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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

11 грудня - хмарно, дріб-
ний сніг, вночі 0-1 градус моро-
зу, вдень 0-1 градус тепла. Схід 
сонця - 8.03, захід - 16.17. 

12 грудня - хмарно, без опа-
дів, вночі 0-1, вдень 1-2 граду-
си тепла. Схід сонця - 8.04, за-
хід - 16.17. Повний місяць. 

13 грудня - хмарно, без опа-
дів, вночі 1-2, вдень 3-4 граду-
си тепла. Схід сонця - 8.05, за-
хід - 16.17. 

14 грудня - хмарно, мож-
ливий дощ, вночі 3-4, вдень 

5-6 градусів тепла. Схід сонця 
- 8.06, захід - 16.17. 

15 грудня - хмарно, мож-
ливий дощ зі снігом, вночі 1-2, 
вдень 2-3 градуси тепла. Схід 
сонця - 8.07, захід - 16.18. 

16 грудня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 0-1, 
вдень 2-5 градусів тепла. Схід 
сонця - 8.08, захід - 16.18. 

17 грудня - хмарно, без опа-
дів, вночі 0-1 градус морозу, 
вдень 2-4 градуси тепла. Схід 
сонця - 8.09, захід - 16.18. 

Погода в Тернополі й області

Життєві історії у 
“Сімейному гніздечку”

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!
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«Доля навмисно 
мене затримала…»

10-11 стор.

Українські 
хустки 
заполонили 
соцмережі
Незвичайний флешмоб спонукав 
жительок Тернопільщини 
заглянути у бабусині скрині

3  
стор.

Зеленський отримав 
перемоги у Парижі, 
але є один мінус...5 стор.

Афіша
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 

АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР

15 грудня – комедія «Медо-
вий місяць на всі сто».

19 грудня – музична комедія 
«Ніч перед Різдвом».

22 грудня - музична комедія 
«Ніч перед Різдвом».

25 грудня - музична комедія 
«Ніч перед Різдвом»

Початок о 19.00
15 грудня – 5 січня – ново-

річне дійство та прем’єра казки 
«Троє поросят»

Початок о 13.00
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 

АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ 
ТЕАТР АКТОРА І ЛЯЛЬКИ
15 грудня – святковий дитя-

чий ранок «Золотий ключик для 
Святого Миколая». 

22 грудня – новорічний 
святковий ранок «Як Морозенко 
Санта Клауса врятував». 

Початок о 10.00, 12.00, 
14.30, 16.30. 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА 
ФІЛАРМОНІЯ

11 грудня – сольний кон-
церт Оксани Малецької за учас-
тю лауреата всеукраїнського 
конкурсу Вадима ДАРЧУКА. 

19 грудня – великий святко-
вий концерт художніх колекти-
вів та солістів з нагоди 80-річ-
чя Тернопільської обласної фі-
лармонії

Початок о 18.30.

Магнітні бурі 
в грудні

Коливання магнітного поля 
будуть помірними впродовж усьо-
го місяця. 18 та 19 грудня очіку-
ються магнітні бурі середньої по-
тужності. Потужні метеоудари у 
грудні слід чекати 26 і 29 грудня. 
28 грудня відбудуться слабкі ко-
ливання магнітного поля. Про це 
свідчать дані Лабораторії рентге-
нівської астрономії Сонця.
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Ольга ЧОРНА.

Так, до 2028 року в Україні лише 
близько половини - 45 відсотків 60-річ-
них зможуть вийти на пенсію. Інші че-
рез нестачу стажу змушені будуть пра-
цювати до 63 або 65 років. При цьому, 
у 2028-ому тільки 55 відсотків вико-
нають вимоги щодо стажу. Це означає: 
число українців пенсійного віку, але без 
пенсій, зростатиме щороку.

Хто зможе вийти на пенсію в 60 
років:

у 2020-ому - від 27 років стажу;
у 2021-ому - від 28 років стажу;
у 2022-ому - від 29 років стажу;
у 2023-ому - від 30 років стажу;
у 2024-ому - від 31 року стажу;
у 2025-ому - від 32 років стажу;
у 2026-ому - від 33 років стажу;

у 2027-ому - від 34 років стажу;
у 2028-ому - від 35 років стажу.
Хто вийде на пенсію у 63 роки:
у 2020-ому - від 17 до 27 років стажу;
у 2021-ому - від 18 до 28 років стажу;
у 2022-ому - від 19 до 29 років стажу;
у 2023-ому - від 20 до 30 років стажу;
у 2024-ому - від 21 до 31 року стажу;
у 2025-ому - від 22 до 32 років стажу;
у 2026-ому - від 23 до 33 років стажу;
у 2027-ому - від 24 до 34 років стажу;
у 2028-ому - від 25 до 35 років стажу.
Хто вийде на пенсію в 65 років:
у 2020-ому - до 17 років стажу;
у 2021-ому - до 18 років стажу;
у 2022-ому - до 19 років стажу;
у 2023-ому - до 20 років стажу;
у 2024-ому - до 21 року стажу;

у 2025-ому - до 22 років стажу;
у 2026-ому - до 23 років стажу;
у 2027-ому - до 24 років стажу;
у 2028-ому - до 25 років стажу.
Тим часом демографія в Україні зо-

всім невтішна: середня тривалість жит-
тя в Україні у чоловіків - 66,7 років, жі-
нок - 76,7 років.

За даними Держстату, в жовтні в 
Україні налічувались 11,3 мільйони 
пенсіонерів. Середня виплата склала 
3019,62 гривні й з початку року зросла 
на 374 гривень. 

Найвищу середню пенсію отриму-
вали в Києві - 4167 гривень, на Донеч-
чині - 3963, у Луганській області - 3670, 
повідомили у прес-службі Пенсійного 
фонду. А найнижчу - на Тернопільщині 
- 2323 гривні.

За даними Кабміну, в цьому році 
на одного одержувача пенсії припадав 
лише один (!) працівник, який постійно 
сплачує податки. А загалом на одного 
пенсіонера в жовтні припадало 1,3-1,4 
працюючих. Це дуже-дуже мало.  

І, увага! Це має безпосереднє від-
ношення до пенсій. Третина українців 
думають про переїзд на роботу за кор-
дон. Так, у цьогорічному вересні 35 від-
сотків жителів українських міст розду-
мували над ідеєю еміграції для пошуку 
роботи. Такі дані опитування соціоло-
гічної групи «Рейтинг». Як відомо, за 
кордон їде й чимало сільських жителів.   

Мотиви міграції: 50 відсотків рес-
пондентів вимушені це зробити для 
задоволення мінімальних потреб сім’ї. 
27 - хочуть виїхати, аби самореалізува-
тись. 17 відсотків не бачать свого май-
бутнього в Україні. 

Найактивніше на заробітки їдуть 
українці віком 35-45 років. Іншими 
словами, платники податків, зокрема й 
до Пенсійного фонду. І це спонукає до 
думки: чи не доведеть-
ся знову підвищувати 
пенсійний вік для укра-
їнців...

Кому в Україні доведеться довго чекати пенсії
Пенсійна тема болюча для багатьох українців. По-перше, 

переважна більшість людей отримує мізерні виплати. А, по-
друге, з наступного року, щоб отримувати пенсії, українцям 

потрібно буде мати від 27 років стажу, аби вийти на заслужений 
відпочинок у 60 років. Решті доведеться працювати до 63 і 65 
років, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Як працюватимуть банки 
у новорічно-різдвяні свята

НБУ визначив режим роботи банків та 
системи електронних платежів (СЕП) 
у грудні-2019 та на Новий рік 2020 

року. 
25 грудня, католицьке Різдво, - банки не пра-

цюють. 26-27 грудня - СЕП працюватиме в режимі 
продовженого банківського дня (на дві години). 28 
грудня - до 13.00 через СЕП можуть здійснюватися 
лише платежі між банками однієї юридичної особи 
та платежі, спрямовані до НБУ й органів Державної 
казначейської служби. Останні можуть перерахову-
вати кошти всім учасників СЕП. Банківський день у 
системі закінчується о 15.00. З 29 грудня до 1 січня 
- банки не працюють. 2 січня - працюватимуть без 
клієнтів, забезпечуватимуть роботу, пов’язану з по-
чатком нового звітного року. Міжбанківські пере-
кази через СЕП не здійснюватимуться. 3 та 8 січня 
- звичайні робочі дні. 4, 5, 6, 7 січня - неробочі дні. 
День роботи СЕП переноситься з понеділка 6 січня 
- на суботу 11 числа. Тобто, з 8 до 11 січня - звичай-
ні робочі дні для банків.

Другий рік поспіль інформаційна 
табличка з QR-кодом, яка встановлена 
на Тернопільському тристоронньому 

годиннику, стала лідером в Україні за 
кількістю сканувань через IT-додаток. 

QR-код - це спеціальне зображення на таблицях, в 
яке закладений певний текст. Якщо піднести до нього 
свій мобільний пристрій, то можна «зчитати» такий 
код і дізнатися багато цікавої інформації. Для зчиту-
вання QR-коду на мобілці потрібна фотокамера і спе-
ціальний додаток. Якщо ви все зробите правильно, то 
сканування коду відкриє на вашому телефоні сторінку 
в Інтернеті з інформацією, яка зашифрована у зобра-
женні. В Україні такі коди розміщують останніми ро-
ками біля туристичних об’єктів. Це зручно та інформа-
тивно. 

Як розповіли в Тернопільській міській раді, загалом 
місцевий тристоронній годинник був відсканований 

4000 разів, 10% зчитувань були здійснені іноземними 
туристами.

Тристоронній часомір прикрашав Тернопіль ще за 
часів Австро-Угорщини та Польщі. Він був встановле-
ний на сучасному бульварі Шевченка – навпроти ни-
нішніх вулиць Сагайдачного та Кульчицької. Це було 
головне місце зустрічей і побачень у місті. Під час воєн-
них дій навесні 1944 року годинник знищили. Кілька 
років тому часомір відновили, розмістивши його на іс-
торичному місці. Не лише туристи, а тернополяни по-
любляють проводити час біля оригінальної пам’ятки і 
пишаються нею, адже такий годинник - другий у світі 
тристоронній.

- Популярними серед тернополян та гостей міста за 
кількістю сканувань є також таблички, які встановлені 
на Архикатедральному соборі, Тернопільському замку, 
Церкві Воздвиження Чесного Хреста та ЦУМі, - розпо-
віли у міській раді. - Загалом у Тернополі налічується 

12 спеціальних інформаційних табличок на найпопу-
лярніших туристичних об’єктах, де вказано опис за-
значеної пам’ятки на українській і англійській мовах, а 
також шрифтом Брайля. На всі таблички нанесено QR-
код, під час зчитування якого на смартфоні з’являється 
історія та цікаві факти про даний туристичний об’єкт 
на семи мовах світу.  

До речі, окрім Тернополя, такі інформаційні та-
блички функціонують ще у 14-ти містах України.

- Наша команда завжди відкрита у всіх 
напрямках своєї діяльності. Дуже приєм-
но, що це помітили та оцінили: Центр роз-
витку ініціатив «ІнСорс» став перемож-
цем VI національного конкурсу публічних 
звітів про діяльність організацій грома-
дянського суспільства за 2018 рік, - поді-
лився гарною новиною з «Нашим ДНЕМ» 
відомий шумський фотограф, співзас-
новник центру «ІнСорс» Віктор Смоляк. 
- Церемонія нагородження відбувалася 
під час однієї з головних подій року для 
громадського сектору – Форуму розви-
тку громадянського суспільства. Варто 
зазначити, зі слів організаторів конкурсу, 
у нашій номінації було подано найбільше 
заявок.

Приємним бонусом до відзнаки став 
грошовий сертифікат.

Юля ТОМЧИШИН. 

Оригінальна міська пам’ятка стала найпопулярнішим 
об’єктом за туристичним скануванням в Україні

Шумчани стали кращими в Україні
Центр розвитку ініціатив «ІнСорс» переміг у національному конкурсі

Тернопільський тристоронній годинник 
ВСТАНОВИВ ТУРИСТИЧНИЙ РЕКОРД 
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Дня української хустки поки 
що немає у календарях, 
але цьогоріч з’явилася 

ініціатива відзначати його 7 
грудня. У багатьох регіонах цю 
ідею підтримали й організували 
цікаві заходи. Паралельно у 
соцмережах започаткували 
флешмоб “Зроби фото з 
хусткою”. У фейсбуці з’явилися 
тисячі світлин із різнобарвними, 
сучасними і старовинними 
українськими хустками. 
Особливо активними стали 
жителі Тернопільщини.

Родинний оберіг та 
символ любові

і злагоди  
Новостворений День української 

хустки об’єднав жінок різного фаху, віку 
та національності зі спільною метою 
зберігати та відновлювати національ-
ні традиції. Адже саме хустка з давніх-
давен в українських сім’ях слугувала 
оберегом, символом любові й злагоди. 

Нею послуговувались у весільному 
обряді та на хрестинах. З неї почина-
ли будівництво нової хати. Гостинно 
перев'язували руки майстрам. Дони-
ні зберігся також звичай, без якого не 
обходиться жодне весілля на Західній 
Україні – «покривання» молодої хуст-
кою. Цей звичай є символом того, що 
вона ніколи вже на вечорниці, до ді-
вчат, не піде, бо вона стає заміжньою 
жінкою, господинею в домі. 

У козацькі часи хустка також була 
символом вірного кохання, адже дівча-

та вишивали козакам хустки шовкови-
ми нитками та давали їм цей подару-
нок у дорогу з обіцянкою дочекатись їх 
повернення.

Колись хустка коштувала орієнтовно 
25-35 злотих, середній робітник щодня 
заробляв орієнтовно 2 злотих. Тобто, щоб 
зробити подарунок дружині чи доньці, по-
трібно було працювати цілий місяць.

Молоді дівчата носили білі або 
яскраві хустки, старші жінки – темні, а 
вдови – лише чорні. Орнамент на хуст-
ках був переважно геометричний, а у 
18-му столітті увійшов у моду рослин-
ний орнамент – квіти рожі, васильків, 
гвоздик. Дуже рідко на старих україн-
ських хустках можна зустріти зобра-
ження птахів: півників, голубів. 

До речі, розмір залежав від її при-
значення. Маленьку домоткану хустку 
вдягали під велику, а були фабричні 
повсякденного призначення — 70 на 
70 сантиметрів і святкові — 150 на 150. 
Та були навіть 2 на 2 метри! Наприклад, 
якщо жінка несла маленьку дитину, то 
закутувала і її, і себе.

Однак й нині хустка не втратила своєї 
актуальності. Більшість українок мають 
традиційну українську хустку у своєму 

гардеробі, адже Різдвяний вечір та Коля-
ду не можна уявити без цього аксесуару.

Флешмоб у Чорткові 
та сокровенні історії 

минулого
У Чорткові на Тернопільщині з на-

годи Дня української хустини органі-
зували флешмоб. Понад сотня жите-
лів зібралися біля районного будинку 
культури імені Катерини Рубчакової. 

 До акції долучилися жителі міста та 
району, представники місцевої влади. 
Читали вірші про українську хустину, спі-
вали про неї пісні, а також зробили спіль-
ні фото у хустках (на фото в центрі). 

Відома поетеса Ганна Костів-Гуска 
до дня української хустки на своїй сто-
рінці у фейсбуці поділилася родинними 
спогадами. 

«Це - хустки моєї матері. Шаляно-
ві - так вони називаються… Тонюсінька 
шерсть, - йдеться у дописі. -  Скільки їм ро-
ків - не знаю... Моя мама народжена в 1914 

році. Вони - свідки її дівоцтва, одруження, 
народження моїх сестер і мене, смертей 
моїх маленьких сестричок, війни, кол-
госпної праці... Вони - свідки горя і радості 
в нашій хаті... Найдорожчою була хустка 
"з конвалією", не кожна дівчина могла її 
мати. Моїй мамі купили цю хустку. Довгий 
час хустки були сховані в скрині, бо появи-
лися інші,сучасні, потім - так звані "канад-
ські", які модні і до цього часу... У скриню 
кидали таблетки нафталіну, перекладали 
хустки сухим полином, листками тютюну, 
щоб не поїла їх міль... Літом просушували 
на гарячому сонці... Дві хустки були від-
кладені на смерть: однією - зав'язували 
голову, другу - клали в труну... Цих кілька, 
що в мене залишилося від мами, - пахнуть 
мені не горіховим листям, не сухою лаван-
дою, а материними добрими, теплими ру-
ками... Це пам'ять».

Викладачка Теребовлянського ви-
щого училища культури, солістка му-
ніципального духового оркестру "Ор-
кестра Воля" Уляна Перхалюк (на фото 
вгорі) опублікувала світлину у давній 
борщівській хустині. «На куті у неї є ще 
вишивка гладдю, цікавим квітковим 
орнаментом. Дуже люблю одягати саме 
старовинні хустини», йдеться у дописі. 

Вихованці Горошівського дитсад-
ка  "Вишиваночка" Заліщицького ра-
йону (на фото вгорі) сфотографува-
лися у барвистих хустинах разом зі 
своїми вихователями. А працівниці 
Кременецького центру виховної ро-
боти, захисту прав дитини та грома-
дянської освіти зробили світлини на 
фоні мальовничої гори Бона (на фото 
внизу зліва). 

Флешмоб “Зроби фото з хусткою” 
має всі шанси стати рекордом України 
за кількістю завантажених світлин. Та 
найважливіше, він спонукав усіх нас 
згадати про такий красивий і рідний 
оберіг, витягти його із шафи, зробити 
фото і вкотре показати всьому світу, які 
красиві у нас звичаї та багата культура. 

Софія ПРОЦИК.
***

Не хустка на плечах, а оберіг,
Не хустка – світлий спомин 

про дитинство
Із квітом мальв, що розцвіли біля воріт,
Із даром щемним материнства.
Із запахом різдвяної куті,
Із сіна прілим ароматом,
Із свічкою на свят – вечірньому столі,
З колядкою, яку навчила мати.
Із хлібом бабциним, що тільки із печі,
Духмяними із маку пиріжками,
З важкою працею у кожному селі
Й таким потрібним 

всеблагословенням мами.
Не хустка на плечах, а оберіг,
Не хустка, а чиясь розшита доля.
У ній є все – і радості, й жалі,
Лиш тільки б горя не було ніколи.

Тетяна ЯБЛОНЬ, м. Чортків.

УКРАЇНСЬКІ ХУСТКИ 
заполонили соцмережі

Незвичайний флешмоб спонукав  
жительок Тернопільщини заглянути у бабусині скрині   



№49 (334) /11 грудня-17 грудня 2019 р.4 Наш ДЕНЬ nday.te.ua Соціум

З Тернополя до Пронятина 
курсуватиме теплохід 

Весною наступного року на Тернопільському 
ставі розпочне працювати новий теплохід 
«Сігма».

У міській раді повідомили, що придбали його у Запоріжжі за 
кошти інвестора.

- Маршрут круїзного судна пролягатиме від центрального 
причалу до Пронятина та включатиме прохід під мостом, що по-
близу «Водної арени «Тернопіль», - розповіли в муніципалітеті. 

Наразі уже проведено технічний огляд судна та триває його 
підготовка до встановлення ходової рубки спеціальної висоти, 
що дозволить теплоходу пройти під Пронятинським мостом. За 
інформацією міськради, судно перебуває в хорошому стані. Капі-
таном теплоходу є Віталій Стасюк. 

У Тернопільському 
академічному 
драматичному 

театрі ім. Т.Г. Шевченка 
відбулися урочистості 
з нагоди Дня місцевого 
самоврядування. У залі 
зібралися представники 
районних, міських, 
сільських та селищних 
рад області, об’єднаних 
територіальних громад. 

Молитвою розпочали зу-
стріч представники духовен-
ства. Віктор Овчарук вручив 
відзнаки Тернопільської об-
ласної ради та цінні подарун-
ки представникам рад усіх 
рівнів. З вітальним словом 
також виступив голова Тер-
нопілської ОДА Ігор Сопель. 

- Для усіх нас першочер-
говим обов’язком є захист 
інтересів громади, забезпе-
чення добробуту краян, які 
делегували нам право при-
ймати управлінські рішен-

ня, - зазначив у вітальному 
слові Віктор Овчарук. - І ні-
які партійні чи ще якісь по-
літичні вигоди не зможуть 
нам у цьому стати на заваді. 
Гуртом, не сподіваючись на 
когось, маємо продовжувати 
реалізовувати наступні ета-
пи реформування області – і 
в галузі освіти, і в галузі ме-
дицини, і адміністративно-
територіального устрою. І 

ні в якому разі не допустити 
повернення централізації, 
зменшення впливу органів 
місцевого самоврядування на 
державні процеси, а відтак - і 
узурпації влади. 

Святкову програму пре-
зентували для учасників 
урочистостей  студенти та 
викладачі Тернопільського 
музичного коледжу імені Со-
ломії Крушельницької.

Віктор Овчарук: «Для органів місцевого самоврядування 
першочерговим обов’язком є захист інтересів громади»

Тернопіль переміг 
у конкурсі «Молодіжна 
столиця України-2020»

За звання переможця та 
статус «Молодіжна столиця 
України – 2020» у фіналі 

змагалися 10 міст: Вінниця, 
Івано-Франківськ, Кременчук, 
Миколаїв, Одеса, Тернопіль, 
Умань, Харків, Хмельницький, 
Чернівці, а загалом у конкурсі 
прийняли участь 48 українських 
міст. Переможцем цього року 
став Тернопіль.

Лідера обирали під час відкритого 
засідання Наглядової ради національ-
ного конкурсу "Молодіжна столиця 
України"

“У кожного члена Наглядової ради 
був тільки один голос. І відповідно це 
місто, яке набрало найбільше таких 
відзнак. Сьогодні це місто називали 
файним, і це Тернопіль”, - сказав голова 
Наглядової ради Олександр Ярема під 
час оголошення результатів конкурсу.

Під час відкритого засідання, деле-
гації 10 міст-фіналістів з числа пред-
ставників міської влади та молоді ар-
гументували, чому саме їхнє місто має 
стати Молодіжною столицею України 
2020 року.

До слова, національний Конкурс 
«Молодіжна столиця України» прово-
дять щороку, відзначаючи найкраще 
місто країни для проживання і розви-
тку молоді.

Мета конкурсу – активізація спів-
праці між молоддю та місцевим само-
врядуванням, а також сприяння ство-
ренню комфортних умов для розвитку 
молоді у містах України. Покращення 
співпраці місцевої влади та представ-
ників молодіжного середовища у всіх 
містах України, поширення кращих 
практик такої співпраці та успішних 
кейсів втілення молодіжної політики 
на місцевому рівні. У 2019 році пере-
можцем конкурсу «Молодіжна столиця 
України» став Кам’янець-Подільський.

У Тepнoпoлi cтapтyвaв щopiчний кoнкypc нa 
кpaщий влacнopyч змaйcтpoвaний мaкeт 
Рiздвянoї шoпки «Рiздвянe дивo», який 

тpивaтимe дo 19 ciчня 2020 poкy.
Пpoявити cвoю мaйcтepнicть i тaлaнт мoжyть yci житeлi 

Тepнoпiльcькoї мicькoї тepитopiaльнoї гpoмaди, пpaцiвники 
ycтaнoв, пiдпpиємcтв, зaклaдiв тa opгaнiзaцiй, якi poзмiщeнi 
нa тepитopiї Тepнoпoля, cyб’єкти гocпoдapcькoї дiяльнocтi, 
цepкoвнi гpoмaди, пapaфiї, пpoфecioнaли тa aмaтopи.

Дo yчacтi y кoнкypci пpиймaютьcя кoлeктивнi (poдиннi, 
гypтoвi) тa iндивiдyaльнi poбoти.

Вимoги дo кoнкypcнoгo мaкeтy Рiздвянoї шoпки: 
вигoтoвлeний yчacникoм влacнopyч; тeхнiкa викoнaння 

дoвiльнa; змicтoвнa вiдпoвiднicть aвтeнтичним зpaзкaм; 
poзмip пo дoвшiй cтopoнi нe пepeвищyє – 70 cм.; дo нижньoї 
чacтини мaкeтy пpикpiпити iнфopмaцiю (пpiзвищe, iм’я 
aвтopa, вiк, тeхнiкa викoнaння, фopмa poбoти); кiлькicть 
мaкeтiв вiд yчacникa – нeoбмeжeнa.

Зaявки нeoбхiднo пoдaти дo 5 ciчня 2020p. в yпpaвлiння 
кyльтypи i миcтeцтв Тepнoпiльcькoї мicькoї paди зa aдpecoю: 
бyльвap Шeвчeнкa,1 кaб.31,  тeл.: 42-06-72, 52-67-32.

Пoдaнi мaкeти нa кpaщy Рiздвянy шoпкy бyдyть 
пpeдcтaвлeнi нa виcтaвцi, якa вiдбyдeтьcя y ciчнi 2020 
poкy. Пepeмoжцiв  кoнкypcy визнaчaтиме cпeцiaльнo 
cтвopeна кoмiciя. Їх нaгopoдять пoдякaми i гpoшoвoю 
винaгopoдoю.

У Тернополі оберуть найкращий макет різдвяної шопки

2020-ий оголосили 
на Тернопільщині 

роком бандури
У наступному році виповнюється 100 

років від дня народження уродженця 
Бережан, видатного бандуриста, 

музичного теоретика та реставратора 
кобзарського епосу Зіновія Штокалка.  

Враховуючи цей факт та з метою популяризації 
виконавського мистецтва гри на бандурі, депутати 
вирішили проголосити 2020 рік у Тернопільській 
області Роком бандури.

Зіновій Штокалко народився в 1920 році в Бе-
режанах в сім’ї священика, був четвертим з п’яти 
синів. Його старші брати померли у дитинстві і, 
можливо, це спонукало його вибрати медицину, як 
професію. Після війни Штокалко здобув звання док-
тора медичних наук в Мюнхенському університеті, 
захистивши дисертацію про біохімію карциногене-
зи. В 1952 році емігрував до США і подав прохання 
до Верховного Суду, щоб американський медичний 
естаблішмент визнав його європейський диплом. 
Працював у різних лікарнях Нью-Йорку, а згодом і 
приватно, безкоштовно лікував бідних. Зіновій за-
цікавився бандурою ще в дитинстві завдяки бать-
ку, який, будучи військовим священником, привіз 
інструмент з центральної України. У Нью-Йорку 
він взявся за написання підручника гри на бандурі, 
опрацьовував народні та кобзарські пісні для банду-
ри. Також залишив по собі 20 годин аудіозаписів, які 
надзвичайно цінні в історії бандурного мистецтва. 
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У заключному докумен-
ті саміту також зазначи-
ли, що положення «формули  
Штайнмаєра» варто закріпи-
ти в українському законодав-
стві. Домовились провести 
ще одну зустріч впродовж 
чотирьох місяців. Там мають 
обговорити політичні та без-
пекові питання, зокрема про-
ведення місцевих виборів на 
Донбасі.

З багатьох питань очіль-
ники України та Росії згоди 
не дійшли - вони про це відвер-
то заявляли на підсумковій 
спільній пресконференції. Не 
змогли домовитись щодо пе-
редачі українсько-російського 
кордону на окупованих тери-
торіях під владу Києва. Пу-
тін наполягав, що контроль 
над кордоном Україна може 
встановити на наступний 
день після місцевих виборів. 
На це не погодився президент 
Зеленський.

«Червону лінію» 
не порушено 

За збігом обставин, «нор-
мандський саміт» відбувся у 
найменш сприятливий для Росії 
момент. Її авторитет та довіра 
до неї на Заході останніми дня-
ми знову впали. Натомість пре-
зидент України, всупереч очі-
куванням Кремля, так і не став 
«легкою здобиччю». 

Володимир Зеленський 
уникнув провалів на «норманд-
ських переговорах». Україна по-
їхала з Парижа з перемогами. Не 
карколомними, але тактични-
ми.

Те, що канцлерка Німеччини 
Ангела Меркель підтримала Зе-
ленського щодо змін Мінських 
домовленостей, є дуже доброю 
новиною, пише редактор «Єв-
ропейської правди» Сергій 
СИДОРЕНКО.

Дослівне прочитання «Мін-
ська» каже, що вибори у ОРДЛО 

відбуваються без контролю за 
кордоном. Але це не має сенсу, 
заперечує українська влада, бо 
це означатиме, що кордон про-
зорий для російських ДРГ, на-
йманців та боєприпасів. Чесні 
вибори за таких умов неможли-
ві, вважає Україна.

Берлін цю позицію повністю 
підтримав. Париж - принаймні 
не став проти цього.

Цей епізод важливий не 
лише як ілюстрація міжнарод-
ної підтримки України Заходом, 
у якій не всі були впевнені. Ще 
важливішим стало те, що ця 
«червона лінія» непорушна і 
для президента Зеленського.

Підхід «безпека передусім» 
був у основі переговорної пози-
ції Петра Порошенка з Росією. 
Можливість того, що Україна 
перетне цю лінію, була чи не 
найбільшим подразником для 
громадян, які виходили на «по-
переджувальні мітинги» проти 
Зеленського. Відсутність її «зда-
чі», а також публічні та одно-
значні заяви Зеленського, що 
цим Україна не поступиться, до-
зволили багатьом спокійно зі-
тхнути після паризького саміту.

Також лишилися непоруш-
ними й інші «червоні лінії». Три 
ключові з них Зеленський окре-
мо назвав на пресконференції 
після завершення саміту.

«Перше - це неможливість 
федералізації. Україна - унітарна 
держава, це незмінна стаття її 
Конституції та непорушний 
принцип існування держави.

Друге - неможливість будь-
кого вчиняти будь-який вплив на 
вектор руху та розвитку Украї-
ни, яка є незалежною, самостій-
ною, демократичною державою, 
вектор розвитку якої обирати-
ме виключно її народ.

Третє - неможливість комп-
ромісів з врегулювання ситуації 
на сході України через поступ-
ки територіями в межах між-
народно визначених кордонів. 

Для кожного українця і Донбас, і 
Крим - це Україна».

Це - цитата з виступу прези-
дента України під час спільної 
пресконференції. 

Претензією до Зеленського, 
яка має під собою підґрунтя, є 
те, що обіцянки чинного прези-
дента досягти повної перемоги 
на саміті у Парижі не справди-
лися. Президент України та його 
команда перед «Нормандією» 
поширювали невиправданий 
оптимізм та впевненість у тому, 
що президент РФ Володимир 
Путін невідкладно поступиться 
щодо кордону, «здасть» маріо-
неткові «республіки» чи виведе 
російську армію з окупованого 
Донбасу. А тому вина за ство-
рення зависоких очікувань у 
частини суспільства лежить 
саме на президентській коман-
ді, пише журналіст.

До тактичних перемог Зе-
ленського Сергій Сидоренко 
відносить: повернення поло-
нених, яких утримують бойо-
вики на Донбасі, до кінця року; 
«Нормандська четвірка» до-
мовилась розширити мандат 
спостережної місії ОБСЄ. Зараз 
«ОБСЄшники» спостерігають за 
обстрілами лише у світлий час 
доби. Це робить їхні звіти мало 
пов’язаними з реальністю, адже 
бойовики, як правило, ведуть 
обстріли українських позицій 
уночі. Якщо Путін виконає цю 
домовленість і Росія перестане 
блокувати зміну правил роботи 
місії - ситуація на Донбасі може 
принципово змінитися. Оголо-
шені перемир’я (принаймні, в 
той період, коли вони потрібні 
Росії) стануть повноцінними, а 
не лише «денними».

Важливо, що подальші газо-
ві переговори повернуться до 
тристороннього формату, за 
участі ЄС. Принаймні, у цьому 
запевняє виконавчий директор 
«Нафтогазу».

«Газові переговори, проведе-
ні у Парижі,  принесли небагато 
новин, але їх важливість є такою 
високою, що на цій темі варто 
зупинитися окремо, - пише ре-
дактор «Європейської правди». 

- Відверто кажучи, більшість 
побоювань про можливу зда-
чу інтересів України у Парижі 
стосувалися саме газового пи-
тання. Аж надто дивно Банкова 
ухилялася від відповідей про 
те, чи планується обговорення 
газових питань у Парижі - на-
віть тоді, коли всі джерела вже 
підтверджували, що до Франції 
летять міністри енергетики Ро-
сії та України, а на переговорах 
запланована окрема «газова па-
нель».

Та схоже, що цього разу ін-
формацію приховували не через 
сплановану «зраду». Принай-
мні, домовленостей, очевидно 
шкідливих для України, у Пари-
жі досягнуто не було».

Зеленський стверджує, що 
«перемога» є і у газовому пи-
танні, мовляв, Україна та Росія 
наблизилися до газової угоди, 
при цьому річний чи дворічний 
контракт вже не розглядається, 
а також є згода про те, що Росія 
виконає рішення Стокгольм-
ського арбітражу, щоправда, 
сплативши $3 мільярди не гро-
шима, а газом.

Чи виправданий цей опти-
мізм Зеленського, стане відомо 
ближчим часом.  

Але є одна сфера, в якій Укра-
їна в Парижі показала себе геть 
погано. Ця сфера - інформацій-
на, вважає журналіст.

«Маючи унікальні стартові 
позиції щодо підтримки захід-
них партнерів, дату проведення 
саміту, яка співпала з іміджеви-
ми проблемами Росії, маючи по-
тужну групу журналістів у Па-
рижі - наша офіційна делегація 
примудрилася вчисту програ-
вати росіянам у інформаційній 
війні.

Ця проблема для чинної 
влади не нова. Та попри її по-
вторення, офіс Зеленського чи 
то помилково, чи то свідомо 
- взагалі не намагається вести 
свою інформаційну політику, 
а лише реагує на картину дня, 
задану росіянами. У той час, як 
російські журналісти отриму-
вали інформацію про деталі 
переговорів, коментарі та «зли-

ви» із закритих зустрічей у Єли-
сейському палаці - українським 
журналістам виявилося прості-
ше дізнаватися деталі у фран-
цузької сторони.

І чомусь Банкову не турбує, 
що це - ідеальне тло для запуску 
фейків в український інформа-
ційний простір», - пише Сергій 
Сидоренко.

Чи є така політика свідомим 
вибором Банкової у рамках по-
літики «краще промовчати, аби 
не образити росіян»? Сказати 
складно. 

Варто відзначити, що цього 
разу Зеленський був відверті-
ший у висловлюваннях, ніж за-
звичай. Донбас - окупований. Це 
президент повторив кілька ра-
зів за присутності Путіна. Крим - 
український, і буде таким, хай як 
ці заяви обурюють Росію. Жод-
них перемовин із маріонеткови-
ми «республіками» не буде, хай 
як на цьому не наполягає Путін. 
«Україна і я, як президент, не ве-
демо прямі перемовини з пред-
ставниками незаконної влади 
тимчасово окупованих терито-
рій», - запевнив Зеленський.

Але є одна лінія у критиці 
РФ, яку президент не перетнув 
і не збирається цього робити. 
Після завершення саміту, в роз-
мові з «Європейською правдою» 
Зеленський визнав, що свідомо 
не вживає щодо Росії та особис-
то щодо Путіна слово «агресор». 
Ось повне пояснення президен-
та з цього приводу. «Що стосу-
ється як, кого і що називати. Це 
немов питання, «а ви будете ка-
зати «добрий вечір» президенту 
Росії?», «а ви будете сідати з ним 
за стіл?», «чи будете тиснути 
руку, стояти поруч на фотогра-
фуванні?».

Нам з вами потрібен резуль-
тат. Якщо наша задача - приїха-
ти і в когось плюнути, то наві-
що їхати і домовлятися? А якщо 
є задача домовитися, то нам 
потрібно знаходити такий фор-
мат діалогу, який буде більш-
менш коректним».

Чи є таке пояснення пере-
конливим, а тактика - ефектив-
ною? Оцінка за читачем…

Зеленський отримав перемоги 
у Парижі, АЛЕ Є ОДИН МІНУС...
У Парижі 9 грудня зустрілись лідери 
України, Росії, Німеччина та Франції 
на першій за три роки зустрічі у 
«нормандському форматі». Володимир 
Зеленський, Еммануель Макрон, Ангела 
Меркель та Володимир Путін підписали 
спільне комюніке після переговорів. 
Домовились про припинення вогню на 
Сході України й обмін полоненими «всіх 
на всіх». Щоправда. йдеться лише про 
полонених, які утримують бойовики на 
Донбасі. Ці пункти мають втілити до кінця 
2019 року. Домовилися про розведення сил 
на трьох додаткових ділянках. На яких саме 
- поки невідомо. Завершитися розведення 
має до кінця березня 2020-ого.
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Близько п'ятисот літрів 
спиртової суміші, майже двіс-
ті пляшок готової продукції, 
виготовленої під марками ві-
домих українських брендів, 
тридцять п’ять тисяч підро-
блених марок акцизного по-
датку та тисячу пачок цига-
рок - це та багато іншого під 
час санкціонованого обшуку, 
проведеного під процесуаль-

ним керівництвом прокура-
тури Тернопільської області, 
вилучили в жителя Теребов-
лянського району. 

За словами начальни-
ка відділу детективів Юрія 
Барабана, спирт "підприє-
мець" зберігав у ємностях 
без дотримування будь-
яких санітарних норм. Роз-
ливав його по пляшках, які 
скуповував у пунктах при-
йому склотари. 

Реалізовував товар в ма-
газинах та закладах громад-
ського харчування Тернопіль-
щини і сусідніх областей. За 

попередньою інформацією, 
підробляв житель Струсова 
не лише алкоголь, але й ци-
гарки. 

Усю продукцію та засо-
би для її виготовлення і фа-
сування вилучили правоохо-
ронці та направили на екс-
пертизу.

Працівники поліції вста-
новлюють причетних до не-
легального бізнесу, а також 
шляхи надходження спирто-
вої суміші та інших виробів.

Даний факт внесений в 
ЄРДР відповідно до статті 199 
частина 1 ККУ.

Будьте уважні самі й 
застережіть своїх 
літніх родичів – на 

Тернопіллі невідомі 
жінки, найімовірніше 
ромської національності, 
обкрадають стареньких. 

Щойно правоохоронці вста-
новлюють особи одних краді-
йок, як з’являються нові. Неве-
ликими групами вони нишпо-
рять селами, нібито скупляю-
чи чи продаючи дрібний крам, 
а насправді шукають незамкне-
ні хати.

Від таких пройдисвіток дня-
ми потерпів 90-річний житель 
Зборова. Посеред дня, поки гос-
подар дрімав, з його хати зло-

дійки винесли близько 150 ти-
сяч гривень у різній валюті та 
декілька ювелірних виробів.

Свої дорогоцінні заоща-
дження, які вочевидь накопи-
чував не один рік, у всьому собі 
відмовляючи, дідусь зберігав у 

шафі в рукаві пальта. Нехитрий 
сховок зловмисниці розшукали 
і спустошили. Пенсіонер, якого 
розбудив підозрілий шум, помі-
тив непроханих гостей вже опіс-
ля. Жінки заморочили йому го-
лову й поспішили піти з обійстя.

За деякий час, з’ясувавши, що 
пройдисвітки прихопили із со-
бою усі його гроші, старенький 
звернувся до правоохоронців.

Як повідомили у Зборівсько-
му відділенні поліції, за даним 
фактом  відкрито криміналь-
не провадження. За підозрою 
у скоєні злочину розшукують 
двох жінок віком 45-50 років, з 
темним волоссям і смуглою шкі-
рою. Обоє були одягнені в тем-
ні куртки та різнобарвні сук-
ні. Зловмисниці можуть пересу-
ватися на світлому автомобілі 
марки «ВАЗ».

Якщо ви помітили в своє-
му населеному пункті підозрі-
лих осіб, не будьте байдужими, 
телефонуйте на лінію «102». 
Можливо ваш дзвінок допомо-
же зберегти заощадження чиї-
мось стареньким родичам. Літні 
люди потребують нашої уваги.

Хлопець вирішив придба-
ти на одному з сайтів недешеву 
іграшку за доступну ціну. Ма-
буть ні разу не читав застере-
жень про торги в інтернеті, бо 
одразу перевів продавцю гро-
ші за товар, а відправки при-
ставки взамін так і не дочекав-
ся. Мобільний продавця пере-

став відповідати, а оголошен-
ня про продаж аферист швидко 

видалив. Довелося звертатися 
за допомогою до поліцейських.

 Слід знати одне надій-
не правило: аби не втратити 
власні гроші та залишитися в 
результаті ні з чим, оплачуй-
те покупку наложеною платіж-
кою. Так і товар можна поба-
чити та оцінити, ще й готівку 
зберегти. А головне, не дасте 
шахраям ані найменшого шан-
су розжитися на чужі, кровно 
зароблені кошти. Будьте роз-
судливими та обачними!

У Тернополі  
з маршрутки 
випав чоловік

З переломом 
стегна та іншими 
травмами бригада 

швидкої допомоги 
госпіталізувала до 
лікарні 66-річного 
чоловіка. 

Тернополянин трав-
ми отримав в результа-
ті дорожньо-транспортної 
пригоди.

При виїзді слідчо-
оператив ної групи стало ві-
домо, що потерпілий випав 
з салону маршрутного так-
сі. За попередніми даними, 
водій транспортного засобу 
рушив з місця, а двері не за-
чинив.

Чоловікові надали ме-
дичну допомогу. Даний 
факт внесений в ЄРДР від-
повідно до статті 286 ККУ.

Кримінальне 
провадження за 
крадіжку відкрили 

бережанські поліцейські 
щодо 44-річної 
жительки Нараєва. Вона 
спокусилася на майно і 
гроші старенького сусіда.

Дідусь часто пускав жінку 
до хати, відтак вона скорис-
талась його довірою. Вчерго-

ве перебуваючи в помешкан-
ні пенсіонера, жінка витягнула 
з-під-подушки півтори тися-
чі гривень, окрім грошей при-
хопила ще й простенький мо-
більний телефон.

Пропажу пенсіонер вия-
вив та звернувся із відповід-
ною заявою до поліцейських.
Сусідка-крадійка у скоєному 
зізналася. Викрадене у неї ви-
лучили.

В головному управлін-
ні  Держпродспоживслужби в 
Тернопільській області повідо-
мили, що до завідувача Коло-
сівської дільниці ветеринарної 
медицини звернувся  житель 
села Рудка Кременецького ра-
йону і повідомив, що у його ко-
рови є ознаки захворювання 
на сказ та буйність. Також за 
добу до цього тварина відмо-
вилась від корму і води. Коли у 
господарство приїхав ветери-
нар, тварина вже була мертва.

Фахівці Тернопільської 
державної регіональної ла-
бораторії підтвердили за-
хворювання тварини на сказ. 

Труп тварини утилізували. 
У господарстві вакцинува-
ли коня, дві свині, собаку, чо-
тирьох котів та трьох особин 
великої рогатої худоби. Через 
кілька днів  від сказу загину-
ла ще одна корова. В дворі 
та в господарських будівлях  
провели вимушену дезінфек-
цію хлорним вапном

Державна надзвичай-
на протиепізоотична комісія 
при Кременецькій РДА про-
водить заходи щодо ліквіда-
ції захворювання та відкри-
ла неблагополучний пункт 
щодо сказу ВРХ у селі Рудка 
на Кременеччині.

Корови захворіли  
на сказ
Небезпечну недугу виявили  
у селі Рудка на Кременеччині

Напередодні свят активізувалися інтернет-шахраї
Втратив майже 5 тисяч гривень  
і залишився без ігрової приставки  

22-річний тернополянин

Жителька Нараїва обікрала 
88-річного сусіда 

На Теребовлянщині виявили 
підпільну гуральню

Сурогат розливали у пляшки 
з пунктів прийому склотари

У селах обкрадають пенсіонерів
У 90-річного дідуся невідомі жінки поцупили  

150 тисяч гривень

Тернопільська місцева 
прокуратура розслідує 
факти зловживання 

посадовими особами 
Служби автомобільних доріг 
Тернопільської області, які 
призвели до багатомільйонної 
заборгованості  держави перед 
приватними установами.

Попередньо слідством встановлено, 
що впродовж двох останніх років посадов-
ці установи протиправно уклали з комер-
ційними структурами договори на вико-
нання дорожньо-ремонтних робіт в регі-
оні на 103 мільйони гривень, незважаю-
чи на те, що вказана сума значно переви-
щувала  бюджетні надходження на вказа-
ні витрати.

Внаслідок зловживань із боку поса-
дових осіб перед приватними устано-
вами, що здійснювали підрядні робо-
ти за договорами виникла заборгова-
ність, яка стала підставою для блоку-
вання казначейських рахунків Служби 
автомобільних доріг Тернопільської об-
ласті, та виконання їхніх функціональ-
них обов’язків.

Проти посадовців Служби автомобільних доріг 
розпочали кримінальне провадження



№49 (334) /11 грудня-17 грудня 2019 р. 7Наш ДЕНЬНовини nday.te.ua

Ольга
ЧОРНА.

Відпочинок у Туреччині 
подорожчає

Із 1 січня 2020 Туреччина вводить 
податок за проживання в готелях. 
Протягом першого року обсяг збору 
складатиме один відсоток від вартості 
проживання в номері. З 2021-го зрос-
те до 2 відсотків. Про це повідомляє 
«TourismGuncel». Поширюватиметься 
податок на готелі, пансіонати, гостьові 
будинки, мотелі, кемпінги й курортні 
поселення. Для гостей його оформлю-
ватимуть окремим документом. Пред-
ставники туристичної галузі нововве-
дення розкритикували: остерігаються, 
що воно призведе до зменшення потоку 
туристів та зниження прибутків.

Американець виграв $15 
мільйонів, але не забрав їх
Житель штату Аризона виграв у 

лотерею $14,6 мільйонів, але не прий-
шов, щоб забрати виграш, пише «USA 
Today». Переможцю дали 180 днів, аби 
забрати багатомільйонний приз. Але 
навіть через півроку той не з’явився і 
остаточно втратив можливість забрати 
гроші. Цей програш побив встановлений 
у 1999 році рекорд. Тоді сума склала $4 
мільйони. Проте гроші дарма не пропа-
дуть. В Аризонській лотереї повідомили, 
що близько 30 відсотків виграшу відда-
дуть на роботу громадських адвокатів 
для дітей, що постраждали від насиль-
ства. $250 тисяч перерахують на опла-
ту спеціальної освітньої програми, яка 
дозволить американцям безкоштовно 
відвідувати деякі курси старшої школи 
та коледжів. Ще $850 тисяч підуть на 
програму з викриття інтернет-злочинів 
проти дітей. Залишок розподілять на фі-
нансування нових виграшів.

НАТО допоможе Польщі і 
країнам Балтії в разі агресії РФ

НАТО надасть військову допомогу 
Польщі та країнам Балтії, якщо на них 
нападе Росія. Альянс не хоче допустити 
українського сценарію в цих країнах. 
Про це заявив генсек НАТО Єнс Стол-
тенберг в інтерв’ю польському виданню 
«Rzeczpospolita». За словами Столтен-
берга, НАТО подає Москві «сильний сиг-
нал», дислокувавши у Польщі та країнах 
Балтії своїх військовослужбовців. «Якщо 
на Польщу і країни Балтії буде здійснено 
напад, на нього відповість весь Альянс», 
- наголосив він. І додав, що в НАТО не 
розглядають Росію як ворога, але не хо-
чуть повторення українського сценарію 
в будь-якій іншій країні.

Син британського мільйонера 
21 рік живе на вулиці

Райан Стафф’єр із британського 
міста Трура живе на вулиці 21 рік, 
хоча й має батька-мільйонера. Райан - 
наркотично залежний, пише «Сьогодні». 
Родичі намагалися вилікувати хлопця, 
але потім махнули на нього рукою. Зараз 
чоловік має 93 судимості. Райан вперше 
почав вживати марихуану в 11 років. 
Батько й мати намагалися його виліку-
вати, але потім вигнали сина на вулицю.

В Альпах знайшли
 російських шпигунів

Протягом багатьох років 15 шпигу-
нів з Росії використовували французь-

кі Альпи у якості бази для операцій 
по всій Європі. Агенти, які базувалися 
на сході Франції, належали до елітного 
підрозділу російської військової розвід-
увальної служби ГРУ. Саме цей підрозділ 
винний у вбивствах на замовлення і са-
ботажах в Європі у 2014-2018 роках, по-
відомила французька газета «Le Monde». 
Один із шпигунів причетний до спроби 
замаху на екс-російського подвійного 
агента Сергія Скрипаля та його доньку 
Юлію. Список шпигунів, які належать 
до цього підрозділу, склали після «по-
лювання» на них британських, фран-
цузьких і швейцарських спецслужб. 
Вони з’ясували, що агенти ГРУ регуляр-
но зупинялись у Верхній Савойї - в міс-
тах Аннмасс, Ев’ян та Шамоні та в більш 
ізольованих містечках. А також у Руассі, 
Ліоні, Ніцці, Каннах і чимало разів у Же-
неві, де орендували автівки, щоб добра-
тися до Верхньої Савойї.
Штати запровадять сканування 
обличчя при перетині кордону

Міністерство нацбезпеки США 
пропонує запровадити норму, згідно 
з якою не тільки власники віз і гості 
країни, а й громадяни Штатів будуть 
зобов’язані проходити процедуру 
зняття цифрового відбитка облич-
чя при в'їзді і виїзді з країни, пере-
дає «Reuters». На думку відомства, 
це допоможе протидіяти терористам, 
які намагаються перетинати кордон 
за допомогою вкрадених документів. 
Нововведення стане частиною шир-
шої системи для відстеження мандрів-
ників, що в’їжджають і виїжджають зі 
США. Ініціатива уже викликала запе-
речення з боку деяких прихильників 
конфіденційності. Однак при наявнос-
ті політичної волі з боку адміністрації 
Трампа передбачається, що технологія 
буде впроваджена в 20 найбільших ае-
ропортах Америки вже до 2021 року. 
Поки закони США звільняють грома-
дян країни від обов’язку проходити 
процедуру сканування обличчя при 
перетині кордону.

По прильоті до Грузії гостям 
дарують пляшку вина

Адміністрація туризму Грузії від-
новила акцію з роздавання інозем-
ним гостям пляшок місцевого вина 
в аеропортах. Ця акція проводиться 
вшосте. Іноземцям у трьох грузинських 
аеропортах на паспортному контролі 
вручають пляшку вина. На етикетці на-
писано, що Грузія - батьківщина ви-
норобства, а також розповідається про 
традиції і культуру країни. Такою кам-
панією у відомстві, з одного боку, хочуть 
популяризувати країну як батьківщину 
виноробства, а з іншого - показати свою 
гостинність.

За рік світ купив зброї 
на $420 млрд.

Порівняно з 2017 роком, обся-
ги продажу озброєнь у світі зросли 
на 4,6 відсотків. Продажі сотні най-
більших оборонних концернів світу в 
2018 році становили $420 млрд., по-
відомляє «Німецька хвиля». Минулого 
року на світовому ринку озброєнь США 
були лідером. Американські компанії 
з рейтингу SIPRI реалізували зброї та 
оснащення військового призначення 
на $246 млрд. Це - 59 відсотків від за-
гальних обсягів продажу зброї ста про-
відних зброярських концернів світу. В 
оприлюдненому експертами SIPRI рей-
тингу український державний концерн 
«Укроборонпром» по-
сів 71 місце з продажа-
ми у $1,3 млрд.

Українці заплатили за оренду 
житла 122 нардепам

122 нардепи отримали у листопа-
ді з бюджету компенсації на оренду 
житла. Серед них і перший віцеспікер 
Руслан Стефанчук, який живе в квар-
тирі тещі. Щоправда, нардеп повернув 
апарату Ради майже 40 тисяч гривень, 
отриманих за вересень-жовтень. Дані, 
оприлюднені на сайті Верховної Ради, 
свідчать: за останні три місяці політики 
отримали від 19-20 до 40 тисяч гривень 
компенсацій. Найбільші суми - майже по 
60 тисяч - нардепи від «Слуги народу» 
Олена Лис і Валерій Божик. Стефанчук 
- єдиний депутат, який вирішив повер-
нути парламенту гроші за оренду жит-
ла. Проте за листопад він усе ж отримав 
нову компенсацію у розмірі 20 тисяч 
150 гривень.

За доставку пенсій доведеться 
платити більше

Зросте вартість доставки пенсій 
через відділення «Укрпошти» та лис-
тонош. Таке рішення ухвалив уряд. Від-
тепер тариф у місті сткладатиме 1,15 
відсотків від суми виплати, у селі та се-
лищі міського типу - 2,3. «Нові тарифи 
на послуги з виплати і доставки пенсій 
та грошових допомог допоможуть по-
крити фактичні витрати «Укрпошти», 
- написав у фейсбуці міністр інфра-
структури Владислав Криклій. - А та-
кож утримувати багатотисячну мережу 
відділень і забезпечувати надання всіх 
необхідних сучасних послуг на терито-
рії країни, зокрема в сільській місцевос-
ті». Пенсії через «Укрпошту» отримують 
понад 4 мільйони українців. Зокрема, 
більше 800 тисяч людей з інвалідністю.

Російська агресія завдала 
колосальних збитків Україні
Втрати України внаслідок росій-

ської агресії становлять близько 
$50-150 мільярдів. Такі цифри назвав 
міністр економічного розвитку, торгів-
лі та сільського господарства Тимофій 
Милованов, повідомляє «Громадське». 
«Прямі втрати в 2014-2015 роках скла-
ли 15-20 відсотків ВВП», - сказав він. І 
додав: на окупованих територіях розта-
шовані належні державі об’єкти нерухо-
мості загальною вартістю 85 мільярдів 
гривень. 46 мільярдів із цієї суми при-
падає на нерухомість у Криму й Севас-
тополі.
Депутат «Юзік» взяв у помічниці 

власну дружину
Нардеп від «Слуги народу» Юрій 

Корявченков, більш відомий під 
«кварталівським» псевдонімом 
«Юзік», має вісім помічників. Із них 
- троє отримують зарплату. Серед по-
мічників Корявченкова опинилася його 
дружина Тетяна. Щоправда, їй парла-
ментар гроші не платить: дружина пра-
цює у нього на громадських засадах, ін-
формує громадський рух «Чесно».

Люди й далі активно
 скуповують долари

У Нацбанку підрахували: два мі-
сяці поспіль українці купують біль-
ше валюти, ніж продають. Такі дані за 
жовтень та листопад цього року, повідо-

мляє прес-служба НБУ. В жовтні україн-
ці купили на $25 мільйонів більше, ніж 
продали. А в листопаді, зі здешевінням 
валюти, різниця між продажем та по-
купкою склала вдвічі більше - $58 міль-
йонів. 
США відмовляють у в’їзді майже 

кожному другому українцю
Сполучені Штати майже в полови-

ні випадків відмовляють українцям, 
які вирішили тимчасово відвіда-
ти країну. Про це йдеться у звіті Бюро 
Держдепу США за 2019 рік. Так, рівень 
відмов для українців складає 45,06 від-
сотків. Для наших сусідів поляків цей 
рівень значно нижчий - 2,76 відсотків, 
білорусів - 21,93, словаків - 11,99, руму-
нів - 9,11, росіян – 15,19 відсотків.  

Відпустку за власний рахунок 
хочуть збільшити до 30 днів
У Мінекономрозвитку пропонують 

унеможливити звільнення вагітних 
жінок та дозволити брати відпустку 
за власний рахунок на 30 днів замість 
15. Ці ініціативи презентував міністр 
Тимофій Милованов, передає прес-
служба уряду. «Ми прагнемо унеможли-
вити випадки, коли під умовою фіктив-
них реорганізацій компаній чи установ 
звільняють соціально незахищених 
осіб. Тож хочемо законодавчо захистити 
усіх працівників, а звільнення вагітних 
жінок зробити неможливим», - сказав 
Милованов. Пропонують збільшити й 
кількість днів відпустки за власний ра-
хунок - з 15 до 30 днів. Також ймовірне 
узаконення роботи на дому та роботи з 
гнучким графіком.

Українцям можуть заборонити 
їздити до Росії за внутрішнім 

паспортом 
В Україні можуть скасувати норму, 

яка дозволяла громадянам перетина-
ти кордон з Росією за внутрішнім пас-
портом і свідоцтвом про народження. 
Це може статися 1 березня 2020 року. 
У такому випадку їздити до Росії до-
ведеться за закордонним паспортом. 
Спрощений режим перетину кордону 
РФ українськими громадянами стано-
вить загрозу нацбезпеці нашої країни, 
розповів директор департаменту кон-
сульської служби МЗС України Сергій 
Погорельцев. За його словами, скасува-
ти спрощений режим потрібно й через 
те, що щороку дедалі частіше виявля-
ють підроблені паспорти і свідоцтва про 
народження. 

Міністр поскаржився на розмір 
зарплати: 18 тисяч - ніщо

Міністр розвитку економіки, тор-
гівлі та сільського господарства Тим-
офій Милованов поскаржився на роз-
мір зарплати. «Те, що мені приходить 
на рахунок, вистачає тільки на Uber 
(таксі - ред.)», - зазначив він у інтерв’ю 
«24 каналу». За словами Милованова, 
його міністерська зарплата - 18 тисяч 
гривень. «Ні на що не вистачає», - додав 
міністр.

Цигарки можуть подорожчати 
до 100 гривень за пачку

Рада підтримала в першому чи-
танні законопроєкт, який передбачає 
підвищення ставки акцизного подат-
ку на тютюнові вироби. Автор ініці-
ативи - голова парламентського комі-
тету з питань податкової та фінансової 
політики Данило Гетманцев. Експерти 
вважають, що підвищення акцизу на 
цигарки призведе до подорожчання тю-
тюнової продукції. Документ пропонує 
підвищити ставку акцизного податку 
у 2,5 разів. Ціни можуть злетіти до 80-
100 гривень за пачку. Крім того, є ризик, 
що ухвалення закону спровокує істотне 
зростання контрабанди.

Україна Світ
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- Я почала займатися 
хендмейдом близько вось-
ми років тому, - розповідає 
Юля. – Вивчала різні техні-
ки з допомогою інформації 
та роликів в інтернеті, роби-
ла композиції з живими кві-
тами і цукерками, прикраси 
для волосся. Завдяки таким 
творчим пошукам і здобутим 
навичкам зараз вміло експе-
риментую і можу втілити в 
життя практично будь-яку 
ідею. 

Юлія Рихліцька створює 
оздоби для дому із здавало-
ся б звичних речей. Тканина, 
папір, гілочки хвої, шишки, 
шматочки дерева перетво-
рюються в оригінальні ком-
позиції, які дарують відчут-
тя свята. 

- Одні з найулюбленіших 
моїх творінь – еко-ялинки, 
якими можна прикрасити 
свою оселю, - додає Юля. – Я 
виготовляю їх з такого мате-
ріалу як сезаль. Це натураль-
не волокно агави. Його фар-
бують або залишають при-
родний колір. Я спершу фор-

мую конус з картону, а далі 
декорую його сезаллю, при-
кріпляю прикраси з кашта-
нів, горіхів, шкілок цитру-
сів, скляні кульки. Це просто 
і дуже красиво. Зберігаються 
такі ялинки довго. Очистити 
від пороху їх можна пилосо-
сом і служать вони довго. 

Жінка не лише займа-
ється творчістю, а й ділить-
ся своїми знаннями під час 
майстер-класів для діток. 
Навіть 5-6 річні малюки радо 
створюють святкову атрибу-
тику, адже дуже люблять зи-
мові свята. 

Разом з чоловіком Юля 
виховує сина Олександра. 
Він – хлопчик з аутизмом. 
Аби зібрати кошти на реабі-
літацію дитини, жінка ще з 
жовтня почала виготовляти 
новорічно-різдвяні прикра-
си. І щиро вірить, знайдуться 
люди, які придбають ці речі 
і водночас зроблять добру 
справу для її родини.

- Олександр народив-
ся недоношеним, - розпові-
дає Юля. – У нього була дво-

стороння пневмонія. Він де-
сять днів перебував на апа-
раті штучної вентиляції ле-
гень. До чотирирічного віку 
ми не знали точно, що з ним. 
Медики ставили різні діагно-
зи. Адже аутизм не є добре 
досліджений в Україні і хоро-
ших фахівців небагато. Коли 
ж у Києві йому поставили 
остаточний діагноз, ми по-
чали шукати вихід, що роби-
ти. Мені важко було це при-
йняти. Я довго відтягувала 
момент оформлення інвалід-
ності. Не хотіла, щоб у моєї 
дитини був такий статус. Тоді 
дуже допомогла творчість пе-
режити  і прийняти цей факт. 

Реабілітація Олександра 
потребує значних витрат. 
Юля продає свої роботи, аби 
зібрати кошти на заняття для 
сина. Вона щиро вірить, що у 
цей новорічно-різдвяний час 
трапляються дива, і роботи, 
у які вона вкладає багато те-
пла і любові, знайдуть своїх 
власників. Побачити вироби 
Юлії Рихліцької можна на її 
особистих сторінках в інста-
грамі та фей-
сбуці. 

Юлія РИХЛІЦЬКА: 
«Мої роботи 
створюють у домівці 
атмосферу свята»

Майстриня із 
Збаража виготовляє 

на продаж еко-
ялинки та новорічну 

атрибутику, аби 
допомогти сину

Оригінальні чобітки для подарунків, загадкові гномики, різдвяні 
будиночки, святкові композиції та підсвічники, ялинки виготовляє 
збаражанка Юлія Рихліцька. Рідзво та Новий рік – улюблені свята 
жінки, тож створює сувеніри і прикраси саме для цієї пори.

Якщо ви маєте бажання 
зробити добру справу 
і не знаєте, як, тоді 

реєструйтесь на участь в 
програмі "Запроси дитину на 
свята, канікули у родину", де 
зможете подарувати увагу 
вихованцям інтернатних 
закладів в період новорічно-
різдвяних свят чи зимових 
канікул.

Організовує акцію вже багато років 
поспіль обласний благодійний фонд 
«Майбутнє сиріт» разом зі службою у 
справах дітей Тернопільської ОДА. З її 
допомогою хлопчики та дівчатка без 
сім’ї мають змогу провести свої свята 

й канікули по-іншому: в колі небайду-
жих людей.

- До участі в програмі ми запрошу-
ємо дітей віком від 6 років до 18 ро-
ків (від 1 по 11 клас), які мають ста-
тус дитини-сироти чи дитини, яка по-
збавлена батьківського піклування, і 
які мешкають в інтернатних закладах 
Тернопільської області, - розповіда-
ють у фонді «Майбутнє сиріт». - У та-
кий спосіб прагнемо подарувати цим 
хлопчикам і дівчаткам увагу, турбо-
ту і познайомити їх з національними 
та родинними традиціями. Для кож-

ної дитини така участь у програмі є 
важливою, адже в її житті появляють-
ся люди, які можуть стати другом, під-
тримкою, наставником, значущою лю-
диною чи новою сім'єю. Саме таких ві-
зитів в гостьові сім'ї діти з нетерпін-
ням чекають.

Щоб долучитися до програми, по-
трібні тільки бажання та готовність 
підготувати необхідні документи за-
для безпеки дитини. Зокрема, довідку 
про несудимість; довідку, що ви не сто-
їте на обліку в психіатра і нарколога; 
дозвіл зі служби у справах дітей за міс-

цем проживання.
Зареєструватися для участі в про-

грамі можна до 25 грудня. У фонді 
«Майбутнє сиріт» зазначають, що охо-
че нададуть консультації всім, хто зго-
лоситься взяти до себе дітей на пері-
од свят.

- Звертайтесь за номером 098 384 
95 94 чи пишіть координаторці про-
грами - Ірині Вакалюк у фейсбуці (Iren 
Vakaliuk), - додають у фонді. - Завдяки 
вам діти зможуть провести новорічно-
різдвяні свята і канікули по-новому, в 
сімейній атмосфері.

Візьміть дитину на свята в родину
Мешканців Тернопільщини закликають подарувати 

сиротам справжню атмосферу Різдва

Юля
Томчишин.
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Коли жінки 
досягають 
середнього 

віку, вони починають 
стикатися з симптомами 
менопаузи, які можуть 
включати втрату 
кісткової маси, депресії, 
перепади настрою 
і зниження рівня 
естрогену. Полегшити 
вплив цих малоприємних 
явищ допомагає 
вживання гранату.

Захист від втрати 
кісткової тканини

При досягненні менопау-
зи у жінок різко знижується 
концентрація гормону естро-
гену, який захищає кістки. 
Його втрата може призвести 
до втрати кісткової маси та 
прискорення старіння. В екс-
периментах з щурами сам-
кам, які страждали від таких 
симптомів, давали екстракт 
гранатового соку і насіння 
протягом двох тижнів. Після 
цього мінеральні показники 
в кістках повернулися до нор-
мальних.

Поліпшення настрою
У період менопаузи жінки 

відчувають перепади настрою 
через гормональні зміни. Япон-
ські дослідники виявили, що 
гранат може бути ефективний 

для боротьби з депресивним 
станом.

Підтримка для серця
Ряд досліджень показав, 

що плоди граната можуть під-
тримувати здоров'я серцево-
судинної системи у жінок. 
Зокрема, завдяки їм знижу-
ється рівень холестерину. Гра-
натовий сік містить велику 
кількість антиоксидантів, які 
запобігають так званому «по-
ганому» холестерину. 

Профілактика раку грудей
Антоціани, флавоноїди та 

олії, що містяться в гранаті, 
володіють протираковою дією. 
Гранат також є природним 
адаптогеном, коли мова йде 
про рівень естрогену в організ-
мі: підвищує його при низькій 
концентрації й навпаки, блокує 
вироблення естрогену, коли 
його забагато. Таким чином 
вживання гранату може потен-
ційно запобігти раку молочної 
залози.

Насправді каркаде - зовсім не чай, а гібіскус, 
рослина з сімейства мальв, що називається та-
кож суданською трояндою. Її батьківщина - Ін-
дія, зараз же вона росте в Судані, Таїланді, Єгип-
ті, Алжирі, Мексиці, Китаї і на Шрі-Ланці.

Напій каркаде готують із висушених квіток 
цієї рослини. Місце зростання гібіскуса визна-
чає смак і колір: наприклад, у Єгипті каркаде 
буде вишневим, на смак - кислуватим, в Таїланді 
- пурпурним і солодким, а в Мексиці - помаран-
чевим і солонуватим.

В Єгипті каркаде називають напоєм фарао-
нів: вважається, що він здатний подарувати без-
смертя і життєву силу тому, хто його п’є. Пелюст-
ки гібіскуса були навіть виявлені археологами в 
гробницях фараонів. 

Що містить каркаде
1. Антиоксиданти, які здатні призупиняти 

процес старіння і виникнення безлічі захворю-
вань. Антоціан - також один із найсильніших 
антиоксидантів, надає напою насичений черво-
ний колір, бореться з запальними процесами в 
організмі, а в поєднанні з вітаміном Р, який та-
кож міститься в каркаде, зміцнює стінки крово-
носних судин, регулює їх проникність.

2. Пектин - виводить з організму солі важких 
металів.

3. Каптоприл - особливо необхідний для хво-
рих на діабет. Ця речовина регулює рівень цукру 
в крові.

4. 13 органічних кислот, у тому числі лимон-
на, винна, яблучна. Лимонна кислота покращує 
загальний стан організму, є чудовим засобом 
для профілактики інфекційних захворювань. 
Лінолева кислота - попереджає появу холесте-
ринових відкладень на стінках судин і розчиняє 
зайвий жир в організмі.

5. Вітамін С і незамінні жирні кислоти - по-
збавляють від стресу і хронічної втоми.

6. Корисні макро- і мікроелементи.
7. Легкозасвоювані вуглеводи.

Що лікує?
Напій каркаде покращує роботу і поперед-

жає захворювання шлунково-кишкового тракту. 
Слід пам’ятати, що має м’який проносний ефект. 
Для поліпшення роботи шлунково-кишкового 
тракту рекомендується пити каркаде протягом 
15 днів, потім зробити перерву на 7 днів, і повто-
рити прийом ще протягом 7 днів.

Антипаразитична дія проявляється при при-
йомі каркаде натще.

Корисний для профілактики серцево-
судинних захворювань.

Позбавляє організм від токсинів і «поганого» 
холестерину.

Спазмолітичний і сечогінний засіб.
Покращує вироблення жовчі, добре діє на пе-

чінку.
Зміцнює імунітет, поліпшує обмін речовин.
Підвищує фізичну витривалість, знижує не-

рвову напругу;
У косметології: кубики льоду, приготовлені з 

завареного каркаде, добре освіжають шкіру.
Відзначимо ще деякі цікаві особливості цьо-

го чудового напою. Каркаде не містить щавлевої 
кислоти, яка призводить до утворення каменів 
у нирках, тому його можна вживати тим, хто 
страждає на ниркові захворювання. 

З каркаде пов’язана одна поширена помил-
ка: вважається, що в гарячому вигляді цей напій 
здатний підвищувати тиск, а холодному - зни-
жувати. Однак доказів цьому поки немає.

У каркаде існують й деякі протипоказання. 
Його не слід вживати в разі гастриту з підви-
щеною кислотністю - він підвищує кислотність 
шлункового соку. Не рекомендують, якщо є ви-
разкова хвороба, загострення жовчнокам’яної 
та сечокам’яної недуги. Також каркаде має до-
сить високу алергенність, тому перед його вжи-
ванням слід переконатися в тому, що вам він не 
протипоказаний.

При вживанні каркаде слід пам’ятати, що він 
розріджує кров, і це збільшує навантаження на 
серце. Такий ефект може проявитися тільки в 
разі вживання каркаде більше трьох чашок на 
добу. Вживання меншого обсягу не матиме та-
кого негативного ефекту.

Зверніть увагу, що хороший каркаде має бути 
великолистовим, насиченого рожево-бордового 
кольору, без добавок і ароматизаторів.

Як приготувати? 
Існує безліч способів приготування «чаю» з 

каркаде. Головне, на що слід звернути особливу 
увагу - це посуд. Він не повинен бути металевим, 
це може зіпсувати смак і властивості напою. 
Краще вибрати скляний або фарфоровий посуд.

Рецепт № 1. Холодна 
настоянка каркаде

Цей спосіб приготування каркаде особливо 
рекомендують дієтологи. Холодна настоянка 
дозволяє отримати найкращий за складом, сма-
ком і користю для організму напій.

В ємність для настоювання налити 1,5 л 
води, насипати 3 ст. л. сухого каркаде. Настою-
вати протягом 1–8 годин. Квіти гібіскуса також 
можна їсти: вони містять безліч корисних ре-
човин, які ефективно очищають кишечник від 
токсинів.

Рецепт № 2. 
Заварювання каркаде

Каркаде можна приготувати так само, як і чай: 
залити окропом, дати настоятися 5–10 хв. На від-
міну від чаю, який не рекомендується вживати 
через години після заварювання, з усе довшим 
настоюванням каркаде стає тільки кращим.

Рецепт № 3. Варіння каркаде
В ємність налити 1,5 л води, насипати 2–3 

ст. л. каркаде, довести до кипіння, проварити 
на слабкому вогні 3 хв. Важливо не переварити 
каркаде, інакше він стане синім і втратить свій 
смак.

Всім відомо, що лимон - це джерело вітаміну 
С й чудова добавка до страв і напоїв. Але ви 
навіть не здогадуєтеся, що може статися, якщо 

покласти його шматочок в кімнаті. 
ХОРОШИЙ ВІДПОЧИНОК

Цитрусові аромати заспокоюють нервову систему, зменшують 
неспокій і допомагають зняти напругу після важкого дня. Тому 
міцний здоровий сон забезпечений. Увечері лимон розслабить, а 
вранці, навпаки, підбадьорить - ось така цікава особливість.

ЗОСЕРЕДЖЕНІСТЬ І УВАЖНІСТЬ
У лимона є ще одна дивна властивість: людина, яка кожен день 

вдихає його аромат, стає більш сконцентрованою, а її розумова ак-
тивність і пам'ять поліпшуються. Навіть на роботі люди роблять 
менше помилок, якщо там присутній аромат лимона. Цей висновок 
зробили японські вчені.

ПІДВИЩУЄ НАСТРІЙ
Ароматерапію з ефірною олією лимона прописують людям, які 

страждають від депресії. Аромат, який буде виділяти половинка 
лимона в кімнаті, сприятиме гарному настрою і збільшенню жит-
тєвої енергії.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ
Лимон володіє не тільки приємним ароматом, але і бактери-

цидними властивостями. Він добре очищає повітря в кімнаті. Отож 
коли хтось із членів сім'ї застудиться, то не тільки додавайте ли-
мон у чай, а й розкладіть по кімнаті.

НОРМАЛІЗАЦІЯ ТИСКУ
Якщо ви страждаєте від гіпертонії, то лимон допоможе і в цьо-

му. Його запах сприяє зниженню кров'яного тиску.
ОСВІЖУВАЧ ХОЛОДИЛЬНИКА

Ви можете покласти половинку лимона не тільки в кімнаті, але 
і в холодильнику. Він вбере в себе неприємний запах, а натомість 
подарує приємний цитрусовий аромат.

КАРКАДЕ - 
напій фараонів
і королів. 
Спробуйте і ви

Такого почесного звання напій удостоївся за свої цілющі 
властивості. Червоний чай, як зазвичай називають у 

народі каркаде, заслужено вважається еліксиром міцного 
здоров’я, молодості та краси. Його люблять не тільки на 

батьківщині, але й у всьому світі.

Властивості лимона, 
про які ви не знали

Чому медики радять 
жінкам середнього віку 

вживати гранат



№49 (334) /11 грудня-17 грудня 2019 р. №49 (334) /11 грудня-17 грудня 2019 р.

Виростала Соня у 
заможній родині. 
Батьки були високо-
посадовцями. 
Тому й не знала, не 
розуміла, що таке 
бідність і злидні. 

Приносила у школу канап-
ки з дорогою ковбасою, чи шин-
кою, які пахли на весь клас. Ще й 
з подругою, з якою за однією пар-
тою сиділа, ділилася. А Денис ні-
чого в школу не брав. Вранці сні-
дав учорашнім супом чи борщем і 
так обходився, доки не закінчува-
лися уроки. Хлопець був дуже за-
коханий у Соню. Писав для неї ві-
рші, але розумів – зізнаватися їй 
у своїх почуттях не має права. Бо 
- хто він? Простий бідняк з багато-
дітної сім’ї, де, крім нього, було ще 
шестеро молодших діток. 

Якось подруга Соні не при-
йшла в школу і у неї залишили-
ся канапки, які вона поклала під 
парту. Денис весь урок прострі-
лював їх очима, а на великій пе-
рерві, коли всі вийшли з класу, по-
цупив і став похапцем їсти. Щоб 
його не викрили, швиденько за-
лишив клас. Але у дверях стик-
нувся з Софією. «Денисе, чому від 
тебе ковбасою пахне?» - запита-
ла та. Денис зблід, рушив далі. Та 
Соня зупинила його, підійшла до 
парти – торбинки з бутерброда-
ми не було! «Таки вкрав! Злодій!» 
- вона злорадно зареготала. Учні, 
що повернулися з перерви здиво-
вано поглядали то на Соню, то на 
розгубленого Дениса, який від не-
сподіванки не міг вимовити й сло-
ва. Потім, вхопивши портфель, ви-
біг з класу. 

Два дні він не з’являвся у шко-
лі, збрехавши мамі, що захворів. 
Денис і справді почувався кеп-
сько: перед очима стояла Софія, 
її насмішкуватий погляд. Гуділи 
в голові її слова, хапали за сер-
це. Злодій! О, Господи! Та він ніко-
ли нічого не крав! Якби не та Со-
фійчина смакота… Йому так за-
кортіло спробувати її, бо вже й не 
пам’ятав, коли в їхньому домі ка-
напки  були. Здебільшого перева-
жала їжа з бобових, картоплі і ово-
чів.

«Що, з’явився нарешті? Мені 
не шкода тих бутербродів – що-
дня їх маю. Але все добре зароби-
ти треба. А твоя мама ніде не пра-
цює, тільки дітей народжує», - пе-
рестріла його Соня у дворі школи. 
Її слова долетіли до класної керів-
нички. Та відкликала Софію: «Зна-
єш, Соню, народити і виховати се-
меро дітей, як мати Дениса, важче 
будь-якої роботи. Пані Дарія – ве-
лика трудівниця, мати-героїня. І 
це – дуже почесне звання».

Денис сам пішов до директора 
школи і написав заяву, щоб його 
перевели в паралельний клас. Але 
це не вирішило його проблеми 
– про випадок із канапками вже 
знала вся школа. Він був пригніче-
ним, розбитим, став пропускати 
навчання. Тоді нова класна керів-
ничка повела його до шкільного 
психолога. Той уважно вислухав 
Денисову сповідь, порадив забу-
ти про той прикрий випадок і зро-
бити так, щоб Соня пошкодувала 
про свої слова. Приміром, навчи-

тися гарно танцювати і на шкіль-
ному вечорі показати свій талант, 
запросивши іншу ученицю.

…З широко відкритими очи-
ма Соня разом з іншими дівчата-
ми спостерігала, як плавно, лег-
ко, мов пір’їнку, вів Денис у валь-
сі їхню однокласницю Оленку,  ко-
тра теж була з багатодітної роди-
ни. Згодом хлопець брав участь у 
танцювальних конкурсах, займав 
призові місця, ним пишалися і за-
хоплювалися, а історія з Софією 
забулася.

Після закінчення школи Денис 
пішов учитися на кухаря. Соня ж 
навчалася у виші. Їздила на влас-
ній машині, яку придбав для неї 
батько. Згодом влаштувалася на 
престижну роботу. Вийшла заміж 
за хлопця з їхнього кола, з яким її 
познайомили батьки. Чи  кохала 
Олега? Важко сказати. Радше – він 
подобався їй: гарний, поставний, 
надійний. Чого ще треба жінці? 
Він дарував їй коштовності, кві-
ти, не шкодував грошей на заба-
ганки.

Олег дуже хотів дитину, але 
Соня просила зачекати: ще встиг-
нуть, слід для себе  пожити. І вона, 
справді, стала жити для себе. Піз-
но поверталася додому, запевня-
ючи Олега, що зайнята на роботі. 
Сама ж в той час потопала в любо-
щах чергового коханця.

Якось відкрив очі Олегові його 
друг. Вказав місце, де Соня була з 
іншим…

Зради Олег не простив. Хоч 
як не благала його Софія, подав 
на розлучення. Жінка не уявля-
ла, як їй жити далі. Гірко визнава-
ла: коли був у неї чоловік – були й 
залицяльники, а коли Олег пішов, 
щезли й коханці. Ще й батьки по-
чали хворіти. Спершу похорони-
ла батька, а через чотири роки не 
стало й матері. На лікування піш-
ли всі заощадження, довелося 
продати і коштовності, і машину.

Довгими вечорами любила 
пірнати у спогади, в яких був він 
– Денис. Вона ж знала, що хлопець 
був закоханий у неї, але поруч з 
ним себе не бачила. Соромилася 
його бідності. Де він? Чи одружив-
ся? Вона нічого про нього не зна-
ла. Самотність осіла у кожному ку-
точку її дому.

Якось зателефонувала подру-
га Надійка, з якою дружила, на-
вчаючись у виші. Привітала з 
днем народження. Софія стрепе-
нулася: вона й забула про це. І вза-
галі, хотіла б викинути це число 
з календаря. Вона помітно поста-
ріла, живе одноманітно: робота – 
дім – робота. Надя запропонувала 
взяти відпустку і приїхати до неї. 
Вона теж розлучена, а донька за 
кордоном. Скучно їй. 

«Приїжджай, попліткуємо, зга-
даємо студентство. Поруч з моїм 
домом – море. Гарно засмагнеш», 
- наполягала подруга.

Побачивши Надійку, Соня зні-
тилася. Та виглядала значно мо-
лодшою від неї. Модно одягнена, 
з витонченим макіяжем. Вони не 
могли наговоритися аж до пізньої 
ночі. Надія запропонувала відві-
дати бар, де частенько бувала. І 
музика там - «жива». 

Офіціант – високий, постав-
ний, з модною стрижкою подав 
меню. Мило усміхнувся і чомусь 
втупився своїми іскристими очи-
ма у Софію. Запитав, чи вона тут 
вперше і запевнив, що не пошко-
дує, завітавши до них з подру-
гою. Щось знайоме здалося Софії 
у його ясному погляді, у ямочках 
на щоках. Надя радилася з Сонею, 
що замовити, але та, ніби не чула 
її. Вибрала страви навмання.

Її очі безперервно стежили за 
офіціантом. Де вона бачила його? 
Той розкладав на столику стра-
ви і на гарному блюді… канапки. 
Софія заціпеніла: намащені тер-
тим сиром з часником, шинкою і 

листочками салату, а посередині 
– акуратно викладене сердечко із 
червоного буряка. Це ж за рецеп-
том її мами!

«Це - не наше замовлення! Ви, 
мабуть, помилилися», - сказала.

«Все добре. Смакуйте на 
здоров’я», - усміхнувся офіціант і 
швидко зник. 

Ця легка хода, родимка над 
правою бровою… Софія відчула, 
як у неї шалено забилося серце. 
Вона вже не сумнівалася, що цей 
вродливий інтелігентний чоло-
вік – Денис. Той, хто кохав її, кого 
вона колись осоромила і все жит-
тя шкодує про це. Ось чому він 
приніс ці канапки…

Усе закружляло у Софії перед 
очима. Попросила рахунок. Офіці-
ант усміхнувся, подав папірець, на 
якому рівним почерком було на-
писано: «За обід платити не слід. 
Я впізнав тебе, Софійко. Зателе-
фонуй мені. Мій номер…»

Надія не розуміла, чому офі-
ціант, не дочекавшись оплати, пі-
шов, а з очей Соні котилися рясні 
сльози. «Що ж, ходімо додому. Ти 
все мені розкажеш», - тормосила 
заціпенілу подругу. 

«Це – він. Той Денис, про якого 
я тобі розповідала. Але я не можу 
йому подзвонити. Що скажу? Чим 
похвалюся? Наробила стільки по-
милок у житті. Зубожіла, постарі-
ла», - відповіла Софія.

…З тягарем на серці Соня по-
вернулася додому. Залишалося ще 
кілька днів відпустки. Щоразу ки-
дала очима на Денисову записку, 
що лежала на столі. І чекала улю-
бленого серіалу. Вболівала за ге-
роя дуже схожого на Дениса. Ось 
він усміхається їй з екрану. Щось 
тепле, осяйне вмить огорнуло її і 
рука мимоволі потягнулася до те-
лефону.

«Це – ти, Софійко? Ти таки за-
телефонувала! Я дуже радий. Че-
кай мене на вихідні», - почула у 
слухавці. 

…Денис розповів, що він – 
власник бару, де вони побували з 
Надійкою, але в той день заміняв 
офіціанта, який взяв відгул. Після 
закінчення училища працював на 
двох роботах. Хотів, щоб молодші 
брати і сестра пішли вчитися далі, 
допомагав їм. Згодом поїхав в Іс-
панію, щоб тут, в Україні, створи-
ти свій бізнес.

«Чому ж ти і досі один?» - спи-
тала Софія, все ще не вірячи, що 
Денис тут, поруч, в її домі. Такий 
світлий, добрий, щирий.  Свій…

«Мабуть, це доля навмисне 
мене затримала. Для тебе… Прав-
да, Софійко?»

«Правда».
Нині Софія – кохана дружи-

на Дениса і щаслива мама малого 
Артемка. Тепер вона знає напев-
но: ніколи не зазнавайся, якщо 
тобі добре, а комусь не щастить. 
Не принижуй біднішого за себе, 
щоб потім не жити із сум’яттям в 
душі…

Марія МАЛІЦЬКА.
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*      *      *
По-зимовому сонним ранком
я сніжинку зловлю в долоні:
рукавичкові зверхні панки
поцілують її, сторонню.
В нарум'яненім, гожім дзбанку
сонце схід приготує з кавою,
сніг рипітиме попід ґанком
пересічно... і вщент ласкаво.
І яко́сь, поміж віхол ― стишення,
Ви сніжинку таки збагнете!
Може, мною колись залишену...
Чи у вірша ярка прикмета...

Надія ТАРАСЮК.

*      *      *
Чи дощ, а чи сонце гріє,
Чи день, а чи ніч надворі,
Залишити шанс для мрії
Для кожного буде впору.
Бо кажуть, що той, хто мріє,
Той має дитинну душу,
Плекає живі надії…
Зізнатись, які – не змушуй.
І стане усе реальним,
У що ти так щиро вірив,
Все просто і геніально –
Птахів повертає ірій…

*      *      *
Незабудка неба голубого
Визирнула з сірості хмарин,
Як весняний вісник перемоги
Пробудила сяйвом часу плин.
Заясніла променем надії
У тривожних зболених серцях.
Про любов щасливу хлопці мріють,
Не черствіють душі у боях.
Шрами залишаються на тілі
Свідками про жах боїв, вогонь…
Біль утрат і лави поріділі
Сходять миром із міцних долонь.

*      *      *
Нехай ніколи не впаде надія
У прірву зради і розчарувань,
Хай вітер молодий у кронах мріє
Про шал неперевершених 

стрічань!
Нехай ніколи не загине віра,
Міцною буде, наче моноліт,
Нехай же всіх огорне ласка щира
І добротою заясніє світ!
Нехай любов, як сонце людям 

світить
І помисли окрилюють святі,
Хай розквітають 

під промінням квіти,
Нев’янучі, сяйливо-золоті!

*      *      *
Довкола вічність тишу хрестить
Й солодких віршів аромат
Розноситься за сонні версти,
Не повертаючись назад.
І колихає на папері
Безсоння зморені думки.
Прочинені у творчість двері
З чиєїсь легкої руки.

Володимир КРАВЧУК, 
Раїса ОБШАРСЬКА.

(Із поетичної збірки 
«Вір поезії»).

Ліда Петрівна - 
вдова. Максим 
Іванович - удівець. 
Обом під сімдесят. 
В обох є діти, 
внуки. Але обоє 
самотні.   

Вони чинно називають одне 
одного на ім’я, по-батькові. 
Звичка. Ліда Петрівна колись 
працювала в одній з установ. 
Максим Іванович був не остан-
ньою людиною на великому в 
минулому підприємстві.

У теплі й погожі дні Ліда Пе-
трівна й Максим Іванович по-
любляли сидіти на лавці біля 
пишної ялини. Лавка стоїть 
осторонь центральної алеї. Тут 
затишно, не гамірно. 

У розмовах заново прожи-
вали своє життя. Згадували мо-
лодість, кумедні випадки на ро-
боті, старі фільми, прочитані 
книги... З ностальгією й тепло-
тою розповідали про своїх по-
ловинок, які відійшли у засві-
ти. Тоді їхні обличчя світилися 
любов’ю. Коли ж заходило про 
дітей та внуків, в обох смутні-
ли очі…  

Син Максима Івановича з 
сім’єю давно переїхав жити до 
Європи. Навідуються раз на рік. 

- Я радів, коли Валерці з не-
вісткою випала така нагода. 
Вони лікарі. Працювали тут. А 
потім… Мають там роботу в хо-
рошій клініці. А покійна дружи-
на як тішилася! Внуки трохи з 
нами були. Потім їх забрали. По-
тім пенсія. А потому не стало 
Маринки…      

- А моя Віка, донька, живе 
в столиці. Не так уже й далеко, 
а часу, аби приїхати, не виста-
чає. Вся в роботі. Ділові зустрі-
чі й все таке… Зять частіше на-

відується - до своїх батьків, бра-
та, а заодно й до мене. Внучці 
тут нудно. Вона нікого в нашо-
му місті не знає…  

Інколи Ліда Петрівна приго-
щає свого співбесідника печи-
вом - смаколики випікає сама. 
Він її - цукерками, купленими в 
магазині біля свого будинку.

Вони не запрошують одне 
одного в гості. Аби люди не по-
думали, що двоє старих виріши-
ли в почуття побавитися. 

Коли хтось з їхніх знайомих 
чи сусідів запитує, з ким розмов-
ляв чи розмовляла в парку, від-
повідають: наші діти знайомі 
були. Насправді ж, вони й не зна-
ють про існування одне одного.      

Ліда Петрівна й Максим Іва-
нович люблять ранки і не лю-
блять вечорів. Смутком віддає 
сльотава осінь. І така скукота, 
коли зимові дні надто короткі… 

Максим Іванович очікує, 
коли зателефонує син. Сам не 
дзвонить. Може, той зайнятий. 

Ліда Петрівна набирає но-
мер доньчиного телефону:

- Мамо, зараз не маю часу 

розмовляти. Пізніше… 
Пізніше може бути завтра 

чи післязавтра. Віка спілкуєть-
ся з матір’ю коротко, майже по-
діловому. Жива, здорова, от і до-
бре…

Максим Петрович пригадує, 
як смачно готувала його Ма-
ринка. На свята у них збиралося 
багато гостей. Було весело. Те-
пер у святкові дні він сам. Купує 
щось у супермаркеті. Добре, що 
тепер готову їжу продають. Але 
вона не має святкового запаху й 
смаку… 

У квартирі Ліди Петрівни 
колись у свята також було люд-
но. Та когось уже не стало, хтось 
хворіє, дехто з молодших на за-
робітках. А хтось майже пере-
став родичатися. У свята в осе-
лі стало порожньо… 

Ліда Петрівна трохи шкодує, 
що продала дачу. Покійний чо-
ловік насадив там малини, смо-
родини, яблуньок… Городини 
трішки своєї мали. І їхати було 
зовсім недалеко. Від міста ру-
кою подати. Позаминулої вес-
ни сильно перехворіла грипом. 

Недуга дала ускладнення. Геть 
сили втратила. Не могла дачу 
обробляти. І допомогти нікому...  

Максим Петрович мав неве-
личкий заміський будиночок. 
Покійна Маринка його любила 
більше, ніж квартиру на повер-
сі. Коли померла, будинок наче 
осиротів. Максим Петрович 
його продав. Будинок став про-
сто йому не потрібний…

- Що там прогноз каже? - 
привітавшись, традиційно за-
питує Максим Петрович.

- Обіцяють не дуже холод-
ну зиму. А на цьому тижні тро-
хи сніжитиме. 

Максим Петрович щодня й 
сам слухає синоптиків. Просто, 
тема про погоду - одна з улю-
блених.  

- Може, ваші на Різдво приї-
дуть? - цікавиться Ліда Петрів-
на. 

- Та де там! Їдуть кудись на 
лижах кататися. 

- А мої збираються Новий 
рік в Єгипті святкувати. В те-
плі…

Замовкають. Кожен думає 
про своє. Під ногами поскрипує 
сніг. 

- Шкода, що зараз на лавці 
не можна посидіти, - порушує 
мовчанку Максим Петрович. 

- Так-так, - погоджується 
Ліда Петрівна.  

Вечір швидко лапає за пле-
чі. Підморожує. Вони неквапом 
прошкують додому. 

- Усього доброго, Лідо Пе-
трівно.

- Дякую. Навзаєм.
- То, кажете, сніжити буде? 

- перепитує Максим Петрович. 
- Аби лиш не мело, а то з хати й 
носа не покажеш… 

Ольга ЧОРНА.

Невигадане

Невигадана історія

Вони часто гуляли в парку й розминалися 
на центральній алеї. Спершу усміхалися 
один одному. Потім почали вітатися.  

А потім спілкуватися. 

гніздечкоСімейне

Дві самотності

«Доля навмисно 
мене затримала…»

Софія чекала вечора, щоб знову дивитися 
улюблений серіал. Кожного разу, коли чергова 

серія закінчувалася, не могла заснути – 
головний герой був дуже схожим на Дениса. 
Того, хто колись був закоханий у неї. З якого 
вона поглузувала. Ох, як не раз вона про це 

шкодувала! Особливо тепер, коли через багато 
літ вони зустрілися знову.

Етюд

Люблю тебе, 
мій чорно-
білий грудню…

Немає нічого прекраснішого, ніж на-
родження чогось нового... чи то дня, чи 
думки, чи плану, а в даному випадку і 
нового місяця... Бо це - надія і шанс чо-
мусь порадіти, щось відкрити, спасти, 
наздогнати, змінити, встигнути ще до-
робити трохи розпочатих справ...

Я трепетно зустрічаю його, мій гру-
день, перший місяць своєї чергової 
зими, незважаючи, що поведе мене хо-
лодними і мінливими погодніми лабі-
ринтами.

Небо першого зимового дня було сі-
рим і похмурим, моросив дрібненький 
дощик. Мені здалося, він просто напу-
вав спрагле дерево мого життя.

Вечірня тиша вляглась над землею. 
Тьмяно засвітились ліхтарі і краплі цьо-
го холодного дощу, наче сльози, торка-
ються оголеного віття поснулих дерев 
та настукують якусь невеселу мелодію... 
прощальну... по золотих осінніх днях...

А я люблю, тебе, мій чорно-білий 
грудню. Люблю твоі запахи і кольори, 
я з роками ціную тебе все більше. Мені 
так хочеться залишити ще багато світ-
лих слідів, аби лише стало мудрості...

Природа, як і ми всі разом, очистить-
ся від бруду, від метушні, від смутку, 
проблем і тривог та застигне у чеканні 
чогось Величного... Пахне святами...

Я ж дякую Богу, бо Його плани за-
вжди кращі за моі мріі і не ставлю собі 
зайвих запитань...

Марія БУЛКОВСЬКА.

Духовне

гніздечкоСімейнегніздечкоСімейнегніздечкоСімейнеСімейнеСімейнеСімейне

Квітчаста хустина, 
 мов доля жіноча,
Зріднилась з душею, 

як пісня вона. 
В ній дні ясноокі 

й недоспані ночі,
Й любові одвічна свята 

таїна...
Раїса ОБШАРСЬКА.

На фото: чортківчанки  
Раїса Обшарська, Світлана Рибак  
та Надія Слободян під час 
флешмобу "Зроби фото з 
хусткою".

Марія БУЛКОВСЬКА.

ЗА КОЖНЕ СЛОВО…
Стривай! Спинися! 
У цьому світі
За кожне слово
Будеш в одвіті!
Не розкидай 
Гидкі прокльони,
Зверни до храму,
Де дзвонять дзвони,
Подають голос – 
І святе вістря
Враз очищає
Від зла повітря.
Возносять Богу
Велично славу.
Єднайся з дзвоном
За святу справу!

Ярослава ПОШВА.
м. Зборів.
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На чотири роки без Росії

У змаганні брала 
участь 21 команда. 
Українки виступали 

під восьмим номером. 
Першою на дистанцію 
від України вийшла 
Анастасія Меркушина. 
Вона на першому етапі 
використала два додаткові 
патрони і естафету Юлії 
Джимі передала дев’ятою з 
відставанням у 48,9 секунд 
від лідера - збірної Італії.

Джима на кожному з вог-
невих рубежів використовува-
ла два патрони і передала еста-
фету Віті Семеренко також на 9 
місці з відставанням у 1,14 хви-

лини від лідера - збірної Швеції. 
На третьому етапі Віта припус-
тилася одного промаху і на пе-
редачі збірна України була вось-
мою - відставання від лідера, 
збірної Швеції, становило 1,28 
хвилини. 

Фінішером збірної Украї-
ни у цій гонці була Дар’я Блаш-
ко. Вона на стрільбі використа-
ла один додатковий патрон, але 
от швидкість не радувала. У під-
сумку збірна України фінішу-

вала 9-ою. Перемогу у цій гон-
ці здобула збірна Норвегії, дру-
ге та третє місця відповідно по-
сіли швейцарки і шведки.

У центральному мат-
чі 17 туру столичний 
клуб програв луган-

чанам. І хоча «Динамо» за-
взято розпочало матч, але 
вже за шість хвилин стрімка 
контратака «Зорі» закінчи-
лася голом Михайліченка. 
Відігратися господарям вда-
лося лише в середині пер-
шого тайму. Та на більше 
підопічних Олексія Михай-
личенка не вистачило.

«Зоря» як у володінні м’ячем, 
так і в організації та створенні не-
безпечних моментів та ударів по 
воротах, не поступалася суперни-
ку. Тож у другому таймі, отримав-
ши чисельну перевагу після ви-
лучення Кадара, підопічні Вікто-

ра Скрипника зусиллями Хом-
ченовського забили другий гол, 
який у підсумку став переможним 
і луганчани повернулися на другу 
сходинку турнірної таблиці.

Результати матчів 17 туру:
Шахтар - Олімпік -3:0
Олександрія - Ворскла -3:0
Колос - Дніпро-1 – 4:0
Маріуполь – Львів – 0:0
Карпати - Десна -2:6
Динамо - Зоря -1:2
Українська Прем’єр-Ліга, опи-

тавши фахівців, які входять до на-
шої експертної ради, визначила 
найяскравішого футболіста з усіх, 
які взяли участь у матчах 17-го 
туру. За підсумком голосування 
перемогу здобув захисник «Зорі» 
Богдан Михайліченко, який у мат-
чі з «Динамо» забив гол.

Чи зустрінеться 
Усик 
з кривдником 
Кличка?

У бою-реванші 
британець Ентоні 
Джошуа переміг 

за очками американця 
Енді Руїса та повернув 
собі титули чемпіона 
світу в надважкій вазі за 
версіями WBO, WBA та 
IBF

Нагадаємо, що у червні аме-
риканець сенсаційно переміг 
британця.

Другий поєдинок краще 
розпочав Джошуа, після атаки 
якого у Руїса у першому раунді 
відкрилося розсічення над лі-
вим оком.

Американець “відповів вза-
ємністю” у другій трихвилин-
ці, коли прорвався на ближню 
дистанцію та завдав удару, піс-
ля якого розсічення з’явилося й 
у британця.

Боксери активізувалися у 
четвертому раунді, наприкінці 
якого Руїс завдав кілька потуж-
них ударів, змусивши Джошуа 
клінчувати.

Наступний спалах стався у 
сьомому раунді, коли суперни-
ки влаштували жорсткий об-
мін ударами.

Джошуа набагато краще пе-
ресувався рингом, переважно 
працював джебом та збільшу-
вав перевагу за очками.

Руїсу потрібно було ризику-
вати та виправляти ситуацію. 
Проте, британець продовжував 
тримати суперника на дистан-
ції та контролювати хід бою.

Поєдинок тривав усі 12 ра-
ундів, за підсумком яких суд-
ді віддали перемогу за очка-
ми Джошуа - 118:110, 119:109, 
118:110. Британець повернув 
собі чемпіонські титули. Крім 
того,  після цієї перемоги зрос-
ла ймовірність його поєдин-
ку проти українця Олександра 
Усика.

Біатлон: в активі - лише срібло
8 грудня у шведському Естерсунді жіночою 

естафетною гонкою завершився перший 
етап Кубка світу з біатлону.

ВСІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗБІРНОЇ:
1-й етап Кубка світу. 
Естерсунд, Швеція

30.11.2019  4 місце в одиночній 
змішаній естафеті.
30.11.2019 Італія виграла зміша-
ну естафету Кубка світу, Украї-

на - 15-а.
01.12.2019 Прима посів 35 міс-
це, Підручний - 64 у спринті.
01.12.2019 Семеренко потрапи-
ла до ТОП-10 у спринті.
04.12.2019 Фуркад виграв інди-
відуальну гонку на Кубку світу, 

Підручний - 20-й.
05.12.2019 Джима виборола срі-
бло в індивідуальній гонці.
07.12.2019 Збірна України посі-
ла шосте місце в естафеті.
08.12.2019 9 місце у жіночій ес-
тафетній гонці.

«Динамо» не грає, 
а мучиться

*     *     *
На чемпіонаті Європи з плаван-

ня у 25-метровому басейні україн-
ка Дарина Зевіна здобула срібло на 
дистанції 200 метрів на спині. У фі-
налі вона фінішувала на другій по-
зиції з результатом 2:02.25, а пе-
реможницею стала італійка Мар-
геріта Пандзьєра, яка пропливла 
дистанцію на 0,8 секунди швидше 
(2:01.45). На цій дистанції українка 
вже тричі ставала чемпіонкою Єв-
ропи на короткій воді (2011, 2012, 
2013), один раз – чемпіонкою сві-
ту (2012). Також на її рахунку сріб-
на медаль чемпіонату Європи 2016 
в 50-метровому басейні.

*     *     *
Володарем "Золотого м'я-

ча-2019" став нападник іспанської 
"Барселони" та збірної Аргентини 
Ліонель Мессі. Аргентинець випе-
редив Кріштіану Роналду ("Ювен-
тус") та Вірджила ван Дейка ("Лі-
верпуль"), який раніше виборов 
титул найкращого гравця Ліги 
чемпіонів 2018/19. У минулому се-
зоні 32-річний Мессі провів 50 мат-
чів, забив 51 гол і віддав 19 гольо-
вих передач. Виграв чемпіонат Іс-

панії і дійшов з "Барселоною" до 
півфіналу Ліги чемпіонів.

*     *     *

Львів’янка Олена Овчиннікова 
стала чемпіонкою світу з тайсько-
го боксу муай-тай за версією WBC. 
Опоненткою українки у поєдин-
ку була француженка Сінді Сіль-
вестр, яка є дворазовою чемпі-
онкою світу з цього виду бороть-
би. Бій відбувся у Львові у суботу, 
7 грудня. Українка на старті поє-
динку відправила Сінді Сільвестр 
у нокдаун, а в наступних раун-
дах перевага теж була за Оленою. 
Вона атакувала француженку ко-
роткими серіями і мала кілька на-
год достроково завершити поєди-
нок. Однак бій тривав всі 5 раун-
дів і зрештою Олена Овчиннікова 
стала чемпіонкою світу за рішен-
ням суддів.

*     *     *
Виконавчий комітет УЄФА за-

твердив процедуру жеребкування 
турніру Ліга націй-2020/21. Подія 
пройде 3-го березня 2020 року в 
Амстердамі, однак кошики для же-
ребу відомі вже сьогодні.

Ліга А
Кошик 1: Португалія, Нідерлан-

ди, Англія, Швейцарія
Кошик 2: Бельгія, Франція, Іс-

панія, Італія
Кошик 3: Україна, Боснія і Гер-

цеговина, Данія, Швеція
Кошик 4: Хорватія, Польща, Ні-

меччина, Ісландія
Матчі Ліги націй будуть прохо-

дити з вересня по листопад 2020 
року. Переможець кожної групи ви-
йде до фінальної частини змаган-
ня, яка пройде влітку 2021 року. 
Команди, які займуть останні міс-
ця в своїх квартетах, вилітають у 
нижчу за рангом Лігу.

*     *     *
Українець Роман Гладиш зумів 

здобути золоту нагороду на 4 ета-
пі Кубка світу з велотреку. Йому 
не було рівних у гонці скретч. Для 
24-річного львів'янина це перша 

перемога на етапах Кубка світу. До 
цього Гладиш ставав чемпіоном 
Європи у 2018 та бронзовим при-
зером у 2017 році.

*     *     *
За підсумками спортивно-

го місяця Національний олімпій-
ський комітет України визнав віце-
чемпіона світу з плавання Михай-
ла Романчука найкращим спортс-
меном листопада в Україні. Його 
особистого наставника Петра На-
горного названо найкращим тре-
нером останнього осіннього міся-
ця. На змаганнях Кубка світу, який 
відбувся в Досі (Катар), Михайло 
Романчук продемонстрував блис-
кучий результат. Виборовши золо-
ту медаль на дистанції 1500 метрів 
вільним стилем, Михайло став во-
лодарем нового рекорду Кубка сві-
ту, який належав Олімпійському 
чемпіону з Італії Грегоріо Пальтрі-
ньєрі. Окрім того, в Досі Михайло 
Романчук здобув «срібло» на дис-
танції 400 метрів вільним стилем.

Всесвітнє 
антидопінгове 
агентство визнало 

Російське антидопінгове 
агентство таким, що не 
відповідає міжнародному 
кодексу, передає ВВС.

Відповідно до стандартів 
ВАДА, якщо національне агент-
ство втрачає статус, країна фак-
тично позбавляється права про-
водити будь-які міжнародні зма-
гання. Тому у наступні чоти-
ри роки Росія не зможе брати 
участь в Олімпіадах і на чемпіо-
натах світу.

Також РФ не може приймати 
великі міжнародні турніри.

Це означає, що російський 
прапор та гімн не будуть до-
зволені на таких змаганнях, як 
Олімпіада в Токіо у 2020 році та 
Чемпіонат світу з футболу - 2022 
у Катарі.

Однак російські спортсмени, 
які зможуть довести свою не-
причетність до допінгових скан-
далів, зможуть виступити під 

нейтральним прапором.
Попри нинішню заборону, 

російська футбольна збірна має 
право грати на Євро-2020, де 
одне з міст проведення матчів - 
Санкт-Петербург. Це пов’язане 
з тим, що УЄФА не вважається 
ВАДА “організатором найголо-
вніших заходів”.

Рекомендації комітету Всес-
вітнього антидопінгового агент-
ства ґрунтуються на даних пере-
вірки, що розкрила маніпуляції з 
даними Московської антидопін-
гової лабораторії.

“Дані лабораторії не є ані по-
вними, ані повністю достовірни-
ми”, - кажуть в комітеті.

Росію звинувачують у зни-
щенні доказів того, що співро-
бітник лабораторії міг допома-
гати приховувати дані, які під-
тверджують вживання допін-
гу російськими спортсменами у 
2014-2015 роках. На цей період, 
наприклад, припадають Олім-
пійські зимові ігри в Сочі у 2014 
році, коли росіяни виграли 33 
медалі, 13 з яких були золотими.
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Один день серед пісків 
Лежу на піску, і навколо - пустеля.
Я на віддалі від інших, і тепер голо-

си людей поволі гаснуть, а з ними небо 
над головою.

Відчуваю під спиною пісок, багато 
піску, який не закінчиться, якщо поруч 
з моєю покласти ще тисячі людських 
спин.

Зліва від мене чути звуки. Хтось іде. 
Повертаю голову і бачу хлопчика, який 
несе відро.

Поруч є маленька община людей, 
які живуть у цій пустелі в халабудах з 
пальмового листя.

Вони не виявляють радості, коли 
приходять туристи, але й не опирають-
ся їхній неприхованій цікавості.

Діти граються в піску, який м’яко 
ловить їхні непосидючі тіла і сміх.

Жінки ходять у довгому одязі, що 
залишає лише темну щілину для очей. 
Згадую, як незворушно вони тримали 
на повідку верблюдів, чекаючи, поки 
заїжджі туристи вмостяться на горба-
тих спинах. У клунку за плечима одні-
єї з жінок ворушилися крихітні дитячі 
п’яти, і вона ритмічно рухалася в такт 
тихесенькому плачу, який долинав з 

тієї пустельної колиски.
- Хелоу, - хлопчик дивиться на мене 

з дитячою цікавістю, а за мить зникає з 
поля зору.

Лежу на спині, і навколо - пустеля, 
як м’якуш хліба, у якому застрягають 
всі думки, не встигаючи оформитись.

Вітер спершу теплий. Небо гасне, і 
все навколо згущується, а потім холоне, 
заповзає під стару оранжеву футболку 
з намальованим тигром і тонкі штани. 
Не опираюся, і за мить це вже я сама за-
лізаю собі під одяг потоком вечірнього 
повітря. В якийсь момент прохолода 
ззовні зливається з жаром всередині й 
формує теплу єдність, у якій я перебу-
ваю, як зерно в м’якуші хліба.

Починаю повільно вслухатися у зву-
ки і ворушу пальцями ніг, а потім рук. 
Випускаю із себе пустелю, і вона розки-
дається навколо тисячами неіснуючих 
спин і піском, який міг би їх підтриму-
вати.

З’являється темрява. З неї вирос-
тають силуети кам’янистих пагорбів. 
Тиша заповнюється відлунням люд-
ських голосів. Пісок шурхотить, а ко-
машки, які живуть у ньому, дихають і 
рухаються, як потоки вітру над його 
поверхнею. 

…Таким став для мене один день 
у єгипетській пустелі. Між тим, і досі 
є люди, які проводять серед пісків усе 
своє життя. 

У пошуках бедуїнів 
У Єгипті розташовані дві пусте-

лі - Лівійська і Аравійська. Аравійська 
пустеля займає 20% всієї території 
країни. Місцеві жителі називають свої 
пустельні території загальним словом 
«сахара», яке походить від арабського і 
в перекладі справді означає «пустеля». 

Хургада разом із єгипетським Шарм-
ель-Шейхом - один з найпопулярніших 
напрямків для відпочинку серед укра-
їнців. І саме тут, якщо вийти за межі го-
телю, можна потрапити без перебіль-
шення в інший світ. 

З одного боку Хургаду омивають 

води Червоного моря, а з усіх інших 
до неї підступає пустеля. Ще півсотні 
років тому на цьому місці було неве-
лике рибальське селище - Ель-Гурдака. 
Нині Хургада із майже 800-тисячним 
населенням вражає масштабами будів-
ництва. Тутешні будинки виростають 
буквально на піску. У місто прісна вода 
потрапляє по більш ніж 200-кілометро-
вому водогону з Нілу (лише де-не-де в 
найдорожчих готелях стоять опрісню-
вачі води).

У містах живе більша частина насе-
лення Єгипту (для прикладу, в одному 
Каїрі - близько 30 мільйонів людей). 
І все менше стає корінних мешканців 
пустелі - бедуїнів. Так здавна називали 
всіх жителів арабського світу, які вели 
кочівний спосіб життя серед пісків. 

За розповідями самих єгиптян, най-
більше бедуїнів сьогодні можна зустрі-
ти на Синайському півострові. Як і сотні 
років тому, вони живуть племенами. І 
хоча сьогодні всі ці осілі кочівники - 
громадяни Єгипту, вони по-старому на-
зивають територію сусіднього племені 
"іншою країною", навіть якщо до нього 
кілька десятків кілометрів. Як у всяко-
му традиційному суспільстві, у племен 
є шейхи - поважні люди, що представ-
ляють інтереси за межами племені та 
розбирають проблеми всередині нього. 
Як і століття тому, бедуїн ні на кого не 
працює, тому в їх сім'ях багато дітей: 
потрібні робочі руки.

Численні туристичні агенції в 
Хургаді одна поперед одну пропону-
ють туристам екскурсії до бедуїнів. 
Півтора-дві години пустелею на джипі 
чи квадроциклі - і от ви вже в невелич-
кому поселенні, де єдина розкіш - це, 
мабуть, неймовірна тиша і фантастичні 
краєвиди на фоні призахідного сонця. 

Єгипетські гіди запевняють, що на-
віть «туристичні» бедуїни - справжні. 
Просто деякі з них навчилися отриму-
вати певну користь зі своїх національ-
них особливостей. 

З формальної точки зору всі ці ту-
ристичні бедуїнські села - нормальні 
підприємства. Як нам розповідали, 
буває, що шейх-менеджер проживає в 
місті, здійснюючи представництво, є 
власний парк пікапів, що доставляють 
бедуїнам воду. 

Однак, трохи зіпсовані комерцією, 
ці люди все ще міцно тримаються свого 
укладу життя і самобутньої культури. 
Жити в місті багатьом просто не під 
силу.  

Без світла, ліжок
 і в халабудах з листя 
У людей в поселенні, яке мені до-

велося побачити, немає світла, ліжок, 
вони їдять рис і самі печуть прісний 
хліб на воді.

Живуть у халабудах, які самі зроби-
ли з сухого листя пальми. Вогонь роз-
палюють з продуктів життєдіяльності 
верблюдів. 

Своїм життям вони задоволені, тому 
що іншого і не бачили. Самі розпоря-
джаються своїм часом і ресурсами, хоч 
і небагатими, з точки зору пересічного 
міського жителя. Їхні діти радісно гаса-
ють у піску, а відсутність сучасних ігра-
шок їм заміняє безкраїй простір. 

Тож якщо будете в Єгипті - країні ві-
чного літа - виділіть собі день для від-
відин пустелі. 

Відійдіть трошки убік від туристич-
них груп. 

Відчуйте простір навколо і в собі. 
І навіть якщо бедуїни, з якими ви 

зустрінетеся, виявляються не зовсім 
справжніми, пустеля точно буде непід-
робною. А спогади про розпечений по-
дих пісків удень і теплу заколисуючу 
вечірню тишу ще дов-
го грітимуть вас серед 
українських зим. 

 як у 21 столітті 
жити у пустелі  

ІНШИЙ ЄГИПЕТ:

Недалеко від популярної серед українських туристів Хургади 
можна зустріти людей, які зводять свої прості оселі серед 
пісків. Вони мешкають без звичних для нас благ цивілізації й 
виглядають задоволеними своїм життям.

Антоніна  
БРИК.
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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, 00.30, 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, 16.55, 04.50 Плiч-о-плiч.
14.05 Погода.
14.30, 20.30 Д/с “Акулячий маг”.
1 5 . 1 5  Д / с  “ Т а є м н и ц i  з а м к i в 

Великобританiї”.
17.30, 02.55 Перша шпальта.
18.25, 01.05 Тема дня.
19.25 Український бал.
21.30, 00.55, 05.40 UA:Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15 Х/ф “Донбас”.
02.00 Розсекречена iсторiя.
03.20 Схеми. Корупцiя в деталях.
03.50 #ВУкраїнi.
04.20 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, 

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”.
20.45, 21.10 Т/с “Кухня”.
21 . 45 ,  2 2 . 10 ,  2 2 . 45 ,  23 . 10  Т/с 

“Вiдморожений”.
23.45 “Дубiнiзми”.
00.05 Х/ф “Мандри блудницi”.

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, 02.25 “Стосується 

кожного”.
11.10 Х/ф “Попелюшка “80”, 1 с.
12.25 Х/ф “Попелюшка “80”, 2-4 с.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “По рiзних берегах”.
23.50 Х/ф “Днiпровський рубiж”.
03.10 “Подробицi” - “Час”.
03.55 “Орел i решка. Шопiнг”.

ICTV
04.45 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.
10.00 Не дай себе ошукати.
10.50, 13.20, 01.40 Т/с “Нiконов i Ко”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10 Х/ф “Унiверсальний солдат 2: По-

вернення”.
15.40, 16.20 Х/ф “Робiн Гуд”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Багач-бiдняк.
21.20 Т/с “Пес”.
22.20 Свобода слова.
00.00 Х/ф “Дилер”.

ÑТБ
06.45, 08.35, 02.10 Т/с “Коли ми вдома”.
10.40 МастерШеф.
15.40, 18.00, 00.00 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
21.00, 23.45 Т/с “Я все тобi доведу”.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
04.30 Абзац.
06.05, 07.35 Kids` Time.
06.10 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.40 Т/с “Учень Мерлiна”.
11.30 Х/ф “Перстень дракона”.
13.10 Х/ф “Перший месник. Протисто-

яння”.
16.10 Х/ф “Примарний патруль”.
18.00 Lе Маршрут.
19.00 Ревiзор.
22.00 Пристрастi за Ревiзором.
00.00 Таємний агент.

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.
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.
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 “Виходьте без дзвiнка”.
16.00, 23.30 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Iнше життя Анни”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
04.45 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.50 М/ф “Земля до початку часiв 10: 

Мiграцiя Довгошиїв”.
11.30, 18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
15.00, 22.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
20.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
00.00 Х/ф “Впусти мене. Сага”.
02.10 Х/ф “Острiв скарбiв”.
03.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
04.45, 04.55 “Top Shop”.
05.45 Х/ф “Невизначена особа”.
07.35, 17.00, 03.40 “Випадковий свiдок”.
08.10 Х/ф “Знову невловимi”.
10.50, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.10 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
14.10, 16.50 “Речовий доказ”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.40 Х/ф “Слiпий”.
03.55 “Правда життя”.

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

разу пiд Полтавою.
08.30, 23.00 Казки У Кiно.
09.30, 16.30 Країна 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 “Червона Шапка проти зла”.
15.30 Вечiрка 2.
17.00, 18.00, 21.00 Танька i Володька.
22.00 Т/с “Королi палат”.
00.00 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.
08.10, 01.40 Правда життя.
09.05, 00.30 Речовий доказ.
10.15, 16.55 Дикi i озброєнi.
11.15, 17.55 Сучаснi дива.
12.05 Там, де нас нема.
13.05 Гордiсть України.
13.55 Код доступу.
14.55, 23.30 Загадки Всесвiту.
15.55, 21.45 Життя пiсля людей.
18.45 У пошуках iстини.
19.40 Майор “Вихор”.
20.45 Їжа богiв.
22.35 Невiдома Пiвденна Америка.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф “Циган”, 1 i 2 с.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
09.55, 02.45 “Зорянi долi”.
10.10 “Зiркове життя”.
11.00 Х/ф “Загублене мiсто”.
12.40 Х/ф “Лорд Дракон”.
14.30 Х/ф “Наказано узяти живим”.
16.00 Т/с “Вiчний поклик”, 11 i 12 с.
19.00 Т/с “Село янголiв”.
21.00, 01.00 Т/с “Загадковi вбивства Ага-

ти Крiстi”.
23.00 Х/ф “Пiдiрване пекло”.
00.35 “Академiя смiху”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.50 “Помста природи”.
09.05, 18.15 “Спецкор”.
09.50, 18.50 “ДжеДАI”.
10.25 Т/с “Стоматолог”.
14.30 Х/ф “Втiкачi”.
16.10 Х/ф “Люди Iкс: Початок. Росомаха”.
19.25 Т/с “Команда”.
21.35, 23.15 Т/с “CSI: Мiсце злочину 3”.
01.15 Х/ф “Смертельний ринг”.
02.35 “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 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.30 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.30 М/ф “Сiмпсони”.
15.10 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
17.00 Т/с “СуперКопи”.
18.30 Т/с “Швидка”.
20.00 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
23.30 Т/с “Орвiл”.
00.20 Мамареготала.

ªâроñïорò
00.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-

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

д`Iзер. Чоловiки. Слалом. Спроба 2.
01.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Санкт-

Морiц. Жiнки. Паралельний слалом.
02.30, 07.30, 08.30, 13.30, 15.35 Стрибки 

на лижах з трамплiну. Кубок свiту. 
Клiгенталь. Чоловiки. HS 140.

04.00, 09.40, 14.30 Снукер. Scottish Open. 
Фiнал.

06.00 Автоперегони. WTCR. Сепанг. Пе-
регони 1.

06.30 Автоперегони. WTCR. Сепанг. Пе-
регони 2.

07.00 Автоперегони. WTCR. Сепанг. Пе-
регони 3.

11.30 Настiльний тенiс. Свiтовий тур. 
Фiнал. Китай.

13.00 Футбол. Лiга чемпiонiв. Жеребкуван-
ня плей-офф.

14.00 Футбол. Лiга Європи. Жеребкуван-
ня плей-офф.

16.30 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Жiнки. Естафета.

17.15 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Чоловiки. Естафета.

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

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

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

20.20 Олiмпiйськi iгри. “Всупереч усьому”.
20.50 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Foul 

Play.
21.20 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”. Лон-

дон-2012.
22.30 Тенiс. Виставковий турнiр. Саудiвська 

Аравiя. Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Остенде - Гент. Чемпiонат Бельгiї.
07.45, 13.25 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Ворскла - Карпати. Чемпiонат Укра-

їни.
10.00 “Великий футбол”.
11.45, 23.40, 03.40 Yellow.
11.55, 13.55, 15.25, 01.40, 05.40 Топ-матч.
12.05 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.00 Live. Жеребкування 1/8 фiналу. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
14.00 Live. Жеребкування 1/16 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
14.25 Коефiцiєнти ФIФА/УЄФА.
14.30 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.05 “Auto гол!”
16.20 Валенсiя - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
18.05 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
19.00 Вольфсбург - Боруссiя (М). Чемпiонат 

Нiмеччини.
20.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
21.40 Live. Кальярi - Лацiо. Чемпiонат 

Iталiї.
23.50 Сосьєдад - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
01.50 Фiорентiна - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
03.50 Севiлья - Вiльярреал. Чемпiонат 

Iспанiї.

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

15.00, 18.20, 22.15, 00.30, 03.00, 
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 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
13.45 Плiч-о-плiч.
14.05, 05.15 Погода.
14.30 Д/с “Акулячий маг”.
15.15 Бюджетники.
15.45 #ВУкраїнi.
16.25 Клубний ЧС з футболу FIFA 2019 

(Катар). Доха. Матч за 5-те мiсце.
18.45, 03.25 Тема дня.
19.15 Нашi грошi.
19.50, 01.05 ЧС з хокею з шайбою серед 

юнiорiв U20. Iталiя - Україна.
22.50 Клубний ЧС з футболу FIFA 2019 

(Катар). Доха. Пiвфiнал 1. Фламен-
гу - W3.

03.55 Розсекречена iсторiя.
04.50 Перша шпальта.

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

05.20 “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”.
20.45, 21.10 Т/с “Кухня”.
21 . 45 ,  2 2 . 10 ,  2 2 . 45 ,  23 . 10  Т/с 

“Вiдморожений”.
23.45 Х/ф “Спадок блудницi”.
02.00 Х/ф “Сiсi - прекрасна iмператриця”.
04.40 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”.
10.15 “Корисна програма”.
11.15, 12.25 Т/с “Готель “Iмперiал”.
13.25 Т/с “Дамське щастя”.
14.30, 15.25 “Речдок”.
16.20 “Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка”.
18.00, 19.00, 02.25 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “По рiзних берегах”.
23.50 Х/ф “Два капiтани”, 1 i 2 с.
03.10 “Подробицi” - “Час”.
03.55 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.10 “Top Shop”.

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

Стогнiєм.
10.10 Багач-бiдняк.
11.55, 13.20 Х/ф “Патруль часу”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.20, 21.20 Т/с “Пес”.
16.50 Х/ф “Помпеї”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
22.30 “На трьох”.
23.30 Т/с “Юрчишини”.
00.30 Т/с “Нiконов i Ко”.

ÑТБ
06.55, 08.55 Т/с “Коли ми вдома”.
10.50 МастерШеф.
14.35, 18.00 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.10 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.05 Таємницi ДНК.
21.00, 23.45 Т/с “Я все тобi доведу”.
00.00 Один за всiх.

Íоâий êаíаë
03.05 Зона ночi.
05.00 Абзац.
06.55, 08.05 Kids` Time.
07.00 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.10, 17.00, 19.00, 23.10 Хто проти блон-

динок? (12+).
10.10 Т/с “Новенька”.
11.10 Т/с “Цiлком таємне”.
16.00, 21.00 Вар`яти.
22.00 Т/с “Будиночок на щастя”.
01.10 Т/с “Учень Мерлiна”.

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 “Виходьте без дзвiнка”.
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 “Iнше життя Анни”, 3 i 4 с.
23.20 Контролер.
01.45 Телемагазин.
04.45 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.30, 18.10, 00.00 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
15.10, 22.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
20.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
01.00 Т/с “Дорогий лiкар”.
01.50 Х/ф “П`ять моїх колишнiх подру-

жок”.
03.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.25 Х/ф “Святе сiмейство”.
07.55, 17.00, 03.00 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Найостаннiший день”.
10.50, 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”.
05.00 “Top Shop”.

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

разу пiд Полтавою.
08.30, 23.00 Казки У Кiно.
09.30, 16.30 Країна 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 “Бджiлка Майя та медовi iгри”.
15.30 Вечiрка 2.
17.00, 18.00, 21.00 Танька i Володька.
22.00 Т/с “Королi палат”.
00.00 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.
08.10, 01.40 Правда життя.
09.10, 00.30 Речовий доказ.
10.20, 17.00 Дикi i озброєнi.
11.20, 18.00 Сучаснi дива.
12.10 Там, де нас нема.
13.10 Гордiсть України.
14.00 Код доступу.
15.00, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.00, 21.45 Життя пiсля людей.
18.50 У пошуках iстини.
19.45 Чорна пiхота.
20.45 Їжа богiв.
22.35 Невiдома Австралiя.
02.40 Ризиковане життя.

Enter-фіëьм
04.15 Х/ф “Циган”, 3 i 4 с.
04.45 Кiнотрейлери.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.20, 02.45 “Зорянi долi”.
10.30 “Зiркове життя”.
11.20 Х/ф “Iзi”.
13.00 Х/ф “Брати по кровi”.
14.50 Т/с “Вiчний поклик”, 12-14 с.
19.00 Т/с “Село янголiв”.
21.00, 01.05 Т/с “Загадковi вбивства Ага-

ти Крiстi”.
23.00 Х/ф “Заради сiмейного вогнища”.
00.40 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.50 “Рiшала 2”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.05 “Загублений свiт”.
13.00 Х/ф “Тiньовi вовки”.
14.55 Х/ф “Гонщик”.
19.25 Т/с “Команда”.
21.35, 23.20 Т/с “CSI: Мiсце злочину 3”.
01.15 Т/с “Опер за викликом”.
02.00 “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 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.30 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.30 М/ф “Сiмпсони”.
15.10 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
17.00 Т/с “СуперКопи”.
18.30 Т/с “Швидка”.
20.00 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
23.30 Т/с “Орвiл”.
00.20 Мамареготала.

ªâроñïорò
00.05 Настiльний тенiс. Свiтовий тур. 

Фiнал. Китай.
01.30, 04.00, 05.00, 15.30 Стрибки на лижах 

з трамплiну. Кубок свiту. Клiгенталь. 
Чоловiки. HS 140.

02.30, 07.30 Автоперегони. WTCR. Сепанг. 
Перегони 1.

03.00, 08.00 Автоперегони. WTCR. Сепанг. 
Перегони 2.

03.30, 08.45 Автоперегони. WTCR. Сепанг. 
Перегони 3.

06.00, 17.00 Снукер. Scottish Open. Фiнал.
09.30, 12.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Санкт-Морiц. Жiнки. Паралельний 
слалом.

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

11.20, 13.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кур-
шевель. Жiнки. Слалом. Спроба 1.

14.20 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Куршевель. 
Жiнки. Слалом. Спроба 2.

18.00 Кiнний спорт. Кубок свiту. Ла-
Корунья.

19.00 “Краще з кiнного спорту”.
19.45 Автоперегони. World Endurance. Бах-

рейн. Огляд.
20.45 Автоперегони. WTCR. Сепанг. Огляд.
21.15 Мотоперегони. Тележурнал All 

Access.
21.45 Ралi. ERC. Огляд сезону.
22.50 Кiнний спорт. Rolex Grand Slam. 

Женева.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Львiв - Колос. Чемпiонат України.
07.45 Ювентус - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
09.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.20, 23.25 Yellow.
10.30 Ворскла - Карпати. Чемпiонат Укра-

їни.
12.15 “Великий футбол”.
13.55 Остенде - Гент. Чемпiонат Бельгiї.
16.00 “Auto гол!”
16.15 Баварiя - Вердер. Чемпiонат 

Нiмеччини.
18.00, 23.35 “Шлях до Ель Класико”. 

Чемпiонат Iспанiї.
18.50 Сосьєдад - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
20.35 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
21.25 Live. Боруссiя (Д) - Лейпцiг. 

Чемпiонат Нiмеччини.
00.30 Наполi - Парма. Чемпiонат Iталiї.
02.20 Валенсiя - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
04.10 Брюгге - Мехелен. Чемпiонат Бельгiї.

Поíедіëоê

Віâòороê

16 грудня

17 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, 22.15, 00.30, 03.00, 
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”.
12.30 Д/с “Кухня По”.
13.10, 04.10 #ВУкраїнi.
13.45, 17.15, 05.10 Плiч-о-плiч.
14.05 Погода.
14.30 Д/с “Акулячий маг”.
15.15 Хто в домi хазяїн.
15.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
16.15 Д/ф “Iндiя. Слiдами тигра”.
17.30 Нашi грошi.
18.25, 03.25 Тема дня.
19.15 Перший на селi.
19.50, 01.05 ЧС з хокею з шайбою серед 

юнiорiв U20. Україна - Естонiя.
22.50 Клубний ЧС з футболу FIFA 2019 

(Катар). Доха. Пiвфiнал 2. W2 - 
Лiверпуль.

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

05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку 12”.
13.15, 14.10 “Свiт навиворiт 4: В`єтнам”.
15.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.45, 21.10 Т/с “Кухня”.
21 . 45 ,  2 2 . 10 ,  2 2 . 45 ,  23 . 10  Т/с 

“Вiдморожений”.
23.45 Х/ф “Заповiт блудницi”.
02.00 Х/ф “Сiсi - прекрасна iмператриця”.

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”.
10.10 “Корисна програма”.
11.15, 12.25 Т/с “Готель “Iмперiал”.
13.25 Т/с “Дамське щастя”.
14.30, 15.25 “Речдок”.
16.20 “Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка”.
18.00, 19.00, 02.35 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “По рiзних берегах”.
23.50 Х/ф “Два капiтани”, 3 i 4 с.
03.20 “Україна вражає”.

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.
12.25, 13.20 Х/ф “Унiверсальний солдат 

2: Повернення”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.20, 21.20 Т/с “Пес”.
17.00 Х/ф “У пошуках пригод”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
22.30 “На трьох”.
23.30 Т/с “Юрчишини”.
00.20 Т/с “Нiконов i Ко”.

ÑТБ
06.10, 08.50 Т/с “Коли ми вдома”.
10.45 МастерШеф.
15.30 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 Т/с “Я все тобi доведу”.
00.00 Зваженi та щасливi.

Íоâий êаíаë
03.05, 02.40 Зона ночi.
05.10 Абзац.
07.05, 08.35 Kids` Time.
07.10 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.40 Суперiнтуїцiя.
10.40 Т/с “Новенька”.
11.30 Т/с “Цiлком таємне”.
16.10, 21.00 Improv Live Show.
17.10 Дiти проти зiрок.
22.00 Т/с “Будиночок на щастя”.
23.10 Х/ф “Дуже страшне кiно 2”.
00.50 Т/с “Учень Мерлiна”.

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.
07.15, 07.30, 08.15 Хронiка дня.
07.25, 08.55, 10.50 Огляд преси.
07.45 Драйв.
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.

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 “Виходьте без дзвiнка”.
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 “Iнше життя Анни”, 5 i 6 с.
23.20 Гучна справа.
01.45 Телемагазин.
04.45 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.30, 18.10, 00.00 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
15.10, 22.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
20.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
01.00 Т/с “Дорогий лiкар”.
03.15 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.10 Х/ф “Тупик”.
07.50, 17.00, 03.05 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Страх висоти”.
10.45, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35 “Свiдок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
14.10, 16.50 “Речовий доказ”.
18.20 “Вартiсть життя”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.40 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.30 “Легенди бандитської Одеси”.
03.55 “Правда життя”.
04.55 “Top Shop”.

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

разу пiд Полтавою.
08.30, 23.00 Казки У Кiно.
09.30, 16.30, 22.00 Країна 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 “Думмi-мумiя”.
15.30 Вечiрка 2.
17.00, 18.00, 21.00 Танька i Володька.
00.00 Казки У.
01.00 17+.
02.00 Теорiя зради.
02.50 Т/с “Домашнiй арешт”.
04.05 Вiталька.

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.
08.15, 01.40 Правда життя.
09.15, 00.30 Речовий доказ.
10.25, 17.05 Дикi i озброєнi.
11.25, 18.05 Сучаснi дива.
12.15 Там, де нас нема.
13.15 Гордiсть України.
14.05 Код доступу.
15.05, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.05, 21.45 Життя пiсля людей.
18.55, 20.45 Їжа богiв.
19.55 Мiстична Україна.
22.35 Невiдома Австралiя.
02.45 Скептик.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Тiнi забутих предкiв”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.05 “Зiркове життя”.
09.30 “Спогади”.
10.25, 02.45 “Зорянi долi”.
11.55 Х/ф “Зозуля з дипломом”.
13.10 Х/ф “Вождь Бiле Перо”.
15.00 Т/с “Вiчний поклик”, 14-16 с.
19.00 Т/с “Село янголiв”.
21.00, 00.50 Т/с “Загадковi вбивства Ага-

ти Крiстi”.
23.00 Х/ф “Цвiтiння кульбаби”.
00.20 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.40 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”.
12.00 “Помста природи”.
12.50 Х/ф “Божевiльний свiт”.
14.35 Х/ф “Чорний яструб”.
19.25 Т/с “Команда”.
21.35, 23.20 Т/с “CSI: Мiсце злочину 3”.
01.15 Х/ф “Литовське весiлля”.
02.45 “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”.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.30 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.30 М/ф “Сiмпсони”.
15.10 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
17.00 Т/с “СуперКопи”.
18.30 Т/с “Швидка”.
20.00 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
23.30 Т/с “Орвiл”.

ªâроñïорò
00.00, 09.30, 19.30 Гiрськi лижi. Кубок 

свiту. Куршевель. Жiнки. Слалом. 
Спроба 1.

00.30, 10.15, 20.10 Гiрськi лижi. Кубок 
свiту. Куршевель. Жiнки. Слалом. 
Спроба 2.

01.10, 21.05 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Клiгенталь. Чоловiки. 
HS 140.

02.30, 13.20 Снукер. Scottish Open. Фiнал.
04.00 Автоперегони. WTCR. Сепанг. Пе-

регони 1.
04.30 Автоперегони. WTCR. Сепанг. Пе-

регони 2.
05.00 Автоперегони. WTCR. Сепанг. Пе-

регони 3.
05.30, 17.00 Автоперегони. World 

Endurance. Бахрейн. Огляд.
06.30 Сноуборд. Кубок свiту. Монта-

фон. Крос.
07.35 Сноуборд. Кубок свiту. Мiдна гора. 

Хафпайп.
08.30 Сноуборд. Кубок свiту. Кортiна-

д`Ампеццо. Паралельний слалом.
11.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Санкт-

Морiц. Жiнки. Паралельний слалом.
12.15 Фрiстайл. Кубок свiту. Мiдна гора. 

Хафпайп.
15.00 Кiнний спорт. Rolex Grand Slam. 

Женева.
16.00 Автоперегони. WTCR. Сепанг. Огляд.
16.30 Мотоперегони. Тележурнал All 

Access.
18.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Санкт-

Морiц. Жiнки. Супергiгант.
18.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-

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

22.00 Гольф. PGA Tour. Presidents Cup. 
Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Топ-матч.
06.10 Вердер - Майнц. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.00, 20.15 Yellow.
08.10 Монако - Лiлль. Кубок французь-

кої лiги.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.20 “Шлях до Ель Класико”. Чемпiонат 

Iспанiї.
11.10 Валенсiя - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
13.00 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
13.55 Болонья - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
16.00 “Auto гол!”
16.15 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.45 Боруссiя (Д) - Лейпцiг. Чемпiонат 

Нiмеччини.
18.30 Журнал Лiги Європи.
19.25 Live. Байєр - Герта. Чемпiонат 

Нiмеччини.
21.25 Live. Фрайбург - Баварiя. Чемпiонат 

Нiмеччини.
23.25 Сампдорiя - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
01.15 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
02.10 Ворскла - Карпати. Чемпiонат Укра-

їни.
04.00 Остенде - Гент. Чемпiонат Бельгiї.

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, 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”.
12.30 Д/с “Кухня По”.
13.10 Концертна програма “Коло мрiй”.
14.30 Д/с “Акулячий маг”.
15.10, 02.40 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. 

Спринт 10 км. Чоловiки.
16.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
17.30 #ВУкраїнi.
18.30 “Зворотнiй вiдлiк”.
21.25, 23.35, 02.25, 05.40 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с “Левиний рик”.
04.15 Перша шпальта.
04.45 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, 

05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку 12”.
13.25, 14.25 “Свiт навиворiт 4: В`єтнам”.
15.20 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.45, 21.10 Т/с “Кухня”.
21 . 45 ,  2 2 . 10 ,  2 2 . 45 ,  23 . 10  Т/с 

“Вiдморожений”.
23.45 Х/ф “Парфумер: iсторiя одно-

го вбивцi”.
02.15 Х/ф “Холодне лiто 53-го”.

Iíòер
05.30, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00 “Марафон. Диво починається”.
10.10 “Корисна програма”.
11.15, 12.25 Т/с “Готель “Iмперiал”.
12.00, 17.40 Новини.
13.25 Т/с “Дамське щастя”.
14.30, 15.25 “Речдок”.
16.20 “Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка”.
18.00, 19.00, 02.30 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “По рiзних берегах”.
23.50 Х/ф “Два капiтани”, 5 i 6 с.
03.15 “Подробицi” - “Час”.
04.00 “Орел i решка. Шопiнг”.

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.
12.00, 13.20 Х/ф “У пошуках пригод”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.20, 21.20 Т/с “Пес”.
16.55 Х/ф “Патруль часу”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi. Дайджест.
22.30 “На трьох”.
23.30 Т/с “Юрчишини”.
00.25 Т/с “Нiконов i Ко”.

ÑТБ
06.55, 08.55 Т/с “Коли ми вдома”.
10.45 МастерШеф.
15.30 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Зваженi та щасливi.
21.00, 23.45 Т/с “Я все тобi доведу”.
00.00 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.35 Зона ночi.
04.30 Абзац.
06.05, 07.35 Kids` Time.
06.10 М/с “Том i Джерi шоу”.
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 “Дуже страшне кiно 3”.
00.40 Х/ф “Глушина”.
02.30 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.
07.15, 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 “Виходьте без дзвiнка”.
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 “Iнше життя Анни”.
23.20 Слiдами мiжнародних авiалiнiй. Рейс 

вiдмiнний.
01.45 Телемагазин.
04.45 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.30, 18.10, 00.50 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
15.10, 22.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
20.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
01.50 Т/с “Дорогий лiкар”.
03.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.55 Х/ф “Диво в краї забуття”.
07.50, 17.00, 03.05 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Зухвалiсть”.
10.55, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35 “Свiдок”.
12.50 “Вартiсть життя”.
14.10, 16.50 “Речовий доказ”.
18.20, 04.00 “Правда життя”.
21.20, 23.45 Т/с “Хейвен”.
01.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.40 “Легенди бандитської Одеси”.
05.00 “Top Shop”.

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

разу пiд Полтавою.
08.30, 23.00 Казки У Кiно.
09.30, 16.30, 22.00 Країна 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 “Замок Шрекенштейн”.
15.30 Вечiрка 2.
17.00, 18.00, 21.00 Танька i Володька.
00.00 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, 01.40 Правда життя.
09.15, 00.30 Речовий доказ.
10.25, 17.10 Дикi i озброєнi.
11.25, 18.10 Сучаснi дива.
12.15 Там, де нас нема.
13.15 Гордiсть України.
14.10 Код доступу.
15.10, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.10, 21.45 Життя пiсля людей.
19.00 Їжа богiв.
20.00 Мiстична Україна.
20.50 У пошуках iстини.
22.35 Невiдома Австралiя.
03.10 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Лiсова пiсня”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10 Телемагазин.
08.00, 10.25 “Зiркове життя”.
09.00, 02.15 “Телемагазин”.
09.30 “Спогади”.
10.20, 00.15, 02.45 “Зорянi долi”.
11.15 Х/ф “Заради сiмейного вогнища”.
12.55 Х/ф “Смертельна помилка”.
14.45 Т/с “Вiчний поклик”, 16-18 с.
19.00 Т/с “Село янголiв”.
21.00, 00.50 Т/с “Загадковi вбивства Ага-

ти Крiстi”.
23.00 Т/с “Зозуля з дипломом”.
00.20 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.50 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 “Помста природи”.
13.25 Х/ф “Прибулець”.
15.15 Х/ф “Прибрати Картера”.
19.25 Т/с “Команда”.
21.30, 23.20 Т/с “CSI: Мiсце злочину 3”.
01.20 Х/ф “Дефектнi”.
02.55 “Облом.UA”.
03.45 18 тур ЧУ з футболу. “Днiпро-1” - 

“Олександрiя”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.30 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.30 М/ф “Сiмпсони”.
15.10 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
17.00 Т/с “СуперКопи”.
18.30 Т/с “Швидка”.

20.00 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 
на вбивць”.

23.30 Т/с “Орвiл”.
00.20 Мамареготала.
03.00 “Роздовбаї”.
04.20 Чистоплюї.

ªâроñïорò
23.15, 08.00, 19.00 Снукер. Scottish Open. 

Фiнал.
01.00 Автоперегони. WTCR. Сепанг. Пе-

регони 1.
01.30 Автоперегони. WTCR. Сепанг. Пе-

регони 2.
02.00 Автоперегони. WTCR. Сепанг. Пе-

регони 3.
02.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 

свiту. Клiгенталь. Чоловiки. HS 140.
04.00 Сноуборд. Кубок свiту. Монта-

фон. Крос.
05.05 Сноуборд. Кубок свiту. Мiдна гора. 

Хафпайп.
06.00 Сноуборд. Кубок свiту. Кортiна-

д`Ампеццо. Паралельний слалом.
07.00 Фрiстайл. Кубок свiту. Мiдна гора. 

Хафпайп.
09.30 Мотоперегони. Тележурнал All 

Access.
10.00 Автоперегони. World Endurance. Бах-

рейн. Огляд.
11.05 Лижнi перегони. Кубок свiту. Давос. 

Жiнки. 10 км. Вiльний стиль.
12.00 Кiнний спорт. Rolex Grand Slam. 

Женева.
13.00 Гольф. PGA Tour. Presidents Cup. 

Огляд.
14.05 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 

Чоловiки. Спринт.
15.05, 20.35 Бiатлон. Кубок свiту. Анси. 

Чоловiки. Спринт.
16.35 Сноуборд. Кубок свiту. Карецца. Па-

ралельний гiгантський слалом.
17.45 Фрiстайл. Кубок свiту. Ароза. Крос.
21.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Куршевель. 

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

Жiнки. Слалом. Спроба 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 18.00 Yellow.
06.10 Олiмпiк - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
08.00 Топ-матч.
08.10, 23.20 Барселона - Реал. Чемпiонат 

Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 21.40 Журнал Лiги Європи.
11.10 Ле-Ман - ПСЖ. Кубок французь-

кої лiги.
13.00 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
13.55 Байєр - Герта. Чемпiонат Нiмеччини.
16.00 “Auto гол!”
16.15 Сампдорiя - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
18.10 Фрайбург - Баварiя. Чемпiонат 

Нiмеччини.
19.55 Монако - Лiлль. Кубок французь-

кої лiги.
22.50 Журнал Лiги чемпiонiв.
01.10 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
02.05 Кальярi - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
03.55 Вердер - Майнц. Чемпiонат 

Нiмеччини.

Ñереда

Чеòâер

18 грудня

19 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, 21.00, 01.05, 05.25 
Новини.

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

09.35, 01.30 “Зворотнiй вiдлiк”.
12.10, 14.15 Телепродаж.
12.30 Д/с “Кухня По”.
13.10 Д/с “Морська кухня”.
14.30, 19.55 Д/с “Акулячий маг”.
15.10, 03.45 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. 

Спринт 7 км. Жiнки.
16.55 Д/с “Свiт дикої природи”.
17.25 #ВУкраїнi.
17.55 VoxCheck.
18.25 Тема дня.
19.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
21.25 UA:Спорт.
21.55 Перша шпальта.
22.30 Як дивитися кiно.
23.00 Х/ф “Сiмейний портрет в iнтер`єрi”.
05.15 Погода.

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, 

04.10 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Одруження наослiп 5”.
14.00 “Свiт навиворiт 4: В`єтнам”.
15.00 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
20.25, 23.00 “Лiга смiху”.
22.35 “#Гуднайт_Клаб”.
01.00 Х/ф “Холодне лiто 53-го”.
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”.
10.10 “Корисна програма”.
11.15, 12.25 Т/с “Готель “Iмперiал”.
13.25 Т/с “Дамське щастя”.
14.30, 15.25, 23.50 “Речдок”.
16.20 “Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка”.
18.00, 01.40 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
03.10 “Чекай на мене. Україна”.
04.35 “Top Shop”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 01.40 Факти.
04.50 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.
10.05 Антизомбi. Дайджест.
11.00 Х/ф “Дияволиця”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20, 16.20 Т/с “Вижити за будь-яку 

цiну”.
16.45, 22.45 “На трьох”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Дизель шоу.
02.10 Стоп-10.

ÑТБ
06.50, 08.20 Т/с “Коли ми вдома”.
10.15, 19.00 МастерШеф.
14.25 Хата на тата.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
22.45 Х-Фактор.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.35 Зона ночi.
03.40 Абзац.
05.05, 06.15 Kids` Time.
05.10 М/с “Том i Джерi шоу”.
06.20 Пристрастi за Ревiзором.
08.40 Х/ф “Перстень дракона”.
10.20 Lе Маршрут.
11.20, 12.20 Т/с “Новенька”.
16.20, 19.00 Топ-модель по-українськи.
21.40 Т/с “Будиночок на щастя”.
23.00 Х/ф “Розваги дорослих дiвчат”.
00.50 Х/ф “Дуже страшне кiно 2”.
02.30 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, 05.50 Зоряний шлях.
11.20, 04.10 Реальна мiстика.
13.30 Т/с “Сiм`я на рiк”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Сiм`я на рiк”.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с “Бiйся бажань своїх”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.30, 00.30 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
15.00, 22.40 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.50 Х/ф “Спокусник”.
20.15 Х/ф “Спокусник 2”.
01.30 Т/с “Дорогий лiкар”.
02.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Вир”.
07.50, 17.00, 02.55 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Ранкове шосе”.
10.50, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.25 “Свiдок”.
12.50, 04.00 “Правда життя”.
14.05, 16.50, 03.30 “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 Казки У Кiно.
09.30, 16.30 Країна 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 “Легенда про русалку”.
15.30 Вечiрка 2.
17.30 Х/ф “Гарфiлд”.
21.00 Х/ф “Гарфiлд 2”.
22.30 Х/ф “Надто крута для тебе”.
00.30 17+.
01.30 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 “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, 01.40 Правда життя.
09.30, 00.30 Речовий доказ.
10.40, 17.10 Дикi i озброєнi.
11.40, 18.10 Сучаснi дива.
12.30 Там, де нас нема.
13.30 Гордiсть України.
14.20 Код доступу.
15.20, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.20, 21.45 Життя пiсля людей.
19.00 Їжа богiв.
20.00 Мiстична Україна.
20.50 У пошуках iстини.
22.35 Невiдома Австралiя.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф “Цвiтiння кульбаби”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00 Телемагазин.
08.00, 10.15 “Зiркове життя”.
09.30 “Спогади”.
09.55, 02.40 “Зорянi долi”.
11.05 Х/ф “Лiсова пiсня”.
12.55 Х/ф “Тiнi забутих предкiв”.
14.35 Т/с “Вiчний поклик”, 17-19 с.
19.00 Т/с “Село янголiв”.
23.00 Х/ф “Головне встигнути”.
00.35 Х/ф “Фабрика щастя”.
02.15 “Телемагазин”.
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 “Помста природи”.
13.50 Х/ф “Спогад”.
15.25 Х/ф “Вiрус для солдатiв”.
19.25 Х/ф “Iнферно”.
21.15 Х/ф “Хороший, поганий, мертвий”.
23.00 Х/ф “Допит”.
00.30 Х/ф “Парниковий експеримент”.
02.05 “Облом.UA”.
03.50 “Цiлком таємно-2017”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
11.30 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
12.30 М/ф “Сiмпсони”.
15.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
16.50 Т/с “СуперКопи”.
18.50 Х/ф “Конан-Руйнiвник”.

20.50 Х/ф “Подвiйний удар”.
23.00 Без краватки.
23.30 Т/с “Орвiл”.
00.15 Мамареготала. Найкраще.
03.00 “Роздовбаї”.
04.20 Чистоплюї.

ªâроñïорò
23.05 Сноуборд. Кубок свiту. Карецца. Па-

ралельний гiгантський слалом.
00.00 Фрiстайл. Кубок свiту. Ароза. Крос.
01.00 WATTS. Топ-10.
01.30 Снукер. Scottish Open. Фiнал.
02.30, 09.30, 10.30, 17.45 Стрибки на лижах 

з трамплiну. Кубок свiту. Клiгенталь. 
Чоловiки. HS 140.

04.00 Олiмпiйськi iгри. “Всупереч усьому”.
04.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Foul 

Play.
05.00 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”. Лон-

дон-2012.
06.00 Кiнний спорт. Rolex Grand Slam. 

Женева.
07.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Куршевель. 

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

Жiнки. Слалом. Спроба 2.
08.30, 14.00 Бiатлон. Кубок свiту. Анси. 

Чоловiки. Спринт.
11.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-

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

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

12.35, 16.35, 21.20 Гiрськi лижi. Ку-
бок свiту. Валь-Гардена. Чоловiки. 
Супергiгант.

15.05, 20.20 Бiатлон. Кубок свiту. Анси. 
Жiнки. Спринт.

18.55, 22.15 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Енгельберг. Чоловiки. 
HS 140. Квалiфiкацiя.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Фiорентiна - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
08.10 Боруссiя (Д) - Лейпцiг. Чемпiонат 

Нiмеччини.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 18.15 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд 

туру.
11.10 Сампдорiя - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
13.00 Журнал Лiги Європи.
13.55 Фрайбург - Баварiя. Чемпiонат 

Нiмеччини.
16.00 “Auto гол!”
16.15, 21.00 Yellow.
16.25 Байєр - Герта. Чемпiонат Нiмеччини.
19.10 Барселона - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
21.10 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
21.40 Live. Фiорентiна - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
23.40 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
00.10 Ле-Ман - ПСЖ. Кубок французь-

кої лiги.
01.55 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
02.25 Львiв - Колос. Чемпiонат України.
04.10 Кальярi - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.

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, 21.15, 23.20 Новини.
09.30 Енеїда.
10.30, 12.40 Телепродаж.
10.50 Х/ф “Клара i Франциск”, 1 с.
13.05 Д/ф “Пiвденнi моря. Маршалловi 

острови”.
13.50, 04.35 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. 

Переслiдування 12,5 км. Чоловiки.
14.50 Український бал.
15.55 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. 

Переслiдування 10 км. Жiнки.
17.10 Клубний ЧС з футболу FIFA 2019 (Ка-

тар). Доха. Матч за 3-є мiсце.
18.50 Д/с “Мегаполiси”.
19.25 Клубний ЧС з футболу FIFA 2019 

(Катар). Доха. Фiнал.
21.50 Д/с “Боротьба за виживання”.
22.20 Д/с “Iгри iмператорiв”.
23.50 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.00 Х/ф “Сiльвiо та iншi”.
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”.
11.10 Х/ф “Пригоди S Миколая”.
12.50 Х/ф “Великий”.
14.55 Х/ф “Брехун, брехун”.
16.40 “Вечiрнiй квартал”.
18.30, 04.15 “Розсмiши комiка”.
19.30, 05.15 “ТСН”.
20.15, 22.10 “Жiночий квартал”.
23.35, 00.35 “Свiтське життя”.
01.35 “Лiга смiху”.

Iíòер
04.55 Х/ф “Золоте теля”.
05.15 “Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєдняков”.
08.00 “Шiсть соток”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00 Х/ф “Старий Новий рiк”.
13.50 Х/ф “Ти - менi, я - тобi”.
15.30 Х/ф “Суєта суєт”.
17.10, 20.30 Т/с “По рiзних берегах”.
20.00 “Подробицi”.
22.00 Концерт I. Бiлик “Без гриму. Краще. 

Про любов”.
00.00 Х/ф “Бебi-бум”.
02.00 “Подробицi” - “Час”.
02.25 “Україна вражає”.
03.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.30 “Орел i решка. Чудеса свiту”.

ICTV
05.30 Скарб нацiї.
05.40 Еврика!
05.50 Факти.

06.20 Особливостi нацiональної роботи.
08.00 Я зняв!
09.45 “На трьох”.
12.45 Факти. День.
13.00 Дизель шоу.
14.40 Т/с “Пес”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Стрiлець”.
21.20 Х/ф “Найманець”.
23.30 Х/ф “Смертельнi перегони 2”.
01.20 Т/с “Юрчишини”.

ÑТБ
05.50 Прокинься з Ектором!
07.45 Зваженi та щаслив.
09.40 “Зважся!”.
10.35 Т/с “Я все тобi доведу”.
19.00 Х-Фактор.
23.15 МастерШеф.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
04.45, 05.35 Kids` Time.
04.50 М/с “Лунтiк”.
05.40 Таємний агент.
06.50 Таємний агент. Пост-шоу.
08.40 Суперiнтуїцiя.
10.00 Дiти проти зiрок.
12.00 Хто проти блондинок? (12+).
14.00 Хто зверху? (12+).
16.00 Х/ф “Людина-павук”.
18.40 Х/ф “Людина-павук 2”.
21.00 Х/ф “Людина-павук: Ворог у 

вiддзеркаленнi”.
23.55 Х/ф “Не дихай”.
01.50 Х/ф “Дуже страшне кiно 3”.

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.

07.10, 08.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 По-
года в Українi.

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

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.55, 09.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 00.55 Погода 
на курортах.

08.15, 15.40, 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.
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, 04.40 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Iнше життя Анни”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Iнше життя Анни”.
17.00 Т/с “Порушуючи правила”, 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Порушуючи правила”.
23.00 Х/ф “Срiблястий дзвiн струмка”.
01.00, 02.15 Х/ф “Любов для бiдних”.
01.45 Телемагазин.
03.00 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до початку часiв”.
08.10 “Ух ти show”.
08.45 М/ф “Земля до початку часiв 11: 

Вторгнення Крихтозаврiв”.
10.15 Х/ф “Спокусник”.
12.45 Х/ф “Спокусник 2”.
15.00, 01.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.10 Х/ф “Чужi на районi”.
02.35 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.30 Х/ф “Навiки - 19”.
08.30 Х/ф “Iнспектор карного розшуку”.
10.15 Х/ф “Буднi карного розшуку”.
12.00 “Легенди карного розшуку”.
15.30 “Випадковий свiдок”.
18.05 “Крутi 90-тi”.
19.00, 02.25 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Вусатий нянь”.
21.00 Х/ф “SuperАлiбi”.
22.45 Х/ф “Рейд 2”.
01.35 “Пiвдень. Нерадянський Союз”.
03.00 “Речовий доказ”.
04.00 “Легенди бандитського Києва”.
04.50 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.20 М/ф “Легенди країни Оз: Повернен-

ня Доротi”.
11.50 Х/ф “Лускунчик i мишачий король”.
13.00 Т/с “Королi палат”.
16.00, 22.00 Iгри Приколiв.
17.00 Х/ф “Надто крута для тебе”.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Країна 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.
07.20, 00.35 Мiстична Україна.
08.10, 18.00 Правда життя.
09.40 Речовий доказ.
10.50, 21.00 Таємницi наци-гiгантiв.
13.40, 23.45 Сучаснi дива.
14.30 Загадки Всесвiту.
16.10 Невiдома Австралiя.
01.25 Нашi.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Головне встигнути”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10 Телемагазин.
08.00 “Зiркове життя”.
09.00, 02.15 “Телемагазин”.
09.30, 02.45 “Зорянi долi”.
10.00 “Невiдома версiя”.
10.50 Х/ф “Провiнцiйний роман”.
13.20 Х/ф “Без сина не приходь!”
14.50 Х/ф “Кар`єра Дiми Горiна”.
16.40 Х/ф “Живе такий хлопець”.
18.30 Т/с “В гонитвi за тiнями”.
22.20 Т/с “Банкiри”.
03.10 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.50 “ДжеДАI. Дайджест”.
08.50 “Загублений свiт”.
13.40 Х/ф “Вiйни безсмертних”.
15.20 Х/ф “Трiгонал: Боротьба за 

справедливiсть”.
17.20 Х/ф “Вiдсiч”.
19.10 Х/ф “Люди Iкс: Перший клас”.
21.45 Х/ф “Унiверсальний солдат 3: Но-

вий початок”.
23.40 Х/ф “Кiборг Х”.
01.15 Х/ф “Мачете вбиває знову”.
02.55 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.45 Середземноморський Check-in.
10.50 Пiвнiчний Check-in.
11.50 М/ф “Сiмпсони”.

15.20 Х/ф “Вторгнення у США”.
17.30 Х/ф “Загiн “Дельта”.
20.00 Х/ф “Загiн “Дельта” 2”.
22.10 Х/ф “Кримiнальне чтиво”.
01.10 Х/ф “Чотири кiмнати”.
02.50 Мамареготала. Найкраще.
04.40 “Роздовбаї”.
05.00 Чистоплюї.

ªâроñïорò
23.25, 06.00 Фрiстайл. Кубок свiту. Secret 

Garden. Хафпайп.
00.30 Олiмпiйськi iгри. “Всупереч усьому”.
01.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Foul 

Play.
01.30 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”. Лон-

дон-2012.
02.30, 08.00 Плавання. International 

Swimming League. Лас-Вегас. День 1.
04.00, 10.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Валь-Гардена. Чоловiки. Супергiгант.
05.00, 09.30 Бiатлон. Кубок свiту. Анси. 

Жiнки. Спринт.
07.00 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Енгельберг. Чоловiки. HS 
140. Квалiфiкацiя.

11.20, 18.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-
д`Iзер. Жiнки. Швидкiсний спуск.

12.45, 19.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Валь-Гардена. Чоловiки. Швидкiсний 
спуск.

14.00, 20.20 Бiатлон. Кубок свiту. Анси. 
Чоловiки. Переслiдування.

14.40 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 
Рамзау. Переслiдування.

15.50, 21.00 Бiатлон. Кубок свiту. Анси. 
Жiнки. Переслiдування.

16.40, 21.40 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Енгельберг. Чоловiки. 
HS 140.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Хоффенхайм - Боруссiя (Д). 

Чемпiонат Нiмеччини.
07.45 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
08.15 Сампдорiя - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.55, 22.30 Футбол News.
10.20, 16.15, 23.40 Yellow.
10.30 Барселона - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
12.15 Фiорентiна - Рома. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Live. Мальорка - Севiлья. Чемпiонат 

Iспанiї.
14.45, 17.15, 19.45 Футбол Tables.
16.25 Live. Баварiя - Вольфсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
18.25 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
18.55 Live. Iнтер - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
20.55, 01.40, 03.45 Топ-матч.
21.10 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
21.40 Live. ПСЖ - Ам`єн. Чемпiонат 

Францiї.
23.50 Барселона - Алавес. Чемпiонат 

Iспанiї.
01.55 Герта - Боруссiя (М). Чемпiонат 

Нiмеччини.
03.55 Вальядолiд - Валенсiя. Чемпiонат 

Iспанiї.

П’яòíиця

Ñóáоòа

20 грудня

21 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, 21.00, 23.25, 02.00, 

04.30 Новини.
09.30 Енеїда.
10.30, 12.05 Телепродаж.
10.50 Х/ф “Шестеро мандрують свiтом”.
12.25 Д/с “Дикi тварини”.
13.00 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. Мас-

старт 15 км. Чоловiки.
14.10 Український бал.
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. Мас-

старт 12,5 км. Жiнки.
16.20 UA:Бiатлон. Студiя.
16.55 Перший на селi.
17.25 #ВУкраїнi.
17.55 Д/с “Акулячий маг”.
18.55 Х/ф “Гнiздо Горлицi”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
21.55 Бюджетники.
22.25 Д/с “Iгри iмператорiв”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.25 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. Мас-

стар 15 км. Чоловiки.
03.25 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. Мас-

стар 12,5 км. Жiнки.
05.00 Сильна доля.

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”.
10.30 Т/с “Кухня”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Х/ф “Dzidzio. Перший раз”.
23.00 Х/ф “Кохання у великому мiстi 3”.
00.30 Х/ф “Парфумер: iсторiя одно-

го вбивцi”.
03.00 “Лiга смiху”.
05.00 “ТСН”.

Iíòер
06.10 Х/ф “Чотири нуль на користь Те-

тянки”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту”.
11.00 “Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєдняков”.
12.00 Х/ф “Моя сiм`я вже любить тебе”.
13.30 Т/с “Готель “Iмперiал”, 7-12 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Starперцi”.
22.30 Х/ф “Немає сексу - немає грошей”.
00.25 “Речдок”.
03.00 “Україна вражає”.
03.45 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.10 “Top Shop”.
05.25 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.

ICTV
04.45 Скарб нацiї.
04.55 Еврика!
05.00 Факти.
05.30 Не дай себе ошукати.
06.10 Громадянська оборона.
07.05 Антизомбi. Дайджест.
08.00 Секретний фронт. Дайджест.
08.55 Т/с “Нiконов i Ко”.
10.50 Т/с “Вiддiл 44”.
12.30, 13.00 Х/ф “Пророк”.
12.45 Факти. День.
14.25 Х/ф “Найманець”.
16.20 Х/ф “Стрiлець”.
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф “Смертельнi перегони”.
22.35 Х/ф “Смертельнi перегони 2”.
00.25 Х/ф “Смертельнi перегони 3”.
02.10 Т/с “Юрчишини”.

ÑТБ
06.15 Т/с “Коли ми вдома”.
07.10, 10.55 Хата на тата.
09.00 Прокинься з Ектором!
18.00 Битва екстрасенсiв.
19.55 Один за всiх.
21.00 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
04.30 СтендАп шоу.
05.25, 07.35 Kids` Time.
05.30 М/ф “Людина-павук: Через всесвiти”.
07.40 Х/ф “Людина-павук”.
10.00 Х/ф “Людина-павук 2”.
12.40 Х/ф “Людина-павук: Ворог у 

вiддзеркаленнi”.
15.40 Х/ф “Нова Людина-павук”.
18.10 Х/ф “Нова Людина-павук 2: Висо-

ка напруга”.
21.00 Х/ф “Людина-павук: Повернення 

додому”.
23.50 Х/ф “Скаутизм проти зомбi”.
01.40 Х/ф “Розваги дорослих дiвчат”.

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.
09.00 Т/с “Порушуючи правила”.
13.00 Т/с “Бiйся бажань своїх”.
17.00 Т/с “Торкнувшись серця”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Торкнувшись серця”.
23.00 Т/с “Пощастить у коханнi”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Пощастить у коханнi”.
03.10 Х/ф “Срiблястий дзвiн струмка”.
04.45 Х/ф “Любов для бiдних”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Земля до початку часiв”.
08.30 “Ух ти show”.
09.45 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
12.20 “Орел i решка. Навколо свiту”.
01.30 Х/ф “Хронiки месника”.
03.15 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.50 “Легенди карного розшуку”.
06.25 Х/ф “Опiк”.
08.20 “Страх у твоєму домi”.
11.55 Х/ф “Вусатий нянь”.
13.20 Х/ф “Ключi вiд неба”.
14.45 Х/ф “Рiдна земля”.
17.20 Х/ф “SuperАлiбi”.
19.00 Х/ф “Вийти замiж за капiтана”.
20.40 Х/ф “Вечори на хуторi бiля Ди-

каньки”.
22.00 Х/ф “Поганий Санта”.
23.55 Х/ф “Рейд 2”.
02.40 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 М/ф “Якось у лiсi”.
11.50 Х/ф “Соляна принцеса”.
13.00 Т/с “Королi палат”.
16.00, 22.00 Iгри Приколiв.
17.00 Х/ф “Гарфiлд 2”.
18.30 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Країна У.
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.
07.05, 00.35 Мiстична Україна.
08.00, 18.00 Правда життя.
09.35 Речовий доказ.
10.45, 21.00 Таємницi наци-гiгантiв.
13.35, 23.45 Сучаснi дива.
14.25 Загадки Всесвiту.
16.10 Невiдома Австралiя.
01.25 Великi українцi.
04.05 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “Фабрика щастя”.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 “Зiркове життя”.
09.40, 02.45 “Зорянi долi”.
10.30 “Невiдома версiя”.
11.20 Х/ф “Чорний тюльпан”.
13.30 Х/ф “Троє в човнi, не рахуючи со-

баки”.
16.00 Х/ф “Небеснi ластiвки”.
18.30 Х/ф “Робiн Гуд”.
20.40 Х/ф “Переможцi i грiшники”.
22.40 Т/с “Банкiри”.
03.10 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.50 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.50 “ДжеДАI”.
10.50 “Вiн, вона та телевiзор”.
14.55 Х/ф “Меч дракона”.
16.55 Х/ф “Люди Iкс: Початок. Росомаха”.
19.00 Х/ф “Росомаха: Безсмертний”.
21.20 Х/ф “Бюро людяностi”.
23.10 Х/ф “Вiдкрите море”.
00.55 “Угон по-нашому”.
02.35 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.45 Без краватки.

10.10 Азiйський Check-in.
11.10 Латиноамериканський Chek-in.
12.10 М/ф “Сiмпсони”.
15.10 Х/ф “Красунчик Джоннi”.
17.00 Х/ф “Нова полiцейська iсторiя”.
19.30 Х/ф “Мiсто грiхiв”.
22.00 Мамареготала.
00.00 Х/ф “Плоть i кров”.
02.30 Мамареготала. Найкраще.
04.10 “Роздовбаї”.
04.50 Чистоплюї.

ªâроñïорò
23.05 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-

д`Iзер. Жiнки. Швидкiсний спуск.
00.00, 04.00, 10.00 Гiрськi лижi. Ку-

бок свiту. Валь-Гардена. Чоловiки. 
Швидкiсний спуск.

01.00 Сноуборд. Кубок свiту. Червiнiя. 
Крос.

02.00, 08.00, 09.30 Бiатлон. Кубок свiту. 
Анси. Чоловiки. Переслiдування.

02.30 Плавання. International Swimming 
League. Лас-Вегас. День 2.

05.00, 15.55, 21.40 Стрибки на лижах з 
трамплiну. Кубок свiту. Енгельберг. 
Чоловiки. HS 140.

06.00 Олiмпiйськi iгри. “Всупереч усьому”.
06.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Foul 

Play.
07.00 Олiмпiйськi iгри. “Зал Слави”. Лон-

дон-2012.
10.50, 18.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Аль-

та Бадiа. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 1.

12.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-д`Iзер. 
Жiнки. Комбiнацiя. Супергiгант.

13.10, 20.20 Бiатлон. Кубок свiту. Анси. 
Чоловiки. Мас-старт.

14.00, 19.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Аль-
та Бадiа. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

15.00, 21.00 Бiатлон. Кубок свiту. Анси. 
Жiнки. Мас-старт.

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

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Лейпцiг - Аугсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
07.45, 18.10 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15 Мальорка - Севiлья. Чемпiонат 

Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Баварiя - Вольфсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
12.10 Iнтер - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
13.55 ПСЖ - Ам`єн. Чемпiонат Францiї.
15.55 Live. Лечче - Болонья. Чемпiонат 

Iталiї.
16.45, 20.55, 01.45 Yellow.
17.55, 18.40, 03.45 Топ-матч.
18.55 Live. Падерборн - Айнтрахт. 

Чемпiонат Нiмеччини.
19.45 Футбол Tables.
21.05 Журнал Лiги Європи.
21.55 Live. Реал - Атлетiк. Чемпiонат 

Iспанiї.
23.55 Аталанта - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
01.55 Гент - Брюгге. Чемпiонат Бельгiї.
03.55 Бетiс - Атлетiко. Чемпiонат Iспанiї.
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  TV-4
Поíедіëоê, 16 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 Межа правди
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Смак романтики» 
17.30 Про нас
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На га-

рячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.40 Твій дім
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Летючий вірус» 

Віâòороê, 17 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 Сільський календар
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 Завтра-сьогодні 
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Суперполіцейський» 
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Легенда темної гори» 

Ñереда, 18 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 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
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. «Ціна людини» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф. «Гравці»
 

Чеòâер, 19 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 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.30, 17.00 Відкрита зона
13.00 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Історія кохання» 
15.45, 20.25 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
20.30 Євромакс
21.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.35, 04.00 Х.ф. «Його мати та я» 

П’яòíиця, 20 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 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
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.«Як вкрасти «по-

цілунок» 

16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.10 Сільський календар 
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Єдина країна 
21.50 Добрі традиції
22.35, 04.00 Х.ф. «Затемнення»
 

Ñóáоòа, 21 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. «Клятва Мадо» 
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 Завтра-сьогодні
12.30, 00.30 Х.ф. «Хороший рік» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
15.00 М.ф.«Бембі»
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 «Начинка»
20.40 Академічний камерний хор 

«Бревіс»
22.10, 04.00 Х.ф. «Улюбленець жінок»
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 22 грóдíя
06.00, 01.00 Х.ф. «Клятва Мадо»
07.30, 13.45 Українські традиції
07.45, 08.40 Ранковий фітнес
08.00, 21.30 Єдина країна
09.00 Завтра-сьогодні
09.30 Справжня ціна
09.50 М.ф.«Бембі»
11.00 Пряма трансляція Божествен-

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

13.05 «Кіндер ШОУ»
13.20 Мультфільм
14.00 Погляд зблизька 
14.30 Формула здоров’я
15.30 Shift. Життя в цифрі
16.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
16.30 Твій дім
16.45 Про кіно 
17.00 Вікно в Америку
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. «Розкішне життя» 
23.45 Час-тайм

  ТТБ
Поíедіëоê, 16 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 Енеїда 
9.30 Д/с “Будь у тонусі” 
10.25 Сильна доля 
11.10 Мультфільми 
12.15, 12.40, 17.15 Лайфхак укра-

їнською
12.35 UA: Музика 
12.50 Ранковий гість
13.00 “Діалоги” 
13.40 :РадіоДень «Модуль знань» 
14.25 Д/С “Африка. Небезпечна 

реальність” 
15.15 Д/С “Пригоди Остіна Стівенса” 
17.25 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
17.40 Д/с “Життя з левами” 
18.10 Д/с “Таємниці людсько-

го мозку” 
19.20, 20.51 “Тема дня” 
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч- о-пліч 
21.20 Наші гроші 
21.45 Своя земля
21.55 UA Музика 
22.05 Д/с “Дивовижні міста світу” 

Віâòороê , 17 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 Енеїда 
9.55 Д/с “Будь у тонусі” 
10.20 Сильна доля
11.15 Мультфільми 
12.15, 12.40, 17.15 Лайфхак укра-

їнською
12.35 UA: Музика 
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.40 :РадіоДень «Модуль знань» 
14.20 Школа доступності
14.25 Д/С “Африка. Небезпечна 

реальність” 
16.05 Д/С “Пригоди Остіна Стівенса” 
17.25 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
17.40 Д/с “Життя з левами” 
18.10 Д/с “Таємниці людсько-

го мозку”
19.45 Спільно
20.15 Своя земля
21.20 Х/ф “Транзит” 

Ñереда, 18 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 UA Музика 
9.05 “Енеїда” 
10.00 Концерт гурту “Піккардій-

ська Терція” 
10.25 Сильна доля
11.20 Мультсеріал “Гон” 

12.15, 13.55, 17.15 Лайфхак укра-
їнською

12.40 Загадки чернівецьких ат-
лантів 

12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.40 Як писати про економіку без 

помилок 
14.00 Д/с “Як працюють машини” 
14.25 Д/С “Африка. Небезпечна 

реальність” 
16.05 Д/С “Пригоди Остіна Стівенса” 
17.25 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
17.40 Д/с “Життя з левами” 
18.05 Д/с “Як працюють міста” 
19.45 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 StopFakeNews 
21.15 Х/ф “На межі” 

Чеòâер, 19 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 Енеїда 
9.30 Д/с “Будь у тонусі” 
10.25 Концерт «Коло мрій»
11.15 Мультфільми 
12.15, 12.40, 17.15 Лайфхак укра-

їнською
12.35 UA Музика 
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.40 Як писати про економіку без 

помилок 
14.00 Д/с “Як працюють машини” 
14.25 Д/С “Африка. Небезпечна 

реальність” 
16.05 Д/С “Пригоди Остіна Стівенса” 
17.25 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
17.40 Д/с “Життя з левами” 
18.10 Д/с “Як працюють міста”
19.45 Наші гроші 
20.15 Пліч- о-пліч 
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
21.45 Абетка
21.50 UA Музика 
22.00 Д/с “Дивовижні міста світу” 

П’яòíиця, 20 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.25 Д/с “Будь у тонусі” 
10.20 UA: Фольк
11.10 Мультфільми
12.15, 12.40, 17.15 Лайфхак укра-

їнською
12.35 UA Музика 
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.40 Ток-шоу “Зворотний відлік” 
15.55 Лайфхак українською
16.05 Д/С “Пригоди Остіна Сті-

венса” 
17.25 Д/ц “Двоколісні хроніки” 
17.40 Д/с “Життя з левами” 
18.10 Д/с “Як працюють міста”
19.45 Крим .Реалії 
20.15 Сильні 

21.20 «VoxCheck»
21.25 Схеми. Корупція в деталях 
21.45 Своя земля
22.00 Д/с “Дивовижні міста світу” 

Ñóáоòа, 21 грóдíя
7.00 Мультфільми 
8.00 “Файний ранок”
9.35 Школа доступності 
9.40 Візитівки Карпат
9.45 Бук:Маршрут 
9.55 Енеїда 
10.25 Д/с “Будь у тонусі” 
10.50 UA: Фольк 
11.40 Д/с “Шамварі:територія ди-

ких тварин” 
13.00 ВУКРАЇНІ
13.25 Пліч-о-пліч 
13.40 Тема дня 
14.05 Українська література в 

іменах
14.20 :РадіоДень. «Книжковий ТОП 7» 
15.10 Лайфхак українською
15.20 Д/с “Життя з левами” 
16.10 Д/с “Як працюють міста”
17.00 Фестивавль”Khortytsia 

Freedom-2019”.KULSHENKA
17.25 Сильна доля 
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
20.40 Як дивитися кіно
21.15 Х/ф “Хепі-енд” 

Íедіëя, 22 грóдíя
7.00 Мультфільми 
8.30 “Файний ранок”
9.30 Загадки чернівецьких атлантів
9.35 UA Музика
9.50 Енеїда 
10.40 Д/ц “Будь у тонусі” 
11.10 UA: Фольк
12.05 Д/с “Дивовижні міста світу” 
13.00 ВУКРАЇНІ
13.25 Пліч-о-пліч 
13.40 КримРеалії 
14.05 StopFakeNews 
14.15 Українська література в іменах
14.25 :РадіоДень «Модуль знань» 
15.10 Лайфхак українською
15.20 Д/с “Життя з левами” 
16.35 Д/с “Як працюють міста” 
17.30 Концерт гурту “Піккардій-

ська Терція” 
18.00 Бюджетники 
18.25 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
18.30 Населена земля 
19.00 Твій дім 
19.15 ЗміниТи 
19.40 Разом
20.10 #ВУКРАЇНІ 
20.35 Як дивитися кіно 
21.00 Х/ф «Донбас» 
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СИРНИК  
ІЗ ЛИМОННОЮ ЦЕДРОЮ  

ТА РОДЗИНКАМИ 

ПОТРІБНО: жирний сир - 500 
г, цукор - 200 г, вершкове масло 
-130 г, яйця - 4 шт., лимон -1 шт., 
манна крупа -1 ст. л., родзинки - 
50 г, сметана - 3 ст. ложки, какао-
порошок - 2 ст. л. 

ПРИГОТУВАННЯ: спочат-
ку потрібно приготувати сир-
ну  масу:  пропустити сир через 
м'ясорубку або протерти через 
дрібне сито та збити міксером 
жовтки з цукром в окремій єм-
ності. Далі додати манну крупу, 
родзинки і масло, попередньо на-
гріте до кімнатної температури. 
Теркою відокремити цедру лимо-
на  і також додати її в масу. Зміша-
ти інгредієнти, після чого дода-
ти  сир. Міксером збити суміш на 
низькій швидкості півхвилини. В 
іншій ємності збити білки до ста-
ну білої густої піни, після чого 
відправити їх в сирну масу і ре-
тельно змішати ложкою. Готува-
ти сирник до запікання: виклас-
ти сирну масу у форму і рівномір-
но розподілити її ложкою по всій 
довжині і ширині. Випікати при 
температурі 180 градусів 40-60 
хвилин.

ПРИГОТУВАТИ ГЛАЗУР:  змі-
шати в каструльці 2 столові лож-
ки цукру з однією ложкою верш-
кового масла. Поставити суміш на 
повільний вогонь і, весь час помі-
шуючи, розтопити вміст. Після 
чого додати 3 столові ложки сме-
тани і ретельно змішати інгреді-
єнти. Додати какао-порошок, по-
стійно помішуючи, довести його 
до кипіння, після чого зняти ка-
струлю з вогню. Глазур викорис-
тати в гарячому вигляді.

Готовий сирник необхідно 
охолодити і покрити з усіх боків  
глазур'ю. У такому вигляді сир-
ник відправити в холодильник 
на 5 годин. Після чого нарізати на 
порційні шматки і подати.

СИРНИК ЗІ ЗГУЩЕНИМ 
МОЛОКОМ

ПОТРІБНО: для круглої фор-
ми 26 см – борошно - 250 г, масло 
-120 г, смалець -1 ст. л., пудра - 100 
г, какао - 40 г, сметана - 3 ст. л., жов-
ток. 

НАЧИНКА: сир - 500 г (домаш-
ній, свіжий, жирний, обов’язково 
перемолоти), вершки 30% 125 мл 
(можна замінити солодкою до-
машньою сметаною), згущене мо-
локо - 380 г, кукурудзяний крох-
маль - 1.5 ст. л., 3 яйця. 

ПРИГОТУВАННЯ: борошно, 
масло, смалець, пудру і какао пе-
ретерти в крихту, додати сметану 
і жовток. Швидко замісити тісто. 
Поділити на 2 частини. Одну роз-
поділити на дні форми. Іншу - в 
морозилку.

Інгредієнти для начинки пе-
ремішати. По одному ввести 3 
яйця.

Форму з тістом підпекти при 
170 градусах 15 хвилин. Охолоди-
ти. Залити начинку. Зверху потер-
ти тісто з морозилки. Пекти все 
разом при 170 градусах (більше 
години). Залишити у вимкненій 
духовці з привідкритими дверця-
тами на півгодини.

СИРНИЙ МАКІВНИК  
З ПЕРСИКАМИ

ПОТРІБНО: для тіста - 3 скл. 
борошна, 200 г маргарину, 0,5 скл. 
цукру, 5 жовтків, 3 ст. л. какао, 2 ст. 
л. густої сметани.

СИРКОВА МАСА: 1 кг мелено-
го сиру, 1 скл. цукру, 100 г масла, 4 
яйця, 1 вершковий пудинг.

МАКОВА МАСА: 5 білків, 1 
скл. меленого маку, по 0,5 скл. ко-
косової стружки і цукру, 2 ст. л. 
крохмалю.

А ТАКОЖ: 1 банка консерво-
ваних персиків, цукрова пудра.

ПРИГОТУВАННЯ: для пісоч-
ного тіста змішати всі складники, 
розділити на 2 частини (більшу і 
меншу), покласти на 1 год. у холо-
дильник. Більшу частину виклас-
ти у форму (25Х30 см), застелену 
папером, випікати 10 хв. при 180.

Для приготування сирної 
маси цукор збити з жовтками. 
Збити масло, додати сир, збити, 
додати збиті жовтки, пудинг. Аку-
ратно вимішати зі збитими (до 
стійких піків) білками. Для мако-
вої маси збити білки до стійких 
піків, насамкінець ввести цукор. 
Додати мелений мак, кокос, крох-
маль, обережно перемішати лож-
кою.

На пісочне тісто викладати 
ложкою по черзі сирну і макову 
масу, створюючи розводи. Випіка-
ти 20 хв. при 160 градусах. На ви-
печений корж покласти порізані 
кубиками персики, натерти замо-
рожене тісто, пекти ще 40-50 хв. 
при 160. Залишити в духовці, щоб 
охолов. Перед подачею посипати 
цукровою пудрою.

МЕДІВНИК
ПОТРІБНО: масло вершкове - 

180 г, яйця - 3 шт., цукор 250 г, сода 
- 12 г, мед натуральний - 100 г, бо-
рошно – 600 г.

КРЕМ: 1 л сепараторної смета-
ни, 200 мл холодного молока, 100 
г цукру-пудри, 250 г сиру, 250 г 
згущеного молока, ванільний цу-
кор або ванілін.  

ПРИГОТУВАННЯ: всі інгре-
дієнти для тіста, окрім борошна, 
скласти в каструльку. Заварювати 
на малому вогні або водяній бані, 
постійно мішаючи, до однорідної 
маси (довести до кипіння і ще хви-
лину мішати). Охолодити. В теплу 
масу добавити борошно 600 г. За-
місити тісто. Поставити на пів го-
дини в холодильник. Відщипнути 
кусок вагою 100 г. Розкачати то-
ненько умовним прямокутником 
(на силіконовому килимку дуже 
зручно). Зверху покласти стан-
дартний листок паперу А4, з бо-
ків обрізати зайве. Корж акуратно 
перенести на лист для випікання 
(простелити під пергаментом). До 
обрізків додати тісто, щоб вийшло 
100 г, і знову сформувати корж. 
Виходить таких 13 коржів і трохи 
залишається обрізків. Пекти при 
180 град. одночасно на 3 рівнях, 
тобто, за один раз - 3 коржі. З кон-
векцією. Для крему сметану і мо-
локо збити до пишної маси. Попе-
редньо перетерти через сито 250 
г сиру, змішати його з 250 г згу-
щеного молока. Акуратно, з допо-
могою ручного вінчика, з’єднати 
вершкову і сирну маси, довго не 
мішати. Холодні коржі перемас-
тити кремом. Ножем-пилкою по-
рівняти краї. Обрізки перетерти 
в крихту (плюс обрізки, що зали-
шилися після випічки). Обсипа-
ти крихтою боки і верх. Залишити 
в приміщенні, поки коржі не ста-
нуть м’якими. Тоді помістити в хо-
лодильник.

ПЕЧИВО ПІСОЧНЕ

ПОТРІБНО: 200г борош-
на, 150 г вершкового масла, 70 г 
цукру-пудри, 4 г розпушувача, 1 ч. 
л. ванільного цукру, дрібка соди.

ДЛЯ ДЕКОРУ: 2 жовтки, 100 г 
цукру

 ПРИГОТУВАННЯ: змішати 
всі сухі інгредієнти. Додати ку-
бики холодного масла і розтерти 
до крихти. З’єднати тісто в один 
шматок. Далі поділити на чотири 
частини. Сформувати ковбаски, 
кожну загорнути в харчову плів-
ку і поставити в морозилку на 30 
хвилин. Розігріти духовку до 160 
градусів. Холодне тісто витягти з 
плівки, помастити жовтком і об-
качати в цукрі. Нарізати печиво 
товщиною 1-1,5 см і розкласти на 
форму, застелену пергаментом. 
Випікати 15-20 хвилин. 

ШОКОЛАДНЕ ПЕЧИВО  
З ТРІЩИНКАМИ

ПОТРІБНО: 150 г борошна, 
200 г цукрової пудри, 60 г какао, 
60 г вершкового масла, 2 яйця, 50 
г білого шоколаду, дрібка солі, 1 ч. 
л. ванілі, 1 ч. л. розпушувача, 150 г 
цукру-пудри для обвалювання.

ПРИГОТУВАННЯ: в миску 
просіяти какао, розпушувач, цу-
крову пудру 200 г борошна і до-
дати дрібку солі. Перем’яти м'яке 
масло з тим, що в мисці до стану 
дрібної крихти. В іншій мисці зби-
ти яйця з ваніллю. З'єднати вміст 
обох мисок і вимісити тісто. Дода-
ти білий шоколад, порізаний на 
шматочки. Загорнути тісто в хар-
чову плівку і поставити у холо-
дильник на 1-2 год. Просіяти пу-
дру для обвалювання в тарілку. 
Сформувати з тіста кульки розмі-
ром, як грецький горіх і добре об-
валяти їх у цукрі-пудрі. Розклас-
ти кульки на пекарський папір на 
відстані одна від одної. Прогріти 
духовку до 180 градусів і випікати 
печиво 10-15 хв. 

РІЗДВЯНИЙ ШТОЛЕН
ТІСТО: 750 г борошна,125 г 

цукру, 250 мл молока, 350 г верш-
кового масла (можна замінити на 
200 г масла і 100 г смальцю. Це 
дуже вдало, бо смалець дає до-
даткову крихкість), 80 г дріжджів 
свіжих, 2 ч. л. цукру, 1 пакетик ва-
нільного цукру, 1/4 ч. л. меленого 
кардамону, 1/4 ч. л. меленого ім-
биру, дрібка солі, цедра. 

НАПОВНЕННЯ: 450 г родзи-
нок (можна кількох видів, темні і 
світлі), 200 г цукатів або фрукто-
вої пастили, 150 г мигдалю, 150 г 
рому або фруктового соку.

ПОМАДКА: розтоплене верш-
кове масло -100 г, цукрова пудра 
- 150 г.

ПРИГОТУВАННЯ: штолен – 
це традиційна німецька випічка, 
яку готують напередодні свят. Всі 
інгредієнти для наповнення змі-
шати у великій ємності та зали-
шити на добу. Дріжджі розкриши-
ти, залити теплим молоком, при-
сипати ложкою цукру і залиши-
ти в теплому місці. В чашу міксера 
просіяти борошно, решту цукру, 
сіль, жовток, ванільний цукор та 
цедру. Додати розчин та замісити 
тісто. Наприкінці замісу поступо-
во додавати розм’якшене верш-
кове масло. Вимісити до гладкос-
ті. Накрити, залишити в теплому 
місці, щоб піднялося вдвічі (десь 
2-2,5 години). Додати наповне-
ння, промісити з ним, знову на-

крити та залишити для повтор-
ного підйому (приблизно на  го-
дину). Готове тісто розділити на 
три частини. Кожну розкачати в 
прямокутник-овал. Скласти вдві-
чі, але не рівно, з нахльостом (сту-
пінчатою складкою). Перекласти 
на деко на відстані одне від дру-
гого. Накрити плівкою, залишити 
хвилин на 20-30. Пекти при 180 
градусах приблизно 40 хвилин. 
Готовність провірити паличкою.

Теплі штолени змастити 
розтопленим маслом та обва-
ляти в частині пудри. Залиши-
ти вистигати. Ще раз обсипати 
пудрою (весь штолен має бути 
в пудрі). Тоді кожен замотати в 
фольгу та залишити дозрівати 
на три тижні – можна на підві-
конні в кімнаті. 

ПЛЯЦОК З МАКОВО-
ГОРІХОВИМИ КУЛЬКАМИ

ПОТРІБНО: для коржів: 5 
яєць, 2 скл. цукру, 1 скл. сметани, 
1 ч. ложка амонію, 2 скл. борошна.

МАКОВІ КУЛЬКИ: по 1 скл. 
маку, мелених горіхів та цукрової 
пудри, 2 яйця.

КРЕМ ШАЛОТ: 200 г цукру, 1 
яйце, 150 мл молока, 350 г масла, 
1 п. ванільного цукру, 1 ст. ложка 
коньяку. Форма 24Х36 см.

ПРИГОТУВАННЯ: для при-
готування коржів амоній розвес-
ти у сметані. Білки збити з цу-
кром, додати по одному жовт-
ки, сметану з амонієм, борошно. 
Усе збивати міксером. Тісто вихо-
дить густиною, як сметана. Роз-
ділити на три частини. Форму за-
стелити пергаментом, викласти 
одну частину тіста. На тісто аку-
ратно чайною ложкою виклада-
ти маково-горіхові кульки на від-
стані 1,5–2 см одна від одної. Так 
спекти 3 коржі.

МАКОВІ КУЛЬКИ: мак запа-
рити, втерти або змолоти, дода-
ти цукрову пудру, яйця, мелені го-
ріхи.

КРЕМ ШАЛОТ: злегка збити 
яйце з молоком в каструлі до по-
вного перемішування (не в піну), 
всипати цукор і поставити на во-
гонь, довести до кипіння і вари-
ти ще 5 хв. Охолодити, накривши 
плівкою. Масло кімнатної темпе-
ратури добре збити, поступово 
додавати по 1 ст. ложці молочно-
яєчної суміші, ванільний цукор. 
Насамкінець додати коньяк. Про-
сочувати коржі не треба, просто 
змастити кремом і поставити на 
ніч у холодильник. Пляцок вихо-
дить дуже ніжний.

Наш ДЕНЬ18 Смачна сторінкаnday.te.ua

Хай ваше життя 
буде СОЛОДКИМ
Оригінальні рецепти святкової 

випічки на різні смаки 
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Згідно із п. п. 166.3.7 п. 166.3 ст. 166 По-
даткового кодексу України (далі - ПКУ), 
платник податку має право включити до 
податкової знижки у зменшення оподат-
ковуваного доходу за наслідками звітного 
податкового року, визначеного з урахуван-
ням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, здійсне-
ні ним протягом звітного податкового року 
витрати коштів, сплачених у зв’язку з пере-
обладнанням транспортного засобу, що на-
лежить платникові податку, з використан-
ням у вигляді палива моторного сумішево-
го, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або 
скрапленого газу, інших видів біопалива.

Алгоритм нарахування податкової 
знижки розраховується наступним чином: 
визначається база оподаткування шляхом 
зменшення річної суми нарахованої (ви-
плаченої) зарплати на суму єдиного соці-

ального внеску та податкової соціальної 
пільги з урахуванням положень п. 164.6 ст. 
164 Розділу ІV ПКУ. Інформацію щодо сум 
нарахованого загального річного оподат-
ковуваного доходу, застосованих податко-
вих соціальних пільг, утриманого ЄСВ та 
податку на доходи фізосіб, фізичні особи 
отримують у вигляді довідки про доходи 
від свого роботодавця; на підставі підтвер-
джувальних документів визначається сума 
витрат, яку дозволяється включити до по-
даткової знижки; розраховується сума по-
датку на доходи фізосіб, на яку зменшу-
ються податкові зобов’язані у зв’язку з ви-
користанням права на податкову знижку 
шляхом різниці між базою оподаткування 
та понесеними платником податку витра-
тами з переобладнання авто, помноженої 
на ставку податку; здійснюється порівнян-

ня розрахункової суми податку із сумою 
податку, фактично утриманого із зарпла-
ти за рік.

Якщо сума податку, утриманого із зарп-
лати, перевищує розраховану суму подат-
ку, то така сума підлягає поверненню плат-
нику податку. Сума, що має бути поверну-
та, зараховується на його банківський ра-
хунок, відкритий у будь-якому комерцій-
ному банку, або надсилається поштовим 
переказом на адресу, зазначену в податко-
вій декларації про майновий стан і доходи, 
протягом 60 календарних днів після над-
ходження податкової декларації.

Консультації - у Центрі обслугову-
вання платників або за тел.: 43-46-10, 
43-46-46.

Тернопільське управління  
Головного управління ДПС в області.

За переобладнання авто на газ у податковій 
допоможуть повернути частину витрат

ГОРОСКОП
З 11  по 17 грудня

ОВЕН. Сімейне життя має свої прина-
ди, тому цiнуйте тi моменти, якi вам дарує 
ваша друга половинка. Будьте уважнi, не 
випустiть iз рук удачу.

ТЕЛЕЦЬ. Найважливішою складовою 
вашого успіху стане здоровий спосіб жит-
тя. Геть шкідливі звички, бiльше займай-
теся спортивними вправами.

БЛИЗНЮКИ. Випадок допоможе вам 
розкрити прихованi таланти, а все iнше 
залежить вiд вас. Тиждень сприятливий 
для здійснення планiв.

РАК. Якщо вам захочеться чогось но-
вого, спробуйте подивитися на своє хобi з 
iншого боку. Наприкiнцi тижня ви отрима-
єте важливi новини.

ЛЕВ. Нарештi ви закiнчили всi справи, 
тож не грiх i вiдпочити. Можете поїхати у 
мандрівку або просто влаштуйте вечiрку, 
на яку запросiть близьких i друзiв.

ДІВА. Ви вважаєте, що запорука успі-
ху у завоюваннi висот, але не все те золо-
то, що блищить. Уважно прислухайтеся до 
порад близьких

ТЕРЕЗИ. Друзi допоможуть подолати 
труднощі. Щоб зробити приємне близь-
ким, подбайте заздалегiдь про недiльний 
вiдпочинок.

СКОРПІОН. Вам запропонують ризи-
кований проєкт, завдяки якому ви не тіль-
ки збагатитеся самі, а й виведете інших 
на шлях процвітання. На першому планi 
- стосунки з людьми.

СТРІЛЕЦЬ. Знаючи ваші організатор-
ські здібності та почуття обов’язку, на-
чальство доручить вам відповідальну ро-
боту. Вашої енергії вистачить не на одне 
серйозне доручення.

КОЗЕРІГ. Ваш бiзнес благополучно 
розвивається. Друзi пiдтримають вас у 
всiх справах. Будьте уважнi з документа-
ми, уникайте сумнiвних оборудок.

ВОДОЛІЙ. Підприємці займуться ре-
організацією своєї справи. Можливі пере-
їзд у новий офіс, змiна колективу i навiть 
робота в іншому напрямі. Прибутки 
гарантованi.

РИБИ. Хоч якi б справи ви починали, 
все приноситиме прибутки. У вас буде від-
чуття, що ви граєте в безпрограшну лоте-
рею.
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Вітаю!
Любу донечку

 Катю Поліщук
 із с. Великі Вікнини 

з Днем народження, яке вона 
відсвяткувала в день свого 

ангела, 7 грудня!
З цими святами вітаю щиро,
Зичу здоров’я, радості й миру!
Завжди мети своєї досягати,
Ніколи суму і невдач не знати.
Бажаєм жити впевнено, щасливо,
Долати перешкоди і страхи.
І з вірою в свої безмежні сили,
Не зупиняючись, до мрій своїх іти!
Щоб Ти завжди раділа будням-святам,
Втішалася красою почуттів,
Щоб мала у житті всього багато 
І кожен день щоб сонечком зігрів!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многії літа!

З любов’ю - матуся Феодосія Гусарчук.

Вітаю!
Дорогого синочка

 Андрія Гусарчука 
із села Малі Вікнини

 із 36-річчям!
Чудова дата, вік прекрасний,
Щоб відчувати смак життя,
Бажання здійснювати власні,
Плекати світлі почуття!
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно так горить,
Хай Сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить!
Хай щастя сонцем усміхається 
І доля сповнює теплом,
Усе омріяне збувається,
Й дорога стелиться добром!
Хай Матір Божа скрізь охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

З любов’ю - матуся Феодосія Гусарчук.

Вітаємо!
Люблячого сина, брата  дядька

Андрія Дмитровича Дубового
з с. Великі Вікнини Збаразького району

з 45-річним ювілеєм!
Життєва доля вишита любистком,
Калиною і хрестиком доріг,
Зачудувався грудень урочисто,
Приніс вітання він на Твій поріг.
Щиро бажаєм прибутків пачку,
Та недешеву круту дуже тачку.
Власний літак, за кордоном маєток,
Речей від кутюр всіх, та навіть шкарпеток.
Дім біля моря та яхту чудову,
Теплих обіймів у стужу зимову.
Щастя, здоров’я, сто років життя,
Хай надихають в житті почуття.
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і многі літа!
З щирими вітаннями – тато Дмитро, сестра 

Наташа з дітьми Владиславом і Вікторією. 

Вітаємо!
Дбайливого господаря, люблячого батька, дідуся

Олександра Павловича Андрійчука 
з Тернополя

з 80-річним ювілеєм!
Наш славний та рідний, найкращий у світі,
З Тобою нам завжди затишно й світло,
Ти гарний господар і татко чудовий,
Даруєш турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом.
Щоб в рідному домі було нам надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі!
Хай Бог посилає здоров’я і сили,
У дружній родині усі ми щасливі.
Бажаємо сонця і чистого неба,
І ласки, й добра, і всього, що треба.
Даруємо шану і пишнії квіти,
Бажаємо многая-многая літа.
Хай Божа Матір Тебе оберігає,
Теплом оселю Твою зігріває.

З повагою і любов’ю – дружина Марія, 
дочки Мирослава, Орися, сини Володимир

 та Василь з сім’ями, сусіди та вся родина.

Вітаємо!
Андрія Івановича Гоя

з с. Вікнини Збаразького району 
із золотим ювілеєм і Днем ангела! 

 Тобі лише п'ятдесят. Це зовсім небагато,
Коли серце співає і хочеться свята.
Коли воно б'ється і прагне любові.
Коли руки умілі до праці готові
Коли мудрість зоріє у кожному слові, - 
Тож живи іще стільки ж в пошані й здоров'ї!
Хай мир і добробут Тебе не минають,
Хай друзі і рідні Тебе потішають.
Чого забажаєш – нехай в Тебе буде ,
Нехай і надалі поважають люди. 
Хай милістю ангел Тебе осипає,
Хай радість й достаток у дім прибуває.
Нехай обминають печалі й тривоги,
А стеляться довгі життєві дороги!
Хай Матір Божа Тебе оберігає,
Теплом і затишком оселю зігріває.
І ще побажаєм Тобі наостанок:
Хай буде щасливим кожнісінький ранок! 

З найкращими побажаннями - хресна 
мама Якелина і сім’я Дишкант. 

Вітаємо!
Своїх дорогих сусідів

Андрія
 Івановича Гоя та 

Андрія Дмитровича 
Дубового 

з Вікнин на Збаражчині
з Днем народження 
та з Днем ангела!

Прийміть вітання наші щирі,
Бажаєм добробуту, спокою, миру.
Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами ангел ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з вами буде.
Будемо гарно і далі дружити,
Бо добрими сусідами треба дорожити.
З повагою – жителі вулиці Церковна. 

У цей  день  хочемо побажати:
Добра, радості і миру,
Кохання, щирості і втіхи,
Ніколи суму і невдач не знати.
Завжди мети своєї досягати,
Хай легко буде все і просто —
В житті, в роботі і в родині.
Життю радійте  щохвилини!

З повагою – колектив Козівського 
районного сектору та 18-ї ДПРЧ.

Це - історія про 
щиру любов і 
віру, які здатні 

здолати все. На подвір’ї 
Олексія Вітюка у селі 
Кудлаївка Шумського 
району є лелече гніздо. 
Навесні цього року у 
пари лелек з’явилося 
троє лелечат. Одного з 
них батьки викинули із 
гнізда.

- Воно було завбільшки, 
як кулак. Ще зовсім мале, - 
розповідає Олексій Вітюк. 
– Моя донька Юля виходила 
його. Ми ловили для нього 
маленьку рибку, доглядали. 
Він виріс з домашньою пти-
цею.

Як з'ясувалося, у пташ-
ки пошкоджені крила і тому 
вона не може літати. Пан 
Олексій припускає, може це 
через те, що лелеки харчу-
ються їжею з полів, а їх тепер 
часто обробляють хіміката-
ми. Слабке пташеня батьки 
викинули з гнізда. Вочевидь, 
це своєрідний природний 
відбір. Можливо вважали, 
що маля не виживе. А його 

обігріли своїм теплом люди...
Тепер лелеча живе разом 

з качками і курами в курни-
ку. Їсть рибу. Йому дали ім'я 
Федя. 

- Коли лелеча сім'я відлі-
тала у вирій, Федя ніби пла-
кав за ними, - пригадує пан 

Олексій. – Пробував злетіти, 
але не зміг. 

Олексій Вітюк сподіва-
ється, можливо, знайдеться 
лікар, який зможе допомог-
ти птаху і вилікувати його, 
аби Федя таки зміг злетіти…

Юля АЛЬТГАЙМ. 

ДОПОМОЖІТЬ ФЕДІ!
Родина із села Кудлаївка Шумського району врятувала

 лелеку і тепер шукає йому притулок

Вітаємо!
 Доброго і відважного чоловіка, рятувальника, працівника 

18-ї державної пожежно-рятувальної частини
 Миколу Андрійовича Кота

з Днем народження!

У нинішньому 
році найбільш 
поширеними 

іменами, якими називали 
дівчаток при реєстрації 
народження в органах 
держреєстрації актів 
цивільного стану на 
Тернопільщині, були: 
Анастасія, Анна, Ангеліна, 
Вероніка, Вікторія, 
Дарина, Єва, Злата, Марія, 
Софія, Соломія. 

Хлопчикам найчастіше да-
вали імена: Андрій, Артем, Вла-
дислав, Давид, Данило, Денис, 
Захар, Ілля, Максим, Матвій, 

Марко, Назар, Олександр, Свя-
тослав.

Рідко вживані жіночі іме-
на: Антонелла, Аріна, Аріана, 
Варвара, Даніель, Іларія, Елі-
на, Емма, Жасмін, Квітка, Кірія, 
Леля, Ліана, Луна, Ляна, Міраль, 
Мішель, Мія, Нігела, Роксолана, 
Суламіта, Тея, Феодосія.

Рідко вживані чоловічі іме-
на: Авенір, Анаїд, Богодар, Гор-
дій, Елеазар, Епіфаній, Ілай, 
Ільяс, Іоан, Натан, Радомир, 
Рувим, Савелій, Самуіл, Яремій, 
- повідомили у головному те-
риторіальному управлінні 
юстиції в області.

Суламіта, Міраль, Нігела, Рувим, 
Анаїд, Ілай: такі імена давали 

своїм дітям наші краяни




