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У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом 

та доставку видання  
до передплатників

Триває передплата  
«Нашого ДНЯ» на наступне 

півріччя 2020 року!

1 місяць – 28 грн. 50 коп. 
3 місяці –  82 грн. 90 коп. 

6 місяців –  159 грн. 40 коп.
12 місяців –  314 грн. 10 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош

індекс - 68710

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!
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4 грудня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура по-
вітря вночі 3-4, вдень 0-2 граду-
си морозу. Схід сонця - 7.56, захід 
- 16.19. 

5 грудня - ясно, без опадів. 
температура повітря вночі 2-3 
градуси морозу, вдень від 2 граду-
сів тепла до 3 градусів морозу. Схід 
сонця - 7.57, захід - 16.19. 

6 грудня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 4-5 
градусів морозу, вдень від 3 граду-
сів тепла до 3 градусів морозу. Схід 
сонця - 7.58, захід - 16.18. 

7 грудня - хмарно, без опадів, 
температура повітря вночі 3-4 
градуси морозу, вдень 1-4 граду-
си тепла. Схід сонця - 7.59, захід - 
16.18. 

8 грудня - хмарно, можливий 
дощ зі снігом, температура по-
вітря вночі 0-2, вдень 0-2 граду-
си тепла. Схід сонця - 8.00, захід 
- 16.18. 

9 грудня - хмарно, можливий 
дощ зі снігом, температура пові-
тря вночі 0-1, вдень 0-1 градус те-
пла. Схід сонця - 8.01, захід - 16.18. 

10 грудня - хмарно, вночі мож-
ливий дощ, температура повітря 
вночі 0-1, вдень 1-2 градуси тепла. 
Схід сонця - 8.02, захід - 16.17.

Погода в 
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ХОДА МУЖНОСТІ: вулицями Тернополя крокували 
військові 44-ої окремої артилерійської бригади

З поверненням, Герої!

Кава з 
ароматом 
снігу і 
кориці 10-11 стор.

Нехай кожен 
ваш день 

з «Нашим ДНЕМ» 
буде гарним

Триває передплата періодичних 
видань на новий, 2020 рік. Укотре 
український національний оператор 
поштового зв’язку «Укрпошта» під-
ніс газетярам, а значить, і читачам, 
неприємний сюрприз, збільшивши 
ціни на доставку преси та оформ-
лення передплати. Цей крок мож-
на ще було б зрозуміти, якби це хоч 
якогось вплинуло на зарплати лис-
тонош. Але… Поки керівництво «Ук-
рпошти» у Києві отримує за місяць 
зарплату, наближену до мільйона, 
листоноші отримують півтора-дві 
тисячі гривень за місяць. Не лише 
у маленьких селах масово закрива-
ють поштові відділення, скорочу-
ють листонош і в районних центрах. 
Тож якість та оперативність достав-
ки преси далека до задовільної.   

Як і попередній, так і теперіш-
ній владі, схоже, українське друкова-
не слово – байдуже. Що менше гово-
рять журналісти, то, очевидно, кра-
ще. Тим часом, Європейська феде-
рація журналістів закликала уряд 
України стати на захист українських 
видавців. Адже в жодній країні Єв-
ропи не говорять, що державі не по-
трібні національна пошта чи неза-
лежна преса. 

Ми ж віримо: незважаючи на всі 
складнощі, й надалі залишимося з 
вами, дорогі читачі. Щоб разом до-
лати труднощі, творити новини і ви-
світлювати найцікавіші події. Як у 
добрій родині. 

Ми по-справжньому любимо 
кожного свого читача. Тому й готує-
мо «Наш ДЕНЬ», як мовиться, на всі 
смаки. Комусь до вподоби затиш-
не «Сімейне гніздечко», хтось шукає 
політичні та економічні комента-
рі, новини області, України та світу, 
спортивну чи «смачну» сторінки…

«Наш ДЕНЬ» - наймолодше ви-
дання краю. За нами не стоять ні пар-
тії, ні влада, ні олігархи. Невеликий 
колектив видання власними сила-
ми творить для своїх читачів якісну, 
правдиву, щиру, цікаву, добру газе-
ту. Саме такі теплі слова ми чуємо від 
вас, дорогі читачі, на свою адресу. Дя-
куємо. І чекаємо на зустріч з вами і в 
році 2020-му. Для цього поновіть пе-
редплату улюбленого видання у сво-
єї листоноші чи будь-якому поштово-
му відділенні. Нехай кожен ваш день 
з «Нашим ДНЕМ» буде гарним! 

З любов’ю - колектив
 газети «Наш ДЕНЬ».

У Тернополі вже 13 років 
діє унікальна майстерня 
«Вертеп», де працюють 
люди з інвалідністю13 стор.
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Підсумовано результати проведення 
Всеукраїнської студентської олімпіади з 
навчальних дисциплін і спеціальностей 

(спеціалізацій) у 2018/2019 навчальному році. 
Олімпіади було організовано на базі 80 закладів 
вищої освіти МОН України та 18 зво інших 
міністерств і відомств.

Студенти Тернопільського національного економічного 
університету здобули найбільшу кількість дипломів пере-
можців серед закладів вищої освіти економічного профілю. 
Молодь ТНЕУ продемонструвала високий рівень ерудованості, 
наполегливості, вміння вирішувати різні завдання і комплек-
сно працювати над поставленою проблемою.

Студенти-переможці та їх наставники формують позитив-
ний імідж університету серед освітянської та наукової спіль-
ноти України.

У Тернополі для мешканців 
запровадили новий сервіс. 
Відтепер на різноманітні 

міські негаразди мешканці 
можуть поскаржитися сіті-боту 
Назару. Для цього потрібно мати 
на своєму мобільному телефоні 
додаток Viber чи Telegram. 

- З 1 грудня у Тернополі почав пра-
цювати новий сервіс «Сіті-бот Назар». 
Він поєднаний з системою, у якій пра-
цює довідка 15-80 та всі комунальні 

служби Тернополя. Відтак, мешканці 
зможуть отримувати найоперативнішу 
та найактуальнішу інформацію щодо 
вимкнень міських комунікацій у кожній 
оселі, причини вимкнення й терміни 

поновлення, - зазначає міський голо-
ва Сергій Надал. - Також через сіті-бота 
можна подати заявку щодо відсутності 
води чи світла в оселі, або якої-небудь 
аварійної ситуації на вулиці (відкритий 
люк, обірваний кабель, тощо).

Сіті-бот зроблений для підвищення 
ефективності комунальної сфери міс-
та, громадського контролю та комфор-
ту проживання мешканців, запевняють 
у міській раді. 

Як підключитись до сіті-боту? Для 

використання сервісу необхідно зі сво-
го смартфону, на якому має бути вста-
новлено Viber чи Telegram, перейти за 
посиланням https://citybot.pro/citybot-
nazar-ternopil та обрати потрібний ме-
сенджер. На вказаному сайті є також 
додаткові відеоінструкції.

До речі, сіті-бот «Назар» став пере-
можцем національного конкурсу Open 
Data Challenge 2019, що проводиться за 
підтримки Міністерства з питань циф-
рової трансформації України. 

Місто готується дивувати 
мешканців і гостей у новорічно-
різдвяні свята. У центрі вже 

розпочали монтувати елементи 
Файного зимового містечка, а на 
Театральному майдані працівники 
комунальних підприємств приступили 
до встановлення головної новорічної 
ялинки та святкових ілюмінацій.

Зі слів начальника КП «Тернопільміськсвіт-
ло» Олега Лехіцького, цьогоріч у конструкції 
ялинки замінено основу (стовбур), придбано 
нові гілки, які розміщуватимуться щільніше і ви-
глядатимуть красивіше, та оновлено програми 
3D-ілюманації.

Файне зимове містечко у цьому році також 
зазнає деяких змін. Зокрема, на Театральному 
майдані та у сквері Чорновола розташовувати-
муться ковзанка та гірка для катання на сноутю-
бах, резиденція святого Миколая, сцена, буди-
ночки зі святковою атрибутикою, фотозони та 
різноманітні атракціони. Відвідати Файне зимо-
ве містечко можна буде з 6 грудня.

Напередодні свят у Тернополі також освітять 
фонтани та прикрасять новорічною ілюмінаці-
єю центральні вулиці міста.

Урочисте засвічення вогнів головної ялинки 
міста відбудеться 18 грудня о 17:00 на Театраль-
ному майдані, а о 16:30 цього ж дня -  освячення 
Різдвяної шопки.

На Малашовецькому 
полігоні 
встановлюють 

сміттєсортувальну лінію. 
Чиновники запевняють, 
що вона запрацює до 
кінця цього року. 

- Після завершення усіх 
робіт це сміттєзвалище ста-
не повноцінним полігоном 
твердих побутових відходів. 
Наразі тут уже встановлено 
ваговий комплекс з інформа-
ційним стендом, де вказано, 
які види сміття можна за-
возити на територію та хто 
саме може заїжджати на по-
лігон. Зазначу, що привозити 
тверді побутові відходи сюди 
можуть лише ті оператори, з 
якими укладено угоди, - роз-
повів міський голова Тер-
нополя Сергій Надал. - Коли 
транспорт заїжджає сюди, 

спочатку він потрапляє на 
вагову станцію, де відбува-
ється зважування автомо-
біля та його реєстрація. Тут 
також проводиться радіацій-
ний контроль привезених 
твердих побутових відходів, 
і далі сміття потрапляє на 
сам полігон, де з ним працю-
ють бульдозери та перший у 
Тернополі каток-компактор. 
З їх допомогою відбувається 

ущільнення твердих побуто-
вих відходів та зменшення 
об’єму сміття.

Як пояснює керівник про-
єкту з управління полігонів 
ТОВ «ЕКО-ЛІДЕР Т» Олександр 
Волянський, ущільнення та 
пресування відходів на полі-
гоні дозволить в подальшому 
видобувати газ - метан.

- Ми використовуємо сміття 
для викачування газу та подаль-

шого перетворення його в елек-
троенергію. Уже найближчим 
часом тут буде облаштована 
необхідна біогазова установка, 
- повідомив Олександр Волян-
ський. - Окрім того, дегазація 
полігону також запобігатиме 
виникненню пожежі, адже газ 
на полігоні твердих побутових 
відходів є дуже небезпечним та 
може спричинити загоряння в 
будь-яку пору року.

У компанії «ЕКО-ЛІДЕР Т» 
додають, що зменшити об’єм 
твердих побутових відходів на 
полігоні щонайменше на 30% 
допоможе також і сміттєсор-
тувальний лінія, що  працюва-
тиме тут цілодобово та зможе 
приймати 120-150 тонн відхо-
дів щодня.

Малашівське сміттєзвали-
ще приймає відходи з Тернопо-
ля з 1977 року. Подекуди висо-
та завалів сягає 45 метрів. 

Уже роками міська сміттяр-
ка викликає занепокоєння еко-
логів. Невдовзі після відкрит-
тя звалища почали формувати 
основний водозабір для Тер-
нополя – Верхньоівачівський. 
Сміттєвий полігон потрапив в 
охоронну зону. Сьогодні саме 
з цього водозабору подають 
воду в більшість мікрорайонів 
обласного центру.

Багатостраждальне тернопільське сміття будуть сортувати 

З міською радою можна переписуватися у месенджері

ТЕРНОПІЛЬ СВЯТКОВИЙ: що, де і коли? Студенти ТНЕУ 
найрозумніші

У жовтні українці 
заплатили 5,8 
млрд. грн. за 

житлово-комунальні 
послуги. Тобто 
оплатили 83,2 відсотки 
від нарахованої за цей 
місяць суми.

За спожиту електроенер-
гію заплатили 3 млрд. грн., 
передає Держстат.

Водночас борги за ком-
послуги за жовтень зросли 
на 1,7 відсотків. Без ураху-

вання електроенергії вони 
становили 47,3 млрд грн.

Найкраще рахунки опла-
чували в Одеській, Херсон-
ській і Запорізькій областях.

Найнижчий рівень оплати 
зафіксували у Донецькій, Сум-
ській, Вінницькій, Житомир-
ській, Івано-Франківській, 
Тернопільській, Полтавській 
та Київській областях. Спо-
живачі відшкодували 63-80 
відсотків від нарахованої 
суми.

Тернопільщина – серед 
областей, де найгірше 

оплачують комунальні рахунки



№48 (333) /4 грудня-10 грудня 2019 р. 3Наш ДЕНЬНаша гордість nday.te.ua

ХОДА МУЖНОСТІ: вулицями Тернополя крокували 
військові 44-ої окремої артилерійської бригади

Під час «Ходи 
мужності» 
артилеристи 

зупинилися біля 
меморіальної стели та 
вшанували загиблих 
Героїв, які віддали життя 
за незалежність України. 

До військових долучилися 
представники керівництва міс-
та та області, які поклали квіти 
до монументу. До пам’ятної сте-
ли також прийшли батьки заги-
блих бійців з Тернопільщини із 
фотографіями своїх дітей. Аби 
привітати військових, поряд з 
облдержадміністрацією курсан-
ти Тернопільського коледжу з 
посиленою військовою та фізич-
ною підготовкою  розгорнули 
30-метровий синьо-жовтий стяг. 

Армійці пройшли централь-
ними вулицями Тернополя з бо-
йовим прапором бригади до па-
лацу культури «Березіль», де 
їх зустріли командувач військ 
ОК «Захід» генерал-лейтенант 
Олександр Павлюк, представни-
ки місцевої, обласної влади, ду-
ховенства, волонтери та містяни.

- Особовий склад військо-
вої частини з честю виконав 
поставлені завдання, — зазна-
чив командувач військ ОК «За-
хід» генерал-лейтенант Олек-
сандр Павлюк. -  Бригада понад 
рік перебувала на загрозливих 
напрямках лінії зіткнення. Поки 
артилерійські підрозділи пе-

ребували у районі проведення 
операції, у противника не було 
бажання застосовувати великий 
калібр, оскільки могли отрима-
ти гідну адекватну відповідь.

У ПК «Березіль» найкра-
щих військовослужбовців ар-
тилерійської бригади відзначи-
ли нагородами Міністра оборо-
ни України та начальника Гене-
рального штабу Збройних Сил 
України. 

З вітальним словом виступи-
ли представники влади. Голова 
Тернопільської ОДА Ігор Сопель 
вручив кращим воїнам відзнаки.

«Впродовж року, перебува-
ючи на території Луганської та 
Донецької областей, ви з честю 
виконували свій обов’язок за-
хисту незалежності і територі-

альної цілісності України, - за-
значив Ігор Сопель. - У бойових 
умовах ви продемонстрували 
відмінні військово-професійні 
навички, злагодженість дій, па-
тріотизм та дисципліну. Терно-
пільщина пишається вами».

Також очільник області до-
дав, що у Тернополі, Теребовлі та 
Чорткові добудовуються казар-
ми поліпшеного типу і вже зо-
всім скоро ключі від цих новобу-
дов отримають перші новосели.

Під час урочистостей вша-

нували 14 військовослужбов-
ців, які загинули в зоні АТО/OOC. 
Всі присутні могли побачити на 
екрані фото та інформацію про 
кожного з них. Також після офі-
ційної частини відбулася пре-
зентація музичного кліпу Ан-
дрія Підлужного «Падаючи на 
сніг» в пам’ять загиблих героїв 
бригади та святковий концерт 
за участю музикантів з гурту 
«Тінь сонця». 

Найближчим часом військо-
вослужбовців артбригади чека-
ють відпустки, а згодом арти-
леристи відновлюватимуть бо-
єздатність і проходитимуть ви-
шкіл на бойове злагодження.

Юля АЛЬТГАЙМ.
Фото Юрія КУЛЬПИ.

З поверненням, Герої!

Вигуками «Герої!» та «Слава!», синьо-жовтими прапорами і квітами 
тернополяни зустрічали на вулицях нашого міста близько 1500 
українських захисників. Чоловіків та жінок, які нещодавно 
повернулися додому із зони проведення ООС.  Військовослужбовців 
планово вивели з українського Донбасу. Вони приїхали у Тернопіль 
у повному складі, з технікою та озброєнням - без бойових втрат. 
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Ольга ЧОРНА.

Як свідчить соціологія, 
рівень довіри до Верховної 
Ради різко падає. 

Лише за місяць задоволених 
роботою народних депутатів 
поменшало на 9 відсотків і 
на 12 відсотків побільшало 
тих, хто не схвалює роботу 
парламенту. Тобто, схвалюють 
роботу Ради 36 відсотків наших 
співвітчизників. Не схвалюють - 
52 відсотки. 

У кінці листопада зросла й частка 
українців, які незадовільно ставляться 
до спікера ВР Дмитра Разумкова. По-
казник негативу зріс із 9 до 16 відсо-
тків.

Оцінка роботи Ради погіршується 
з жовтня. Такі результати опитування 
Київського міжнародного інституту со-
ціології. 

Підмочують репутацію парламенту 
гучні, резонансні скандали, які вини-
кають час від часу. Приміром, суспіль-
ство гостро реагує на секс-скандали, на 
депутатів, які мали справу із законом. 
Народні обранці вже самі почали «кая-
тися», мовляв, був судимий, але… Мож-
ливо, почуємо ще якісь одкровення. 

Не всі схвалюють і «турборежим», у 
якому працює Рада. Поспішно прийня-
ти закони не штука, а от виконувати їх 
- інше питання.  

Зменшилося в минулому місяці з 44 
до 37 відсотків й число тих, хто схва-
лює роботу Кабміну. Також похитнувся 
рейтинг і прем’єр-міністра Олексія Гон-
чарука. Наприкінці листопада до нього 
позитивно ставилися 11 відсотків опи-
таних, а негативно - 25. А на початку мі-
сяця негативно ставилися 18 відсотків 
опитаних. 

Щодо Кабміну, там працює немало 
«проФФесіоналів». А, як відомо, непро-
фесійні рішення уряду дорого обхо-
дяться державі та громадянам.    

І ще. Багато хто сподівався, що на-
справді епоха бідності закінчиться 
тільки-но завершаться вибори. Значно 
зростуть зарплати, пенсії, соціальні 
допомоги, прожитковий мінімум. А от 
звідки візьмуться гроші, ніхто не заду-
мувався. 

Виплати збільшуються. Але - симво-
лічно. Так, наприклад, з 1 грудня підви-
щується мінімальна пенсія. Вона скла-
датиме 1638 гривень. До цього часу 
виплачували 1564 гривні. Різниця - 74 

гривні. За ці гроші зараз не накупуєшся.  
Більше пощастить тим, у кого мак-

симальна пенсія. Виплати зростуть із 
15640 до 16380 гривень. Різниця - 740 
гривень. 

А от постраждалим від чорнобиль-
ської катастрофи та працюючим пенсі-
онерам виплати з 1 грудня не перера-
хують. 

Дітям війни додадуть 66,13 гри-
вень. Українці, які зазнали політичних 
репресій, і реабілітованим виплатять 
на 54 гривні більше. 

На 91 гривню з нинішнього місяця 
зріс і прожитковий мінімум. Був - 1936 
гривень, став - 2027.

До теми: бюджет у листопаді недо-
отримав понад 19,4 відсотків доходів, 
свідчать дані Державної казначейської 
служби України. А у вітчизняній про-
мисловості сьогодні складається кри-
тична ситуація, оскільки більше, ніж 
половина промислових підприємств 
працюють лише на 50 відсотків своїх 
можливостей. Про це під час засідання 
економічного комітету ВР заявив депу-
тат Степан Кубів. У міністерстві еконо-
міки мали б пояснити: а що далі?

І щодо рейтингу президента. Він та-

кож зменшився. На кінець листопада 
главі держави, за даними Київського 
міжнародного інституту соціології, до-
віряли 52 відсотки українців. Це - на 
14 відсотків менше, ніж наприкінці 
жовтня (а у вересні було 73 відсотки). 
Експерти зазначають: для Володими-
ра Зеленського рейтинг має величез-
не значення, і він повинен ревно його 
берегти. Бо без власного рейтингу не 
зможе утримати фракцію, а, отже, не 
зможе реалізувати своїх планів. Крім 
того, оскільки президент зосередив у 
своїх руках всю владу, то, якщо поси-
плеться його рейтинг - завалиться вся 
владна вертикаль. 

Уже скоро, 9 грудня, в Парижі від-
будеться саміт в «нормандському фор-
маті» за участі лідерів України, Росії, 
Франції та Німеччини. Успіх (чи не 
успіх) зустрічі «нормандської четвір-
ки», наслідки особистої розмови нашо-
го президента з Путіним 
(якщо це відбудеться), 
очевидно, вплинуть на 
рейтинг Зеленського. І 
влади загалом.   

Мешканців Тернопільщини 
застерігають: не все є 
маслом, що зазначене 

таким на упаковках. На жаль, 
стосується це й інших молочних 
продуктів. Підробки виявляють 
не лише на прилавках, а й у 
навчальних закладах.

- Спеціалісти головного управління 
Держпродспоживслужби в Тернопіль-
ській  області здійснюють плановий і 
позаплановий контроль у дошкільних 
і загальноосвітніх навчальних закладах 
області, - розповіли у відомстві. - Зокре-
ма, фахівці відбирають для досліджен-
ня і молочні харчові продукти - масло, 
сир, сметану. На цей час результати, які 
отримали в лабораторії, виявили бага-
то невідповідностей.  

Як приклад - сертифікати якості 
на молочні продукти видані заводом-
виробником, який припинив свою ді-
яльність декілька років тому, чи не-
існуючим заводом. Або номер партії, 
вказаної у товаро-транспортній на-
кладній, не відповідає даним вказаним 
на пакуванні масла. 

- У їдальні Борсуківської школи в Ла-
новецькому районі виявили фальсифі-
коване масло, виготовлене на неісную-
чому заводі, - розповіли у споживслужбі. 
- Мова про масло "Минское сладкосли-
вочное несоленое", 72,5%, яке розфа-
совували на виробничих потужностях 
ТОВ «Деснянський маслозавод» (смт. 
Десна, Чернігівська область). Відомос-
тей про виробника на упаковці не вка-
зано, а підприємство  не зареєстроване у 
Реєстрі потужностей операторів ринку, 

на які видано експлуатаційні дозволи, 
та в Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань. Фактично, 
це неіснуюче підприємство.

Згідно з результатами дослідження, 
яке здійснювала державна регіональна 
лабораторія Держпродспоживслужби, 
масло не відповідає і жирнокислотному 
складу молочного жиру. Подібне пору-
шення - доволі поширене, зазначають у 
споживслужбі. 

Так, за даними досліджень, не від-
повідає зазначеному складу молочного 
жиру продукція і таких виробників:

- масло солодковершкове селянське 
73% “Багатий хутір”, ТОВ “Брусилів-
ський маслозавод” (смт. Брусилів, Жи-
томирська область);

- масло вершкове селянське 73,5% 
“Добро”, ПП “Теребовлянський молоко-
завод” (м. Теребовля, Тернопільська об-
ласть);

- сметана 21% жиру “Добро”, ПП “Те-
ребовлянський молокозавод” (м. Тере-
бовля, Тернопільська область);

- масло солодковершкове селянське 
72,5%, ТОВ “Бімол” (м. Березне, Рівнен-
ська область);

- масло вершкове, ТОВ “Івано-
Франківський міськмолокозавод”;

- сметана 21%, ТОВ “Івано-
Франківський міськмолокозавод”.

- Для виробництва вершкового 
масла не дозволено застосовувати 
будь-які жири та вершки, окрім тих, 
що отримані з коров'ячого моло-
ка та продуктів його перероблення, 
тому продукція, яка складається з 
молочно-рослинного жиру, є спредом 
або жировою сумішшю, - розповіда-
ють у споживслужбі. -  Зараз держав-
ні ветеринарні інспектори нашого 
управління  вживають заходів щодо 
недопущення подальшої реалізації 
фальсифікованої продукції та притяг-
нення до відповідальності причетних 
осіб.

В управлінні Держпродспоживслуж-
би зазначають: якщо у вас виникла під-
озра про фальсифікацію молочних про-
дуктів - не їжте їх, а повідомляйте про 
це фахівців управління або його струк-
турний підрозділ у своєму районі. 

Карма недовіри не оминула й нову українську владу...   
Так уже повелося: нова влада ще й року не встигає попрацювати, а українці вже 

починають їй не довіряти. Карма не оминула й нинішніх парламенту та уряду.  

ПІДРОБЛЕНЕ МАСЛО
 виявляють навіть у школах 

Дітей годували продукцією, яка виготовлена на неіснуючому заводі 

На Театральному 
майдані у Тернополі 

виклали 600 пар взуття

Акцію організували на 
знак солідарності з 
жертвами домашнього 

насильства. 
У центрі Тернополя виклали 600 

пар жіночого взуття. Ініціювала цю 
акцію тернопільська громадська ак-
тивістка Яна Шкуратова в рамках 
Всеукраїнської акції "16 днів проти 
насильства". Жінка зізналася, була 
вражена, коли дізналась, щороку 
у світі близько 600 жінок гине від 
ґендерно-зумовленого або домаш-
нього насильства.

"І з того часу, мене не полишало 
бажання візуалізувати якось масштаб 
цієї проблеми, щоб якомога більше 
людей почули, побачили цю страшну 
статистику і об'єднались, щоб разом 
#протидіяти та #попереджати такі ви-
падки!!!", - розповіла Яна Шкуратова. 

Взуття на Театральний майдан 
принесли десятки небайдужих тер-
нополян. Після акції його передали у 
соціальний гардероб «Одежина», де 
його зможуть отримати потребуючі 
люди. Ініціатори акції закликають 
всіх, хто потерпає від насильства, нео-
дмінно звернутися за допомогою.
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Хто на світі знає, що десь у 
маленькому Назареті перебу-
ває, хоч і праведне, але тихе, не-
помітне Святе подружжя Яким 
та Анна? Кому відомі скорботи 
душі їхньої й обітниці, які вони 
дають у палкій молитві та в 
сльозах Богові, якщо він здійме 
з них ганьбу неплідства і бла-
гословить їх дитятком? Знає те 
лише один Господь, перед Яким 
ті обітниці складені. І ось їх без-
межна радість: неплідна, поста-
ріла Анна на диво всім народжує 
донечку і знає, що це – Дар Бо-
жий, наслідок їхньої палкої мо-
литви. Але достойне здивуван-
ня не тільки те, що ця неплідна 
народила Дитятко в такі роки 
старості, коли вже взагалі не  
родять, а ще більше те, що її 
природня материнська любов 
до народженої втіхи не переви-
щила любов до Бога.

Три роки втішалися святі 
батьки своїм, так дивно на-
родженим Дитятком, але дана 
Богу обітниця – посвятити  Дитя 
своє Богу – перевищує їх любов. 
Вони з усією готовністю збира-
ються виконати обітницю, зі 
всією відданістю не тільки без 
жалкування, а й з найбільшою 

радістю. Дане Богом – Йому ж 
вони хочуть повернути. І мов би 
у сні справджуються слова про-
рока Давида: «Приведені будуть 
до Царя діви і рідні її будуть 
приведені до Тебе. Приведені 
будуть у веселощах і радості, 
введені будуть у Храм Царя» 
(Пс.44, 14-15).

 І ось споряджується велике 
свято. Дивна процесія наближа-
ється до храму. А тут відбуваєть-
ся незвичайне приготування. 
Дух Святий зворушує первосвя-
щенника Захарію зі всім кліром 
своїм вийти назустріч Святій 
Діві, і він виходить. Високий га-
нок до храму. Це головний вхід, 
в нього входили тільки у великі 
свята і то в урочистих процесіях. 
Багато було сходів. Коли йшла 
процесія, то на площах тих схо-
дів священнослужителі із спів-
цями і трубачами та гуслистами 
співали окремі псалми з 18-ої 
кафізми «Пісні ступенів».  По 
цих сходах піднялася Пренепо-
рочна Діва, введена Духом Свя-
тим до храму. Первосвященник 
Захарія взяв цю трилітню дівчи-
ну і, по натхненню Духа Святого,  
ввів її у найголовнішу частину, у 
Святеє Святих, куди й сам мав 

право заходити тільки раз у рік. 
Тому то Церква співає: «Ангели 
входження Пречистої, бачучи, 
здивувалися, що Діва входить у  
Святеє Святих».

Не треба казати, чи легко 
було Анні вертатися додому без 
тієї своєї безмежної радості, але 
любов до Бога і бажання слу-
жити Йому перевищили любов 
материнську до дитини, а тому 
і вона, і святий Яким вернулися 
додому з радістю. Вони незаба-
ром відійшли до Господа.

Що ж робила Марія? Навча-
лася Богознання, Слухала пра-
ведних наставників, навчалася 
Слова Божого – Святого Пись-
ма, законів і пророків. Вчила-
ся молитись і сама часто-густо 
старанно молилась та просила 
у Бога помочі. Вчилася плести, 
прясти, шити... Вона так любила 
Господа, що здавалось, вся була 
виткана з любові та відданості 
Йому. Була така одухотворена 
Духом Святим, що ніякі земні 
думки не займали її серця. Цер-
ковні пісні доводять, що ангели 
оточували її і прислуговували 
їй. Чому увесь християнський 
світ, крім богоподібного благо-
говіння та пошани до Пречистої 

Діви, виявляє до неї таку палку 
та безмежну любов? Відповідь 
проста: за чистоту, за святість її, 
за те, що вона найближча до нас 
і найрідніша. Богородиця най-
досконаліше знає всі наші по-
треби, вона сама була сиротою. 
Отже, чи не почує вона сироту? 
Вона була самотня, чи не почує 
вона вдову? Вона страждала 
пекельними муками за Сина 
Свого, чи не почує вона матір? 
Почує. Тому до ніг її увесь світ 
складає горе, коло ніг її усі не-
щасні виливають свої сльози. 
Ось один із прикладів.

Якось під час італійсько-
австрійської війни італійці про-
грали битву поблизу міста Адува 
і багато їхніх вояків потрапило у 
полон. Між полоненими був син 
однієї побожної жінки. Минуло 
кілька місяців від тієї нещасної 
битви, а італійці все ще перебу-
вали у таборі полонених. Одного 
дня, на велике здивування всіх, 
зайшов до табору австрійський 
імператор Менелих. Викликав 
цього воїна і в присутності всіх 
прочитав листа від його мате-
рі. Лист був короткий, але дуже 
щирий. «Я бідна, нещасна мати 
твого в’язня, великий цісарю! 

Змилосердися наді мною і верни 
мені мого сина. Я благаю тебе 
в ім’я Божої Матері. Тут є в нас 
церква. Я світила свічку перед 
престолом Пречистої Діви Ма-
рії і мені здалось, що Божа Мати 
всміхнулася і промовила до 
мене: «Не журись, імператор по-
верне твого сина». 

Після прочитання цього 
листа настала велика тиша. Всі 
присутні задумалися. Дехто був 
зворушений до сліз. Тоді імпе-
ратор звернувся до полоненого 
і промовив: «Ти свобідний і мо-
жеш повертатися додому. Ось 
тут гроші на дорогу. Скажи сво-
їй мамі, що не я , цісар, дав тобі 
свободу, а Марія. Вона також 
і моя Мати. А коли Мати каже 
«так», то хто може сказати «ні»? 

Тому, щоденно, благаймо, 
щоб любов до Господа, Пресвя-
тої Діви Марії, її святих батьків 
передалася нам та нашим дітям.

Діва входить у Святеє святих
Сьогодні – Введення у храм Пресвятої Богородиці

о. Богдан 
Зінченко, 
член Націо-

нальної спілки 
журналістів 

України.

Римо-католицька 
громада 
невеличкого села 

неподалік Чорткова  
відправляє службу у 
велетенській металевій 
діжці. За радянських 
часів тут не було жодної 
церкви. У 1990-х місцеві 
православні побудували 
свій храм. А от невеличка 
громада католиків 
не мала грошей на 
спорудження костелу, тож 
щонеділі їм доводилося 
ходити близько п'яти 
кілометрів на Службу 
Божу до Чорткова. 

Тепер у селі є парафія Свя-
того Яна Непомуцена. Храм не-
величкий, але дуже затишний 
і, на перший погляд, навіть 
важко сказати, що це металева 
цистерна. 

У 2000 році настоятель там-
тешнього римо-католицького 
костелу Ян Пьонтковський по-
бачив у Чорткові невеличкий 
кіоск у металевій бочці та за-
пропонував вірянам облашту-
вати у ній храм. У минулому  
цистерна слугувала житлом 

для геологів в Сибірі. ЇЇ спус-
кали в гори з гелікоптера. 
Чортківчанин, що працював в 
Тюмені, отримав її в рахунок 
зарплати і привіз додому. Далі 
зробив в ній магазин.  

Громада села менш ніж за 
півроку  перетворила цистер-
ну на храм. Спільними зусил-
лями парафіян та священників 
всередині бочки зробили ре-
монт. Стіни утеплили і оббили, 
повісили ікони, зовні споруди-
ли фасад і надали цистерні ви-
гляду культової споруди, обла-
штували огорожу.

На території церкви па-
рафіяни висадили дерева і 
встановили дзвіницю. Храму 
дали ім’я Святого Яна Непо-
муцена, адже старожили до-
бре пам’ятають фігуру цього 
святого, яка стояла неподалік 
села і була місцем молитви і 
відпочинку для тих, хто йшов 
до Чорткова. У радянські часи 
її знищили, тож у такий спосіб 
Переходи повернули собі опіку 
цього святого. 

Отець Сворог Дуда з Сло-
ваччини приїхав на Чортків-
щину кілька років тому. Зізна-

ється, йому дуже сподобалася 
ідея парафіян у селі Переходи.

- У храмі дуже затишно і 
тепло у холодну пору, - каже 
отець Сворад Дуда, настоятель 
костелу святого Станіслава у 
Чорткові. – Це маленький при-
хід, але дуже добре, що люди 
мають місце для молитви і мо-
жуть прийти у неділю і свята 
на Богослужіння. Майстри зро-
били все дуже красиво. 

У церкві-бочці є всі нео-
дмінні атрибути звичайного 
храму. 

- По обидва боки – кріс-
ла. На них – слова і ноти духо-
вних пісень, які виконують під 

час служб, - розповідає житель 
Переходів Андрій Романський. 
Зазвичай, приходять до церк-
ви 10-20 людей. На свята зби-
рається більше. 

Жителі села Переходи пи-
шаються своїм храмом, ка-
жуть: таких оригінальних 
церков в Україні немає біль-
ше ніде. Сюди навіть приїз-
дять туристи, аби побачити 
унікальну святиню. Лишень 
дивуються неймовірній вина-
хідливості парафіян і їх насто-
ятеля та величезній любові до 
Бога, яка допомогла здолати 
всі перешкоди. 

Софія ПРОЦИК.

Церква в… бочці
Незвичну святиню спорудили 
майже 20 років тому в селі 

Переходи на Чортківщині
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Керівника одного 
з відділів 
Тернопільської 

районної державної 
адміністрації під час 
одержання частини 
неправомірної вигоди 
у понеділок затримали 
працівники Нацполіції, 
прокуратури області, 
місцевої прокуратури та 
СБУ.

- У ході проведення про-
цесуальних заходів опера-
тивники встановили, що 
посадовець вимагає неправо-
мірну вигоду за вирішення 
питання, що відноситься до 
його компетенції, - розпові-
ли в обласному управлінні 
Нацполіції. - Зокрема, для 
затвердження будівельних 

паспортів забудови земель-
ної ділянки та декларації про 
початок виконання будівель-

них робіт громадянин пови-
нен був передати посадовцю 
4200 доларів США «винагоро-
ди».

Правоохоронці задокумен-
тували факт передачі та отри-
мання частини неправомірної 
вигоди. У службовому кабіне-
ті посадовця вилучили 1500 
доларів США, які той отримав 
у якості хабара. Наразі слідчі 
з’ясовують всі обставини по-
дії. 

- Дії посадовця підпада-
ють під ознаки кримінально-
го правопорушення згідно зі 
статтею 368 Кримінального 
кодексу України (прийнят-
тя пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної 
вигоди службовою особою), - 
прокоментували в поліції. 

 - Щойно надійшло звер-
нення від батьків хлопця, до 
активного пошуку було залу-
чено весь особовий склад Ко-
зівського відділення поліції, 
- розповідає керівник підроз-
ділу Артем Колодій. - Ми не 
припиняємо пошукових дій. 
Разом з нами - колеги з Бере-
жанщини, Підгаєччини, Тере-
бовлянщини,  допомагають 
співробітники обласного апа-
рату, рятувальники, представ-
ники громадського об‘єднання 
"Самооборона Козівщини", усі 
небайдужі громадяни.

За цей період поліцейські 
оглянули кожен метр в радіу-
сі понад десять кілометрів від 
місця проживання та місця, де 
востаннє бачили Віктора.  

 - За допомогою квадрокоп-
тера та людей ми обшукали всі 
навколишні поля, ліси, лісо-
смуги, чагарники, торф’яники, 
кар’єри, - каже Артем Колодій. 
- У понеділок, 25 листопада, 
було прийнято рішення спус-
тити найближчий ставок в селі 
Вівся. На щастя, хлопця там не 
було.

На даний час поліцейські 
розглядають декілька версій 

щодо зникнення неповноліт-
нього. Серед них: дорожньо-
транспортна пригода, кон-
флікт з невідомими особами 
та інші. Поліцейські, як і рідні, 
не втрачають надії розшукати 
Віктора живим.

Усіх, хто володіє бодай 
якоюсь інформацією, що до-
поможе у пошуку 15-річного 
Віктора Груб’яка, поліцейські 
просять  телефонувати за 
номерами: (03547) 2-12-45, 
0977651660, 0967403042 або 
на лінію 102. Хлопець на зріст 
150 см, худорлявої статури, ру-
сяве волосся. Був одягнений 
у темні спортивні штани, ви-
шневу вітрівку та безрукавку.

Cутенерку та жінок, які займалися 
проституцією, викрили 
оперативники відділу по боротьбі 

з протидії торгівлі людьми спільно зі 
слідчими управління Нацполіції області.  

"Пропоную хороший заробіток у Тернополі 
для молодих дівчат. В місяць близько двадцяти 
тисяч гривень" - оголошення з таким текстом 
з'явилося в інтернеті. Була там і контактна ін-
формація.

- Зміст оголошення зацікавив оперативни-
ків, - розповідає начальник відділу боротьби із 
злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, 
Олександр Буняк. - Впродовж восьми місяців 
працівники поліції документували факти су-
тенерства та проституції. Вдалося встановити, 
що жителька Запорізької області 1991 року на-
родження на території Тернополя розміщала 
оголошення в інтернеті про надання сексуаль-
них послуг. Жінка винайняла кілька квартир в 
обласному центрі та подала оголошення. Про 
методи заробітку розповідала уже по телефону. 
Погодилися співпрацювати троє іногородніх ді-
вчат віком від 25 до 30 років. Після "набору пер-
соналу" сутенерка подала ще одне оголошення, 
але уже про надання сексуальних послуг.

Як з’ясували поліцейські, з клієнтами дівчата 
зустрічалися в орендованому помешканні. Квар-

тири організатор бізнесу винаймала в різних 
частинах обласного центру. Проте адреси часто 
змінювала, що ускладнювало роботу оператив-
никам, каже Олександр Буняк.

За даними поліції, за годину сексуальних по-
слуг клієнти платили 1200 гривень. Частина гро-
шей йшла дівчатам, інша - жительці Запоріжжя, 
яка виконувала ще й роль адміністратора: при-
ймала замовлення, обговорювала ціни та домов-
лялася про час й місце. Під час однієї із зустрічей 
незаконні заробітки припинили оперативники. 
Сутенерка свою вину визнала. Їй інкримінують 
статтю 303 частина 2 ККУ - сутенерство або 
втягнення особи в заняття проституцією.

Дівчата, які на неї працювали, відповідати-
муть також перед законом. На них склали ад-
мінпротоколи. 

Щороку 
вибухотехніки 
Національної 

поліції в Тернопільській 
області та працівники 
служби безпеки України 
фіксують випадки 
неправдивих повідомлень 
про підготовку вибухів, 
підпалів або інших дій, які 
загрожують загибеллю 
людей чи іншими 
тяжкими наслідками.

За 10 місяців цього року, 
каже начальник вибухотехніч-
ного відділу ГУНП в Тернопіль-
ській області Ігор Васьків, на 
лінію"102" надійшло 14 повідо-
млень про загрозу вибуху. 

У ході перевірки стало відо-
мо, що три дзвінки здійснили 
мешканці Тернополя та облас-
ті, а одинадцять повідомлень 
надійшло з непідконтрольних 
Україні територій.

Жителька Лановеччини по-
відомила 4 травня у чергову 
частину про замінування дво-
поверхового будинку. Меш-
канець Львівської області за-
явив про вибухівку в автобусі 
Червоноград-Тернопіль. А уро-
дженець Хмельниччини запіз-
нювався на потяг і повідомив 
про замінування залізничного 
вокзалу. Особи цих "жартівни-
ків" оперативники встановили і 

відкрили проти них криміналь-
не провадження.

У жодному з чотирнадцяти 
випадків інформація не під-
твердилася, кажуть в обласно-
му управлінні поліції. Проте на 
кожне з цих повідомлень реагу-
вали екстрені служби. 

- За вказаними адресами ви-
їжджали вибухотехніки, кіноло-
ги, криміналісти, рятувальни-
ки, лікарі. Кожне приміщення 
обстежувалося, евакуйовували 
людей, - каже Ігор Васьків. - 
Збитки за один хибний виклик 
становлять близько десяти ти-
сяч гривень.

Серед фейкових мінерів 
трапляються різні люди і різні 
мотиви. Проте покарання одне. 
За такий тероризм існує кримі-
нальна відповідальність відпо-
відно до статті 259 ККУ (завідо-
мо неправдиве повідомлення 
про загрозу безпеці громадян, 
знищення чи пошкодження 
об'єктів власності). Санкція 
статті передбачає покарання до 
восьми років позбавлення волі.

Поліцейські наголошують, 
що навіть попри те, що жодного 
реального мінування не стало-
ся, варто виконувати всі накази 
щодо евакуації. А при виявленні 
предметів, пакунків, які виклика-
ють підозру щодо їх безпечності, 
телефонуйте на лінію "102".

Залізнично-транспортна пригода 
трапилася минулого тижня в 
Збаразькому районі. Вантажний 

поїзд «Гричани-Миколаїв-
Дністровський» збив людину.  

За попередньою інформацією, поїзд із 48 
завантаженими вагонами рухався зі швидкіс-
тю 50 кілометрів на годину в напрямку стан-
ції "Тернопіль".

- Машиніст каже, що в селі Максимівка 
ввечері побачив силует людини. Потерпіла 
стояла біля рейсів з піднятою рукою. На сиг-

нали не реагувала, а тому чоловік застосував 
екстрене гальмування, проте уникнути удару 
не вдалося. Права частина локомотиву заче-
пила жінку. Від удару вона померла на місці 
події, - розповіли в обласному управлінні по-
ліції

Загибла - тернополянка, 1956 року наро-
дження. Даний факт внесений в ЄРДР відпо-
відно до статті 276 ККУ (порушення правил 
безпеки руху або експлуатації залізничного 
транспорту, що спричинили смерть). Право-
охоронці встановлюють причини нещастя.

У Тернополі 
жінка 1948 року 
народження 

отримала травми, 
виходячи з громадського 
транспорту.

Правоохоронці встановили, 
що пенсіонерка не встигла за-
брати руку, коли водій тролей-
буса зачиняв двері. 

Медики діагностувати у по-
терпілої забій правого перед-
пліччя та закритий відривний 
перелом ліктьового відростка.

Жінці видали направлен-
ня для проходження судово-
медичної експертизи.

Дії водія кваліфікували за 
статтею 286 Кримінального 
кодексу України (порушення 

правил безпеки дорожнього 
руху або експлуатації тран-
спорту особою, яка керує тран-
спортним засобом, що спричи-
нило потерпілому середньої 
тяжкості тілесне ушкоджен-
ня). Триває слідство.

 Відділ комунікації 
поліції 

Тернопільської області. 

Зловили на хабарі посадовця 
Тернопільської РДА

Не припиняють пошуків 
15-річного Віктора Груб‘яка
Хлопець із села Золота Слобода Козівського 

району пішов з дому ще ввечері 21 листопада. 
Друзі розповідають, що бачили його близько 

першої години ночі 22 листопада поблизу будинку 
культури сусіднього села Вівся. З того часу він зник.

ЗАГИНУЛА ПІД КОЛЕСАМИ ПОТЯГА 

За телефонний терор 
можна втратити волю 

на кілька років

Отримала травми в тролейбусі

У Тернополі прикрили бордель
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Найбільше українців 
у трудовому рабстві в Московії 

Більшість українців, які постраж-
дали від торгівлі людьми, потрапили 
у трудове рабство в Росії. Згідно з до-
слідженням Міжнародної організації з 
міграції в Україні, за останні три роки 
близько 49 тисяч українців стали жерт-
вами торгівлі людьми - 94 відсотки з них 
потрапляли у трудове рабство. Зокрема, 
65 відсотків зазнали експлуатації на те-
риторії Росії, пишуть «Факти ICTV».

У Європі оголосили 
надзвичайний кліматичний стан

Європарламент ухвалив резолю-
цію, де оголосив надзвичайний стан 
у сфері клімату і довкілля в Європі та 
світі. І закликав Єврокомісію розробити 
законодавчі та бюджетні пропозиції, від-
повідно обмежити глобальне потеплін-
ня на рівні нижчому 1,5 градусів. Про це 
повідомляє прес-служба Європарламен-
ту. «Європа стала першим континентом, 
який оголосив кліматичну і надзвичай-
ну екологічну ситуацію», - сказав депу-
тат Європарламенту Паскаль Канфін, що 
ініціював цей крок. 

У Лівані хочуть 
вчити українську мову

У Лівані збільшується інтерес до 
вивчення української мови. «Переду-
сім це по’язано з тим, що значна кіль-
кість абітурієнтів з Лівану бажають 
отримати вищу освіту в Україні. Про-
тягом останніх 30 років випускниками 
наших вишів стали майже 12000 ліван-
ських студентів. На сьогодні в Україні 
навчаються близько 1200 громадян Лі-
вану», - повідомив посол України в Ліва-
ні Ігор Осташ, передає «Голос України». 
Наразі ведеться робота щодо створення 
в Лівані окремих культурних осередків з 
вивчення української мови. 
Євросоюз не може захиститися 

самотужки
Канцлер Німеччини Ангела Мер-

кель заявила, що роль НАТО на сьо-
годні відіграє роль важливішу, ніж 30 
років тому, повідомляє «Укрінформ». 
«Збереження НАТО для нас сьогодні 
важливіше, ніж у часи холодної війни, 
або принаймні настільки ж важливе, як 
і під час холодної війни», - заявила вона. 
І додала, що ЄС наразі не взмозі захища-
тися самотужки. «Ми бачимо щодня нові 
гібридні загрози, зокрема і з боку Росії», - 
зазначила Меркель, говорячи про країни 
Балтії та німецьких солдатів, розташо-
ваних там. Канцлер згадала про анексію 
Криму та війну, яку веде РФ на Донбасі 
й сказала, що НАТО має сконцентрува-
тися на безпеці в умовах, коли агресор 
веде конфлікт біля кордонів. Саме тоді 
країни-члени зобов’язалися підвищити 
витрати на утримання Альянсу до 2 від-
сотків. 

Молоді прихильники Путіна 
хочуть емігрувати з «родіни» 
З Росії хотіли б емігрувати 53 від-

сотки громадян віком від 18 до 24 
років. Це -  максимальний показник з 
квітня 2009 року, повідомляє у новому 
звіті «Левада-Центр». Серед тих, хто за-
мислювався про від’їзд або вже робить 
такі кроки, частка прихильників Путіна 
- 54 відсотки. Частка тих, хто не схвалює 
діяльність Путіна, - 46 відсотків. «Якщо 

говорити про почуття, які зміцніли 
останнім часом, то частіше зустрічаєть-
ся розгубленість - 17 відсотків. І сором 
за те, що відбувається в країні -18 відсо-
тків», - йдеться у звіті.

Американець довів у суді, 
кому належить борщ

37-річний Кілліан Деро Гоффман з 
Нью-Йорка побачив у супермаркеті у 
США, власник якого росіянин, напис: 
«Борщ - це російська страва». Напис 
так обурив чоловіка, який вболіває за 
Україну, що він подав до суду на крамни-
цю. І переміг, пише expres.online. «Подав 
судовий позов про навмисне введення 
в оману споживачів. Я використав ін-
формацію, підтверджену міжнародною 
агенцією (International ISBN Agency), де 
вказано, що борщ - страва українського 
походження. Цю агенцію дуже поважа-
ють у всьому світі, тож у судді не було 
підстав сумніватися. В результаті, суд 
виніс рішення на мою користь. Борщ - це 
українська страва», - наголосив чоловік. 
Власники магазину були змушені при-
брати неправдиву інформацію з вітри-
ни. Кілліан чудово розмовляє україн-
ською. Він - американець бельгійського 
походження. Працює програмістом, по-
мічником юриста, власник віртуального 
мобільного провайдера. Його прабабуся 
була українкою, а прадід - німцем.

У світі рекордно дорожчає кава
Ціни на каву в усьому світі зроста-

ють. У листопаді на світових товарних 
біржах кава коштує на 23 відсотки біль-
ше, ніж у жовтні. Серед причин - пога-
ний урожай у Гондурасі, одному із най-
більших експортерів арабіки. Водночас, 
скоротилися запаси кави, які відстежу-
ються світовими товарними біржами, 
повідомляє «Forbes». До речі, люди ви-
пивають два мільярди горнят кави що-
дня по всьому світу. Ті, хто регулярно 
та помірно споживають каву, мають на 
15 відсотків нижчу ймовірність перед-
часної смерті. Кава покращує мозковий 
кровообіг, знижує розвиток серцево-
судинних хвороб, покращує настрій. 

Королева Єлизавета ІІ планує 
відмовитись від трону 

У 93 роки королева Єлизавета ІІ 
залюбки виконує свої обов’язки й 
часто здійснює публічні виходи. Од-
нак інсайдери західних ЗМІ переконані: 
Її Величність готується до відмови від 
трону. Як повідомляє британський та-
блоїд «Express», станеться це через пів-
тора року. Єлизавета ІІ символічно хоче 
покинути трон, коли їй виповниться 95. 
Новим монархом повинен стати її син - 
71-річний принц Чарльз. Єлизавета ІІ зі-
йшла на престол у 1952 році після смер-
ті свого батька. Тоді Її Величності було 
всього 25 років. Відтак, вона найдовше 
очолює монархію з усіх чинних королів. 

У США продають штучні яблука, 
що не псуються рік

1 грудня у США почали продаж 
штучно виведеного сорту яблук 
«Cosmic Crisp», які зберігаються в хо-
лодному місці до року і не псуються. 
Про це повідомляє ВВС. Дослідниця Кейт 
Еванс, яка працювала над розведенням 
яблук в Університеті штату Вашингтон 
заявила, що це дуже хрустке яблуко, 
міцне, має хороший баланс солодкого і 
терпкого й соковите. Вперше цей сорт 
був виведений у дослідницькому інсти-
туті в 1997 році. Через 22 роки влада до-
зволила продаж продукту. Уже висадже-
но понад мільйон таких 
дерев. Яблука - другий 
за популярністю фрукт 
у американців після ба-
нана.

Скільки українці 
витрачають на комуналку

Витрати на оплату компослуг, по-
рівняно з минулорічним жовтнем, 
зросли у 45 відсотків опитаних україн-
ців. Ще 35 відсотків респондентів ствер-
джують, що на комуналку витрачають 
стільки ж, як торік, або менше, свідчать 
результати опитування Київського між-
народного інституту соціології. Водно-
час, близько 14 відсотків опитаних скар-
жаться, що на компослуги йде більша 
частина сімейного доходу. Частка тих, 
хто на комуналку витрачає від третини 
до половини доходу, зросла з 16 до 21 
відсотка. 

НБУ очікує на збільшення 
переказів від заробітчан

Нацбанк очікує, що перекази тру-
дових мігрантів в Україну в цьому 
році будуть дещо вищі, ніж минулого, 
і сягнуть $11 мільярдів. Про це заявив 
заступник глави НБУ Олег Чурій, повідо-
мляє прес-служба НБУ. За перше півріччя 
2019 року трудові мігранти переказали 
до України $5,54 мільярдів. Порівняно з 
першим півріччям попереднього року, 
загальні обсяги переказів зросли на $254 
мільйони.
Із виділених на дороги коштів не 

освоєно понад 6 мільярдів
За 9 місяців 2019 року не освоєно 

6,3 млрд. грн., виділених на дороги, 
через недоліки планування витрат 
з державного дорожнього фонду та 
низьку виконавську дисципліну. Про 
це повідомила прес-служба Рахункової 
палати з посиланням на голову відом-
ства Валерія Пацкана. «Це викликано 
численними змінами до переліку об’єктів 
будівництва, реконструкції, ремонту до-
ріг та зволіканням із внесенням змін до 
програмних документів», - цитує прес-
служба Пацкана.

Родинам полонених 
виплачуватимуть допомогу
Родинам бранців Кремля й тим, 

кого звільнили з полону, будуть ви-
плачувати щорічну грошову допо-
могу. Таке рішення прийняв Кабмін, 
повідомили в Міністерстві з питань 
тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб. «Звіль-
нені з полону незаконних збройних 
формувань, окупаційної адміністрації, 
Російської Федерації на тимчасово оку-
пованих територіях України та/або те-
риторії РФ у зв’язку з громадською або 
політичною діяльністю, а також родичі 
тих, хто досі перебуває в полоні зможуть 
звертатись за грошовою допомогою не 
лише один раз, як передбачено нині, а 
щороку», - пише прес-служба МінВОТ 
та ВПО. Допомогу видаватимуть на від-
шкодування витрат, які були пов’язані з 
полоном їх родичів.

Скоро з’являться 
нові 5 і 10 гривень

20 грудня цього року з’явиться мо-
нета номіналом у 5 гривень. А в дру-
гому кварталі 2020-го в обіг введуть 
монету номіналом у 10 гривень, заявив 
директор Департаменту грошового обігу 
Нацбанку Віктор Зайвенко. Можна буде 

користуватися як старими паперовими 
банкнотами номіналом 5 та 10 гривень, 
так і монетами аналогічних номіналів. 
Примусово вилучати гроші не будуть. 
Вони зникнуть поступово через при-
родне зношення. Також із 20 грудня за-
проваджуються оновлені 50-гривневі 
банкноти. А з 25 лютого - номіналом 200 
гривень. Вони мають удосконалену сис-
тему захисту і за дизайном наслідують 
банкноти нового покоління гривні - но-
міналами 20, 100, 500 та 1000 гривень.

«Укрзалізниця» збільшить 
вартість квитків

«Укрзалізниця» збільшить вар-
тість квитків на проїзд на 22 відсо-
тки. Зростання цін відбуватиметься по-
ступово: з березня 2020 року до січня 
2021-го. Вартість квитків на пасажирські 
перевезення зростатиме з березня на 2 
відсотки щомісяця, повідомляє Центр 
транспортних стратегій з посиланням 
на фінансовий план «Укрзалізниці». Так, 
наприклад, якщо зараз середня вартість 
квитка на потяг з Києва до Львова скла-
дає 640 гривень, то після зростання на 22 
відсотки вона сягне 780 гривень.

Ямкового ремонту 
доріг більше не буде

«Укравтодор» із 2020 року відмо-
виться від ямкового ремонту доріг 
тому, що при такому виді робіт процві-
тає розкрадання бюджетних грошей. 
Про це розповів у інтерв’ю УНІАН міністр 
інфраструктури Владислав Криклій. «На 
ямках значно легше «різати» ресурси, 
ніж на капітальному ремонті доріг. Адже 
важко перевірити, яка яма була відре-
монтована», - сказав посадовець. Міністр 
не зміг назвати точну кількість доріг, 
які будуть відремонтовані у наступному 
році. Це попри те, що бюджет-2020 вже 
затверджений. 

Шахраї по-новому обкрадають 
банківські картки  

Шахраї ніби випадково забувають 
карту в банкоматі й просять її витяг-
нути того, хто опинився поруч. Після 
того шахрай перевіряє баланс і ствер-
джує, що з його рахунку зникли гроші та 
вимагає повернути цю суму. Про це роз-
повів у Facebook співробітник страхової 
компанії Сергій Гатілов. За його словами, 
у схемі задіяні люди, які, наче, стали свід-
ками. Вони стверджують, що все бачили і 
банкомат зберіг відбитки пальців. «Схе-
ма, як зі знайденим гаманцем. Тільки за-
мість гаманця - забута карта в банкома-
ті. Далі - все за стандартом. Кажуть: «На 
карті було більше грошей, ти останній 
її в руках тримав, на ній твої відбитки». 
Люди-свідки все бачили», - пише Гатілов. 
І радить: якщо ви побачили забуту карту 
в банкоматі - не діставайте її. Не натис-
кайте кнопок скасування операції. Такий 
вид шахрайства уже набув популярності 
в Росії.

Канікули 2019-2020: коли 
відпочиватимуть школярі

Незабаром у школах розпочнуть-
ся зимові канікули. Учні відпочива-
тимуть більше двох тижнів - до 8 січня. 
Традиційно, українські школярі мають 
канікули щокварталу. Дату відпочинку, 
відповідно до Закону України про освіту, 
кожен навчальний заклад може форму-
вати самостійно. Головне - загальна три-
валість канікул упродовж навчального 
року (не враховуючи літніх) не повинна 
перевищувати 30 днів. Цьогоріч Мінос-
віти рекомендувало такі дати канікул: 
осінні канікули - 28 жовтня - 3 листопа-
да. Зимові: 23 грудня - 7 січня. Весняні: 
23 березня - 29 березня. Літні: 1 червня 
- 31 серпня. Якщо навчальні заклади до-
тримаються рекомендацій Міносвіти, то 
школярі підуть відпочивати в понеділок 
23 грудня. 

Україна Світ
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Кажуть, 
промахуються всі, 
крім гумористів. 

Вони одні б'ють в ціль, 
висміюючи порожнечу 
всього надто серйозного. 
І навіть всього смішного 
в людях. 

Саме так, дотепно, з га-
лицьким колоритним гумором 
та зі щемливим нервом поета, 
вціляв у серця читачів Богдан 
Іванович Бастюк, поет, проза-
їк, гуморист. Чоловік великого 
серця і такого ж таланту. 

Днями в  селі Мишковичі 
Тернопільського району від-
булося освячення меморіаль-
ної таблиці світлої пам'яті 
українського письменника, 
поета, члену НСПУ і голови 
Тернопільської обласної орга-
нізації НСПУ Богдана Іванови-
ча Бастюка, яку прикріпили 
на стіні місцевої школи. Ор-
ганізували та втілили проєкт 
Тернопільської обласної орга-
нізації НСПУ Олександр Смик 
та художник, голова обласного 
літературного об'єднання Тер-
нопілля Зіновій Кіпибіда. 

Донька письменника Ірина 
Звір запросила гостей літера-
турного свята, присвяченого 
пам’яті Богдана Івановича, 
до світлиці-музею, який діє у 
школі. Побували письменники 

та односельці на  літературно-
музичному дійстві, де про-
звучали і гумористичні твори 
Богдана Бастюка, і його поезії, 
і пісні на слова поета у вико-
нанні учнів, Юрія Біркового-
Збаразького, гурту «Мишко-
вицький Талісман» та інших. 
Долучилися до цієї доброї по-
дії усі, хто любить і шанує сло-

во талановитого земляка.
Вперше багато років тому 

потрапила мені до рук його 
книга поезії "Цілушка". І від-
тоді знайшла для себе одного 
з найцінніших ліриків не лише 
Тернопілля - співців рідної 
землі та людської душі. Тому й 
попросила Богдана Івановича 
бути редактором моєї книги 

"Клопоти з ідеалом". Бережу 
його слова - як великий аванс. 
І берегтиму з глибокою, прав-
дивою вдячністю.

Адже Богдан Іванович був 
з тих людей, хто не кривив ду-
шею.

І нині я так само з вдячніс-
тю згадую не лише його глибо-
ку різнопланову творчість.

Дякую йому за те, що вчив  
розрізняти людей справжніх, 
чистих і не лукавих, і з якими 
я на цій землі і під оцим небом 
завжди щаслива привітатися.

Побачила Богдана Бастюка 
на меморіальній таблиці, при-
віталася, вклонилася. Пам'ять 
жива.

Зоряна ЗАМКОВА.

Пам`ять – нескінченна 
книга, у якій записано все: 
і життя людини, і життя 

країни. Багато сторінок у нашу 
історію вписано кривавим і 
чорним. Особливо вражаючі 
ті, де смертельним шрифтом 
викарбовано слова «Голод», 
«Голодомор».  

Особливо трепетно горіла свічка 
пам’яті на уроці історії в Борщівській 
ЗОШ І-ІІІ ст. імені Ярослава Горошка, що у 
Лановецькому районі. У школі діє патріо-
тичний клуб «Пошук», і чергове його за-
сідання з учнями 9-11 класів приурочи-
ли Дню пам’яті жертв Голодомору. 

Урок вирішили провести в храни-
лищі пам’яті - бібліотеці. Переглядали 
сторінки книг авторів, які писали про 
Голодомор тоді, та синхронізували їх 
із сучасними авторами.  Камерність  
палаючих свічок, трепетна мелодія 
мультимедіа та незворушна точність 
документальних кадрів викликали ти-
хий щем у серцях. Адже хоч територія 
Тернопільщини не була охоплена Голо-
домором, та до нас приходили голоду-
ючі й обмінювали речі на харчі. 

Бібліотекар Марія Грималюк  пред-
ставила уривки із книги сучасної пись-
менниці  Світлани Талан «Розколоте 
небо», яка нікого не залишила байду-

жим. У творі країна стоїть на порозі 
змін – колективізації, спільного веден-
ня господарства.  Селяни ще не зна-
ють, що таке голод, але смерть уже роз-

правила свої крила над їх домівками. 
Учнівські серця сколихнули рядки про 
те, як мінімальні запаси харчів люди 
ховали у свіжих могилах. Нині навіть 
уявити важко, що все це відбулося з на-
шими прадідами. 

Діти почали замислюватися та пе-
реосмислювати  хід історії, своє жит-
тя. Висловлювали свої міркування про 
те, що може бути протидією геноциду 
в ХХІ столітті. Обіцяли передати знане 
прийдешнім, щоб світла пам'ять спо-
кутувала несправедливе замовчування 
минулого.

«Хотілося б, щоб у вашім серці, душі 
закріпилася думка про те, що людське 
життя безцінне і ніяка влада не має 
права її знищити». Ці слова належать 
Матері Терезі, яка присвятила все своє 
життя служінню людям. Вона вивела 
формулу, яка варта того, щоб кожен із 
нас прислухався до неї й передав іншим 
поколінням.

Лілія ВОЛЯНЮК, 
учитель-методист, вчитель 

історії та суспільствознавчих 
дисциплін  Борщівської ЗОШ І-ІІІ 

ст. імені Ярослава Горошка.

«Тернопільщина не була охоплена Голодомором, та до 
нас приходили голодуючі й обмінювали речі на харчі…»
Як школярам розповідають про одну з найтрагічніших сторінок українського народу

ПАМ’ЯТІ БОГДАНА БАСТЮКА: 
вчив  розрізняти людей 
справжніх, чистих і не лукавих

Друзі,  близькі,  колеги  вшанували  письменника
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Наша шкіра особливо чутлива до холоду. Сухість, 
надмірне почервоніння, подразнення шкіри 
обличчя – усе це завдає клопотів і викликає 

дискомфорт взимку. Неприємні відчуття пов’язані 
з порушенням кровопостачання через перепади 
температур (наприклад, коли потрапляємо з морозу 
у тепле приміщення і навпаки). 

Ось 5 простих правил, які допоможуть зберегти красу шкіри 
взимку.

1. Якщо на вулиці температура до -10 С, крем потрібно на-
носити за 15 хвилин до виходу. Якщо температура нижча, ніж 15 
С – за 40 хвилин.

2. Удень краще користуватися жирним, живильним кремом, 
а перед сном – зволожувальним.

3. У холодну пору рекомендовано відмовитися від гелів та 
лосьйонів для вмивання, у складі яких є спирт. Краще користу-
ватися косметичним молочком.

5. Наносити маску потрібно на очищену шкіру на 15-20 хв., 
якщо немає інших рекомендацій. Потім усе змити теплою водою 
і нанести зволожувальний крем або ж маску-ліфтинг.

Взимку рекомендується робити їх кожні 2-3 
дні. Перед використанням будь-якої домашньої 
маски потрібно очистити шкіру, щоб чисті пори 
могли увібрати в себе всі поживні речовини. 
Більшість сумішей не наносять на зону навколо 
очей. Важливо перевірити, чи немає алергії на 
певні продукти. Для цього нанесіть трохи мас-
ки на зап'ястя, почекайте 15 хвилин і змийте. 
Якщо не буде почервоніння, лущення та інших 
неприємних ефектів, сміливо наносьте таку 
маску на обличчя.

ДО РЕЧІ
Секрет ефективності будь-якої маски не 

тільки в правильності її приготування або чудо-
дійних інгредієнтах, а й в умінні розслабитися. 
Якщо ви нанесли маску на 10 хвилин і більше 
- значить весь цей час варто присвятити відпо-
чинку, але ні в якому разі не варто нервувати, 
займатися домашніми справами, розмовляти.

Омолоджувальні маски
Лимонний сік (1 ч. л.) розмішати з жирним 

кремом (1 ч. л.) і сметаною (пів ложки).
Для жирної шкіри: білок збити, змішати з 

лимонним соком (1 ч. л.), дрібно нарізаною ли-
монною кіркою і висівками (2 ч. л.).

Для сухої шкіри
Аптечну ромашку, подорожник і м’яту змі-

шати (по 1 ч. л.), прокип’ятити, додати карто-
пляний крохмаль (1 ч. л.). 

Яблучний сік (1 ч. л.) розмішати з сиром (2 
ч. л.), половинкою яєчного жовтка і камфорним 
маслом (1 ч. л.).

Розігрітий до рідкого стану мед (1 ч. л.) змі-
шати з лимонним соком (40 крапель) і білою 
глиною (1 ст. л.).

Терту моркву (1 ст. л.) розбавити оливковою 
олією (кілька крапель).

Універсальні маски 
для будь-якої шкіри

Бананова. Чверть банана розім’яти, збити з 

живильним кремом (1 ч. л.), лимонним соком і 
оливковою олією (по 3 краплі).

Сметана, сир, сіль. Змішати 1 ст. л. сметани, 
1 ст. л. сиру і 1 ч. л. морської солі. Змити теплою 
водою, а після цього вмитися холодною.

Ромашка. 1 ст. л. сухих квітів ромашки ап-
течної залити 100 мл теплого молока. Суміш 
повинна настоятися приблизно 20 хвилин, піс-
ля чого її потрібно підігріти на сильному вогні, 
додавши пів ч. л. меду і 1 ст. л. висівок. Суміш 
добре перемішайте.

Капуста. Кілька листків капусти ошпарте 
невеликою кількістю окропу, щоб вони стали 
м'якими. Вийнявши листя з води, змочіть його 
олією і покрийте ним обличчя і шию. 

Шоколад. На водяній бані або в мікрохвильо-
вій печі розтопіть 50 г чорного шоколаду, де вміст 
какао-бобів не менше 50%. Додайте туди 1 ч. л. 
оливкової олії, змішайте і дайте суміші охолонути 
до кімнатної температури, після чого нанесіть на 
очищену шкіру обличчя, область декольте і шию 
на 5-10 хвилин. Головне, при нанесенні маски 
уникайте рота і ділянки навколо очей.

Яблуко і сир. Очищене невелике яблуко на-
терти на дрібній тертці, додати 2 ст. л. знежире-
ного сиру, перемішати.

Сметана і фрукти. 1 ст. л. сметани, змішай-
те її зі столовою ложкою будь-яких натертих на 
тертці фруктів.

Морква. Натріть моркву на дрібній терт-
ці, змішайте з яєчним білком, додайте 1 чай-
ну ложку оливкової або персикової олії, трохи 
крохмалю.

Мед, вівсяні пластівці та молоко. Віднов-
лює пружність і еластичність. Пластівці залити 
гарячим молоком, накрити кришкою. Через де-
сять хвилин в набряклу масу додати мед. 

Хурма. Освіжає, зменшує кількість змор-
щок. Підходить процедура для всіх типів шкі-
ри, особливо для схильної до лущення. Хурму 
очистити від шкірки і кісточок, перетворити в 
однорідну масу. Додати кисле молоко і гречане 
борошно. 

АСПІРИН І МЕД. Одна з найбільш ефективних домашніх ма-
сок, яка здатна глибоко очистити шкіру, відполірувати її, зроби-
ти більш гладкою і видалити мертві клітини. Для приготування 
знадобиться всього 3 інгредієнти: аспірин (ацетилсаліцилова 
кислота) - 1 таблетка, тепла вода - 0,5 ч. л., мед - 1 ч. л. (можна 
менше).

Покладіть в маленьку ємність таблетку аспірину. Зверху на 
неї налийте трохи теплої води, таблетка почне розчинятися. 
Перемішайте і додайте мед. Якщо на мед алергія, можна обі-
йтися без нього. Розмішайте все до кашоподібної консистенції. 
Нанесіть на мокре обличчя, не можна наносити навколо очей. 
Руками трохи промасажуйте шкіру, видаляючи ороговілі клі-
тини, і залиште на шкірі. Таку процедуру можна проводити 1-2 
рази в тиждень. Якщо на обличчі є прищики, то робити масаж 
не потрібно, просто нанесіть маску. Якщо шкіра пошкоджена, лу-
щиться, може відчуватися невелике печіння. Така маска добре 
підсушує прищі, і вони швидше проходять. 

ВІВСЯНІ ПЛАСТІВЦІ ТА СОДА. Це просто чудо-маска, ефект 
від якої видно після першого використання. Інгредієнти: вівсяні 
пластівці - 1 ст. л. сода харчова - 1 ч. л. лимонний сік - 1 ч. л. (за-
мініть на кефір при сухій і чутливій шкірі).

Вівсяні пластівці залийте на 10-15 хвилин невеликою кіль-
кістю окропу. Додайте соду, лимонний сік і відразу ж перемішай-
те в однорідну кашку. Нанесіть маску на обличчя. Якщо на об-
личчі багато прищиків, робіть таку маску 2 рази на тиждень - і 
шкіра помітно покращиться. 

Потрібно пройти двотиж-
невий курс, а потім робити 
таку маску щотижня. Основа 
- живі дріжджі. Не викорис-
товуйте для цієї мети сухі, від 
них не буде потрібного ефек-
ту. Якщо шкіра запалена, на 
ній є висипання - не користуй-
теся цим рецептом. 

Інгредієнти: свіжі дріжджі 
- 2 ч. л. з гіркою (виводять ток-
сини, в складі корисні амінокис-
лоти), молоко - 6 ч. л., мед - 1 ч. л. 
(можна замінити на натураль-
ний йогурт з додаванням щіпки 
вівсяних висівок), картопляний 
крохмаль - 2 ч. л. з гіркою, олій-
ний вітамін А - 8 крапель, олій-
ний вітамін Е - 4 краплі. Вітамі-
ни можна купити в аптеці. 

Дріжджі покришіть і залийте 
теплим молоком. Дайте постоя-
ти 20 хвилин. Молоко має бути 
теплим, близько 35 градусів, не 

гарячим. Через 20 хвилин дріж-
джі повністю розчиняться. До-
дайте мед і ретельно розмішай-
те. Останнім додають крохмаль, 
який просто чудово підтягує 
шкіру. Готова суміш повинна 
легко наноситися пензликом 
на шкіру. Якщо вийде дуже рід-
ка, додайте більше крохмалю. 
У маску накапати піпеткою ві-
таміни А і Е. Вітамін Е вирівнює 
шкіру, вітамін А підсилює фор-
мування власного колагену, не 
дає шкірі стоншуватися. Нане-
сіть пензликом маску на облич-
чя, шию, зону декольте, руки. 
Загалом, на всі проблемні зони, 
які хочете омолодити. Наносить-
ся маска шарами. Спочатку один 
шар, дайте йому трохи підсохну-
ти (до 1 хвилини), потім другий 
шар. І так до 5 шарів. Тримайте 
маску 15-20 хвилин. Не слід на-
носити на ділянки навколо очей 

і губ! Таку маску робіть 10-14 
днів поспіль, а потім буде до-
статньо одного разу на тиждень. 
При необхідності курс можна по-
вторити через 6 місяців. 

Дріжджі для очей. Інгредієн-
ти: свіжі дріжджі - 1 ч. л., моло-
ко - 3 ч. л., гречана мука - 1 ч. л. 
(ніжно очищає і підтягує). Як і в 
попередньому рецепті, дріжджі 
заливають теплим молоком, 
залишають на 20 хвилин, роз-
чиняють. До цієї досить рідкої 
суміші додається гречана мука, 
яку можна купити, а можна зро-
бити самостійно з гречаної кру-
пи. В підсумку маска виходить 
густа. Візьміть ватний диск, 
змочіть його водою і добре від-
тисність. Нанесіть на всю його 
поверхню суміш. Зробіть два 
таких «бутерброди» і накрийте 
ними очі на 10-15 хвилин. Потім 
змийте теплою водою.

На кухні у більшості жі-
нок знайдеться пакетик 
желатину, який може по-
змагатися в ефективності 
з популярним колагеном. 
Маски з желатину, застига-
ючи на обличчі, підтягують 
шкіру, звужують пори, фор-
мують чіткий овал облич-
чя. 

Желатин перед приготу-
ванням маски потрібно замо-
чити в холодній воді (1 час-
тина желатину, 6-9 частин 
води), почекати приблизно 
годину, поки він розбухне, 
а потім гріти на слабкому 
вогні 1-2 хвилини, постійно 
помішуючи і стежачи, щоб 
не пригорів. Додати в мас-

ку можна компоненти від-
повідно до типу шкіри. Для 
жирної підійде сік лимона, 
апельсина, грейпфрута, а 
для нормальної та комбіно-
ваної шкіри - м'якоть груші, 
сливи, яблука, ківі, абрикоса, 
молоко, нежирна сметана, 
малина.

Кращі рецепти 
зимових масок 

для личка
Якщо ви шукайте максимально ефективний спосіб, 
як захистити шкіру обличчя взимку, скористайтеся 
«зимовими» масками. 

ДРІЖДЖІ - від зморщок

Як доглядати за шкірою 
обличчя взимку: 

ОСНОВНІ ПРАВИЛА

Очищуємо шкіру й 
забуваємо про прищі

ЧУДО-ЖЕЛАТИН - 
замість дорогих кремів 

Салон краси
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Повідомлення від 
подруги здивувало 
і стривожило Лесю 

водночас. «Повертайся 
додому, - писала Таня, - Орко 
з твоєю мачухою «вишиває». 
За твої гроші, певно». 

Бути такого не може, думала 
Леся. Вони з Орестом вісім років у 
шлюбі. Ніколи не помічала за чо-
ловіком, аби на інших жінок задив-
лявся, тим паче на тещу. 

Увечері зателефонувала до Тані. 
Перепитає про всяк випадок. Може, 
подруга щось нафантазувала. 

- Я на Різдво збираюся додому. 
Та й не вірю, що Орест…

- Лесю, не одна я знаю, що ти в 
Польщі гроші заробляєш, а Орко з 
твоєю мачухою… Про це в місті го-
ворять. 

- Ми квартиру збиралися купи-
ти… А батько?

- Вчергове до лікарні потрапив. 
Хіба тобі не сказали? 

Не дочекавшись Різдва, Леся по-
верталася додому.

Приїхала до містечка в неділю 
увечері. Ось і батьківська оселя. У 
вітальні світиться. Заглянула через 
вікно. Накритий стіл. Мачуха си-
дить в обіймах зятя. Сміється. Леся 

заклякла. Ледве наважилася відчи-
нити двері.

- Ти??? - вигукнули в унісон 
Орест з мачухою? - А ми тебе не че-
кали, - розгублено мовив чоловік.

- Ціхо, дурню, - опанувавши 
себе, сказала мачуха. - Це не те, що 
ти подумала. 

- Де тато?
- В лікарні.
- Які ж ви… огидні.
- Скажи дякую, що я за інвалі-

дом доглядаю, - пішла в наступ жін-
ка. - Вже два роки минуло після ава-
рії, а твій тато й досі не вичухався. 

- А я що… я нічого, - белькотів 
Орест. 

- Оресте, де гроші, які я зароби-
ла за три роки. Не треба нам квар-
тири. І жити разом не варто. 

- А грошей нема!
- Як це?
- Нема, і крапка, - обізвалася ма-

чуха. - Твій заробіток - компенсація 
за батька-інваліда.

- І за те, що в нас дітей нема, - 
убивчо уміхнувся Орест.

- А ти їх хотів?!
Леся взяла сумку, рушила до 

дверей. 
- Куди ти проти ночі? - запитав 

чоловік.   
Переночує в Тані. Щоправда, по-

друга живе аж у кінці міста. Добре-
ла до зупинки. Сіла на лавку. Проби-
рав холод. Не подумала, що марш-
рутки в цю пору вже не їздять. За-
плакала. Спершу тихо. Потім голо-
сніше. 

- Що у вас трапилося? - запитав 
якийсь перехожий.

- Ні-ні-нічого…
- Леся?! 
Це був однокласник Степан. 
- Та ти ж задубіла. На вулиці хо-

лодрига. Ходімо. 
- Мені до Тані треба. 
- Завезу. А поки зайдемо до 

мене, відігрієшся. Я до аптеки хо-
див. Тарасик, син, затемпературив. 
А мої батьки поїхали в село до ро-
дини. Мерщій! Син у дома сам.  

Чотирирічний хлопчик з ціка-
вістю розглядав чужу тітку. 

- Вже два роки даємо собі раду 
без мами.  

- Я чула…
- Віта при пологах померла. А в 

тебе що?
- Моя порція щастя також ви-

явилася маленькою. У тебе є син. 
У мене нікого. Лише хворий тато. 
Певно, ти знаєш…

- А… Ти про Ореста і мачуху? 
- Казала ж я татові: замолода 

вона для тебе. А він такий щасли-
вий був. Може, якби не ця аварія…

- Зараз нагодуємо нашу гостю. 
Так, Тарасику? І кави зробимо.       

Леся смакувала гарячим на-
поєм.

- Твоя кава пахне снігом і кори-
цею. 

- Такого мені ще ніхто не казав. 
Я ж барменом колись трохи працю-
вав. Навчився каву готувати. Всіля-
кими рецептами цікавився. Часом 
кладу дрібочку кориці, часом - солі, 
перцю…           

- Уже пізно, Степане. Заве-
зи мене до Тані. Дякую за вечерю 
та смачну каву. І Тарасикові спати 
пора. 

- Зараз вкладу його, тоді й пої-
демо. 

Хлопчик скоро заснув. Степан 
завів автівку…

- І навіщо здалася тобі та Поль-
ща? - шпетила подруга Лесю. 

- Ти ж знаєш, яка зарплата в бі-
бліотеці. 

- Треба було Орка на заробітки 
відправити. Це ж він хотів кварти-
ри. Що тепер робити будеш?

- Розлучуся. І, мабуть, знов поїду 
до Польщі. Хоча… на кого тата зали-
шити?

- Повертайся назад в бібліотеку. 
Там зараз місце є. Павлівна на пен-
сію йде. Буде їздити до доньки за 
кордон онуку бавити. 

…Майже в один час Леся розлу-
чалася з Орестом, а її батько - зі сво-
єю дружиною. Містечко мало про 
що пліткувати.  

…Таня часто вступала до бібліо-
теки, коли йшла до садочку забира-
ти молодшу доньку.    

- Степана бачила. Також віддав 
Тараса до садочку. Про тебе запи-
тував. 

- Гарна він людина. Шкода, що 
овдовів. 

- Його дружина була з сусідньої 
області. Поїхала до батьків, а там 
передчасні пологи почалися. Поки 
довезли з віддаленого села до лі-
карні… Словом, таке… До речі, не 
забудь: в суботу святкуємо моє з 
Назаром десятиліття подружнього 
життя. Не запізнюйся. Буде смачно, 
весело і «жива» музика. 

В іншому кінці залу святкувала 
ще одна компанія. Коли заграли му-
зики, Лесю хтось торкнув за плече. 
Обернулася. Степан із сином. 

- Можна тебе запросити до тан-
цю, Лесю?  

- Запрошуєш ти, Степане, чи цей 
молодий чоловік? - пожартувала.

- Обоє. 
Вони танцювали утрьох, взя-

шись за руки. Обидві компанії їм 
аплодували... 

…Степан був не проти запроси-
ти свою колишню однокласницю 
на побачення. Але соромився. Хто 
він? Удівець з малим сином на ру-
ках. І Лесю, певно, досі болить зра-
да мачухи та чоловіка. 

…Співробітниці радилися між 
собою, які подарунки купити на 

Миколая. У когось діти, в когось 
- внуки. А Леся купуватиме пре-
зенти для Таниних дітей і для 
батька. 

Після роботи зайшла до мага-
зину. Купила батькові сорочку світ-
лого голубого кольору. Мамин улю-
блений. Іграшку й смаколики для 
молодшої Таниної доньки та сим-
патичного светрика - для старшої. 
Якийсь хлопчик просив маму купи-
ти пожежну машинку, яка має сире-
ну і мигалки. Жінка переконувала 
малого, що не має грошей. Той пла-
кав…

Машинку купила Леся. Для Та-
расика. 

До свята Миколая ще залишав-
ся час. Леся зателефонувала Степа-
нові. Попросила зустрітися. 

- Маю подарунка для Тарасика. 
Скажеш, Миколай приніс.

- Добре, дякую. А можна тебе за 
це запросити на каву?

- А знаєш, краще ти з Тарасом 
приходь до нас у гості. Татові буде 
веселіше. Він цілими днями вдома 
сам. І чим кава вдома гірша, ніж в 
кафешці?

- Але каву буду готувати я сам. 
Таку, якою ми тебе пригощали з Та-
расиком. 

…Тарасові було цікаво з Леси-
ним батьком. Микола до аварії ви-
готовляв  меблі. Дерево вміло «слу-
хати» чоловіка. Його невеличке 
підприємство і дотепер працює. 
Щоправда, сам через травми давно 
не брався до справи. І от вирішив 
витесати хлопчикові дерев’яну за-
бавку. Малий зачаровано дивився, 
як невеличкий шматок дерева пе-
ретворюється на іграшку.  

Степан приготував каву. 
Леся увімкнула телевізора. 

Транслювали концерт. Зазвучала 
мелодія, під яку вони танцювали на 
Таниному святі. 

До кімнати прибіг Тарас. 
- Запросимо тьотю Лесю до тан-

цю? - пожартував Степан.
Хлопчик несміливо торкнув-

ся Лесиної руки. Вони танцювали 
утрьох, як тоді… 

Спираючись на палицю та од-
вірок, за ними спостерігав Мико-
ла. Він уперше за багато часу ба-
чив щасливу усмішку на доньчиних 
устах.   

Леся думала, що в неї також міг 
би бути такий син. 

Степан міркував, чи не пора зі-
знатися колишній однокласниці у 
своїх почуттях.

Тарас з нетерпінням чекав, аби 
щось майструвати з дядьком Мико-
лою.

В горнятках остигала кава з 
ароматом снігу і кориці…

Ольга ЧОРНА.
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Веселим рядком

*      *      *
Вона пішла -
Така осіння осінь, 
Вчорашній день став 
птахом золотим, 
Якого вже не зловиш…
Листя розсипала,
Немов простуджені 
багатобарвні ноти, 
На них про ностальгію 
Грали щось вітри…  
Вона пішла, 
Поклавши у валізку 
Жмутик смутку, 
І екібану з сонця,
Й ще один рік - 
Небесний і земний.  
Годинник Часу 
На її долонці
Показує на білі холоди. 
Вона пішла - 
Ця дивна осінь, 
Слізьми умивши
Втомлений, 
Тривожний світ.
Покрились памороззю
Її жовті коси,
Її шлях зветься Часоліт.
Вона ішла…
Ловив художник 
Її грацію й поставу…
Поет -
Її вселенський сум 
Й красу… 
Тепла просила пізня квітка, 
Долі - в душі самотня жінка… 
Закутаний в тумани вечір
Марив про зорі і весну… 

*      *      *
Білим по білому
Вишита в грудня сорочка.
Білим по білому 
Вишита сукня в зими. 
Білим по білому - 
Небо й земля воєдино - 
Світ замели сніги… 
Білий ангел у білих шатах
Нашіптує білі сни.
Біла паморозь
Ранок вибілює.
Мороз розмальовує 
Білим дивом шибки.
На струнах дерев
Вітер білі мелодії грає.
Білий танець, білі зірки…  
Дерева у білих шарфах
Схожі на білі казки.
Білий місяць 
І білі сліди по білому…
Білі мрії і білі стежки… 
І життя, 
заметіллю обперезане білою. 
Білі замети долі -
Не судилося навпрошки…

*      *      *
Не ховай в собі сльози, - 
вони стануть рікою, 
яку не перепливеш.
Не стримуй сміх - 
відпусти на волю, 
хай освітить 
похмурий день.
Зроби час 
своїм спільником -
він переведе 
стрілки твого життя
туди, 
де оселилося щастя. 
Дозволь окрайчику пізнього
сонця
розфарбувати твій смуток 
у теплі кольори. 
Не ховайся від світу,
аби ангел
тебе не загубив…

Ольга ЧОРНА.

– Ви, будьте 
добрі, 
збережіть 

інформацію. Перенесіть 
все на новий телефон. 
Не дай Боже, щоб 
втратилося. І не 
слухайте самі, та нікому 
не давайте! Збережіть, 
бо це для мене дуже 
важливо. Там моя 
остання розмова з 
чоловіком…

Жінка так благально проси-
ла телефонного оператора, що 
я невільно стала свідком цієї 
розмови.

– Все збережемо, не хви-
люйтеся, – сказав молодий чо-
ловік, але це жінку не заспоко-
їло.

– Може, я почекаю? – запи-
тала вона, але оператор ска-
зав, що телефон буде готовий 
не скоріше, ніж за три години, 
і порадив їй піти та вирішити 
ще якісь справи.

– Нема у цьому місті в мене 
справ, – сказала жінка у простір 
і стала розглядати вітрини.

Я ж швиденько поповни-
ла рахунок і вже хотіла йти, як 
жінка ступила переді мною і 
відчинила двері.

– Ось двері, які я вам відчи-
нила, ви запам’ятали їх? – запи-
тала вже на вулиці. 

–Та ні, – відповіла здивова-
но я і глянула на жінку, що ішла  
поруч мене у напрямку місько-
го скверу.

 – А я запам’ятала. Я тепер 
завжди запам’ятовую двері, 
де б не була. З того часу, з того  
чорного дня, – видихнула вона.

– Та що у вас сталося?
– Та вже нічого, наче сон, 

наче сон… – тихо відповіла жін-
ка і стала розповідати.

– Мені   шістдесят років. А 
п’ять років тому, я вийшла зі 

своєї квартири, в якій зали-
шила все, і востаннє глянула 
на свої нові двері. І мені так їх 
стало шкода. Ковані, з квітами 
барвінку і маленьким віконеч-
ком, вони і зараз стоять мені 
перед очима. Наче закривають 
ту страшну картину, яку я поба-
чила за ними…

Ми з чоловіком дуже люби-
лися. В нас було справжнє ко-
хання. Познайомилися в сту-
дентські роки. Обоє педагоги. 
Сина чудового виховали. Мій 
Петро беріг мене, в усьому по-
магав, добру пораду давав. 
Плекав, наче квіточку. Я його 
так і називала «мій садівник». 
Мій милий турботливий чоло-
вік працював директором шко-
ли, а я вчителювала. Мав золоті 
руки, завжди щось майстрував. 
Це хобі його таке, бо ж за фахом 
– фізик, на електриці розумів-
ся. То зайва копійчина завжди 
була. Щороку ми з ним їздили 
відпочивати, навіть в Болга-
рії були. У п’ятдесят я вийшла 
на пенсію за вислугою років, а 
Петро ще працював. І щодня, 
уявляєте, якою б не була пого-
да, він мене «вигулював». Так 
і казав: «Мушу свою квітонь-
ку пильнувати, щоб свіжим по-
вітрям дихала, а то весь день в 
хаті сидить». І на курорт мене 
відправив до Трускавця, щоб 
водички лікувальної попила, 
здоров’я поправила. 

- Я не могла там добути до 
кінця, - продовжувала жінка. - 

Так сумно було, що за три дні 
до закінчення путівки додому 
зібралася, вирішила чоловіко-
ві сюрприз зробити. Добрала-
ся пізно ввечері. У вікні світи-
лося. Я тихо відімкнула двері. 
Це було якесь церковне свято, 
як нині пам’ятаю. Відчинила 
двері до кімнати, а там за на-
критим столом сидить мій чо-
ловік, а в нього на колінах мо-
лода жінка, років тридцяти. Я 
тоді просто оторопіла. Слова 
не могла вимовити, поворух-
нутися. А за хвилю поверну-
лася і пішла, востаннє глянув-
ши на двері. В тапочках та з 
документами і невеликою ва-
лізою брудних речей з курор-
ту. Ноги моє тіло понесли в 
парк. Сіла на лавочку над річ-
кою і, мов кам’яна, сиділа, аж 
доки не стемніло. Дивилася на 
воду, на поодинокі листки, що 
тихо спадали з дерев і кудись 
плили, і здавалося мені, що я 
сплю. Чекала, що прокинуся, 
навіть щипала себе за руку – 
не боліло. Я наче померла. Що 
дивно, думок про самогубство 
в мене не було. Телефон втопи-
ла. Коли настала ніч, я поїхала 
на таксі до своєї далекої ро-
дички в обласний центр. Роз-
рахувалася з водієм і в мене у 
гаманці залишилося сто гри-
вень. Так з розбитим серцем, 
тапочках і сто гривнями я роз-
почала нове життя. Біль та об-
раза, змішані зі злістю, відкри-
ли у мені друге дихання. Обу-

зою для родички я бути не хо-
тіла, тому почала  пошуки ро-
боти… 

Тепер я – бізнес леді. У мене 
своя квартира, джип, кілька ма-
газинів. Я такі книги прочита-
ла, на таких семінарах, тренін-
гах побувала, які повністю пе-
ревернули моє життя і змінили 
мене докорінно.

– А чоловік? Він не намагав-
ся повернути вас? – запитала я.

– Ще й як. Ця жінка вияви-
лася новою сусідкою. Прийшла 
знайомитися, взявши пляшку 
віскі. Випила добряче і поліз-
ла чоловікові на коліна. А я в 
той момент зайшла. Між ними 
нічого не було і не могло бути, 
він клявся-божився мені, але 
сам факт…

– А коли ви зустрілися з 
ним?

– А ми не зустрічалися. Він 
якось дістав номер мого теле-
фону. На той час ми вже були 
розлучені. Ота, остання наша 
розмова, записана в телефоні, 
бо через тиждень він помер від 
інфаркту.

– Як може один випадок 
змінити все життя, – сказала я. 
– Ви не дали йому шансу випра-
вити помилку. Розлюбили, зне-
навиділи…

– Чому? Я люблю його й 
досі, – сказала жінка тихо. – І 
дякую йому за те, що змусив 
мене стати сильною жінкою…

Раїса ОБШАРСЬКА.

Невигадане

Сокровенне

гніздечкоСімейне

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: 
Тетяна Шевчук, Юлія Гринюк, Світлана 
Стаднік, Людмила Шивчук, Валентина 
Рейда, Раїса Солонина, Оксана Зарічна, 
Оксана Гонта - співучий гурт «Спецефект», 
Борсуківського сільського будинку 
культури Лановецького району. Керівники 
- Раїса Солонина та Юлія Гринюк.

Лунає пісня щира українська,
Чарує, заворожує усіх…
Де було сумно - там лунав вже сміх,
Де тлів вогонь - там полум’я горіло,
Де біль у серці - там вже не боліло…

Вечір добігав кінця, а Ніна викида-
ла чоловікові речі за балкон.

- Хіба мати винувата, що дитина 
дурнувата, - прокоментував Петро. І 
пішов до сусідньої кімнати - скаржи-
тися тещі, яка якраз у них гостювала.

- Та не журися, сину, - заспокою-
вала та зятя, поки Ніна обшукувала 
шафу. – Перебіситься, потім тобі ж рай 
буде.

- Ага, якщо доживу, - сумно зітхнув 
Петро і гримнув дверима. Та й заночу-
вав у приятеля.

А Ніна проплакала майже всю ніч.
- Усе, я більше не втручаюсь, - зра-

нечку сказала їй мати. - Я додому. І 
онуки зі мною. А ти порозумнішай 
трішки. Чоловіка втратити легко, а 
ось знайти - спробуй у теперішній час. 
Ти ж у нас не "модельна" красуня.

...Ніна зачинила за рідними двері і 
приготувала борщ. Потім довго стоя-
ла перед дзеркалом і розглядала себе 
- ніби і вад нема. Та все-одно собі не 
сподобалася - надмірна вага, та й за-
чіска давно не модна. Не дивно, що у 
Петра є коханка.

Спіймала їх Ніна майже на гарячо-
му - у молодої самотньої сусідки Пе-
тро розстібав сорочку.

Ніна тоді перебила у домівці су-
перниці майже всі тарілки. На виправ-
довування, що - заміняв сантехніку 
і випадково забруднив одяг,  не реа-
гувала. Тиждень демонстративно не 
розмовляла з Петром, а тоді виріши-
ла, що слід його вигнати. Тож і вдала-
ся до таких крайніх методів, бо на усі її 
натяки чоловік лише віджартовував-
ся. А мати чомусь стала на бік зятя.

...Минали дні. Петро не повертав-
ся додому. Знайомі на вулиці розпові-
дали, що безпробудно п’є. І чому б їй, 
Ніні, нарешті не схаменутися?

- Мені краще самій, - сказала су-
сідам, як відрізала, Ніна. - І вам кра-
ще усім не пхати носа, куди не про-
сять. А я зараз - до перукаря. І сукню 
нову хочу! І черевички на підборах! А 
то баба - бабою! Ще матиму хлопа, як 
захочу!

... Отож, Ніна красувалася у новій 

сукні та черевичках, усміхалася приві-
тно  усім, особливо, чоловікам. Та чо-
мусь ніхто з них не спробував із нею 
познайомитись.

Минуло іще декілька днів.
Якогось ранку в двері постукала 

та сама молода сусідка.
- Чого тобі треба? - люто запита-

ла Ніна.
- Та ось, на весілля хочу запроси-

ти, - зніяковіла сусідка. - Нарешті зва-
жився мій однокурсник. І передайте 
вашому Петрові мою подяку - якби не 
він, у вас був би потоп.

Засміялася. Мить подумала:
- До речі, я не серджуся за побитий 

посуд - кажуть, на щастя!
І побігла, щаслива, східцями на по-

верх вище.
Ніні стало зле. Хапалася за серце, 

за телефон, та задзвонити чоловіку 
не дозволяла гордість.

Аж поки не визирнула у вікно - а 
там Петро збирав розкидані по землі 
брудні сорочки.

- Ось, вкинеш у пралку, - сказав на 
порозі .

- Добре , що не було дощу, - поду-
мала із полегшенням Ніна ....

Світлана ТРУХАНОВА-ДЗУДЗИЛО.

Кава 
з ароматом 
снігу і кориці

Життєві сюжети

Нінин 
день

СИЛЬНА ЖІНКА
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Арена

Єврокубки

Церемонія розпочалася о 
19:00 за київським часом. Усі 
учасники були розподілені на 
4 кошики - по 6 команд у кож-
ному. Збірна України, як і ще 5 
команд, опинилася у першому 
кошику. Не потрапили туди 
чинні чемпіони світу (Фран-
ція) і Європи (Португалія). А от 
Бельгія, Італія, Англія, Німеч-
чина, Іспанія точно не могли 
стати нашими суперниками.

Остаточний посів мав та-
кий вигляд:

Кошик 1: Бельгія, Італія, 
Англія, Німеччина, Іспанія, 
Україна

Кошик 2: Франція, Польща, 
Швейцарія, Хорватія, Нідер-
ланди, Росія

Кошик 3: Португалія, Ту-
реччина, Данія, Австрія, Шве-
ція, Чехія

Кошик 4: Фінляндія, Уельс, 
переможці стикових матчів

Зауважимо, що наразі ві-
домі лише 20 учасників Євро-
2020 з 24-х. Це - команди, які 
посіли перші та другі місця у 
десяти групах відбору. Останні 
4 збірні стануть відомі 31 бе-
резня 2020 року – саме тоді за-
вершиться плей-офф відбору 
через Лігу націй.

Особливість жеребкування 
Чемпіонату Європи 2020 по-
лягала в тому, що господарі 
вже мали визначені групи, в 
які потрапили заздалегідь на-
званими парами. Це, а також 
розведення збірних, зокрема, 
України і Росії, відчутно змен-
шувало поле для маневру.

Ще до жеребкування було 
відомо, що Україна гратиме в 
групі C та вже мала одного су-
перника – ним стала збірна Ні-
дерландів, проти якої команда 
Шевченка зіграє в Амстерда-
мі. В останній день листопада 
"синьо-жовті" дізналися ще 
одного опонента, а третій наш 
суперник стане відомий лише 

31 березня 2020-го. Попере-
дньо ним стане переможець 
шляху D Ліги націй – Грузія, 
Північна Македонія, Косово, 
Білорусь. Але є нюанс – якщо 
Румунія виграє плей-офф А, 
то тоді переміститься в групу 
України, позаяк є одним із гос-
подарів чемпіонату.

Результати жеребкуван-
ня фінальної частини Євро-
2020:

Група A: Італія, Швейцарія, 
Туреччина, Уельс

Група B: Бельгія, Росія, Да-
нія, Фінляндія

Група C: Україна, Нідерлан-
ди, Австрія, [або Румунія, або 
переможець шляху D]

Група D: Англія, Хорватія, 
Чехія, [переможець шляху C з 
Шотландією]

Група E: Іспанія, Польща, 
Швеція, [переможець шляху B 
з Ірландією]

Група F: Німеччина, Фран-
ція, Португалія, [переможець 
шляху A, але не Румунія, або D]

Чемпіонат Європи-2020 
пройде у 12 містах Європи з 
12 червня по 12 липня. Збір-
на України свої матчі групо-
вого турніру зіграє:

14 червня, Амстердам: 
Голландія - Україна, 21:00

18 червня, Бухарест: Укра-
їна - переможець стикових 
матчів, 15:00

22 червня, Бухарест: Укра-
їна - Австрія, 18:00

У 5-му турі групового 
раунду Ліги 
чемпіонів "Шахтар" 

здобув вольову нічию у 
матчі з "Манчестер Сіті" 
– 1:1 та покращив своє 
турнірне становище.

Після 5-ти матчів "Манчес-
тер Сіті" очолює турнірну та-
блицю групи С, в англійського 
клубу 11 очок. У донецького 
"Шахтаря" друге місце і 6 залі-
кових балів. На третій сходин-
ці розташувалось загребське 
"Динамо", у хорватів 5 очок. 
Замикає квартет італійська 
"Аталанта" з 4 заліковими 
пунктами.

В останньому, 6-му турі гру-
пового раунду Ліги чемпіонів 
донецький "Шахтар" зустрі-
неться з "Аталантою", а "Ман 
Сіті" із загребським "Динамо".

У 5-му турі групового ра-
унду Ліги Європи київське 
"Динамо" програло швед-
ському "Мальме" з рахунком 
3:4, через що опустилося на 
третю сходинку у квартеті В, 
у киян 6 балів. Скандинавські 
суперники піднялися на друге 
місце, і мають в активі 8 очок. 
Групу очолює данський "Ко-

пенгаген", який ще не програ-
вав у жодному матчі турніру, у 
нього 9 залікових балів. Швей-
царське "Лугано" втратило 
шанси на вихід в плей-оф і має 
лише 2 пункти.

Попри третю позицію київ-
ське "Динамо" зберігає можли-
вість вийти у наступну стадію 
турніру. В останньому матчі 
групового раунду 12 грудня 
українці зустрічаються з "Лу-
гано", а "Копенгаген" бороти-
меться з "Мальме" за першу 
сходинку у квартеті В. 

У 5-му турі групового ра-
унду Ліги Європи "Олексан-

дрія" програла "Вольфсбур-
гу" - 0:1, залишилася з 3 
очками на четвертому місці 
та втратила шанси на вихід 
до 1/16 фіналу. Німецький 
клуб набрав 8 пунктів та про-
бився у плей-офф.

В іншому матчі групи I 
"Гент" зіграв у гостях внічию 
з "Сент-Етьєном" 0:0, набрав 9 
очок та також вийшов у 1/16 
фіналу. "Сент-Етьєн" з 4 очка-
ми втратив шанси на продо-
вження боротьби у турнірі. 
Заключний матч групового 
раунду "Олександрія" зіграє 
12 грудня у гостях проти "Ген-
та".

У норвезькому Шушені на першому 
етапі Кубка IBU пройшла жіноча 
спринтерська гонка. 

Олена Підгрушна посіла друге місце.  До 10 
найкращих потрапила ще одна українка – Ві-
кторія Кривонос.

 У наступному старті – гонці переслідуван-
ня - Олена Підгрушна фінішувала вже восьмою.

Юлія Журавок на 13 позиції покращила 
свої результати у порівнянні зі спринтом, Кри-
вонос на 13 позицій погіршила. 

***
У шведському Естерсунді стартував но-

вий сезон Кубка світу з біатлону. Першою 
гонкою була одиночна змішана естафета. 
Україну представляли Анастасія Меркушина 
та Артем Тищенко. Українці посіли 4 місце. Пе-
ремогу у гонці здобула Швеція. Другою і тре-
тьою відповідно були Німеччина і Норвегія.

А перемогу у змішаній естафеті здобула 
команда Італії. Збірна України у складі Віти 
Семеренко, Дар'ї Блашко, Артема Прими та Та-
раса Лесюка посіла лише 15 місце.

Ще гірше виступили наші біатлоністи у 
чоловічій спринтерській гонці. Дмитро Під-
ручний посів 64 місце, Артем Прима показав 
35 результат , Антон Дудченко посів 51 місце, 
Руслан Ткаленко був 46-м, а  Тарас Лесюк – 
53-м. 

 У жіночій спринтерській гонці найкраще 
з українок виступила Віта Семеренко, яка за-
мкнула ТОП-10 з одним неточним пострілом. 
Валентина Семеренко і Дар'я Блашко посіли 
24 та 42 позицію відповідно. Анастасія Мер-
кушина разом з Надією Бєлкіною не влучили 
у мішень двічі, тому не змогли поборотися на-
віть за очкову зону - 49 та 66 позиції відповід-
но.

У рамках підготовки до 
Євро-2020 команда Андрія 
Шевченка зустрінеться із дво-
ма іншими учасниками чемпі-
онату Європи. У Бухаресті, під 
час жеребкування Євро-2020, 
була досягнута попередня до-
мовленість з тренерськими 
штабами національних збірних 
Франції та Польщі про про-
ведення товариських матчів. 
Обидві зустрічі синьо-жовті 
планують провести на виїзді: у 
Франції — 27 березня та в Поль-
щі — 30 березня.

Голкіпер збірної Украї-
ни Андрій П'ятов потрапив у 
символічну збірну кваліфі-
каційного раунду Євро-2020. 
Воротар донецького "Шахтаря" 
провів у футболці збірної всі 8 

матчі відбору Євро-2020, в яких 
пропустив лише 4 голи, а 5 мат-
чів провів в "суху". У 7-х матчах 
Андрій П’ятов виходив на фут-
больне поле з капітанською 
пов'язкою.

У 16-му турі прем'єр-ліги  
«Шахтар» зіграв внічию в гос-
тях з «Маріуполем» – 1:1. «Ди-
намо» скористалося осічкою го-
ловного конкурента, перемогло 
«Олімпік» – 3:1 та повернулося 
на другу позицію в турнірній 
таблиці. Кияни скоротили від-
ставання від лідера до 11 очок.

Результати матчів 16 туру: 
Зоря – Карпати - 2:0; Львів – Дні-
про-1 - 0:2; Ворскла – Колос - 1:0; 
Маріуполь – Шахтар - 1:1; Десна 
– Олександрія - 2:0; Олімпік – 
Динамо - 1:3.

Український танцювальний 
дует Марія Голубцова та Кири-
ло Бєлобров виборов "золото" 
традиційного міжнародного 
турніру з фігурного катання 
Bosphorus Cup 2019, який за-
вершився в Стамбулі (Туреч-
чина). Виступаючи в юніорській 
категорії, фігуристи впевнено ви-
грали обидві програми і зійшли 
на найвищу сходинку п’єдесталу. 
Це вже друга перемога таланови-
того дуету в нинішньому сезоні. У 
жовтні Марія та Кирило виграли 
міжнародний турнір Кубок Хел-
ловін в Будапешті.

Чоловіча національна 
збірна України з боксу здо-
була першість у командному 
заліку на традиційному між-
народному турнірі Golden 
Gloves 2019 у Сербії. В активі 
збірної України 11 медалей: 3 
золоті, 3 срібні та 5 бронзових. 
Кубком “За найкращу техніку” 
був нагороджений лідер збір-
ної України з боксу у вазі до 
69 кг Віктор Петров, а супер-
важковаговик Віктор Вихрист 
отримав Кубок “Найкращого 
боксера змагань”. Усього у тур-
нірі взяли участь представни-
ки 17 країн. 

Володимир Кушнір та 
Максим Кузнєцов посіли тре-
тє місце на прем’єрних змаган-
нях зі синхронних стрибків на 

Кубку Європи з лижної акроба-
тики, які відбулися у Фінляндії.

Єдиним здобутком збір-
ної України на останньому 
етапі Прем’єр Ліги з карате 
в Мадриді стала бронзова 
нагорода 25-річної спортс-
менки Галини Мельник. Вона 
розпочала турнір з перемог 
над суперницями з Італії та 
Казахстану, потім поступилася 
азербайджанці, яка пройшла 
у фінал. У втішальних сутич-
ках Галина спершу перемогла 
білоруску, а у бронзовому фі-
налі здолала канадку Меліссу 
Братіч. Змагання проходили у 
спорткомплексі Madrid Arena 
за участю 737 спортсменів із 
89 країн. Україну представля-
ли 19 спортсменів.

 «Олександрія» вже за бортом
Збірна України 

дізналася суперників на 
Євро-2020. Але не всіх..

У Бухаресті 30 листопада пройшло жеребкування 
Євро-2020. Збірна України та ще 19 команд 
дізналися своїх суперників. 

На біатлонних трасах
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Юля 
Томчишин.

Друзі самостійно 
приїздять у 
майстерню щодня. 

На початках їх приводили 
батьки. Зараз же у цьому 
потреби немає. Тут вони 
вчаться самостійності, 
опановують нові навички 
і просто весело проводять 
час.  

Леонтій робить свічки. Галя 
і Оленка допомагають на кух-
ні. Марія за ткацьким верстатом 
створює сумку, а Іринка пакує 
мило. Коли я прийшла у «Вер-
теп», застала п’ятеро відвідува-
чів, а зазвичай їх приходить 10-
12. У кожного є улюблена справа, 
різні захоплення та мрії. Щодня з 
ними працюють троє асистентів. 
Однак так було не завжди. 

- Майстерня «Вертеп» 
з’явилася ще у 2006 році, - роз-
повідає провідник спільноти 
’’Лярш-Тернопіль’’ Оксана За-
харевич. -  Це була ідея батьків 
осіб з інвалідністю зі спільно-
ти «Віра і Світло». Вони розумі-
ли, що їх дітям потрібно чимось 
займатися та соціалізуватися. 
Перші два роки зустрічі відбу-
валися раз у тиждень в церков-
ному класі при храмі Матері Бо-
жої Неустанної Помочі. Всі охо-
чі вчилися рукоділлю, виготов-
ляти різні вироби з бісеру, ро-
бити листівки. Шукали творчих 
людей і запрошували їх прово-
дити майстер-класи. Їздили до 
львівських майстерень наби-
ратися досвіду, привозили нові 
ідеї для праці. В кожну річницю 
створення майстерні відвідува-
липрощу в Зарваниці. Свої виро-
би презентували на виставках-
продажах у церкві. Згодом май-
стерні «Вертеп» передали ново-
збудоване приміщення біля хра-
му. Нам вдалося знайти спонсо-
рів і зробити в ньому ремонт. 
Наші друзі з розумовою непо-
вносправністю почали працю-
вати з асистентами і зустріча-
тися вже тричі на тиждень. З 
листопада 2016 року майстер-
ня працює щодня, а минуло-
го року ми офіційно стали час-
тиною міжнародної спільноти 
«Ляршу». Для нас це була важ-
лива подія, адже ми вже давно 
співпрацювали з ними і будува-
ли свою роботу, беручи за осно-
ву принципи і напрацювання 
«Ляршу». 

Міжнародна Федера-
ція спільнот, які об’єднують 
людей із розумовою 
неповносправністю"Лярш", діє 
з 1964 року. ЇЇ заснував Жан Ва-
ньє – син генерал-губернатора 
Канади, професор університе-
ту, в минулому офіцер морсько-
го флоту. На запрошення свого 
духовного наставника о. Тома-
са Філіпа він приїхав до Франції 
у маленьке село Тролі, на північ 
від Парижа. Там він відвідав ін-

тернат, у якому жили люди з не-
повносправністю, і був дуже вра-
жений інституалізацією цих осіб. 
Він запросив двох із них – Рафае-
ля Сімі та Філіпа Су – полишити 
цей заклад і почати жити в його 
домі. Натхненний ковчегом Ноя, 
Жан назвав їхній будинок Ковчег 
(французькою мовою L’Arche). Ця 
маленька спільнота швидко роз-
рослася, приймаючи нових осіб з 
неповноправністю та молодь, які 
хотіли поділяти з ними своє жит-
тя. Дуже швидко такі спільно-
ти були започатковані й в інших 
країнах. На сьогодні 149 спіль-
нот Лярш діють у 39 країнах сві-
ту. У них люди з неповносправ-
ністю, обмежені фізично та інте-
лектуально, виявляють себе об-
дарованими в царині стосунків, 
здатними відкривати серця, про-
буджуючи в них ніжність та спів-
чуття.

Прийшовши навіть один раз 
у  «Вертеп», переконуєшся, що 
це абсолютна правда. Вони ра-
діють простим речам, жартують, 
по-доброму кепкують один над 
одним, живуть тут і тепер, отри-
муючи задоволення від того, що 
роблять. 

Світлану Безпятчук привела 
у «Вертеп» особиста трагедія – у 
неї померла старша донька. 

- Мені запропонувала прийти 
у майстерню пані Марія Захаре-
вич, - розповідає Світлана. – Вже 
зараз, згадуючи той час, я розу-
мію – у такий спосіб вона хоті-
ла витягнути мене з того важко-
го стану. Я не хотіла приходити. 
Але вирішила, зроблю це з ввіч-
ливості один раз. Я дивилася на 
друзів і мені було їх жаль. Дума-
ла, що не зможу з ними працюва-
ти. Коли я прийшла у «Вертеп», 
мене тепло зустріли, обіймали, 
була дуже хороша атмосфера, 
звучаликолядки. Коли вже мала 

йти, то одна з дівчат Оля Олій-
ник підійшла ззаду, обхопила 
мене руками і почала гойдатися. 
Так само любила робити моя до-
нечка Іринка, яка померла саме 
на Різдво. Тоді я розплакалася і 
зрозуміла, моя дитина хоче, аби 
я була тут. І я залишилася.

Світлана працює у «Вертепі» 
вже одинадцять років. Зізнаєть-
ся, спершу думала, що вона буде 
навчати відвідувачів майстерні і 
допомагати їм. А вийшло навпа-
ки. 

- Тут я отримую більше, ніж 
віддаю, - розповідає жінка. – Дру-
зі навчають людяності, доброти, 
вмінню знаходити компроміси і 
підтримувати одне одного. Вони 
теж сваряться і конфліктують, 
але не тримають зла, не мстять і 
дуже швидко забувають про об-
разу. 

День у майстерні «Вертеп» 
починається з молитви. Всі при-
сутні сідають в коло, запалюють 
свічку і передають її один одно-
му, промовляючи вголос, за що 
моляться. Це направду зворуш-
лива традиція. Далі читають 
уривок зі Святого Письма, обго-
ворюють почуте і лише потім бе-
руться до роботи. Асистенти роз-

поділяють обов’язки. Одні готу-
ють обід, а інші створюють і па-
кують вироби. 

- Кожен займається тим, 
що йому до душі, - каже Оксана 
Захаревич. - До нас приходять 
майстри, які можуть поділитися 
різними техніками. Дуже допо-
магає творче подружжя Ольги і 
Юрія Щедріних. Вони запитують, 
що друзі хотіли б робити, які у 
них ідеї і, вже відштовхуючись 
від цього, проводять майстер-
класи. 

У майстерні «Вертеп» є кім-
ната, обладнана для виготовлен-
ня свічок, кухня, також тут є не-
величкий ткацький верстат.  Ви-
роби цього маленького колек-
тиву просто вражають – оригі-
нальні малюнки, цікаві деталі, 
яскраві барви. Коли представни-
ки Тернопільщини їхали на ау-
дієнцію до Папи Римського, то 
у подарунок йому завезли виріб 
з «Вертепу». Майстерня на знак 
подяки отримала буллу від Пон-
тифіка. 

Вироби можна придбати у 
крамниці храму Матері Божої Не-
устанної Помочі, а також під час 
ярмарків біля церков у різні свя-
та. Також можна завітати у май-

стернюі замовити подарунок до 
душі. Тут завжди раді гостям та 
волонтерам. 

За кордоном спільноти Ляр-
шу мають будинок, де можуть 
мешкати друзі разом з асистен-
тами. Вдень вони працюють, а 
ввечері повертаються додому. 
В Україні створити такі умови 
складніше, адже потрібні значні 
кошти і приміщення. У «Лярш-
Тернопіль» мріють, що у майбут-
ньому такий будинок вдасться 
облаштувати й у нас. 

- Я цього року мала стажу-
вання у Познані та жила шість 
місяців у будинку Ляршу, - роз-
повідає Оксана Захаревич. - 
Мене дивувало, коли багато лю-
дей з інвалідністю вранці йшли 
на різні майстерні працювати. 
Так хочеться, аби в нашому міс-
ті було щось схоже. Щоб люди 
з розумовою неповносправніс-
тю не сиділи в чотирьох стінах, 
а працювали, раділи життю, 
творили і водночас змінювали 
наше суспіль-
ство, робили 
його кращим. 

Спільнота, об’єднана молитвою, 
творчістю і любов’ю
У Тернополі вже 13 років діє унікальна майстерня 

«Вертеп», де працюють люди з інвалідністю
Тут їх лагідно називають друзями і допомагають творити, 
займатися рукоділлям, виконувати різні побутові справи, 
подорожувати та цікаво проводити час. Люди з розумо-
вою неповносправністю у «Вертепі» створюють оригіналь-
ні свічки, мило, ялинкові прикраси з вовни, розмальову-
ють еко-торбинки, оздоблюють технікою декупаж посуд 
для освячення води на Водохреще. Їх вироби можна при-
дбати у церковній крамниці храму Матері Божої Неустан-
ної Помочі, що на бульварі Данила Галицького. Саме біля 
цієї святині і розташована майстерня «Вертеп». 
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UA:Перший
06.00 М/с “Дуда i Дада”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 02.05, 05.15 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Росселла”.
11.40 Д/с “Тайська кухня”.
12.05, 14.15 Телепродаж.
12.30 Д/с “Кухня По”.
13.10 Бюджетники.
13.45 #ВУкраїнi.
14.30 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
1 5 . 1 5  Д / с  “ Т а є м н и ц i  з а м к i в 

Великобританiї”.
16.55, 05.00 Плiч-о-плiч.
17.30 Перша шпальта.
18.25, 02.45 Тема дня.
19.25 Український бал.
20.30 Д/с “Акулячий маг”.
21.25, 02.30, 05.40 UA:Спорт.
21.50 Х/ф “Донбас”.
00.05 Телепродаж Тюсо.
03.35 Розсекречена iсторiя.
04.35 Схеми. Корупцiя в деталях.

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

00.35, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку 11”.
13.15, 14.15 “Свiт навиворiт 4: В`єтнам”.
15.25 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.10 Т/с “Кухня”.
21.45, 22.15 Т/с “Папiк”.
23.00 “Грошi”.
00.15 “Дубiнiзми”.
00.45 Х/ф “Кохання у великому мiстi 3”.
02.15 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
06.05, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

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

кожного”.
11.10, 12.25 Х/ф “Хто є хто?”.
13.40 Х/ф “Полiцейська iсторiя”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “По рiзних берегах”.
23.50 Х/ф “Страх висоти”.
02.25 “Подробицi” - “Час”.
03.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.10 “Top Shop”.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05 Т/с “Вiддiл 44”.
05.50 Громадянська оборона.
06.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Не дай себе ошукати.
11.00 Секретний фронт. Дайджест.
12.00, 13.20 Т/с “Нiконов i Ко”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.20 Х/ф “Еволюцiя”.
16.45 Х/ф “Цар скорпiонiв 3: Книга мерт-

вих”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Багач-бiдняк.
21.25 Т/с “Пес”.
22.25 Свобода слова.
00.00 Х/ф “Янгол смертi”.
01.35 Стоп-10.

ÑТБ
07.05, 10.00, 02.10 Т/с “Коли ми вдома”.
11.50 МастерШеф.
15.25, 19.00, 00.00 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.00, 23.45 Т/с “Я все тобi доведу”.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.20 М/ф “Анастасiя”.
09.10 Х/ф “Джим Пуговка i машинiст 

Лукас”.
11.20 Х/ф “Крабат: Учень чаклуна”.
13.50 Х/ф “Реальна сталь”.
16.10 Х/ф “Люсi”.
18.00 Le Маршрут.
19.00 Ревiзор.
22.00 Пристрастi за Ревiзором.
23.50 Таємний агент.
01.10 Таємний агент. Пост-шоу.
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20, 15.30 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 08.15 Хронiка дня.
07.50, 08.10, 10.50 Огляд преси.
07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

22.55, 23.55, 01.10 Погода на ку-
рортах.

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.10, 19.50, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

12.55, 15.55, 18.55 Погода в Українi.
14.10, 02.15, 05.15 Машина часу.
22.10 Спостерiгач.
23.15 Є сенс.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

Сьогоднi.
09.30, 02.15 Зоряний шлях.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с “Черговий лiкар 6”.
16.00, 23.30 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Спадкоємцi”, 9 i 10 с.
01.45 Телемагазин.
04.45 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
10.00 М/ф “Земля до початку часiв 8: Ве-

лика холоднеча”.
11.30, 18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
15.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.00, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
20.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
00.10 Х/ф “П`ять моїх колишнiх подру-

жок”.
01.50 Х/ф “Кохання з першого погляду”.
03.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.00, 08.30, 17.00, 03.35 “Випадковий 

свiдок”.
06.35 Х/ф “Табiр iде в небо”.
09.05 Х/ф “Беремо все на себе”.
10.40, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.05 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
14.10, 16.50 “Речовий доказ”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
21.10 Т/с “Мiст”.
23.45 Т/с “Хейвен”.
01.30 Х/ф “Перестрiлка”.
03.40 “Легенди бандитської Одеси”.
04.00 “Правда життя”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 17.30, 18.30, 20.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.30, 17.00, 18.00, 21.00 Танька i Во-

лодька.
09.30, 16.30, 00.00 Сiмейка У.
10.00 СуперЖiнка.
11.00, 19.00 4 весiлля.

12.00, 03.15 Панянка-селянка.
13.00 Т/с “Рання пташка 2”.
14.00 М/ф “Маленький великий герой”.
15.30 Вечiрка 3.
22.00 Т/с “Королi палат”.
23.00 Казки У.
01.00 17+.
02.00 Теорiя зради.
02.50 Т/с “Домашнiй арешт”.
04.05 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00 Марафон на “Прямому”. Норманд-

ська зустрiч: зрада чи перемога.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00 “Ре-
портер”. Новини.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.40, 01.40 Правда життя.
09.05, 00.30 Речовий доказ.
10.15, 16.55 Смертельна зустрiч.
11.15, 17.55 Як працюють машини.
12.15 Україна: забута iсторiя.
13.05 Мiстична Україна.
13.55 Скептик.
14.55, 23.30 Загадки Всесвiту.
15.55, 21.45 Життя пiсля людей.
18.55, 20.45 Їжа богiв.
19.55 Мiсця сили.
22.35 Невiдома Пiвденна Америка.
02.50 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.25 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
11.15 Х/ф “Захар Беркут”.
13.00 Х/ф “Безстрашна гiєна”.
14.50 Х/ф “Буднi карного розшуку”.
16.20 Х/ф “Небеснi ластiвки”.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
21.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
23.00 Х/ф “Троє в човнi, не рахуючи со-

баки”.
01.30 “Академiя смiху”.
02.00, 02.45 “Зорянi долi”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.25 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.55 “Бойовi родини”.
10.05, 18.50 “ДжеДАI”.
10.45 Т/с “Стоматолог”.
14.45 Х/ф “Вцiлiла”.
16.20 Х/ф “Блекджек”.
18.15 “Спецкор”.
19.25 Т/с “Команда”.
21.35, 23.10 Т/с “CSI: Мiсце злочину 2”.
01.00 Х/ф “Вуличний воїн”.
02.25 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Рух опору”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.40 М/ф “Сiмпсони”.
13.20 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.20 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
16.15 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
19.00 Т/с “СуперКопи”.
20.30 Т/с “Морська полiцiя. Полювання 

на вбивць”.
00.00 Мамареготала.
02.55 “Роздовбаї”.
04.10 Чистоплюї.

ªâроñïорò
23.05 Кiнний спорт. Longines Masters. 

Париж.
00.35 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Нижнiй Тагiл. Чоловiки. 
HS 134.

01.30, 11.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк-
Луїс. Жiнки. Супергiгант.

02 .30 ,  07 .30 ,  13 .45  Снукер .  UK 
Championship. Фiнал.

04.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер Крiк. 
Чоловiки. Супергiгант.

05.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер Крiк. 
Чоловiки. Швидкiсний спуск.

06.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер Крiк. 
Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 1.

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

09.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк-Луїс. 
Жiнки. Швидкiсний спуск. Спроба 1.

10.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк-Луїс. 
Жiнки. Швидкiсний спуск. Спроба 2.

12.30 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. 
Жiнки. Естафета.

14.45, 20.00, 20.45 Снукер. Scottish Open. 
День 1.

20.35 Легка атлетика. Напiвмарафон. Са-
хара.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Байєр - Шальке. Чемпiонат 

Нiмеччини.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Шахтар - Олiмпiк. Чемпiонат України.
10.00 “Великий футбол”.
11.45, 03.35, 05.35 Топ-матч.
12.00 Болонья - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
13.45 Колос - Днiпро-1. Чемпiонат України.
15.30, 19.35, 00.40 Yellow.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.05 Барселона - Мальорка. Чемпiонат 

Iспанiї.
17.50 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
18.45 Боруссiя (М) - Баварiя. Чемпiонат 

Нiмеччини.
20.40 Журнал Лiги Європи.
21.35 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
22.50 Реал - Еспаньол. Чемпiонат Iспанiї.
00.50 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
01.45 Марiуполь - Львiв. Чемпiонат України.
03.45 Iнтер - Рома. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 М/с “Дуда i Дада”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

19.30, 21.00, 23.10, 02.00, 05.15 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Росселла”.
11.40 Д/с “Тайська кухня”.
12.05 Телепродаж.
12.30 Д/с “Кухня По”.
13.10, 15.35 Бюджетники.
13.45 Спецпроєкт. Церемонiя нагороджен-

ня Нобелiвських лауреатiв 2019. 
Студiя.

1 4 . 0 0  Церемон i я  н а г ородження 
Нобелiвських лауреатiв 2019.

16.05, 03.35 #ВУкраїнi.
16.40 Спецпроєкт. Церемонiя нагороджен-

ня лауреатiв Нобелiвської премiї 
2019 року. Студiя.

17.30 Церемонiя нагородження лауреатiв 
Нобелiвської премiї 2019 року.

19.55 Перший на селi.
20.30 Д/с “Акулячий маг”.
21.25, 23.40, 02.25, 05.40 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.20 Д/с “Левиний рик”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.40 Розсекречена iсторiя.
04.05 Перша шпальта.
04.35 Спiльно.
05.00 Плiч-о-плiч.

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

00.50, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку 11”.
13.15, 14.15 “Свiт навиворiт 4: В`єтнам”.
15.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.10 Т/с “Кухня”.
21.45, 22.15 Т/с “Папiк”.
23.00, 01.00 “Мiняю жiнку 14”.
02.30 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05, 12.25 Т/с “Знайомство з батьками”.
13.25 Т/с “Дамське щастя”.
14.30, 15.25 “Речдок”.
16.20 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство”.
18.00, 01.45 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “По рiзних берегах”.
23.50 Х/ф “Поклич мене в далечiнь 

свiтлу”.
02.30 “Подробицi” - “Час”.
03.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.10 “Top Shop”.

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

Стогнiєм.
10.10 Багач-бiдняк.
11.05 Антизомбi. Дайджест.
11.35, 13.20 Х/ф “Вуличний боєць”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
16.50 Х/ф “Цар скорпiонiв 4: У пошу-

ках влади”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
22.35 Х/ф “Злочинець”.
00.35 Т/с “Володимирська, 15”.
02.15 Стоп-10.

ÑТБ
06.50, 09.10 Т/с “Коли ми вдома”.
11.05 МастерШеф.
15.05, 18.00 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.05 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.10 Таємницi ДНК.
21.00, 23.45 Т/с “Я все тобi доведу”.
00.00 Один за всiх.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
05.10 Абзац.
06.55, 08.15 Kids` Time.
07.00 М/с “Том i Джерi”.
08.20, 17.00, 19.00, 23.10 Хто проти блон-

динок.
10.20 Т/с “Новенька”.
11.20 Т/с “Цiлком таємне”.
16.00, 21.00 Вар`яти.
22.00 Т/с “Будиночок на щастя”.
01.10 Х/ф “Анонiм”.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15, 08.55, 10.50 Огляд преси.
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 08.15 Хронiка дня.
07.45 Будiвельний стандарт.
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода 

в Українi.
08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

22.55 Погода на курортах.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.10, 19.50, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10, 02.15, 05.15 Машина часу.
15.30 Спостерiгач.
22.10 Група продовженого дна.
23.15 Невигаданi iсторiї.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний шлях.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с “Черговий лiкар 6”.
16.00, 00.00, 02.15 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Спадкоємцi”, 11 i 12 с.
23.20 Контролер.
01.45 Телемагазин.
04.45 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.15, 18.10, 00.10 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
15.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.00, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
20.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
01.10 Т/с “Дорогий лiкар”.
03.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.00 Х/ф “Вбивство у зимовiй Ялтi”.
07.55, 17.00, 03.00 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Товариш генерал”.
10.45, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 “Свiдок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
14.10, 16.50 “Речовий доказ”.
18.20 “Будьте здоровi”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.40 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.40 “Легенди бандитської Одеси”.
04.00 “Правда життя”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 17.30, 18.30, 20.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.30, 17.00, 18.00, 21.00 Танька i Во-

лодька.
09.30, 00.00 Сiмейка У.
10.00 СуперЖiнка.
11.00, 19.00 4 весiлля.
12.00, 03.15 Панянка-селянка.
13.00 Т/с “Рання пташка 2”.
14.00 М/ф “Ретчет i Кланк: Галактичнi 

рейнджери”.
15.30 Вечiрка.
22.00 Т/с “Королi палат”.
23.00 Казки У.
01.00 17+.

02.00 Теорiя зради.
02.50 Т/с “Домашнiй арешт”.
04.05 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
21.00 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15, 21.10 “Великий вiвторок” з С. 

Орловською, М. Ганапольським та 
М. Вереснем.

22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Не формат” з М. Ганапольським.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.25, 01.40 Правда життя.
09.25, 00.30 Речовий доказ.
10.35, 17.10 Смертельна зустрiч.
11.30, 18.10 Як працюють машини.
12.30 Україна: забута iсторiя.
13.20 Мiстична Україна.
14.10 Скептик.
15.10, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.10, 21.45 Життя пiсля людей.
19.10, 20.45 Їжа богiв.
20.05 Брама часу.
22.35 Невiдома Пiвденна Америка.
02.45 Володимир Iвасюк.
03.35 Ролан Биков.
04.25 Богдан Ступка.
05.15 Доктор Хайм.

Enter-фіëьм
05.00 Х/ф “Богдан-Зиновiй Хмельниць-

кий”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 09.55 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.40 Х/ф “Запорожець за Дунаєм”.
12.40 Х/ф “Чорний тюльпан”.
14.55 Т/с “Вiчний поклик”, 1-3 с.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
21.00, 00.50 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Людина в зеленому кiмоно”.
00.20 “Академiя смiху”.
01.50, 02.45 “Зорянi долi”.
03.05 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.
04.15 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.50 “Решала”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.

10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.05 “Загублений свiт”.
12.55 Х/ф “Зворотнiй вiдлiк”.
14.40 Х/ф “Люди Iкс 2”.
19.25 Т/с “Команда”.
21.35 Т/с “CSI: Мiсце злочину 3”.
23.10 Т/с “CSI: Мiсце злочину 2”.
01.00 Х/ф “Вiртуальна революцiя”.
02.30 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Рух опору”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.40 М/ф “Сiмпсони”.
13.10 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.30 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
16.20 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
19.00 Т/с “СуперКопи”.
20.30 Т/с “Морська полiцiя. Полювання 

на вбивць”.
00.00 Мамареготала.
02.55 “Роздовбаї”.
04.20 Чистоплюї.

ªâроñïорò
01.05, 02.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Нижнiй Тагiл. Чоловiки. 
HS 134.

04.00, 09.30, 14.00 Снукер. Scottish Open. 
День 1.

06.00 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. 
Жiнки. Естафета.

07.15 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. 
Чоловiки. Естафета.

08.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. 
Лiллехаммер. Жiнки. Естафета.

08.45 Лижнi перегони. Кубок свiту. 
Лiллехаммер. Чоловiки. Естафета.

11.30 WATTS.
12.00 Олiмпiйськi iгри. “Всупереч усьому”.
12.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Foul 

Play.
13.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Identify.
14.45, 20.45 Снукер. Scottish Open. День 2.
20.10 “Краще з кiнного спорту”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Аталанта - Верона. Чемпiонат Iталiї.
07.45 Барселона - Мальорка. Чемпiонат 

Iспанiї.
09.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25, 17.50 Yellow.
10.35 Александрiя - Ворскла. Чемпiонат 

України.
12.20 “Великий футбол”.
13.55 Боруссiя (М) - Баварiя. Чемпiонат 

Нiмеччини.
16.05 Шахтар - Олiмпiк. Чемпiонат України.
18.00, 00.25 Лацiо - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
19.40 Live. Зальцбург - Лiверпуль. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
21.50 Live. “Лiга чемпiонiв. Online”.
02.15 Колос - Днiпро-1. Чемпiонат України.
04.05 Наполi - Генк. Лiга чемпiонiв УЄФА.
05.55 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

9 грудня

10 грудня
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UA:Перший
06.00 М/с “Дуда i Дада”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.15, 23.10, 02.00, 
05.25 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Росселла”.
11.40 Д/с “Тайська кухня”.
12.05, 14.15 Телепродаж.
12.30 Д/с “Кухня По”.
13.10, 04.05 #ВУкраїнi.
13.45, 17.15, 05.00 Плiч-о-плiч.
14.30 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
15.15 Хто в домi хазяїн.
15.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
16.15 Д/ф “Iндiя. Нацiональний парк 

Канха”.
17.30 Нашi грошi.
18.25, 02.25 Тема дня.
19.25 Клубний чемпiонат свiту з футболу 

FIFA 2019 (Катар). Доха. Аль-Садд 
- Iєнген Спорт.

21.50 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.20 Д/с “Левиний рик”.
23.45, 05.15 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.10 Перша шпальта.
03.40 Схеми. Корупцiя в деталях.
04.35 Спiльно.

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

00.45, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку 11”.
13.15, 14.15 “Свiт навиворiт 4: В`єтнам”.
15.25 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.10 Т/с “Кухня”.
21.45, 22.15 Т/с “Папiк”.
23.00 “Свiт навиворiт. Рекордний полiт 

Україною”.
00.15, 00.55 “Свiт навиворiт”.
02.10 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05, 12.25 Т/с “Знайомство з батьками”.
13.25 Т/с “Дамське щастя”.
14.30, 15.25 “Речдок”.
16.20 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство”.
18.00, 19.00, 01.50 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “По рiзних берегах”.
23.50 Х/ф “Бiлоруський вокзал”.
02.35 “Подробицi” - “Час”.
03.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.10 “Top Shop”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
12.00, 13.20 Х/ф “Максимальний ризик”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
17.00 Х/ф “Пiдривник”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
22.35 Х/ф “Нiндзя-вбивця”.
00.40 Т/с “Володимирська, 15”.
02.15 Стоп-10.

ÑТБ
06.25, 08.45 Т/с “Коли ми вдома”.
10.40 МастерШеф.
15.20 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Битва екстрасенсiв.
21.00, 23.45 Т/с “Я все тобi доведу”.
00.00 Зваженi та щасливi.
02.10 “Зважся!”.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.15 Зона ночi.
05.10 Абзац.
06.55, 08.15 Kids` Time.
07.00 М/с “Том i Джерi”.
08.20 Суперiнтуїцiя.
10.10 Т/с “Новенька”.
11.10 Т/с “Цiлком таємне”.
16.00, 21.00 Improv Live Show.
17.00, 19.00 Дiти проти зiрок.
22.00 Т/с “Будиночок на щастя”.
23.10 Х/ф “Iлюзiя польоту”.
01.10 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.35 Полiгон.
07.00, 08.00, 21.25, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода 

в Українi.
07.15, 07.30, 08.15 Хронiка дня.
07.25, 08.55, 10.50 Огляд преси.
07.45 Драйв.
07.55, 08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 22.55 Погода на курортах.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.

09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 
17.10, 18.10, 19.50, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10, 23.15, 02.15, 05.15 Машина часу.
15.30 Невигаданi iсторiї.
22.10 Лiнiйка документальних проектiв.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с “Черговий лiкар 6”.
16.00, 01.00, 02.15 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Спадкоємцi”, 13 i 14 с.
23.30 Фронт 14/19.
01.45 Телемагазин.
04.45 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.15, 18.10, 00.10 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
15.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.00, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
20.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
01.10 Т/с “Дорогий лiкар”.
03.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.30 Х/ф “Нi пуху, нi пера”.
07.50, 17.00, 03.10 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Алегро з вогнем”.
10.35, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 “Свiдок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
14.05, 16.50 “Речовий доказ”.
18.20 “Вартiсть життя”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.40 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.40 “Легенди бандитської Одеси”.
04.00 “Правда життя”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 17.30, 18.30, 20.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.30, 17.00, 18.00, 21.00 Танька i Во-

лодька.
09.30, 00.00 Сiмейка У.
10.00 СуперЖiнка.
11.00, 19.00 4 весiлля.
12.00, 03.15 Панянка-селянка.
13.00 Т/с “Рання пташка 2”.
14.00 Х/ф “Бiбi та Тiна”.
15.30 Вечiрка.
22.00 Т/с “Королi палат”.
23.00 Казки У.

01.00 17+.
02.00 Теорiя зради.
02.50 Т/с “Домашнiй арешт”.
04.05 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.00, 01.40 Правда життя.
09.05, 00.30 Речовий доказ.
10.15, 16.50 Смертельна зустрiч.
11.15, 17.50 Як працюють машини.
12.15 Україна: забута iсторiя.
13.05 Мiстична Україна.
13.55, 02.40 Скептик.
14.55, 23.30 Загадки Всесвiту.
15.55, 21.45 Життя пiсля людей.
18.50, 20.45 Їжа богiв.
19.50 Брама часу.
22.35 Невiдома Пiвденна Америка.

Enter-фіëьм
04.55 Х/ф “Владика Андрiй”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 10.25 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
11.15 Х/ф “Чорна долина”.
13.05 Х/ф “Заповiт турецького аги”.
14.55 Т/с “Вiчний поклик”, 3-5 с.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
21.00, 01.20 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Приходьте завтра”.
00.40, 02.45 “Зорянi долi”.
00.50 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.50 “Решала”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.10 “Загублений свiт”.
13.10 Х/ф “Пiсля шторму”.

15.10 Х/ф “Люди Iкс 3”.
19.25 Т/с “Команда”.
21.30, 23.05 Т/с “CSI: Мiсце злочину 3”.
00.55 Х/ф “Сага: Прокляття Тiнi”.
02.30 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Рух опору”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.40 М/ф “Сiмпсони”.
13.10 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.25 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
16.20 Все женщини ведьми.
19.00 Т/с “СуперКопи”.
20.30 Т/с “Морська полiцiя. Полювання 

на вбивць”.
00.00 Мамареготала.
02.55 “Роздовбаї”.
04.10 Чистоплюї.

ªâроñïорò
01.05 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк-Луїс. 

Жiнки. Швидкiсний спуск. Спроба 1.
01.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк-Луїс. 

Жiнки. Швидкiсний спуск. Спроба 2.
02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк-Луїс. 

Жiнки. Супергiгант.
03.15, 11.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер 

Крiк. Чоловiки. Супергiгант.
04.00, 09.30, 14.05 Снукер. Scottish Open. 

День 2.
06.00, 07.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Нижнiй Тагiл. Чоловiки. 
HS 134.

09.00 “Краще з кiнного спорту”.
12.40 Гольф. PGA Tour. Hero World 

Challenge. Огляд.
13.50 Легка атлетика. Напiвмарафон. Са-

хара.
14.45, 20.00, 20.45 Снукер. Scottish Open. 

День 3.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 11.20, 11.40, 19.30, 01.45, 

03.45 Топ-матч.
06.10 Iнтер - Барселона. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.10 Челсi - Лiлль. Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.25, 18.25 Журнал Лiги Європи.
11.30, 19.20 Yellow.
11.55 Live. Шахтар - Аталанта. Юнацька 

Лiга УЄФА.
13.55 Зальцбург - Лiверпуль. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
16.05 “Лiга чемпiонiв. Online”.
19.40 Live. Динамо (З) - Ман Сiтi. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
21.50 Live. Байєр - Ювентус. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
23.55 Баварiя - Тоттенхем. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
01.55 Шахтар - Аталанта. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
03.55 Александрiя - Ворскла. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 М/с “Дуда i Дада”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 16.50, 22.20, 23.25, 02.00, 
05.25 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Росселла”.
11.40 Д/с “Тайська кухня”.
12.05, 14.15 Телепродаж.
12.30 Д/с “Кухня По”.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.30 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
15.15 Д/с “Браво, шеф!”
16.15 #ВУкраїнi.
17.15 “Зворотнiй вiдлiк”.
19.30, 02.30 ЧС з хокею з шайбою серед 

юнiорiв U20. Польща - Україна.
22.55 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.00 Телепродаж Тюсо.
05.05 52 вiкенди.

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

00.55, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку 11”.
13.15, 14.15 “Свiт навиворiт 4: В`єтнам”.
15.20 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.15, 20.55 Т/с “Кухня”.
21.30, 22.00 Т/с “Папiк”.
22.30 “Право на владу”.
01.05 Х/ф “Екiпаж”.
04.25 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05, 12.25 Т/с “Знайомство з батьками”.
13.25 Т/с “Дамське щастя”.
14.30, 15.25 “Речдок”.
16.20 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство”.
18.00, 19.00, 01.40 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “По рiзних берегах”.
23.45 Х/ф “Балада про доблесного лица-

ря Айвенго”.
02.25 “Подробицi” - “Час”.
03.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.10 “Top Shop”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.

09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.

10.10 Секретний фронт.
12.05, 13.20 Х/ф “Пiдривник”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
16.50 Х/ф “Максимальний ризик”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi. Дайджест.
22.40 Х/ф “Одинак”.
00.40 Х/ф “Нiндзя-вбивця”.
02.20 Стоп-10.

ÑТБ
06.50 Т/с “Коли ми вдома”.
10.45 МастерШеф.
14.35 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.55 Зваженi та щасливi.
21.00, 23.45 Т/с “Я все тобi доведу”.
00.00 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.15 Зона ночi.
04.10 Абзац.
06.05, 07.35 Kids` Time.
06.10 М/с “Том i Джерi”.
07.40 Ревiзор.
10.20 Т/с “Новенька”.
11.20 Т/с “Цiлком таємне”.
16.00, 21.00 Божевiльна зiрка.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
22.00 Т/с “Будиночок на щастя”.
23.00 Х/ф “П`ятдесят вiдтiнкiв темряви”.
01.10 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15, 08.55, 10.50 Огляд преси.
06.20, 14.10, 23.15, 02.15, 05.35 Маши-

на часу.
07.00, 08.00, 21.25, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода 

в Українi.
07.15, 08.15 Хронiка дня.
07.55, 08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 22.55 Погода на курортах.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.10, 19.50, 00.20, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

15.30 Невигаданi iсторiї.
22.10 Спостерiгач.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.
05.15 Полiгон.

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

Сьогоднi.

09.30 Зоряний шлях.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с “Черговий лiкар 6”.
16.00, 00.00, 02.15 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Спадкоємцi”.
23.20 Слiдами енергетичної капiтуляцiї, 

ч. 2.
01.45 Телемагазин.
04.45 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.15, 18.10, 01.10 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
15.00, 00.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.00, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
20.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
02.00 Т/с “Дорогий лiкар”.
03.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.05 Х/ф “Поет i княжна”.
07.50, 17.00, 03.00 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Iподром”.
10.50, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 “Свiдок”.
12.50 “Вартiсть життя”.
14.10, 16.50 “Речовий доказ”.
18.20, 04.00 “Правда життя”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.40 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.40 “Легенди бандитської Одеси”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 17.30, 18.30, 20.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
08.30, 17.00, 18.00, 21.00 Танька i Во-

лодька.
09.30, 00.00 Сiмейка У.
10.00 СуперЖiнка.
11.00, 19.00 4 весiлля.
12.00 Панянка-селянка.
13.00 Т/с “Рання пташка 2”.
14.00 Х/ф “Бiбi та Тiна: Зачарованi”.
15.30 Вечiрка.
22.00 Т/с “Королi палат”.
23.00 Казки У.
01.00 17+.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
21.30 “Watchdogs”.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.15, 01.30 Правда життя.
09.10, 00.20 Речовий доказ.
10.20 Дикi i озброєнi.
11.20 Як працюють машини.
12.20 Україна: забута iсторiя.
13.10 Мiстична Україна.
14.10 Скептик.
15.10, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.05, 21.45 Життя пiсля людей.
17.00 Смертельна зустрiч.
18.00 Сучаснi дива.
18.50, 20.45 Їжа богiв.
19.50 Брама часу.
22.35 Невiдома Пiвденна Америка.
02.35 Бiзнес на залякуваннi.
03.30 Єврорабинi.
04.15 Професiя - альфонс.
05.05 Аджимушкай. Пiдземелля смертi.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Чорна долина”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 09.55 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.40 Х/ф “Богдан-Зиновiй Хмельниць-

кий”.
13.00 Х/ф “Хлопчиська з вулицi Пал”.
15.00 Т/с “Вiчний поклик”, 5-7 с.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
21.00, 01.20 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Артист з Коханiвки”.
00.20, 02.45, 02.55 “Зорянi долi”.
00.50 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.35 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.50 “Решала”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
13.05 “Помста природи”.
13.50 Х/ф “Територiя ¹8”.
15.20 Х/ф “Таємний план”.
19.25 Т/с “Команда”.
21.35, 23.20 Т/с “CSI: Мiсце злочину 3”.
01.10 Т/с “Зустрiчна смуга”.
01.55 “Облом.UA”.
03.45 17 тур ЧУ з футболу. “Карпати” - 

“Десна”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Рух опору”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.40 М/ф “Сiмпсони”.
13.10 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.25 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
16.20 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
19.00 Т/с “СуперКопи”.
20.30 Т/с “Морська полiцiя. Полювання 

на вбивць”.
00.00 Мамареготала.
02.50 “Роздовбаї”.
04.10 Чистоплюї.

ªâроñïорò
01.05 Лижнi перегони. Кубок свiту. 

Лiллехаммер. Жiнки. Скiатлон.
01.45 Лижнi перегони. Кубок свiту. 

Лiллехаммер. Жiнки. Естафета.
02.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. 

Лiллехаммер. Чоловiки. Скiатлон.
03.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. 

Лiллехаммер. Чоловiки. Естафета.
04.00, 09.35, 14.00 Снукер. Scottish Open. 

День 3.
06.00 “Краще з кiнного спорту”.
06.30 Лижне двоборство. Кубок свiту. 

Лiллехаммер. HS 98.
07.15 Лижне двоборство. Кубок свiту. 

Лiллехаммер. Команди.
08.15 Лижне двоборство. Кубок свiту. 

Лiллехаммер. HS 140.
09.00 Лижне двоборство. Кубок свiту. 

Лiллехаммер. Гонка переслiдування. 
10 км.

11.30, 12.45 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Нижнiй Тагiл. Чоловiки. 
HS 134.

14.45, 20.00, 20.45 Снукер. Scottish Open. 
День 4.

19.00 Гольф. PGA Tour. Hero World 
Challenge. Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 18.55, 05.30 Топ-матч.
06.10 Шахтар - Аталанта. Юнацька Лiга 

УЄФА.
08.00, 00.45 Yellow.
08.10 Динамо (З) - Ман Сiтi. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
10.00, 15.40, 20.40, 22.45 Футбол News.
10.25, 00.55 Байєр - Ювентус. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.10 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.05 Баварiя - Тоттенхем. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
14.50 Журнал Лiги Європи.
16.05 Шахтар - Аталанта. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
17.55 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
19.00, 23.55 “Шлях до Гданьська”.
19.50 Live. Динамо (К) - Лугано. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
21.50 Live. Гент - Александрiя. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
02.45 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
03.40 Стандард - Арсенал. Лiга Євро-

пи УЄФА.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

11 грудня

12 грудня
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UA:Перший
06.00 М/с “Дуда i Дада”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 15.00, 

18.00, 20.30, 23.20, 02.00 Новини.
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-

ку, Країно!
09.30, 02.25 “Зворотнiй вiдлiк”.
11.45 Д/с “Дикi тварини”.
12.20 Бiатлон. Кубок свiту. II етап. Спринт 

7 км. Жiнки.
14.00, 19.55 Д/с “Акулячий маг”.
14.30 Д/с “Аромати Пiвденної Африки”.
15.15, 04.15 Бiатлон. Кубок свiту. II етап. 

Спринт 10 км. Чоловiки.
16.50 Український бал.
17.55 VoxCheck.
18.25 Тема дня.
19.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
21.00, 22.40 Скелетон. Кубок свiту. II етап.
22.00 Перша шпальта.
23.45 Погода.
00.00 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, 

04.00 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Одруження наослiп 5”.
13.35, 14.30 “Свiт навиворiт 4: В`єтнам”.
15.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.35, 23.10 “Лiга смiху”.
22.45 “#Гуднайт_Клаб”.
01.15 Х/ф “Роман з каменем”.
05.05 “Свiтське життя”.

Iíòер
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05, 12.25 Т/с “Знайомство з батьками”.
13.25 Т/с “Дамське щастя”.
14.30, 15.25, 23.50 “Речдок”.
16.20 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство”.
18.00, 01.45 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
03.15 “Чекай на мене. Україна”.
04.40 Х/ф “Гусарська балада”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Студiя Вашингтон.
04.35, 01.50 Факти.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.

09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.

09.55 Антизомбi. Дайджест.
10.50, 13.20 Т/с “Вижити за будь-яку 

цiну”.
11.05, 22.50 “На трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.20 Х/ф “Одинак”.
16.45 Х/ф “Злочинець”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Дизель шоу.
02.20 Стоп-10.

ÑТБ
07.00 Т/с “Коли ми вдома”.
09.55, 18.55, 22.45 МастерШеф.
14.50 Хата на тата.
17.25 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
23.15 Х-Фактор.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.05 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.45, 06.35 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi”.
06.40 Пристрастi за Ревiзором.
08.40 Х/ф “Iлюзiя польоту”.
10.30 Le Маршрут.
11.30, 12.30 Т/с “Новенька”.
16.20, 19.00 Топ-модель по-українськи.
21.40 Т/с “Будиночок на щастя”.
22.50 Х/ф “Хтивий дiдусь”.
00.50 Пiдпiльний СтендАп.
02.00 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15, 08.55, 10.50 Огляд преси.
06.25, 14.10, 23.15, 02.15 Машина часу.
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 07.30, 08.15 Хронiка дня.
07.25 Драйв.
07.55, 08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 00.20 Погода на курортах.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 

16.10, 18.10, 19.50, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

12.55, 15.55, 18.55 Погода в Українi.
15.30 Невигаданi iсторiї.
17.10 Кендзьор.
22.10 Лiнiйка документальних проектiв.
00.50 ID Journal.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.15 Феєрiя мандрiв.
05.15 Рандеву.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.30, 06.00 Зоряний шлях.
11.20, 04.20 Реальна мiстика.
13.30 Т/с “Я заплачу завтра”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Я заплачу завтра”.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с “З минулого з любов`ю”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “З минулого з любов`ю”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.15, 01.40 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
15.00, 00.40, 02.30 “Орел i решка. Навко-

ло свiту”.
16.00, 22.40 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
18.00 Х/ф “Красунчик”.
20.15 Х/ф “Красунчик 2”.

ÍТÍ
05.00 “Top Shop”.
06.00 Х/ф “Сiмейний каламбур, або Хто 

кому хто”.
07.50, 17.00, 02.50 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Вантаж без маркування”.
10.50, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.20 “Свiдок”.
12.50, 04.00 “Правда життя”.
14.10, 16.50, 03.00 “Речовий доказ”.
18.20 “Таємницi свiту”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.30 “Таємницi кримiнального свiту”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 20.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
08.30 Танька i Володька.
09.30 Сiмейка У.
10.00 СуперЖiнка.
11.00, 19.00 4 весiлля.
12.00 Панянка-селянка.
13.00 Т/с “Рання пташка 2”.
14.00 Х/ф “Бiбi та Тiна: Дiвчата проти 

хлопцiв”.
15.50 Вечiрка.
17.20 Х/ф “Перевiзник 2”.
21.00 Х/ф “Гарфiлд”.
22.20 Х/ф “Iнша жiнка”.
00.20 17+.
01.50 Теорiя зради.
02.40 БарДак.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 “Репор-
тер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.15, 16.30 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.15, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

16.10 “Кримiнал. Пiдсумки” з С. Вардою 
та К. Трушик.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.30 “Влада хохотала”.
19.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
22.00 “Поярков. News”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.45, 01.30 Правда життя.
09.20, 00.20 Речовий доказ.
10.30 Смертельна зустрiч.
11.30, 18.00 Сучаснi дива.
12.20 Україна: забута iсторiя.
13.10 Мiстична Україна.
14.05 Код доступу.
15.05, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.05, 21.45 Життя пiсля людей.
17.00 Дикi i озброєнi.
18.50, 20.45 Їжа богiв.
19.50 Брама часу.
22.35 Невiдома Пiвденна Америка.
02.40 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.20 Х/ф “Запорожець за Дунаєм”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 09.55 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.40 Х/ф “Владика Андрiй”.
13.05 Х/ф “П`ята печатка”.
15.05 Т/с “Вiчний поклик”, 8-10 с.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
21.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
02.00 “Зорянi долi”.
02.45 Кiноляпи.
03.35 Саундтреки.
04.35 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.50 “Рiшала 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00 Х/ф “Люди Iкс 2”.
15.25 Х/ф “Кон експрес”.
19.25 Х/ф “Подвiйнi неприємностi”.
21.10 Х/ф “Втiкачi”.
23.05 Х/ф “Харлей Девiдсон i ковбой 

Мальборо”.
01.00 Х/ф “Литовське весiлля”.
02.30 “Облом.UA”.
03.50 “Цiлком таємно-2017”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Рух опору”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.40 М/ф “Сiмпсони”.

13.10 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.00 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
16.00 Все женщини ведьми.
18.40 Т/с “СуперКопи”.
20.15 Х/ф “Крiд: Спадок Роккi”.
23.00 Без краватки.
23.30 Т/с “Морська полiцiя. Полювання 

на вбивць”.
01.25 Мамареготала. Найкраще.
04.00 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
01.05 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер Крiк. 

Чоловiки. Супергiгант.
01.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер Крiк. 

Чоловiки. Швидкiсний спуск.
02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер Крiк. 

Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 1.
03.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер Крiк. 

Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
04.00, 09.35 Снукер. Scottish Open. День 4.
06.00 Фрiстайл. Кубок свiту. Валь То-

ранс. Крос.
06.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк-Луїс. 

Жiнки. Швидкiсний спуск. Спроба 1.
07.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк-Луїс. 

Жiнки. Швидкiсний спуск. Спроба 2.
08.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк-Луїс. 

Жiнки. Супергiгант.
11.30 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. 

Жiнки. Iндивiдуальнi перегони.
12.20, 18.00 Бiатлон. Кубок свiту. 

Хохфiльцен. Жiнки. Спринт.
13.50 Сноуборд. Кубок свiту. Монта-

фон. Крос.
15.15, 18.55 Бiатлон. Кубок свiту. 

Хохфiльцен. Чоловiки. Спринт.
16.40 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 

свiту. Клiгенталь. HS 140.
19.55, 20.45 Снукер. Scottish Open. 1/4 

фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 23.40 Yellow.
06.10 Шахтар - Аталанта. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.00, 21.30 Топ-матч.
08.10, 01.15 Лудогорець - Ференцварош. 

Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Рома - Вольфсберг. Лiга Євро-

пи УЄФА.
12.10 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.05 Iнтер - Барселона. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
14.50 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.05, 20.35 “Шлях до Гданьська”.
16.55 Динамо (К) - Лугано. Лiга Євро-

пи УЄФА.
18.45 Гент - Александрiя. Лiга Євро-

пи УЄФА.
21.40 Live. Лiлль - Монпельє. Чемпiонат 

Францiї.
23.50 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
00.45 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
03.05 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
03.35 Хоффенхайм - Аугсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
05.25 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
05.55 Програма передач.

UA:Перший
06.00 М/с “Дуда i Дада”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 19.25, 02.10, 05.20 

Новини.
09.30 Енеїда.
10.25, 14.55 Телепродаж.
10.45 Хто в домi хазяїн.
11.15 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
11.45 Д/с “Мегаполiси”.
12.20, 02.35 Бiатлон. Кубок свiту. II етап. 

Естафета 4х6 км. Жiнки.
13.50 Український бал.
15.15 #ВУкраїнi.
15.45, 04.05 Бiатлон. Кубок свiту. II етап. 

Переслiдування 12,5 км. Чоловiки.
16.55 Клубний чемпiонат свiту з футболу 

FIFA 2019 (Катар). Доха. Аль-Хiляль 
- Есперанс.

18.50 Д/с “Акулячий маг”.
19.50 ЧС з хокею з шайбою серед юнiорiв 

U20. Україна - Естонiя.
22.25 Клубний чемпiонат свiту з футбо-

лу FIFA 2019 (Катар). Доха. Мон-
террей - W 1.

00.10 Телепродаж Тюсо.
05.40 Плiч-о-плiч.

Êаíаë “1+1”
06.00 М/ф.
06.25, 07.15 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00 “Свiт навиворiт”.
10.20 Х/ф “Великий”.
12.25 Х/ф “Брехливий брехун”.
14.15 Х/ф “Dzidzio. Перший раз”.
16.30, 21.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
19.30, 05.15 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.20, 00.20 “Свiтське життя”.
01.20 “Лiга смiху”.
04.00 “Грошi”.

Iíòер
06.10 Х/ф “Дiвчина з гiтарою”.
08.00 “Шiсть соток”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00, 00.20 “Таїсiя Повалiй. Сьогоднi i 

завжди”.
12.00 Х/ф “Кохана жiнка механiка Гав-

рилова”.
13 . 40  Х/ф “Найприваблив iша  i 

найсимпатичнiша”.
15.15 Х/ф “Солодка жiнка”.
17.10, 20.30 Т/с “По рiзних берегах”.
20.00 “Подробицi”.
22.00 Концерт Таїсiї Повалiй “Серце - бу-

динок для любовi”.
01.25 Х/ф “Казка про жiнку i чоловiка”.
03.00 “Подробицi” - “Час”.
03.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.00 “Орел i решка. Чудеса свiту”.

ICTV
05.40 Скарб нацiї.
05.50 Еврика!
06.00 Факти.
06.25 Особливостi нацiональної роботи.
08.05 Я зняв!
09.50 Т/с “Вижити за будь-яку цiну”.
12.45 Факти. День.
13.00 Дизель шоу.
14.30 Т/с “Пес”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Гладiатор”.
22.00 Х/ф “Троя”.
01.00 Х/ф “Легiон”.
02.40 Т/с “Нiконов i Ко”.

ÑТБ
05.15 Хата на тата.
06.50 Прокинься з Ектором!
07.50 Зваженi та щасливi.
09.40 “Зважся!”.
10.40 Т/с “Я все тобi доведу”.
19.00 Х-Фактор.
21.35 Х-Фактор. Пiдсумки голосування.
22.30 МастерШеф.

Íоâий êаíаë
03.00, 01.20 Зона ночi.
05.35, 06.45 Kids` Time.
05.40 М/с “Лунтiк”.
06.50 М/с “Том i Джерi”.
07.40 Таємний агент.
09.00 Таємний агент. Пост-шоу.
10.30 Дiти проти зiрок.
12.30 Хто проти блондинок.
14.30, 23.50 Хто зверху? (12+).
16.20 М/ф “Зоотрополiс”.
18.30 Х/ф “Перший месник”.
21.00 Х/ф “Перший месник: Друга вiйна”.

5 êаíаë
06.00 Час-Time.
06.20, 10.10, 13.30, 14.15, 00.20, 02.40, 

04.10 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

07.20, 11.10, 03.40 Феєрiя мандрiв.
07.45, 08.50, 21.55, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.15, 17.15 Хронiка тижня.
09.15 Автопiлот-новини.
09.25 Укравтоконтинент.
09.40 Натхнення.
10.50 Афiша.
12.10 Олiмпiйськi iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
12.35 Медекспертиза.
13.10 Невигаданi iсторiї.
13.50 Навчайся з нами.
15.40 Зi злагодою в серцi.
16.15 Кендзьор.
18.00 Є сенс.
18.30, 23.15 Про вiйсько.
19.25 Особливий погляд.

20.00, 01.15, 05.15 Рандеву.
21.30, 03.00 Вiкно до Америки.
22.05 Лiнiйка документальних проєктiв.
02.15 Полiгон.
03.20 Кiно з Я. Соколовою.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 04.50 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Спадкоємцi”, 9-14 с.
15.20 Т/с “Спадкоємцi”.
17.00 Т/с “Не смiй менi говорити “про-

щай!”, 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Не смiй менi говорити “про-

щай!”.
23.10 Х/ф “Маша i ведмiдь”.
01.00 Х/ф “Олександра”.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Олександра”.
03.15 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до початку часiв”.
08.30 “Ух ти show”.
09.40 М/ф “Земля до початку часiв 10: 

Мiграцiя довгошиїв”.
11.15 Х/ф “Красунчик”.
13.20 Х/ф “Красунчик 2”.
15.40, 02.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.00 Х/ф “Впусти мене. Сага”.
02.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00, 04.55 “Top Shop”.
06.00 Х/ф “Зворотного шляху немає”.
10.05 Х/ф “Морський характер”.
12.00 “Легенди карного розшуку”.
15.35, 02.05 “Випадковий свiдок”.
18.00 “Крутi 90-тi”.
19.00, 01.35 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Невловимi месники”.
21.00 Х/ф “Кодекс злодiя”.
23.00 Х/ф “Рейд”.
01.00 “Пiвдень. Нерадянський Союз”.
03.00 “Речовий доказ”.
04.00 “Легенди бандитського Києва”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 М/ф “Червона Шапка проти зла”.
11.50 Х/ф “Три пера”.
13.00 Т/с “Королi палат”.
17.00 Х/ф “Iнша жiнка”.
19.00, 20.00, 21.00 Танька i Володька.
19.30, 20.30 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Iгри Приколiв.
23.00 Сiмейка У.
01.00 17+.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

15.00, 16.00, 17.00 “Репортер”. Но-
вини.

09.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
10.10 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Тру-

шик.

11.15, 12.15, 13.15 “Акценти” з Н. Фiцич.
14.15, 15.15, 16.15 “Великий марафон” з П. 

Рольником, О. Близнюком, О. Кур-
бановою та О. Шилкiною.

17.10 “Щасливе iнтерв`ю”.
18.00, 19.00, 20.00 Ток-шоу в прямому 

ефiрi з Л. Мамедовою.
21.00 “Прямий доказ”.
21.30 “Влада хохотала”.
22.00 “The Week”. Мiжнародний огляд з Т. 

Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.55, 23.40 Мiстична Україна.
08.45, 18.30 Брама часу.
10.15 Речовий доказ.
11.25, 21.00 Всесвiт всерединi нас.
13.15, 22.50 Сучаснi дива.
14.05 Загадки Всесвiту.
15.45 Невiдома Пiвденна Америка.
00.30 Шосте вiдчуття. Дар чи прокляття?
01.20 Ролан Биков.
02.10 Потойбiччя. Сни.
03.00 Легендарнi замки Закарпаття.
03.45 Академiк Корольов.
04.35 Юрiй Нiкулiн.
05.20 Актори-фронтовики.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Приходьте завтра”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.35 “Телемагазин”.
08.00, 09.30 “Невiдома версiя”.
10.15 Х/ф “Загублене мiсто”.
12.05 Х/ф “Iзi”.
13.55 Х/ф “Зникла експедицiя”.
16.20 Х/ф “Золота рiчка”.
18.00 Х/ф “Молодий майстер”.
20.00 Х/ф “Лорд Дракон”.
21.45 Х/ф “Наказано узяти живим”.
23.15 Х/ф “Пiдiрване пекло”.
00.55 Х/ф “Танк КВ-2”.
03.05 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.
04.25 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.45 “ДжеДАI”.
08.10 “Загублений свiт”.
13.15 Х/ф “Подвiйнi неприємностi”.
15.00 Х/ф “Харлей Девiдсон i ковбой 

Мальборо”.
16.55 18 тур ЧУ з футболу. “Зоря” - “Шах-

тар”.
19.00 Х/ф “Гонщик”.
21.10 Х/ф “Прибрати Картера”.
23.10 Х/ф “Смертельний ринг”.
00.55 Х/ф “Дефектнi”.
02.30 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
05.30, 05.35 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Рух опору”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.50 Середземноморський Check-in.
10.55 Пiвнiчний Check-in.
12.00 М/ф “Сiмпсони”.

15.00 Х/ф “Морськi котики”.
17.15 Х/ф “Великий рейд”.
20.00 Х/ф “Талановитий мiстер Рiплi”.
22.50 Х/ф “Чотири пера”.
01.25 Мамареготала. Найкраще.
03.05 “Роздовбаї”.
04.25 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.10 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 

свiту. Клiгенталь. HS 140.
01.00, 06.00 Бiатлон. Кубок свiту. 

Хохфiльцен. Жiнки. Спринт.
01.45, 06.45, 15.00 Бiатлон. Кубок свiту. 

Хохфiльцен. Чоловiки. Спринт.
02.30, 07.30 Снукер. Scottish Open. 1/4 

фiналу.
04.00 Фрiстайл. Кубок свiту. Мiдна гора. 

Хафпайп.
05.00 Сноуборд. Кубок свiту. Монта-

фон. Крос.
09.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер Крiк. 

Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
10.20 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-

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

11.30, 18.55 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Санкт-Морiц. Жiнки. Супергiгант.

12.30 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Жiнки. Естафета.

13.50, 19.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-
д`Iзер. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

15.45 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Чоловiки. Гонка переслiдування.

16.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. Давос. 
Чоловiки i жiнки. Спринт. Вiльний 
стиль.

16.50 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 
свiту. Клiгенталь. HS 140. Команди.

20.00, 20.45 Снукер. Scottish Open. 1/2 
фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Челсi - Лiлль. Лiга чемпiонiв УЄФА.
07.45 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
08.15 Рома - Вольфсберг. Лiга Євро-

пи УЄФА.
10.00, 15.55, 22.30 Футбол News.
10.25, 16.15, 23.40 Yellow.
10.35 Шахтар - Аталанта. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.15 Динамо (К) - Лугано. Лiга Євро-

пи УЄФА.
13.55 Live. Гранада - Леванте. Чемпiонат 

Iспанiї.
16.25 Live. Баварiя - Вердер. Чемпiонат 

Нiмеччини.
17.15, 19.45 Футбол Tables.
18.25 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
18.55 Live. Наполi - Парма. Чемпiонат Iталiї.
20.55, 01.40, 03.45 Топ-матч.
21.10 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
21.40 Live. Дженоа - Сампдорiя. Чемпiонат 

Iталiї.
23.50 Львiв - Колос. Чемпiонат України.
01.55 Сосьєдад - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
03.55 Олiмпiк - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

13 грудня

14 грудня
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UA:Перший
06.00 М/с “Дуда i Дада”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 19.25, 01.10, 05.20 

Новини.
09.30 Енеїда.
10.30, 11.55 Телепродаж.
10.50 Д/ф “Пiвденнi моря. Атолл Бiкiнi”.
12.15 Д/с “Дикi тварини”.
12.50, 01.35 Бiатлон. Кубок свiту. II етап. 

Переслiдування 10 км. Жiнки.
13.50 Український бал.
14.50, 02.40 Бiатлон. Кубок свiту. II етап. 

Естафета 4х7,5 км. Чоловiки.
16.30 UA:Бiатлон. Студiя.
16.55 Перший на селi.
17.25, 04.15 #ВУкраїнi.
18.00 Д/с “Акулячий маг”.
18.30 Д/с “Левиний рик”.
19.50 ЧС з хокею з шайбою серед юнiорiв 

U20. Францiя - Україна.
22.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.55 Як дивитися кiно.
23.20 Х/ф “Теорема Зеро”.
04.40 Спiльно.
05.10 Погода.
05.40 Плiч-о-плiч.

Êаíаë “1+1”
06.00 М/ф.
06.25, 07.15 “Життя вiдомих людей”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 Лотерея “Лото-Забава”.
09.45 “Свiт навиворiт. Рекордний полiт 

Україною”.
11.00 Т/с “Кухня”.
14.00 Т/с “Папiк”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Т/с “Пригоди S Миколая”.
22.30 Х/ф “Iван Васильович змiнює 

професiю”.
00.25 Х/ф “Мiй найкращий ворог”.
02.20 “Лiга смiху”.
04.30 “#Гуднайт_Клаб”.
05.00 “ТСН”.

Iíòер
06.00 Х/ф “Мiльйон у шлюбнiй корзинi”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту”.
11.00 “Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєдняков”.
12.10 “Орел i решка. Перезавантаження 3”.
13.10 Т/с “Готель “Iмперiал”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Осiнь у Нью-Йорку”.
22.30 Х/ф “Довге падiння”.
00.25 “Речдок”.
03.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
03.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.10 “Top Shop”.

ICTV
05.20 Скарб нацiї.
05.25 Еврика!
05.35 Факти.
06.00 Не дай себе ошукати.
06.45 Громадянська оборона.
07.40 Антизомбi. Дайджест.
08.10 Секретний фронт. Дайджест.
09.05, 02.35 Т/с “Нiконов i Ко”.
10.50 Т/с “Вiддiл 44”.
12.40, 13.00 Х/ф “Троя”.
12.45 Факти. День.
15.50 Х/ф “Гладiатор”.
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф “Робiн Гуд”.
23.20 Х/ф “Помпеї”.
01.05 Х/ф “Дилер”.

ÑТБ
06.15, 09.55 Хата на тата.
09.00 Прокинься з Ектором!
18.05 Битва екстрасенсiв.
20.00 Один за всiх.
21.00 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00, 00.40 Зона ночi.
05.20 СтендАп Шоу.
06.10 Т/с “Будиночок на щастя”.
10.45, 12.45 Kids` Time.
10.50 М/ф “Зоотрополiс”.
12.50 Х/ф “Перший месник”.
15.10 Х/ф “Перший месник: Друга вiйна”.
18.00 Х/ф “Перший месник: Протисто-

яння”.
21.00 Х/ф “Примарний патруль”.
22.50 Х/ф “Глушина”.

5 êаíаë
06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.25, 13.30, 14.10, 20.00, 02.15 Маши-

на часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.10 Погода 
в Українi.

07.15, 04.20 Феєрiя мандрiв.
07.45, 08.50, 22.00, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.10, 08.55, 09.55, 11.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 00.15 Погода 
на курортах.

08.15, 19.25 Хронiка тижня.
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот-Тест.
09.20 Технопарк.
09.25 Драйв.
10.10, 03.15 Кiно з Я. Соколовою.
10.50 Афiша.
11.15 Vоїн - це я!
12.10, 23.15, 00.20 Невигаданi iсторiї.

12.30 Континент.
13.10 Медекспертиза.
15.10 Про вiйсько.
15.30 Паспортний сервiс.
16.10 Рандеву.
17.10 Особливий погляд.
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня з 

Анною Мiрошниченко.
21.40 Час-Time.
22.05 Лiнiйка документальних проєктiв.
00.50, 01.55 Огляд преси.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
08.30 Т/с “Не смiй менi говорити “про-

щай!”.
12.30 Т/с “З минулого з любов`ю”.
17.00 Т/с “Сiм`я на рiк”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Сiм`я на рiк”.
23.00 Т/с “Щоб побачити веселку”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Щоб побачити веселку”.
03.10 Х/ф “Маша i ведмiдь”.
04.40 Х/ф “Олександра”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до початку часiв”.
08.30 “Ух ти show”.
09.40 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
12.20 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.50 Х/ф “Острiв скарбiв”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.25 Х/ф “Допiнг для янголiв”.
07.00 “Страх у твоєму домi”.
10.30 Х/ф “Невловимi месники”.
12.00 Х/ф “Невизначена особа”.
13.55 Х/ф “Рабиня”.
17.00 Х/ф “Кодекс злодiя”.
19.00 Х/ф “Знову невловимi”.
21.35 Х/ф “Слiпий”.
23.20 Х/ф “Рейд”.
01.15 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.10 М/ф “Бджiлка Майя та медовi iгри”.
12.40 Х/ф “Принцеса Мален”.
13.50, 23.00 Сiмейка У.
16.40, 22.00 Iгри Приколiв.
17.40 Х/ф “Гарфiлд”.
19.00, 20.00, 21.00 Танька i Володька.
19.30, 20.30 Одного разу пiд Полтавою.
01.00 17+.
02.00 Теорiя зради.
02.50 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.15 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “Репор-
тер”. Новини.

09.10 “18 плюс” з С. Лойко та А. Тулин-
ською.

10.10 “Медексперт” з К. Трушик.
11.15, 12.15, 13.15 “Акценти” з Н. Фiцич.
14.15, 15.15, 16.15 “Великий марафон” з П. 

Рольником, О. Близнюком, О. Кур-
бановою та О. Шилкiною.

17.15 “Про особисте” з Н. Фiцич.
18.15, 19.00, 20.00 Ток-шоу в прямому 

ефiрi з Л. Мамедовою.
21.00 “Великi новини” з Т. Березовцем.
22.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.
22.30 “Влада хохотала”.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.40, 23.40 Мiстична Україна.
08.30, 18.30 Брама часу.
10.00 Речовий доказ.
11.10, 21.00 Всесвiт всерединi нас.
13.00, 22.50 Сучаснi дива.
13.50 Загадки Всесвiту.
15.30 Невiдома Пiвденна Америка.
17.30 Невiдома Австралiя.
00.30 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фіëьм
05.05 Х/ф “Зникла експедицiя”.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.25 “Невiдома версiя”.
09.30 Х/ф “Молодий майстер”.
11.30 Т/с “Циган”.
18.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.00 Х/ф “Крах iнженера Гарiна”.
02.45 Кiноляпи.
03.35 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.50 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.45 “ДжеДАI”.
11.10 Т/с “Опер за викликом”.
13.55 18 тур ЧУ з футболу. “Десна” - “Ди-

намо”.
16.00 Х/ф “Люди Iкс 3”.
18.00 Х/ф “Люди Iкс: Початок. Росомаха”.
20.10 Х/ф “Чорний яструб”.
23.00 “ПроФутбол”.
00.20 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Рух опору”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.50 Без краватки.
10.00 Азiйський Check-in.
11.00 Латиноамериканський Check-in.
12.00 М/ф “Сiмпсони”.

15.00 Х/ф “Чудова сiмка”.
17.50 Х/ф “Конан-руйнiвник”.
19.50 Х/ф “Подвiйний удар”.
22.00 Мамареготала.
00.00 Х/ф “Воєннi iгри”.
02.20 Мамареготала. Найкраще.
04.10 “Роздовбаї”.
04.35 Чистоплюї.

ªâроñïорò
00.35 Сноуборд. Кубок свiту. Мiдна гора. 

Хафпайп.
01.30 Сноуборд. Кубок свiту. Кортiна-

д`Ампеццо. Паралельний слалом.
02.35, 06.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Санкт-Морiц. Жiнки. Супергiгант.
03.15, 06.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-

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

04.00 Снукер. Scottish Open. 1/2 фiналу.
07.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 

свiту. Клiгенталь. HS 140. Команди.
08.30 Автоперегони. WTCR. Сепанг. 

Квалiфiкацiя.
09.00, 11.30 Автоперегони. WTCR. Сепанг. 

Перегони 1.
10.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-

д`Iзер. Чоловiки. Слалом. Спроба 1.
12.00, 13.40 Автоперегони. WTCR. Сепанг. 

Перегони 2.
13.00, 19.45 Бiатлон. Кубок свiту. 

Хо хф i л ь ц е н .  Ж i н к и .  Г о н к а 
переслiдування.

14.00 Автоперегони. WTCR. Сепанг. Пе-
регони 3.

15.00 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Чоловiки. Естафета.

16.35 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 
свiту. Клiгенталь. HS 140.

18.45 Лижнi перегони. Кубок свiту. Да-
вос. Чоловiки. 15 км. Вiльний стиль.

20.15, 20.45 Снукер. Scottish Open. Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Атлетiко - Осасуна. Чемпiонат Iспанiї.
07.45, 18.25 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15 Баварiя - Вердер. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 14.45, 23.00 Футбол News.
10.25 Олiмпiк - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
12.10 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
13.00, 18.55, 01.20 Журнал Лiги чемпiонiв.
13.30, 15.55 “Тур Online”.
13.55 Live. Ворскла - Карпати. Чемпiонат 

України.
16.25 Live. Вольфсбург - Боруссiя (М). 

Чемпiонат Нiмеччини.
17.15, 23.20, 03.50 Yellow.
19.25 Live. Севiлья - Вiльярреал. Чемпiонат 

Iспанiї.
20.15 Футбол Tables.
21.20 “Великий футбол”.
23.30 Фiорентiна - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
01.50 Ювентус - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
04.00 Брюгге - Мехелен. Чемпiонат Бельгiї.
05.50 Програма передач.

Íедіëя 15 грудня
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  TV-4
Поíедіëоê, 9 грóдíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
08.00, 20.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Холостячки» 
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.40 Твій дім
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Міранда з кригою»

Віâòороê, 10 грóдíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.35 Погляд зблизька
08.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Shift. Життя в цифрі
12.30 «Начинка»
13.00 Хіт-парад 
13.30, 01.00 Х.ф. «Джованні Фаль-

коне» 1с. +12 
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На га-

рячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Бруд» +18

Ñереда, 11 грóдíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.20, 19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На 

гарячому
07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Відкрита зона
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Година для дитини

12.10, 03.00 «Гал-кліп»
12.40 Твій дім
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Джованні Фальконе»
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 «Начинка»
22.40, 04.00 Х.ф. «Спокута» +16

Чеòâер, 12 грóдíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.20, 19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На 

гарячому
07.35 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 Формула здоров’я
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Ангел для Мей» 
15.45 Добрі традиції
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
19.55 Добрі традиції
20.00 Реальні справи
21.35 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Сестри Март на Різдво» 

П’яòíиця, 13 грóдíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.20, 19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На 

гарячому
07.35 Реальні справи 
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Смачна мандрівка 
11.00, 16.20 Година для дитини
12.10 «Гал-кліп»
12.40, 03.00 Сім’я від А до Я
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Френкі та Джон-

ні одружені» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Відкрита зона
17.30 «Начинка»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Поспішне рішення» 

Ñóáоòа, 14 грóдíя
06.00 Про кіно 
06.15, 11.00 Про нас
06.45, 09.15 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті

07.20 На гарячому
07.35 Х.ф.«Смак романтики» +12 
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
10.00, 19.00 Єдина країна
10.30 У фокусі Європа 
11.30 Твій дім
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф. «Останній по-

дарунок» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
15.00 Х.ф.«Молодший пілот» 
16.30, 02.30 Сім’я від А до Я
17.00, 03.00 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання 
19.30 Євромакс
20.10 Концерт дуету «Скриня «Ми-

солов’ї»
22.20, 04.00 Х.ф. «Дев’ять десятих»
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 15 грóдíя
06.00, 01.00 Х.ф.«Смак романтики»  
07.30, 09.50 Українські традиції
07.45, 08.40 Ранковий фітнес
08.00, 21.30 Єдина країна
09.00 Завтра-сьогодні
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божествен-

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

11.45 Про кіно 
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.30 Х.ф.«Молодший пілот»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Реальні справи 
17.25, 22.10 Добрі традиції
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
20.00, 03.00 Огляд світових подій
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф. «Легке захоплення» 
23.45 Час-тайм

  ТТБ
Поíедіëоê, 09 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Музика 
9.05 Енеїда 
9.35 Д/с “Дивовижні міста світу” 
10.30 Сильна доля 
11.20 Мультфільми
12.15, 15.10 Лайфхак українською
12.35 UA: Музика 
12.40 100 років української літера-

тури за 100 хвилин
12.50 Ранковий гість
13.00 “Діалоги” 
13.40 Д/с “Як працюють машини” 
14.25 :РадіоДень «Модуль знань» 
15.05 Школа доступності
15.20 Д/с “Левиний рик” 
16.05 Д/с “Як працюють міста” 

17.15 Лайфхак українською
17.25 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
17.40 Д/с “Життя з левами” 
18.10 Д/с Найекстремальніший” 
19.20 “Тема дня” 
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч- о-пліч 
20.51 “Тема дня” 
21.20 Наші гроші 
21.45 Своя земля
22.00 Д/с “Імперія” 

Віâòороê , 10 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Музика 
9,05 Енеїда 
9.35 Д/с “Дивовижні міста світу” 
10.30 Сильна доля
11.20 Мультфільми 
12.15, 16.50, 17.15 Лайфхак укра-

їнською
12.40 100 років української літера-

тури за 100 хвилин
12.50 Ранковий гість
13.00 “Тема дня” 
13.40 Д/с “Як працюють машини” 
14.30 Д/С “Наглядачі заповідника” 
15.15 Д/С “Пригоди Остіна Сті-

венса” 
16.05 Д/с “Найбільш завантаже-

ний у світі” 
17.25 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
17.40 Д/с “Життя з левами” 
18.10 Д/с “Таємниці людсько-

го мозку”
19.20 “Тема дня” 
19.45 Спільно
20.15 Своя земля
20.51 “Тема дня” 
21.20 Абетка
21.30 Х/ф «Холодна війна» 

Ñереда, 11 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.25 Д/с “Дивовижні міста світу” 
10.20 Сильна доля
11.05 Мультфільми
12.15, 15.10, 17.15 Лайфхак укра-

їнською
12.40 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
12.50 Ранковий гість
13.00 “Тема дня” 
13.40 Д/с “Як працюють машини” 
14.25 :РадіоДень «Модуль знань» 
15.05 Школа доступності
15.20 Д/С “Пригоди Остіна Сті-

венса” 
16.10 Д/с “Найбільш завантаже-

ний у світі” 
17.25 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
17.40 Д/с “Життя з левами” 
18.10 Д/с “Таємниці людсько-

го мозку” 
19.20 “Тема дня” 
19.45 Схеми. Корупція в деталях 

20.15 StopFakeNews 
20.51 “Тема дня” 
21.20 КримРеалії 
21.45 Твій дім 
22.00 Д/с “Імперія” 

Чеòâер, 12 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA: Музика 
9.05 Енеїда 
9.35 Д/с “Дивовижні міста світу” 
10.30 Сильна доля 
11.20 Мультфільми 
12.15, 16.05, 17.15 Лайфхак укра-

їнською
12.40 100 років української літера-

тури за 100 хвилин
12.45 Ранковий гість
13.00 Тема дня 
13.40 Д/с “Як працюють машини” 
14.30 Д/С “Наглядачі заповідника” 
15.15 Д/С “Пригоди Остіна Сті-

венса” 
16.10 Д/с “Найбільш завантаже-

ний у світі” 
17.25 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
17.40 Д/с “Життя з левами” 
18.10 Д/с “Таємниці людсько-

го мозку” 
19.20 “Тема дня” 
19.45 Наші гроші 
20.15 Пліч- о-пліч 
20.51 “Тема дня” 
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
21.45 Абетка
22.00 Д/с “Імперія” 

П’яòíиця, 13 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
7.35 “Файний ранок”
9.00 UA: Музика 
9.05 “Енеїда” 
9.35 Д/с “Дивовижні міста світу” 
10.25 Сильна доля 
11.15 Мультфільми
12.15, 12.40, 17.15 Лайфхак укра-

їнською
12.50 Ранковий гість
13.00 “Тема дня” 
13.40 Суспільно-політичне ток-шоу 

“Зворотний відлік” 
15.30 Як писати про економіку без 

помилок 
15.50 Д/С “Наглядачі заповідника”
16.15 Д/с “Найбільш завантаже-

ний у світі” 
17.25 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
17.40 Д/с “Життя з левами” 
18.10 Д/с “Таємниці людсько-

го мозку” 
19.20 “Тема дня” 
19.45 ВУКРАЇНІ
20.15 Сильні 
20.51 “Тема дня” 
21.20 «VoxCheck»
21.25 Х/ф “Гарні часи

Ñóáоòа, 14 грóдíя
7.00 Мультсеріал “Гон” 
7.50 Мультсеріал “Тачки проти” 
8.00 “Файний ранок”
9.30 Школа доступності 
9.35 Візитівки Карпат
9.40 Бук:Маршрут 
9.55 Енеїда 
10.25 UA: Фольк 
11.15 Д/с “Велике фотополюван-

ня Дага Гарднера” 
12.05 Д/с “Шамварі:територія ди-

ких тварин” 
13.00 ВУКРАЇНІ
13.25 Пліч-о-пліч 
13.40 Тема дня 
14.10 Українська література в іменах
14.20 Д/С “Пригоди Остіна Стівенса” 
15.10 Д/С “Наглядачі заповідника” 
15.35 Д/с “Останній шанс по-

бачити” 
16.30 Сильна доля 
17.20 Концертна програма Марії 

Бурмаки & Gypsy lyre “Нове 
та улюблене” 

18.15 Сильні 
18.30 Своя земля 
19.00 “Новини”
19.15 Діалоги
19.45 Спільно 
20.10 Бук:Маршрут 
20.20 UA: Музика 
20.35 АБЕТКА
21.05 Як дивитися кіно
21.10 Х/ф “Не хвилюйся, він да-

леко не піде” 

Íедіëя, 15 грóдíя
7.00 Мультфільми 
8.30 “Файний ранок”
9.30 Загадки чернівецьких атлантів
9.35 UA Музика
9.45 Лайфхак українською
9.55 Д/ц “Будь у тонусі” 
10.25 UA: Фольк 
11.15 Д/с “Велике фотополюван-

ня Дага Гарднера” 
11.40 Д/с “Шамварі: територія ди-

ких тварин” 
13.00 ВУКРАЇНІ
13.25 Пліч-о-пліч 
13.40 КримРеалії 
14.05 StopFakeNews 
14.15 Розсекречена історія
15.05 Українська література в 

іменах
15.15 Лайфхак українською
15.30 Д/с “Найбільш завантаже-

ний у світі”
16.15 Д/с “Останній шанс по-

бачити” 
17.20 Ювілейний концерт гурту 

“Піккардійська Терція” 
18.50 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
19.00 Твій дім 
19.15 Пліч-о-пліч 
19.40 Разом
20.10 #ВУКРАЇНІ 
20.35 Як дивитися кіно 
21.15 Х/ф « Звір» 
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СУП-ПЮРЕ ІЗ СУШЕНИХ 
ГРИБІВ

ПОТРІБНО: 100 сушених 
грибів, 400 г картоплі, 2 цибу-
лини, 1 л води (можна більше, 
або менше, залежно від бажаної 
густини), сіль, спеції до смаку, 
хлібні сухарики для подачі.

ПРИГОТУВАННЯ: сушені 
гриби промити і замочити у хо-
лодній воді мінімум на годину. 
Почищену картоплю порізати 
довільними шматочками. За-
мочені гриби дістати з води, в 
якій вони замочувалися, ще раз 
промити. Воду процідити че-
рез марлю (на дні можуть бути 
смітинки або пісок). «Грибну» 
воду злити в каструлю і поста-
вити на вогонь, довести до ки-
піння, покласти туди порізану 
картоплю і гриби. Закип’ятити 
і варити під кришкою 20 хви-
лин на мінімальному вогні. 
Тим часом дрібно порізати ци-
булину і підсмажити її на олії 
до золотистого кольору. Дода-
ти її в суп, посолити, додати 
спеції і варити ще 10 хв. Гото-
вий суп трішки остудити, змо-
лоти у блендері в пюре, зно-
ву довести до кипіння і зняти 
з вогню. Подавати з посіченою 
свіжою зеленню і часникови-
ми сухариками (порізані шма-
точки хліба викласти на деко 
в один шар, полити олією, змі-
шаною з подрібненим часни-
ком і підсушити в духовці хви-
лин 5-10 при температурі 200 
градусів).

ПІСНИЙ РИБНИЙ СУП  
З РИСОМ

ПОТРІБНО: 3 рибних голо-
ви (коропа чи іншої риби), 100 
г рису, 2 консерви в олії (бажано 
використовувати скумбрію), 1 
велика морквина, 6 картоплин, 
1 цибулина, зелень петрушки, 
сіль та чорний мелений перець 
(за смаком), лавровий листок.

ПРИГОТУВАННЯ: з рибних 
голів видалити очі й зябра. Ре-
тельно помити, залити водою і 
поставити на вогонь. Коли вода 
закипить, зняти пінку і варити 
доти, доки голови не почнуть 
розварюватися. Видалити їх, 

а бульйон процідити. Поклас-
ти в каструлю картоплю, нарі-
зану кубиками. Цибулю поріза-
ти кубиками, моркву — тонки-
ми кружальцями. Підсмажити 
подрібнені овочі на олії до про-
зорості. Рис висипати на сито й 
ретельно промити під проточ-
ною водою до «прозорої води». 
Покласти чисту крупу в буль-
йон, перемішати й варити піс-
ля закипання 15 хвилин. Дода-
ти готову засмажку та консерву 
разом із маринадом. Варити ще 
10 хвилин, періодично знімаю-
чи піну. Посолити, поперчити, 
додати лавровий листок та по-
січену зелень. Варити суп до го-
товності.

САЛАТ З КАРТОПЛЕЮ, 
ГРИБАМИ І КАПУСТОЮ

ПОТРІБНО: 6 середніх кар-
топлин, 250 г шампіньйонів, 1 
велика цибулина, 150 г кваше-
ної капусти, 2 ст. л. оливкової 
олії, 1 ст. л. бальзамічного оцту, 
0,5 ч. л. цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: карто-
плю і гриби відварити, наріза-
ти дрібними скибочками. До-
дати квашену капусту і наріза-
ну півкільцями цибулю. Запра-
вити сумішшю бальзамічного 
оцту, цукру і оливкової олії.

ПІСНИЙ САЛАТ  
ІЗ ПЕЧЕНОГО БУРЯКА  

З ГРИБАМИ
ПОТРІБНО: 3 буряки, 300 г 

печериць, 1 цибулина, 3 ст. лож-
ки олії, 1 ч. ложка оцту, щіпка 
цукрової пудри, сіль, спеції до 
смаку.

ПРИГОТУВАННЯ: буряк 
помити, загорнути у фольгу і 
запекти до м’якості в духовці 
(від 30 до 50 хвилин - залеж-
но від величини коренепло-
ду). Печериці помити, поріза-
ти пластинками. Цибулю порі-
зати півкільцями, підсмажити 
на олії до прозорості. Додати 
гриби, смажити 10 хв. до зміни 
кольору і зняти з вогню. Гото-
вий буряк остудити, почисти-
ти, порізати тонкими пластин-
ками або соломкою. Часточки 
буряка посипати сіллю та цу-
кровою пудрою, додати оцет і 
перемішати. З’єднати буряк зі 
смаженими грибами та цибу-
лею. Ще раз перемішати і за-
лишити на 30 хвилин для ма-
ринування. Подавати у глибо-
кому салатнику.

ЧАСНИКОВА КАРТОПЛЯ 
ПО-ІТАЛІЙСЬКИ

ПОТРІБНО: 3 середні карто-
плини, 1 пучок петрушки, 2 се-
редніх зубчики часнику, олив-
кова олія, сіль, мелений перець.

ПРИГОТУВАННЯ: карто-
плю відварити в мундирі в під-
соленій воді до готовності, хви-
лин 25-30. Готову картоплю 
трохи остудити, зняти шкірку. 
Розім’яти виделкою в окремій 
мисочці. Можна використову-
вати велику сковороду (26 см) 
і приготувати відразу всю кар-
топлю, але можна розділити на 
2 порції. На сковороді нагріти 
оливкову олію і обсмажити ру-
баний часник до золотистого. 
Він дасть неймовірний аромат. 
Часник дістати з олії. На сково-
роду викласти картоплю, дода-
ти подрібнену петрушку, посо-
лити і поперчити. Вилочкою ще 
трохи прим’яти картоплю, фор-
муючи один плоский млинець. 
Обсмажити на сильному вогні 
хвилин 5 до золотистого кольо-
ру. Тепер треба його переверну-
ти. Можна зробити це за допо-
могою обробної дошки: пере-
вернути на неї млинець і аку-
ратно перенести назад в сково-
роду. Можна додати ще трохи 
олії. Готову картоплю потрібно 
подавати відразу, поки скорин-
ка не розм’якшилася і приємно 
похрускує зі сметанним або ін-
шим соусом.

ХЕК ПО-ГАЛІСІЙСЬКИ

ПОТРІБНО: 500г  хека, 6-8 
картоплин, 1 цибулина, 2 зуб-
чики часнику, 1 ч. л. паприки, 
1 лавровий лист, пара гілочок 
петрушки, оливкова олія, сіль, 
чорний перець.

ПРИГОТУВАННЯ: приготу-
вати з хека філе. Приправити 
рибу сіллю, при бажанні збриз-
нути лимонним соком і відклас-
ти. Розігріти на сковороді або в 
жароміцній формі пару ложок 
оливкової олії і обсмажити до 
золотистого кольору подрібне-
ні цибулину і зубчик часнику. 
Нарізати картоплю «шайбами» 
товщиною 1,5-2 см і додати їх на 
сковороду, давши трохи обсма-
житись з обох сторін. Залити во-
дою настільки, щоб вона покри-
вала картоплю, додати лавровий 
лист, посолити і варити на не-
великому вогні протягом 15-20 
хвилин до розм’якшення карто-
плі.

Злити воду (або переклас-

ти овочі в іншу форму), припра-
вити картоплю чорним перцем, 
зверху розмістити хек і поста-
вити в духовку, розігріту до 180 
градусів, на 12-15 хвилин. Тим 
часом взяти сотейник, додати 
пару ложок оливкової олії і тон-
ко нарізаний зубчик часнику і 
гріти на найменшому вогні, щоб 
часник не смажився, а томився, 
повільно віддаючи олії свій аро-
мат. Коли риба буде готова, зня-
ти сотейник з вогню, додати па-
прику і перемішати. 

Розкласти по тарілках кар-
топлю, зверху покласти рибу і 
полити гарячою олією з папри-
кою. Прикрасити дрібно наріза-
ною петрушкою і подавати.

ПІСНІ КАРТОПЛЯНО-
КВАСОЛЕВІ КОТЛЕТИ

ПОТРІБНО: 500 г картоплі, 
400 г вареної квасолі, 1-2 цибу-
лини, сіль, мелений чорний пе-
рець, панірувальні сухарі, со-
няшникова олія.

ПРИГОТУВАННЯ: квасолю 
замочити  на ніч і зварити до го-
товності. Картоплю відварити 
у підсоленій воді, трішки осту-
дити. Цибулю дрібно порізати 
і підсмажити на пательні у не-
великій кількості олії. Карто-
плю і квасолю пропустити через 
м’ясорубку, додати сіль, меле-
ний чорний перець, обсмажену 
цибулю, перемішати. Сформува-
ти невеликі котлетки, обваляти 
в сухарях, обсмажити з обох бо-
ків до золотистої скоринки.

ВАРЕНИКИ З МАКОМ
ПОТРІБНО: для начинки - 

100 г маку, 1/4 скл. ядер волось-
ких горіхів, 1/2 скл. родзинок, 3 
ст. л. цукрової пудри.

ТІСТО: 3 скл. борошна, 2 ст. 
л. соняшникової олії, 1 скл. мі-
неральної води, 1/4 ч. л. солі.

ПРИГОТУВАННЯ: приго-
тувати начинку з маку. Мак за-
лити окропом (небагато, щоб 
вода тільки покрила мак), вари-
ти на мінімальному вогні 5-10 
хв., поки не випарується рідина. 
Зняти з вогню, додати волось-
кі горіхи та родзинки, змолоти 
у блендері. Коли охолоне, дода-
ти цукрову пудру, перемішати. 
Замісити тісто для вареників.  
В охолодженій воді розчинити 
сіль. Борошно просіяти в мис-
ку. Зробити в борошні ямку і по-
троху вливати воду та олію, по-
мішуючи ложкою. Потім руками 
на дошці чи столі інтенсивно 
вимісити не туге тісто, підсипа-

ючи борошно. Накрити сервет-
кою і залишити на 20 хвилин, 
щоб тісто «відпочило». Розка-
чати тісто в пласт приблизно 3 
мм. Вирізати склянкою невели-
кі кружечки, покласти в кожен 
по 1 чайній ложці макової на-
чинки, щільно заліпити. Варити 
вареники у підсоленій киплячій 
воді 3-5 хвилин після того, як 
спливуть на поверхню.

Подавати вареники з ма-
ком гарячими, поливши рід-
ким медом або посипавши цу-
кровою пудрою. Якщо готува-
тимете вареники з маком не в 
період посту, до тіста можна до-
дати яйце, мак запарити на ки-
плячому молоці, а зварені ва-
реники присмачити вершко-
вим маслом.

ШОКОЛАДНИЙ КЕКС
ПОТРІБНО: 240 мл гарячої 

води, 200 г цукру, 120 мл (олії 
без запаху), 200 г борошна, 1 
ч. л. соди, 100 г якісного какао, 
дрібка солі.

НАЧИНКА: горіхи, вишні.
ПРИГОТУВАННЯ: у гаря-

чій воді розчинити цукор, осту-
дити до теплого стану й влити 
рослинну олію. В окрему миску 
просіяти борошно з какао, дода-
ти соду та сіль, перемішати. Рід-
кі компоненти з‘єднати з сухи-
ми (тісто має бути, як густа сме-
тана). Додати вишні та подріб-
нені й попередньо обсмаже-
ні горіхи. Форму встелити пер-
гаментом, змастити олією або 
посипати борошном. Вилити 
тісто у форму, розрівняти. Ви-
пікати при температурі 180°С 
близько години. Кекс виходить 
дуже ніжним, тому варто дати 
йому трохи охолонути у формі 
й лише тоді виймати. Готовий 
кекс можна посипати цукровою 
пудрою.

 СИРНИКИ З ЯБЛУКАМИ  
В ДУХОВЦІ

ПОТРІБНО: 600 г сухого 
сиру, 4 ст. л. борошна, 3-4 ст. л. 
цукру, 2-3 ст. л. соняшникової 
олії, 1 яйце, 1 ч. л. ванільного 
екстракту, 1 яблуко.

ПРИГОТУВАННЯ: духо-
вку розігріти до 180 С. У вели-
кій мисці змішати всі інгреді-
єнти, крім яблук. Додати куби-
ки очищених яблук. Деко засте-
лити папером для випічки, сто-
ловою ложкою викласти сирни-
ки на папір.

Випікати 15-20 хвилин, по-
тім перевернути і готувати ще 5 
хвилин до золотистого кольору.
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28 листопада розпочався піст, який триватиме аж до Надвечір'я Різдва Христового. 
Однак це не означає, що слід відмовитися від смачної їжі. Пропонуємо вам рецепти страв, 
які можна приготувати, не порушуючи посту, і потішити своїх рідних.

ПІСНЕ меню:
смачно і корисно
Однак це не означає, що слід відмовитися від смачної їжі. Пропонуємо вам рецепти страв, 

 меню: меню:
смачно і корисносмачно і корисно
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Відповідно до рішення Тернопільської об-
ласної ради від 5 січня 2012 року №1312  «Про  
порядок надання в оренду, методику розрахун-
ку  і порядок використання орендної плати за 
майно спільної власності територіальних гро-
мад сіл, селищ, міст Тернопільської області» (зі 
змінами та доповненнями), Тернопільська об-
ласна рада (м. Тернопіль, вул.М.Грушевського, 8) 
оголошує намір (конкурс) щодо оренди майна 
спільної власності територіальних громад сіл, се-
лищ, міст Тернопільської області. Конкурс прово-
диться  за  принципом  аукціону і полягає  у ви-
значенні орендаря, який запропонував найбіль-
шу орендну плату при забезпеченні  виконання  
інших  умов  використання  майна.

1. Назва об’єкта оренди: частина приміщення 
корисною площею 1,0 кв.м, та доля площі місць 
загального користування, площею 0,6 кв.м.

2. Місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. 
М.Грушевського, 8

3. Балансоутримувач приміщення: управлін-
ня з експлуатації майнового комплексу Терно-
пільської обласної ради.

4.  Умови конкурсу: - своєчасна сплата оренд-
ної плати; - використання об’єкта оренди за ці-
льовим призначенням без надання в суборенду; 
- забезпечення збереження орендованого май-
на; - забезпечення дотримання протипожежних 
норм  експлуатації об’єкта; - забезпечення дотри-
мання санітарно-екологічних та епідеміологіч-
них норм експлуатації об’єкта; - відшкодування 
витрат балансоутримувача на утримання орен-
дованого нерухомого майна і наданих комуналь-
них послуг та послуг з охорони об’єкта; - створен-
ня безпечних та нешкідливих умов для обслуго-
вування громадян; - проведення   систематич-
ного  поточного ремонту орендованого примі-
щення; - забезпечення страхування орендовано-
го майна; - відшкодування  орендодавцю вартос-
ті проведення експертної оцінки  об’єкта  орен-
ди та рецензування звіту про незалежну  оцін-
ку майна.

5.  Цільове використання об’єкта оренди: 
розміщення кавового автомату.

6.  Початковий  розмір  орендної  плати  за  1 
кв.м  на  місяць за перший/базовий  місяць орен-
ди:  57,78   грн. (без урахування ПДВ).

Крок збільшення орендної плати – 10% по-
чаткового розміру. 

7. Строк оренди: 5 (п’ять) років.
1. Назва об’єкта оренди: приміщення одно-

поверхової будівлі, загальною площею 35,7 кв.м.
2.  Місцезнаходження: м.Кременець, вул.Лі-

цейна, 1.
3. Балансоутримувач приміщення:  Креме-

нецька обласна гуманітарно-педагогічна акаде-
мія ім.Тараса Шевченка.

4.  Умови конкурсу: - сплата орендної пла-
ти; - використання об’єкта оренди за цільовим 
призначенням без надання в суборенду; - забез-
печення дотримання протипожежних норм  екс-
плуатації об’єкта; - забезпечення дотримання са-
нітарно - епідеміологічних та екологічних норм 
експлуатації об’єкта; - створення безпечних та 
нешкідливих умов для обслуговування грома-
дян; - відшкодування витрат балансоутримува-
ча на утримання орендованого нерухомого май-
на і наданих комунальних послуг та послуг з охо-
рони об’єкта; - створення   безпечних та   нешкід-
ливих умов  праці; - проведення   систематичного     
поточного ремонту орендованих приміщень;      
- забезпечення страхування орендованого май-
на; - відшкодування  орендодавцю вартості про-
ведення експертної оцінки  об’єкта  оренди та ре-
цензування звіту про незалежну  оцінку майна.

5.  Цільове використання об’єкта оренди: 
розміщення кафе, що не здійснює продаж това-
рів підакцизної групи. 

6.  Початковий  розмір  орендної  плати  за  1 
кв.м  на  місяць за перший/базовий  місяць орен-
ди: 38,73 грн. (без урахування ПДВ).

Крок збільшення орендної плати – 10% по-
чаткового розміру. 

7. Строк оренди: 5 (п’ять) років.

Фізичні та юридичні особи, які бажають взя-
ти участь у конкурсі, подають до Тернопільської 
обласної ради заяву.

До  заяви додаються такі документи:
1.Заявник-підприємство (юридична особа):
- належним чином завірену копію витягу, ви-

писки з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців або копію сві-
доцтва про державну реєстрацію суб'єкта під-
приємницької діяльності (за наявності), інший 
документ що засвідчує проведення державної 
реєстрації суб'єкта господарювання;

- належним чином завірену копію статуту;
- належним чином завірену довідку з відпо-

відного територіального органу Державної фіс-
кальної служби України про стан розрахунків з 
бюджетом (дійсну на дату проведення конкур-
су); 

- відомості з Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); 

- належним чином завірену копію витя-
гу з Реєстру платників єдиного податку, свідо-
цтва про сплату єдиного податку або свідоцтво 
платника податку, інший документ, що посвід-
чує взяття на облік у Державній фіскальній служ-
бі України;

- баланс за  останній звітний період і попере-
дній календарний рік;

- інші відомості про учасника конкурсу згід-
но з умовами конкурсу;

- письмові зобов’язання (пропозиції) щодо 
виконання умов конкурсу та цінова пропозиція 
(у двох окремих запечатаних конвертах).

2.Заявник-фізична особа-підприємець:
- належним чином завірену копію витягу, ви-

писки з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців або копію сві-
доцтва про державну реєстрацію суб'єкта під-
приємницької діяльності (за наявності), інший 
документ що засвідчує проведення державної 
реєстрації суб'єкта господарювання;

- належним чином завірену довідку з відпо-

відного територіального органу Державної фіс-
кальної служби України про стан розрахунків з 
бюджетом (дійсну на дату проведення конкурсу); 

- належним чином завірену копію витя-
гу з Реєстру платників єдиного податку, свідо-
цтва про сплату єдиного податку або свідоцтво 
платника податку, інший документ, що посвід-
чує взяття на облік у Державній фіскальній служ-
бі України;

- належним чином завірену копію паспорта 
та ідентифікаційного номера;

- інші відомості про учасника конкурсу згід-
но з умовами конкурсу;

- письмові зобов’язання (пропозиції) щодо 
виконання умов конкурсу та цінова пропозиція 
(у двох окремих запечатаних конвертах).

3.Заявник-неприбуткова організація:
- належним чином завірену копію докумен-

та, що посвідчує проведення державної реєстра-
ції;

-  належним чином завірену копію статуту;
- довідку з відповідного територіального по-

даткового органу про взяття на облік  платника 
податку як неприбуткової організації;

- інші відомості про учасника конкурсу згід-
но з умовами конкурсу;

- письмові зобов’язання (пропозиції) щодо 
виконання умов конкурсу та цінова пропозиція 
(у двох окремих запечатаних конвертах).

Засідання комісії відбудеться  24 грудня 2019 
року о 12.00 год. в адміністративному будинку  
Тернопільської   обласної   ради (каб. 531).

Документи  приймаються  до 13.00 год. 20 
грудня 2019 року в кабінеті  647 виконавчо-
го апарату Тернопільської  обласної ради  по 
вул.М.Грушевського, 8. 

Додаткова інформація за телефоном: 25-66-
33.

Голова конкурсної комісії 
В.М.ФИДРИН

Секретар  конкурсної комісії 
О.Є.ЛЮБІНСЬКИЙ

ПІДВОЛОЧИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 03 жовтня 2019 року № 239-од

Про скасування карантинного режиму щодо бактеріального в’янення кукурудзи 
При проведенні інвентаризації вогнища ре-

гульованого шкідливого організму – бактеріаль-
ного в’янення кукурудзи (Pantoea stewartii subs., 
Stewartii) у с. Лозівка Підволочиського  району 
на площі 120,5 га, яка знаходиться в користуван-
ні ТзОВ «Агро-Рось» встановлено, що дана пло-
ща вільна від даного карантинного організму. Це 
підтверджується висновком фітосанітарної екс-
пертизи Державної установи «Тернопільська  об-
ласна фітосанітарна лабораторія» від 09.08.2019 
року № ФЛ 19/001496В-19. 

Відповідно до статті 33 Закону України «Про 
карантин рослин» та враховуючи подання заступ-
ника головного державного фітосанітарного ін-
спектора Тернопільської області:

1. Скасувати карантинний режим по бак-
теріальному в’яненні кукурудзи у ТзОВ «Агро-
Рось» (с. Лозівка Підволочиський район) на пло-
щі 120,5 га з дати оприлюднення розпорядження.

2. Розпорядження голови районної дер-
жавної адміністрації від 29.09.2015 року № 289-
од «Про апровадження карантинного режиму по 

бактеріальному в’яненні кукурудзи» вважати та-
ким, що в тратило чинність.

3. Відділу організаційної роботи та 
зв’язків з громадськістю апарату районної дер-
жавної адміністрації забезпечити   оприлюднен-
ня розпорядження на офіційному веб-сайті рай-
держадміністрації.

4. Контроль за виконанням розпоряджен-
ня залишаю за собою.

Перший заступник голова адміністрації 
Олександр ВОЙЦІХОВСЬКИЙ.

Інформує конкурсна комісія Тернопільської обласної ради з  проведення конкурсу
НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ, СЕЛИЩ, МІСТ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ:

ОГОЛОШЕННЯ про намір щодо надання в оренду майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області

Підпунктом 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 
Податкового кодексу України перед-
бачено випадки, коли адресна грошо-
ва допомога, що виплачується фізич-
ним особам за рахунок коштів бюдже-
ту, не підлягає оподаткуванню. Зокре-
ма, це суми державної та соціальної ма-
теріальної допомоги у вигляді адресних 
виплат коштів, які отримуються плат-
ником податку з бюджетів та фондів 
загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування.

Пунктом 1 постанови Кабміну від 26 
вересня 2006 року №1361 «Про надан-
ня одноразової адресної грошової до-
помоги деяким категоріям випускників 

закладів вищої освіти» із змінами та до-
повненнями (далі - Постанова №1361) 
установлено, що випускникам закла-
дів вищої освіти, які здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спе-
ціаліста, ступінь молодшого бакалавра, 
бакалавра або магістра спеціальностей 
галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або 
ступінь бакалавра, магістра іншої спе-
ціальності та галузі знань і уклали на 
строк, не менш як три роки, договір про 
роботу на посадах педагогічних праців-
ників у закладах загальної середньої 
та професійної (професійно-технічної) 
освіти, визначених органами управлін-
ня освітою, надається у порядку, затвер-

дженому Міносвіти, одноразова адресна 
грошова допомога в п’ятикратному роз-
мірі прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб, установленого на 1 січ-
ня календарного року.

Таким чином, адресна грошова до-
помога, яка виплачується випускникам 
вишів, не є об’єктом оподаткування по-
датком на доходи фізосіб за умови до-
тримання вимог п. 1 Постанови №1361.

Консультації - у Центрі обслугову-
вання платників або за тел.: 43-46-10, 
43-46-46.

Тернопільське управління  
Головного управління ДПС в області.

ОГОЛОШЕННЯ
Громадські слухання з обгово-

рення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля: «Видобування корисної ко-
палини на Скала-Подільському ро-
довищі вапняків, ділянка Бродок 
Правобережний розташованого в 
смт Скала-Подільська Борщівського 
району Тернопільської області» від-
будуться о 12 год, 00 хв. 20 грудня 
2019 р. у приміщенні будинку куль-
тури по вул. Шкільна, 49 село Бур-
дяківці Борщівського району Тер-
нопільської області (за місцем реє-
страції юридичної особи).

Яку адресну допомогу виплачують без оподаткування
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ГОРОСКОП
з 4 по 10 грудня

ОВЕН
Нарештi ви зможете відірватися по повній, 

адже вдалося укласти вигiдний контракт. Ста-
рі проблеми легко вирiшаться самi собою.

ТЕЛЕЦЬ 
На роботi спостерiгається складна 

ситуацiя. Фiнансовi питання вийдуть на пер-
ший план, а рішення підкаже інтуїція.

 БЛИЗНЮКИ 
Якщо є якісь питання до начальства, 

не вiдкладайте їх у довгий ящик. Можли-
ве пiдвищення на посадi, а вiдповiдно й 
пiдвищення заробiтної плати.

 РАК 
Зробiть приємне своїм близьким, адже 

вони заслуговують на це. Це може бути пода-
рунок або сiмейна вечiрка при свiчках.

 ЛЕВ 
Настав час розібратися у власному характері. 

Якщо ви звикли, що всi виконують вашi вказiвки, 
то доведеться поступитися цим правилом.

ДІВА 
Більше уваги приділяйте своїй зовнішнос-

ті, оскiльки привабливiсть завжди була вашим 
козирем. Із колегами вдасться налагодити 
хорошi стосунки.

ТЕРЕЗИ 
Не бійтеся яскравих фарб, сплесків емоцій, 

а також несподіваних злетів і падінь. В особис-
те життя додайте експериментів, i життя зави-
рує навколо вас.

 СКОРПІОН 
Службовий роман не завжди доречний, але 

не у вашому випадку. Самотні нарешті зна-
йдуть свою другу половинку, з якою прожи-
вуть щасливе життя.

СТРІЛЕЦЬ 
Не варто з таким завзяттям відстоювати 

свою правоту. Зізнайтеся, що припустилися 
помилки, й одразу вiдчуєте легкiсть на душi. У 
вихідні проведіть час в колі родини.

 КОЗЕРІГ 
Нарешті результати вашої праці гідно оці-

нять. Ви отримаєте довгоочiкувану премiю, 
тож смiливо плануйте найбiльшi покупки.

 ВОДОЛІЙ 
Через нестачу грошей доводиться бага-

то працювати. Щоб близькi не дорiкали вам, 
бiльше уваги придiлiть сiм’ї, зокрема дiтям.

РИБИ 
Поставтеся уважно до фiнансової 

перевiрки. Пiдготуйтеся заздалегiдь до неї, 
передивiться всю документацiю. Вихiднi 
проведiть у родинному колi.

Сучасні інноваційні технології

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

Магнітні бурі в грудні 
Коливання магнітного поля будуть помірними впродовж 

усього місяця. Загалом очікується чотири магнітні бурі різ-
ного ступеня, повідомляє Лабораторія рентгенівської астро-
номії сонця ФІАН.

Магнітну бурю середнього ступеня спостерігали 3 
грудня, а от 26 і 29 грудня слід чекати сильних магнітних 
бур.

28 грудня відбудуться слабкі коливання магнітного 
поля.

Всесвітня метеорологічна організація як одна 
зі структур ООН заявила, що 2019-й, що минає, 
стане другим або третім найтеплішим роком 

за всю історію спостережень (поки найтеплішим 
залишається 2016 рік).

2019-й завершує десятиліття глобальної спеки, танення льо-
дів і рекордних рівнів моря, викликаних парниковими газами в 
результаті діяльності людини, йдеться у попередньому звіті про 
стан клімату.

Відповідно до звіту, глобальна середня температура поточно-
го року з січня до жовтня була приблизно на 1,1 градуса за Цельсі-
єм вищою, ніж в доіндустріальний період. Кожне з останніх чоти-
рьох десятиліть було більш спекотним, ніж попереднє.

Рекордна температура фіксується нині в океанах, які погли-
нають 90% надлишкового тепла, що виділяється парниковими 
газами. Це, в свою чергу, руйнує морські екосистеми. Підвищення 
рівня моря прискорилося через танення льодовиків у Гренландії 
та Антарктиді з початку супутникових спостережень 1993 року.

У звіті йдеться, що в першій половині 2019 року понад 10 міль-
йонів людей стали внутрішніми переселенцями, зокрема 7 міль-
йонів – безпосередньо через екстремальні погодні явища, такі як 
шторми, повені та посуха. Кількість тих, кого клімат змусить по-
кинути звичне місце проживання, до кінця року може зрости до 
22 мільйонів, заявляє ВМО.

2019 рік може стати одним з найтепліших 
за всю історію спостережень

Замовити вітання для своїх рідних, 
близьких та друзів  можна безпосередньо  
у редакції  тижневика  “Наш ДЕНЬ“  або за 

телефоном (068) 364-08-54.
Ціна привітання - від 100 грн.

 Для передплатників 
" Нашого ДНЯ" - знижки.

Вітаємо!
Дорогого чоловіка, дідуся, батька

Василя Олександровича 
Антонюка 

із Збаража
з 60-річчям!

У Тебе нині славна дата,
Прожито стільки щедрих днів,
Отож, вітаєм Тебе щиро,
Бажаєм сотню світлих літ!
Хай кожен день дарує радість,
Хай сонце світить з висоти,
Роки ніколи хай не старять 
І не приносять в дім біди!
Хай усміхається щасливо доля,
І обминає хай журба,
Бажаємо Тобі на видноколі
Благополуччя, миру і добра.
А ще – тепла і спокою, й любові,
Хай не міліє в серці доброта,
Нехай Господь пошле Тобі здоров’я
На многії і благії літа!

З повагою і любов’ю – 
дружина Олена, сини Віктор, 

Андрій, Олег, невістки Оксана, 
Марійка, Валя, внуки Максим, 

Алінка, Владик, Мартуся, 
Святослав.  

Вітаємо!
Дорогу маму, ласкаву бабусю

Катерину Василівну Олексюк
з Теребовлі

з Днем народження та з Днем ангела!
В 60 розквітає життя
І душа, наче пташка, співає!
І хоч в юність нема вороття,
Та у серці вона оживає!
Хай у житті Вашім завжди буде літо,
А якщо осінь – то тепла й золота!
Нехай у гості їдуть завжди внуки, діти,
Хай сміх і радість на подвір’ї не стиха!
Нехай рясні дощі несуть для Вас здоров’я,
Проміння сонячне цілує у вуста!
Нехай онуки зігрівають Вас любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя!

З повагою -  дочка Надія, зять Василь, 
онуки Злата й Ангеліна. 

Вітаємо!
Любу донечку, найкращу 

сестричку і внучку
Катрусю Мокоїду

з с. Бодаки Збаразького 
району

з Днем ангела! 
Сьоме грудня – Катерини, 

У Катрусі – іменини!
Радіє серце дуже від емоцій,
Від щирих справжніх

 почуттів,
У Катрусі святечко сьогодні,
Багато хочем 

так сказати слів.
Маленькою красунею 

Ти стала,
І з розумом берешся за усе,
Здоров'я Тобі, успіхів 
                   і радості бажаєм,
Хай кожен день веселу мить несе.
Ти – наша люба, найкраща, рідненька,
Квіточка, сонячний промінь.
Хай все, що бажаєш — здійсниться,
Щастя тримай у долонях!
Маленький Ісусик хай Тебе береже, 
Матінка Пречиста за ручку веде!
З любов’ю - мама, бабуся, братик Василько, хресні.

Вітаємо!
Катерину Миколаївну 
Вальчишин, Катерину 

Володимирівну Горошко
з Вікнин Збаразького району

з прийдешнім Днем ангела!
Прийміть від нас, Катерини, вітання,
Хай збудуться Ваші найкращі бажання.
Справи легко щоб вдавались,
Негаразди геть забрались!
Хай доля квітне пишним цвітом,
В душі  хай завжди буде літо!
Мети своєї досягайте,
Ніколи суму і невдач не знайте.
Будьте щасливі, а також багаті,
Хай сміхом веселим повниться хата!
Хай сонечко світить 

промінням ласкавим,
Життя буде гарним і дуже яскравим!
Господь хай здоров’я й удачу дає,
А Мати Пречиста завжди береже. 
І ще побажаємо Вам наостанок:
Хай світлим буде кожнісінький ранок! 

З повагою - 
колеги по роботі. 

УШумському районі 
рятувальники 
витягували 

автомобілі «швидкої» зі 
снігової пастки.

Перший сніг цієї зими в 
багатьох областях України 
випав у понеділок, 2 грудня. 
Сніжило і на Тернопільщині. 
А у вівторок у деяких районах 
так захурделило, що довелося 
звертатися по допомогу до ря-
тувальників. 

Як розповіли в обласному 
управлінні ДСНС, вночі вони 
отримали виклик від диспет-
чера екстреної медичної допо-
моги про те, що у полі, поблизу 
села Кудлаївка Шумського ра-
йону, застрягли два автомобілі 
екстреної медичної допомоги.

На місце події відправили чер-
говий караул місцевої пожежної 
команди села Великі Дедеркали. 
Співробітники підрозділу й ви-
зволили «швидкі» зі снігу.

На Тернопільщину прийшла зима




