днем ангела!

Бажаємо щастя цілий оберемок,
Усмішок радісних трояндовий букет,
Надійних друзів – щирих і веселих,
Солодкого життя – як зрілий мед!
Щоб Ти завжди раділа будням-святам,
Втішалася красою почуттів,
Щоб мала у житті всього багато
І кожен день щоб сонечком зігрів!
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя й миру,
Радості земної і тепла!

З любов’ю – мама, донечка, брат і сестра,
вся родина .

Бажаєм добра,
яке є у світі,
Чудового настрою,радості, квітів.
Хай спокій і мир панують в родині,
Хай сонце всміхається в кожній хвилині!
Хай горе минає Твій дім стороною,
Все гарне приходить і ллється рікою!
Хай доля дарує довгого віку,
Міцного здоров’я і щастя – без ліку!
Нехай Тебе рідні і люди шанують,
А біди, невдачі десь інде мандрують.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многії літа!

З любов’ю - батько Василь, чоловік Сергій з синочком, сестра та брати з сім'ями, уся родина.

Вітаємо!

Доброго чоловіка, дбайливого батька, люблячого дідуся, гарного і щирого сусіда

Василя Івановича Мацюка
з 60-літнім ювілеєм!

Вже ювілей зозуля накувала,
Біжать-біжать невпинно так роки.
Прийшла пора, хвилина та настала –
Зі святом Вас вітаєм залюбки!
Бажаєм ми терпіння Вам земного,
Щасливі будьте, вся Ваша рідня,
Погожих днів, дощу Вам золотого,
Щоб настрій гарний мали Ви щодня.
Нехай многа літ ще Вам воздасться,
Щедро колоситься хлібне поле,

Візерунок, вишитий зі щастя,
Хай завжди мережить Вашу долю!
Хай буде здоров’я міцним, як граніт,
Бажаєм у щасті прожить до ста літ!
Хай Матір Пречиста скрізь допомагає
І милість свою на щодень посилає!

З повагою і любов’ю - дружина Галина, сини
Ярослав і Саша, невістка Наталя, внучки
Богданка і Марічка, сусіди і вся родина.

Житель Лановеччини потребує допомоги

Кожна пожертва може подарувати чоловікові
надію на одужання
Лановецька районна організація Товариства Червоного Хреста звертається до всіх,
кому не байдужі людське горе
і біда.
Потрібна грошова допомога на лікування жителю села
Борсуки Олегу Анатолійовичу
Киреї. Чоловік бореться з важкою хворобою.
Діагноз: метастази анонімної меланоми в аксилярні
лімфатичні вузли праворуч,
обидва наднирники, стан після хірургічного лікування, рТх NЗМ І с, ст. ІV, кл. гр. ІІ.
До початку хвороби Олег Кирея жив спокійним, розміреним життям. Працював у агрофірмі
«Горинь», допомагав батькам вести господарство. Олег – люблячий чоловік і батько, багато
часу приділяє маленькій донечці Поліні, якій недавно виповнилося два рочки.
Як і будь-яка здорова людина, він і не уявляв,
що невелика гуля під пахвою, яка з’явилася восени 2017 року, може бути першою ознакою страш-

ГОРОСКОП
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ОВЕН
Вас чекає коротка і, можливо, легковажна романтична пригода, яка зачарує
вас і залишить незабутні враження.
ТЕЛЕЦЬ
Вашому здоров’ю можна буде тільки
позаздрити. Проблеми виникатимуть
тільки зi шлунком, тому будьте обережні
у виборі їжі.
БЛИЗНЮКИ
Дуже високий ризик інфекційних захворювань. Бережіться будь-якої подряпини, приймайте вітаміни. На користь

ної хвороби. І ось уже рік триває
боротьба з цією підступною недугою: три операції, постійні обстеження здоров’я, томографії,
лікування… На це сім’я витратила всі свої заощадження.
Звістка про біду, що несподівано увірвалася в домівку Киреїв,
не залишила байдужим нікого з
односельчан. І хоча в Олега велика родина, багато друзів і знайомих, проте суму 780 000 гривень
зібрати самостійно вони не в змозі. Тож просимо усіх небайдужих допомогти у зборі коштів, адже навіть невелика сума від кожного
з нас може подарувати Олегу надію на одужання.

Кошти можна перерахувати на
картку «ПриватБанку» матері –
Тетяни Василівни Киреї –
N 5168 7573 0509 3793.
Тел.: (097) 15 93 854.

підуть прогулянки на свіжому повітрі.
РАК
Усі ваші мрії здійсняться. Якщо ви перебуваєте в шлюбі, у відносинах настане
пожвавлення, і ви отримаєте те, чого вам
так довго не вистачало. Можливо, в цей
період ви переживете ще один медовий
місяць.
ЛЕВ
Сiмейнi стосунки дещо погiршаться,
не робіть необачних вчинків, якщо хочете
їх зберегти. Якщо ж ви самотні, зважуйте
свої вчинки і не втрачайте голову.
ДІВА
Любовнi стосунки виявляться нетривалими. Результат — розбите серце, тож радимо бути обережними у виборi партнера.

Вітання

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

Вітаємо!

Вітаємо!
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Провидиця Василина
зарадить біді

У

час посту, у
передсвяткові
дні дуже важливо
переглянути своє життя,
замислитися над власними
вчинками. Особливо, коли у
країні нестабільність, панує
зневіра. Чимало українців
виїжджають за кордон,
залишаючи сиротами дітей,
інші прикладаються до
чарки. Та будь-яке лихо
можна подолати. Основне
– вірити у краще, у добро,
у світлих, хороших людей,
які завжди прийдуть на допомогу. Такою людиною є
провидиця Василина.

Останнім часом в редакцію
газети надходить чимало телефонних дзвінків. Люди дякують за
те, що ми розповіли про народну
цілительку. Ця жінка, завдяки незвичному Божому дару, допомогла
змінити життя на краще багатьом.
До прикладу, пані Олена з Теребовлі розповіла, як Василина
вилікувала її чоловіка від алкоголізму, який страждав на цю недугу багато років. Куди тільки не
зверталися, не допомагало. Коли
ж прийшли за допомогою до Василини, то з'ясувалося, що ще в
молодості, коли вони з чоловіком
ступали на весільний рушник, їм
на біду і негаразди поробила сестра чоловіка. Так і мучились довгих десять років. Після того, як
Василина прочитала над чоловіком древні молитви, йому ставало
з кожним разом краще. Тепер він
навіть не дивиться в бік спиртного. Пані Олена каже, що не може
натішитися коханим і дуже вдяч-

ТЕРЕЗИ
Ви зможете відволіктися поїздками
і подорожами або зустрічами зі старими
друзями. Якщо ваше серце все ще вільне, будьте готові до великої романтичної
пригоди.
СКОРПІОН
Незважаючи на те, що ви не любите
несподіванок, у ваших інтересах, уважно ставитися до змін. Прийміть виклик, і
успіх вам гарантовано, не сумнівайтеся у
своїх можливостях.
СТРІЛЕЦЬ
Усі ваші проекти та ідеї матимуть
успіх. Постарайтеся приземлитися з небес
на землю і витягти з цього матеріальну
вигоду.

на провидиці.
Тож, не опускайте рук, шукайте допомоги у знаючих людей.
Надто у період посту, коли, заручившись сильними древніми молитвами, Божим даром провидиці,
можна подолати будь-яке лихо.
Народна цілителька Василина допомагає в найскладніших
життєвих ситуаціях:
- знімає всі види зурочень з допомогою древніх молитов і свічок;
- допоможе зберегти сім'ю,
з'єднає долі;
- вилікує безпліддя;
- володіє старовинними молитвами-заговорами від алкоголізму (навіть без відома людини);
- розповість про майбутнє, застереже від негараздів чи хвороб;
- допоможе подолати чорну
смугу у житті;
- проводить прийом за фотографіями та особистими речами
рідних.
Тел.: (068) 280-20-90.

КОЗЕРІГ
Будьте оптимістом, не бійтеся наполягати на своєму, тоді досягнете задуманого.
Краще не ставати у вас на шляху — часом
ви будете схожі на лева, що випускає кігті.
ВОДОЛІЙ
Якщо у вас є власний бізнес, успiх в
усьому гарантовано. Але якщо ви працюєте в колективі, вам необхідно трохи стримувати себе і приділити увагу стосункам
iз колегами.
РИБИ
Успіх супроводжуватиме вас у професійному плані. Навіть якщо на вашому
шляху виникне перешкода, ви зможете її
подолати. Чекайте допомоги від компетентних людей.

