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Тернопільські
танцівники здобули
25 медалей
на чемпіонаті України
Талановиті діти влітку представлятимуть
нашу країну на світових змаганнях у Іспанії

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

РОЗПОЧАЛАСЯ ПЕРЕДПЛАТА

«Нашого дня» на 2021 рік!
індекс - 68710
1 місяць - 28 грн. 50 коп.
3 місяці - 86 грн. 10 коп.
6 місяців - 165 грн. 20 коп.
1 рік - 325 грн. 20 коп.

У ціну газети враховано вартість поштових послуг:
прийом та доставку видання до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будьякому поштовому відділенні або у листонош.

До столиці – через міста

Тернопільщини
«Укрзалізниця» відновлює повноцінне
курсування поїзду 357/358
«Київ – Тернопіль – Рахів». Потяг
проїжджатиме станції Чортків,
Теребовля, Копичинці, Товсте,
Хоростків та Заліщики.

Т
Яскраві, успішні і креативні! Тернопільські танцівники
здивували своїми талантами всю країну і стали найкращими
в Україні. Вихованці танцювальної студії TNG dance company
наполегливо працювали практично рік, аби підготувати
3
цікаві номери, відшліфувати техніку і продемонструвати
стор.
свою високу майстерність на чемпіонаті України.

Погода в Тернополі й області
25 листопада - хмарно з проясненням, без
опадів, температура повітря вночі 0-2 градуси
морозу, вдень 2-6 градусів тепла. Схід сонця
- 7.45, захід - 16.24.
26 листопада - ясно,
без опадів, температура повітря вночі 1-2
градуси морозу, вдень
3-5 градусів тепла.

Схід сонця - 7.46 захід 16.23.
27 листопада - хмарно з проясненням, дощ,
температура повітря
вночі 0-1 градус морозу, вдень 2-4 градуси
тепла. Схід сонця - 7.48,
захід - 16.23.
28 листопада - хмарно з проясненням, без
опадів, температура по-

вітря вночі 0-1 градус
морозу, вдень 0-2 градуси тепла. Схід сонця
- 7.49, захід - 16.22.
29 листопада - хмарно, сніг, температура
повітря вночі 1-2, вдень
1-2 градуси морозу.
Схід сонця - 7.50, захід
- 16.21.
30 листопада хмарно, без опадів,

температура повітря
вночі 3-4, вдень 2-3 градуси морозу. Схід сонця
- 7.52, захід - 16.21. Повний місяць.
1 грудня - хмарно,
без опадів, температура повітря вночі 3-4,
вдень 1-4 градуси морозу. Схід сонця - 7.53,
захід - 16.20.

ож скоро жителі цих міст отримають пряме
сполучення зі столицею. Поїздки до Києва
стануть зручнішими, а часу пасажири
витрачатимуть менше.
«Ділянка Тернопіль – Заліщики мало змінилася з часів
Австро-Угорщини. З одного боку, це цікаві для туристів старовинні вокзали та віадуки, з іншого – вкрай застаріла інфраструктура. Саме через ремонт колій потяг неможливо було
запустити раніше. А як тільки COVID-19 почне відступати, запрошуємо гостей зі столиці помилуватися естетикою наших
містечок, черпнути енергію природних багатств, надихнутись атмосферою замків і загалом круто провести час на Тернопіллі», - зазначив голова обласної державної адміністрації
Володимир Труш.
Зараз Укрзалізниця проводить ремонт залізничних колій,
тому поїзди курсуватимуть тільки з 18 грудня. Потяг із Києва,
як і раніше, прибуватиме на Тернопільщину посеред ночі. Однак тривають роботи над зміною графіку. Планується, що уже
навесні, при формуванні літнього розкладу, потяг прибуватиме у зручний час.

Сучасні інноваційні технології

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

П'ятеро дітей-сиріт знайшли люблячу родину
Будинок сімейного типу відкрили
в селі Озерна Зборівського району.
Тут проживає п'ять прийомних
та одна рідна дитина подружжя
Алексієвих. Привітав сім`ю
з визначною подією голова
облдержадміністрації
Володимир Труш.

«

Я завжди думала і знала, що кожна
дитина повинна мати сім'ю. Взявши
до себе чотирьох прийомних дітей два
роки тому, я зрозуміла, що є сила та енергія, аби створити будинок сімейного типу.
Цього року до нашої сім'ї додалася ще одна
дитина. Я пройшла навчання, отримала
документи й відразу почала шукати будинок. Діти дуже задоволені новим житлом та
умовами і навіть стали з більшим бажанням
відвідувати школу», - зазначила мати-вихователька пані Оксана.
До слова, у пані Оксани ще є троє власних старших дітей.
«Ми всі одна сім`я, ми не робимо різниці, хто рідний, а хто - прийомний. Працюємо, відпочиваємо
- всі разом. Діти мені дуже допомагають, адже самій
справлятися було б важко. Навіть не хочу думати про
той час, коли вони виростуть і покинуть дім. Від таких думок вже сльози накочуються на очі», - розповіла п. Оксана.

Проживає сім`я в окремій трикімнатній квартирі
у приміщенні Соціального центру підтримки дітей та
сімей «Відкрите серце». Квартира площею 145 квадратних метрів забезпечена повністю всіма меблями,
необхідними для проживання дітей, частково побутовою технікою та предметами користування.
«Кожна дитина має виростати в сім`ї, в атмосфері
любові і поваги. І саме будинки сімейного типу - можливість для дітей-сиріт знайти справжню люблячу
родину. Сьогодні ми відкриваємо новий будинок сімейного типу. Тут буде проживати пані Оксана, яка,

У ЗУНУ вручили дипломи
слухачам Школи польського
та європейського права

В

ідбулося вручення
дипломів слухачам
Школи польського та
європейського права. Викладачі
та студенти опанували курс
«Юридична польська мова»,
вивчивши такі дисципліни:
кримінальне право, європейське
договірне право, конституційне
право, система органів
правосуддя та адвокатури в
Польщі, польське та європейське
право господарських товариств,
укладення та зміст договорів
й недійсність правочинів у
польському праві, застосування
європейського права та його
вплив на польське цивільне право, цивільно-правові способи
спадкування у польському праві, європейська система захисту прав
людини, раціональність творення права.
Отримавши диплом Ягеллонського університету та Західноукраїнського національного університету, учасники ділилися враженнями й дякували керівнику проєкту Людмилі Саванець та координатору Тетяні Подковенко за якісну підготовку та
цікавий досвід.
До вручення нагород долучилася проректор з науково-педагогічної роботи Оксана Десятнюк, яка привітала випускників й побажала подальшого професійного росту і самовдосконалення.
Окрім вивчення дисциплін юридичного спрямування, слухачам у Школі польського та європейського права було запропоновано: курс польської юридичної мови;
курс лекцій та практичних занять з актуальних і перспективних правових дисциплін.
Лекції читали викладачі факультету права і адміністрації Ягеллонського університету та запрошені викладачі з ЄС та США.
Найкращим студентам Школи була запропонована стипендія для проходження
стажування у престижних польських юридичних об’єднаннях, адвокатських конторах, банках, комерційних корпораціях та державних установах (Варшава, Краків).
Класичний університет Тернополя запрошує всіх охочих долучитися до навчання
у Школі.
За детальною інформацією звертатися: eplawschool15@gmail.com, або за номером телефону до координатора проєкту: 097 482 0101 - Тетяна Подковенко.

окрім своєї доньки, взяла на виховання п'ять дітей
і тепер має велику, дружню сім'ю. Даний ДБСТ був
створений за сприяння держави, для того, щоб дати
гідні умови дітям, які позбавлені батьківського піклування. Загалом, на Тернопільщині діє 12 будинків сімейного типу. Сюди прилаштовано 220 дітей.
Створення таких будинків сімейного типу є нашим
пріоритетним завданням і надалі», - зазначив голова
облдержадміністрації Володимир Труш.
Він передав дітям подарунки та побутову техніку.

Одружитися й отримати
паспорт стане дорожче

Зате за адмінпослуги не доведеться сплачувати
додаткові платежі, обіцяють нардепи

Г

ромадяни надто
мало сплачують
державі за її послуги.
Водночас увійшло в практику
стягування додаткових
коштів за адміністративні
послуги, що йдуть повз
державний бюджет.
Аби більше коштів потрапляло
саме у казну, а не в приватні руки,
група народних депутатів пропонує
прийняти закон «Про адміністративний збір» (№4380), - пише видання «Закон і бізнес»
Напевне, головний плюс такої
ініціативи — вимога, аби за надання
адмінпослуг не передбачалося будьяких додаткових платежів. Разом з
тим проект допускає встановлення
підвищувальних коефіцієнтів до
пропонованих ставок збору: подвійний — за надання послуги удвічі
швидше, 5-кратний — за оформлення в день звернення.
Наприклад, за реєстрацію шлюбу

замість мита у 85 коп. потрібно буде
сплатити 200 грн., а якщо закортить
одружитися негайно — 1000 грн.
Отримання закордонного паспорта
за 20 днів коштуватиме 700 грн., а
за 7 — 1100 грн.
За реєстрацію юридичної особи
стягуватиметься збір у 200 грн., із
ФОП — 100 грн. Такі самі розцінки
пропонується встановити й за кожну зміну, яка вноситься до реєстру.
Витяг із цього ж реєстру коштуватиме 100 грн. (що, між іншим, дорожче, ніж сьогодні).
Державна реєстрація нерухомості в реєстрі обійдеться в 300 грн.,
терміново — 1500 грн. Поставити
на облік автомобіль буде дорожче:
600 грн. з видачею номерів і 400 —
без них.
Утім, навряд чи різноманітні сервісні центри не знайдуть способу, як
обійти закон і запровадити додаткову плату за свої послуги. Тож для
громадян їх вартість стане хоч і прозорою, але більшою.

Культура
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Тернопільські танцівники здобули
25 медалей на чемпіонаті України

Я

Талановиті діти влітку представлятимуть Україну
на світових змаганнях в Іспанії

скраві, успішні і
креативні! Тернопільські
танцівники здивували
своїми талантами всю країну
і стали найкращими в Україні.
Вихованці танцювальної
студії TNG dance company
наполегливо працювали
практично рік, аби підготувати
цікаві номери, відшліфувати
техніку і продемонструвати
свою високу майстерність на
чемпіонаті України.
- Цьогорічні змагання були особливими. І не лише через карантин, який
паралізував життя усіх нас майже на
рік, - розповідає засновниця школи
Любов Борисяк. - Результати стали
несподіваними навіть для мене: 12 золотих, 10 срібних, 3 бронзових і ще багато 4, 5, 6, 7 місць в солістів, які є теж
гарним досягненням, адже конкуренція - надвисока і учасників багато! Солісти – окрема наша гордість. Оскільки
ми не так давно почали ставити номери соло, тому маємо невеликий досвід.
Але цього року наші тренери тут показали себе на дуже високому рівні. Як
діти пережили цей марафон, не знаю.
Вони - справжні маленькі герої, якими
ми пишаємось.
Танцювальну студію TNG dance
company на конкурсі у столиці представляло 25 найсильніших дітей віком
від 7 до 14 років.
- Ми готувалися до чемпіонату
України з танців цілий рік, - розповідає
Любов Борисяк. – Працювали над технікою, шукали цікаві номери, адже це
змагання високого рівня. Окрім цього
тут важливо не лише вибороти місце та
отримали медаль. Необхідно набрати
потрібну суму балів, яка дозволяє пройти кваліфікацію на чемпіонат світу.
Тобто сума балів від журі має бути не
менша 70. Бо коли дитина стає чемпіоном у своїй віковій категорії через відсутність сильних конкурентів, але не
отримає необхідну суму балів, вона не
може поїхати на чемпіонат світу.
У змаганнях в Києві беруть участь
усі найсильніші школи України. Їх керівники - зірки, знані професіонали в світі
танцю і відомі люди в сфері шоу-бізнесу.

- Коли попередні два роки ми приїжджали і бачили їх не по телевізору,
а вживу, то не знали - чи то автограф
брати, чи то йти розминатись і готуватись до боротьби з їх вихованцями, каже Любов Борисяк. - Але цього року
ми практично єдині, хто взяв стільки
нагород. І причина одна - карантин, як
не дивно. Він багатьох вибив з життя,
а ми адаптувались! Зберегли викладачів, найсильніших дітей, встигли зробити багато прем`єр. Ми дуже вдячні
ректору ЗУНУ Андрію Крисоватому за
постійну підтримку. А також міському
голові Сергію Надалу, який дав дозвіл
на проведення звітного концерту 30
серпня на літній сцені в парку Шевченка! Це нас всіх дуже мобілізувало. Загалом же система підготовки, яку розробила наша школа танцю, довела свою
ефективність і життєздатність! Навіть
в критичних умовах ми займались і
не дали нашим танцівникам втратити мотивацію та вийти з форми. А ще
надзвичайно радію, що у нашій команді підростає нове покоління балетмейстерів-постановників! Саме так! У нас
конкуренція не лише серед діток. Вона
присутня і в тренерському штабі і це
дає можливість виховувати чемпіонів і
показувати такі високі результати.
Вихованці «TNG dance company»,
які виступали в Києві, тренувалися
під час групових занять шість разів на
тиждень 2-4 години. Крім того, вони
займаються індивідуально, працюючи
над соло чи малими формами. Тож ме-

далі, які отримали, це результат наполегливої праці.
- Танцювальній школі «TNG dance
company» незабаром виповниться 30
років, - зазначає Любов Борисяк. - Сьогодні у нас займається близько 180
студійців. До карантину було більше
дітей в підготовчих групах. Беремо
ми на навчання з 5-ти років, адже це
чудовий вік для того, аби займатися
танцями не лише заради загального
розвитку, а щоб досягати результатів. Записатися у студію «TNG dance
company» можна, зателефонувавши
мені – 068 231 06 03, або написавши
нам у соцмережах.
Любов Борисяк зазначає, що вихованці її студії, окрім перемог і досягнень, завдяки танцям отримують
величезну користь для свого здоров’я
– чудову поставу і фігуру, розвивають
пластичність та музикальність, а ще
формують сильний характер.
Одна з переможниць цьогорічного
чемпіонату України – семирічна Даніела Фенц.
- Під час змагань я дуже сильно
хвилювалася за доньку, - розповідає
мама Стефанія. – Мабуть, навіть більше, аніж вона сама. У нас було три
соло в різних стилях (акро, лірика і
шоу) і одне тріо, які поставили чотири різних викладачі. Конкуренція була
сильною, тому що Даніелка змагалася
в категорії від 7 до 9 років включно і
відповідно її конкурентами були діти,
яким в лютому виповниться 10 років,

але доньці вдалося показати хороший
результат і перемогти. Ми дуже пишаємося нею.
Даніела почала займатися танцями
з чотирьох років і дуже любить це заняття.
- Донечка ще у два рочки сама сідала на шпагат, а вже в три дуже хотіла ходити на танці, - каже мама. - Нам
пощастило потрапити у групу з 4 років, яку пробно набрали у «TNG dance
company». Даніелка займається танцями та гімнастикою 6-7 днів на тиждень по 4 години. Її рекорд – 6,5 годин
занять у день. Але, незважаючи на такі
навантаження, їй дуже подобається
танцювати. Навіть після стількох годин тренування, вона приходить додому і танцює або відпрацьовує щось із
занять, або придумує щось своє і далі
танцює. Ми дуже щасливі, що донька
знайшла заняття, яке їй так подобається, і вже здобуває свої перші перемоги.
Фото надані
студією TNG dance
company.
Юля ТОМЧИШИН.
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Актуально

Постом і молитвами

приготуймося святкувати Різдво Христове
28 листопада – початок Різдвяного посту. Його ще називають Пилипівкою.

З

имовий піст є для всіх християн
таємничим оновленням духовного
єднання з Богом і приготуванням
до святкування Різдва Христового.
Започаткування Різдвяного посту, як і інших
багатоденних постів, сягає давніх часів
християнства. Адже приготування людей
до приходу Спасителя почалося, можна
сказати, відразу після їхнього гріхопадіння.
Взагалі до цієї зустрічі люди готувалися
тисячоліттями і всякими способами –
прообразами, пророцтвами, жертвами та
різними видами богослужіння. Відповідно
до цього богомудрі отці Церкви визначили
в річному богослужбовому колі особливий
період підготовки до свята Різдва Христового.
28 листопада – початок Різдвяного посту. Його ще
називають Пилипівкою. Ця назва походить від свята
Святого апостола Пилипа, яке припадає на 27 листопада - останній день, коли їдять скоромну їжу перед
постом. Звідси походить і народна назва Пилипів піст
або Пилипівка. Апостол Пилип уславився проповіддю
Слова Божого та численними випадками зцілення людей.
Різдвяний піст – один з багатоденних постів церковного року. Його мета – підготувати нас до зустрічі свята Різдва Христового. Звідси і назва – Різдвяний

піст. Цей піст називають ще «малою чотиридесятницею», адже триває він сорок днів, до Різдва Христового.
Кожний передсвятковий піст, чи це Великий, чи
Пилипівка, чи Спасівка, має своє значення, бо він день
по дню поглиблює у віруючій душі очікування свята,
постійно спрямовує до нього думки і почуття, привчає
глибше переживати очікувану подію. Хоча передріздвяний піст має багато важливих празників і днів пам’яті святих, однак вони лише деякою мірою помагають у
підготовці нас до свята Різдва Христового. Більшу вагу
в цьому мають уставні піснеспіви, які вводяться в церковне богослужіння передріздвяного посту.
На свято Введення в храм Пресвятої Богородиці
ми вперше чуємо в церкві на утрені радісні пісні різдвяного канону «Христос рождається, славіте…» і цим
ніби започатковуємо підготовку до великого свята –
зустрічі з народженим Месією – Христом. І в день наступного празника святителя Миколая церковна стихира закликає готуватися до Христового Різдва ясла,
пастухів, мудреців, бо до вертепу вже йде Пресвята
Мати Христа. Впродовж п’яти неділь Церква своїми
піснеспівами готується до великого свята Різдва Христового.
У дві останні неділі перед Різдвом Церква вшановує пам’ять святих Праотців і святих Отців Старого
Завіту, які жили і вмерли у вірі в грядущого Месію. Ці
неділі, присвячені пам’яті предків Ісуса Христа по плоті і взагалі всіх старозавітних праведників, які за ста-

рого Завіту з вірою очікували пришестя Відкупителя.
Свята Церква хоче, щоб ми прийшли підготовленими
до святкування Різдва Христового, зрозумівши незвичайні дороги Промислу Божого, якими Бог провадив
весь рід людський, до явлення Христа у плоті. Тож
йдімо назустріч цьому радісному святу з очищеними
в покаянні серцями. Постом і молитвами приготуймося святкувати той завжди бажаний великий празник
Різдва Христового! Добрими ділами і теплою любов’ю
вітаймо Боже Дитя – нашого Спасителя і Відкупителя,
а тоді Віфлеємська зоря завжди і нам світитиме, буде
нас вести через усі ночі нашого життя на землі і приведе до вічної небесної радості, щоб з Ангелами ми заспівали – «Слава на небі Богові і на землі мир…».
Хай Бог благословить пройти цей шлях приготування, огорнути любов’ю Боже Дитя і обдарувати дарами християнських чеснот. Будьмо свідомі
того, що через щире й ревне духовне приготування,
наше серце стане достойним, щоб в
ньому народився Ісус Христос своєю
ласкою, любов’ю і миром.

О. Богдан ЗІНЧЕНКО,
член національної
Спілки журналістів України.

На колінах - преса

Чому на Тернопільщині закриваються
колись популярні друковані ЗМІ
В обласній організації НСЖУ відбулася нарада
відомих редакторів і журналістів краю

К

оли кілька років тому
Верховна Рада України
проголосувала Законопроєкт про роздержавлення національних друкованих засобів
інформацій, то, мабуть, мало хто
із редакторів, журналістських
колективів як центральних, так
і регіональних газет усвідомлювали наскільки серйозними і
проблемними вже у найближчій
перспективі стануть випробування фінансового виживання
їхніх інформаційно-аналітичних
видань. Тодішні державні, комунальні співзасновники ЗМІ в особі держадміністрацій, рад різних
рівнів, спритно «вмивши руки»,
негласно заявляли, мовляв, ви
хотіли свободи слова, то тепер її
маєте. Захищайте, розвивайте її,
але далі самостійно, бо в бюджетах грошей немає на підтримку
газет. Хоч ще два-три роки тому
Кабмін на клопотання Держкомтелерадіо і Національної спілки
журналістів України обіцяв
реформованим друкованим ЗМІ
виділити по 100 тисяч гривень
для стартового розвитку, але, як
ми розуміємо сьогодні, то були
лише слова.

Отже, нині особливо регіональні
друковані видання залишилися разом
зі своїми читачами наодинці перед
складними суспільно-економічними
викликами у рідній державі. У такій
ситуації елекронні носії, а також телебачення все частіше в інформаційному
просторі витісняють ще зовсім недавно популярні і досить читабельні паперові видання. Як результат – падають
стрімко наклади, а через низькі мінімальні зарплати в редакціях набирає
обертів ще одна суттєва проблема – кадрова. Зовсім не випадково подекуди у
редакціях залишилося двоє-троє працівників. Відповідно, як і передбачалося зовсім недавно, так би мовити, з
дистанцій сходять як центральні, так і
регіональні місцеві газети. Не обминає,
на жаль, ця чаша і видання тернопільського краю. Першою закрилася газета
колишнього Тернопільського району, а
ось днями через фінансові труднощі заявляють про неоголошення передплати на наступний 2021 рік ще декілька
місцевих видань.
З приводу такої критичної ситуації
днями Тернопільська обласна організація НСЖУ скликала на нараду членів
правління – керівників провідних друкованих ЗМІ області. ТОО НСЖУ, зрозуміло, не володіє фінансовими ресурсами, аби втримати, бодай тимчасово на
плаву журналістські творчі колективи,
але намагається публічно акцентувати

увагу нещодавно обраних на виборах
місцевих рад очільників краю на проблемах газетярів. На творчій зустрічі
члени правління обласної професійної спілки Зіна Кушнірук (газета "Наш
ДЕНЬ"), Віктор Уніят (газета «Свобода»), Богдан Дікальчук («Вільне життя»), Ярослав Сиривко (підволочиська газета «Гомін волі»), юрист Роман
Руснак наголошували, що сьогодні
новообрані голови обласної ради, Тернопільської, Кременецької та Чортківської районних рад, голови ОТГ уже у
найближчому майбутньому – як місцеві патріоти-державники – просто зобов’язані звернути увагу на редакційні
проблеми крайових видань і на чергових сесіях закласти дотаційні кошти,
якими зможуть впродовж наступного
року розплачуватися за можливі владні публікації, спілкування на сторінках тижневиків зі своїми виборцями,
а нашими читачами. То було б чесно і
на благо розбудови держави. Тому просимо усіх керівників рад, новообраних
депутатів сприйняти розмову у Спілці
як Звернення щодо активної співпраці
зі своїми місцевими газетами вже сьогодні, бо завтра-післязавтра може бути
запізно.
Одночас на нараді редактори самокритично торкнулися й іншого боку
медалі – виживання друкованих ЗМІ в
умовах ринкового самостійного спілкування з читачами. Газетний продукт, як

і інші товари інтелектуального вжитку,
повинні бути доступними і цікавими
для споживачів, бо конкуренція і в цьому плані на інформаційних прилавках
сьогодні неабияка. Тим паче, що мало
не щодня газети витісняють нові новинарні носії двадцять першого століття
на кшталт Facebook, Instagram, Google...
Тому привабливий зміст газети – то
також запорука достойних тиражів, а
значить чисельних оголошень і реклами від передплатників і не тільки... Як
приклад, згадувалася продуктивна і
наполеглива діяльність менеджменту
таких обласних газет, як «Сільський
господар», «Вільне життя», «Свобода»,
«Наш ДЕНЬ» та інших. А також тижневиків у Шумську, Кременці, Чорткові,
Бучачі, Підволочиську, Теребовлі, Козові, Зборові, Ланівцях...
І наостанок. На зустрічі редакторів вкотре вирішили направити листи-звернення з проханням підтримати
реформовані друковані ЗМІ фінансово
– до Президента України і Кабміну. Сподіваємось, що журналістів регіональної
української преси на цей раз почують у
столичних кабінетах. Бо інформаційний
захист молодої держави сьогодні є надто важливий як для нинішнього, так і
завтрашнього покоління українців.
Василь ТРАКАЛО,
голова Тернопільської
обласної організації НСЖУ.
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Тема тижня

і на що найбільше їх витрачають

З

а даними
вибіркового
обстеження умов
життя домогосподарств
Тернопільщини у ІІ
кварталі 2020 року,
сукупні ресурси
домогосподарства
в середньому за
місяць становили
11459 гривень, у
розрахунку на одну
особу -3924 гривні.
Про це повідомили в
Головному управлінні
статистики в області.

Найбільшу питому вагу
(86,9%) в структурі цих ресурсів займали грошові доходи. Негрошові (натуральні надходження, субсидії та
пільги безготівкові на оплату житлово-комунальних
послуг, пільги безготівкові
на оплату інших послуг та
товарів) склали 10,9%; використані заощадження та
доходи від продажу нерухомості, особистого і домашнього майна - 2,2%.
Сукупні витрати домогосподарства в середньому
за місяць становили 8216

гривень, у розрахунку на
одну особу - 2814 гривні.
На купівлю продовольчих товарів та на харчування поза домом жтелі краю
витратили 4915 гривень,
на непродовольчі товари
- 1782, на оплату послуг 1002, на інші витрати (допомогу родичам, іншим особам, вклади до банків тощо)
- 517 гривні.

На Тернопільщині народилися 5879 дітей,
а померли - 11095 осіб

Ч

исельність наявного населення на Тернопільщині, за оцінкою, на 1
жовтня цього року, становила 1033566 осіб.

Упродовж січня-вересня чисельність населення зменшилася на 5129 осіб. Це відбулося за
рахунок природного скорочення - 5216 осіб, водночас, зафіксовано міграційний приріст населення - 87 людей.
У січні-вересні цього року в області народилося 5879 дітей - на 138 малюків менше, аніж за
аналогічний період 2019-го.
Упродовж цьогорічних січня-вересня зареєстровано 11095 померлих, це - на 113 осіб менше,
ніж за торішній відповідний період, повідомляє Головне управління статистики в області.

У МОН готові запровадити інновацію,
якщо її підтримають українці

М

іністерство освіти
і науки готове
розробити освітні і
навчальні програми для дітей,
у разі схвалення суспільством
ідеї організації шкільного
навчання дітей, починаючи з
5 років.
Про це у своєму Telegram написав в.о. міністра освіти і науки Сергій
Шкарлет.
«Для мене дуже важливою є думка
кожного громадянина щодо організації 12-річного шкільного навчання, починаючи з 5 років. Свідомо розпочав
суспільний діалог на цю тему. У разі
підтримки передбачено розроблення
відповідних до віку дітей освітніх і навчальних програм», - наголосив Шкарлет.
Водночас за його словами, закінчення шкільного навчання у 18-19 років (за умов 12 класів) не є ключовим
аргументом у цій дискусії.
«Хибно стверджувати, що Україна
боїться вчити дітей довго чи багато,
хоча саме так деякі «політичні фахівці» від освіти й взялися трактувати
розпочате обговорення», - зазначає
в.о. міністра освіти.
На думку очільника Міністерства

Українцям підвищили пенсії

на... один батон

Пенсіонерам в Україні завжди було важко виживати. Особливо тим,
хто отримує мінімалку. Та й багатьом працюючим людям живеться
несолодко. А під час пандемії - й поготів.

Ц

іни вражають своєю
неадекватністю. І на
компослуги, і на продукти,
і на одяг, і на ліки... Зараз на
кожному кроці - аптеки. Подекуди
в одному будинку - аж дві. Проте
конкуренція між аптечними
закладами така собі...

Укотре українці змушені викручуватися, точніше, виживати. І щоразу це стає
важче...
Пенсійний фонд України оприлюднив
дані про середній розмір виплат різним
категоріям пенсіонерів станом на 1 жовтня 2020 року. Середній розмір виплати
для 11,220 мільйонів пенсіонерів склав
3410,60 гривні.
За останній квартал розмір пенсій зріс
на 17,06 гривень, або на 0,5 відсотків (на 1
липня середній розмір пенсійних виплат
становив 3393,54 гривні), що еквівалентно вартості одного звичайного батона з
білого пшеничного борошна. Ось так «підросли» пенсії українців: вистачить купити
ще один батон.
І, зауважте: йдеться про середні пенсії.
Мінімальна пенсія - лише 1712 гривні. І її
отримують чимало українців.
Тим часом Мінсоцполітики опублікувало розрахунки, які свідчать, що мінімальної пенсії ледь вистачає на їжу. Адже
реальний прожитковий мінімум для
пенсіонера становить 3170 гривень. Тобто, «мінімальники» отримують на 1458
гривень менше необхідної для прожиття
суми.
Із 1 грудня цього року в Україні зростає

прожитковий мінімум. Отже, автоматично
відбудеться збільшення соціальних стандартів. Тож мінімальна пенсія, яка залежить від розміру прожиткового мінімуму
для непрацездатних осіб, становитиме
1769 гривень. Максимальна теж підвищиться - до 17690 гривень.
Різниця між теперішніми 1712 гривнями і майбутніми 1769 - невелика. Всього
57 гривень. Можна буде купити на три батони більше.
Також перерахують щомісячні виплати для тих, хто має більше необхідного
стажу для отримання пенсії (понад 35 років для чоловіків і понад 30 років - для жінок). Такі пенсіонери отримають аж... 1%
надбавки від мінімальної пенсії за кожен
додатковий рік. Зараз ця сума становить
17,12 гривні, а з 1 грудня буде 17,69. Підвищення складе всього... 57 копійок.
А тепер про ціни, які злітають догори
на тлі карантину. Слід зазначити, в Україні вже пів року діє держрегулювання цін
на соціально значущі товари. Воно було
введено на час карантину і, згідно з постановою уряду, має діяти до його скасування. Але… регулювання в цьому випадку
не означає заборони на зростання цін. Як
ідеться в постанові, Кабмін «вводить державне регулювання цін шляхом декларування зміни роздрібних цін на товари».
Причому не на всі, а лише на ті, які віднесені до соціально значущих.
У списку продуктів харчування, віднесених до соціально значущих, усього десять найменувань: гречка, цукор, борошно, яйця, вермішель, молоко жирністю
2,5%, масло жирністю 72,5%, хліб житньо-

пшеничний, курятина і негазована вода.
Судячи з інформації на сайті declaration.
consumer.gov.ua, де торгові точки декларують зміну цін, подорожчання не оминуло
жодного товару з цього списку. Хіба що дорожчали продукти в різний час, зазначає
Фінанси.ua. Так, у червні багато виробників підвищили ціни на яйця; в липні-серпні - на воду; у вересні - на курятину. Також
восени подорожчали гречка, хліб і борошно.
Найсуттєвіше зросли у ціні хліб - на
37,3 відсотки та цукор - 33 відсотки. Далі
слідують: молоко, яйця, борошно…
І це подорожчання невідомо коли зупиниться. Адже останнім часом торговці
активно декларують нове зростання вартості борошна та хліба. Борошно, згідно
з прогнозами, подорожчає майже на 10
відсотків. Приблизно на стільки ж зросте
і ціна хліба - від 5 до 9,9 відсотків.
І ще один важливий момент - держбюджет і МВФ. Міжнародний валютний фонд
наразі заморозив співпрацю з Україною
через нереалістичний бюджет, руйнацію
реформ та знищення антикорупційної
структури у державі. Отже, до кінця цього
року транш не отримаємо.
За словами директора Центру еконо-

освіти ключових аргументів щодо запропонованих змін є декілька, зокрема, наступність дошкільної та початкової ланок освіти.
Окрім того, він висловив переконання, що чим раніше починається
освоєння дитиною корисних навичок,
розвиток здібностей, тим успішнішою
ця дитина стає в дорослому житті.
Ще одним з аргументів для змін
за словами Сергія Шкарлета є те, що
сучасні діти розвиваються набагато
швидше, і значну роль у цьому відіграє шалений темп розвитку інформаційних технологій.
«Наголошую, що 5-річні та 6-річні діти потребують різних підходів і
компетенцій за формою й тривалістю
навчання та дозвілля. «Це дорого»,
– кажуть експерти. Але наші діти не
гірші за тих, хто навчається в більш
розвинених країнах, і тому аргументи
на користь «економії» вважаю недоцільними. Моє завдання – знайти можливості та підтримку. Важливо, що ми
обговорюємо це питання за участю
батьків, освітян, психологів, педіатрів. А отже, наближаємося до єдиної
концепції розвитку шкільної освіти й
розроблення Освітнього кодексу», зауважив в.о. міністра освіти і науки.

А тим часом...

Із 2021 року українці
без стажу не зможуть
отримувати пенсію

Із наступного року людям, які досягли 60 років і не мають трудового
стажу, перестануть виплачувати соціальну пенсію. Відповідну постанову розміщено на сайті Кабміну. На
соцпенсію мають право ті, кому не
вистачає стажу. Згідно з документом,
для виходу на заслужений відпочинок
у 60 років у 2020 році потрібно мати
не менше 27 років стажу. Якщо є від 17
до 27 років стажу, доведеться працювати до 63 років, а від 15 до 17 років 65 років. Якщо ж у вас є 15 років стажу,
можете претендувати тільки на соціальну пенсію. Однак її виплати припинять у січні 2021 року. Прописано, що
розмір соцпенсії повинен компенсувати різницю між тими доходами, які
є, і прожитковим мінімумом для непрацездатних (зараз 1712 грн.). Таким
чином, якщо бюджет сім’ї не покриває
цю суму, тоді цим займеться держава. За відсутності заробітку як такого
держава виплатить повний прожитковий мінімум. Водночас, якщо людина має другий транспортний засіб
і площа житла перевищує 21 м. кв.
на людину плюс 10,5 «квадратів» на
сім’ю, гроші виплачувати не будуть.

мічної стратегії Гліба Вишлінського, без
допомоги західних фінансових партнерів
наша країна не зможе профінансувати дефіцит бюджету. А він - найбільший в історії
сучасної України. Тому треба буде відмовитись від певних витрат. Фактично, грошей
вистачить лише на захищені статті: зарплати, пільги, Пенсійний фонд, медицину.
На інші сфери коштів бракуватиме.
Така перспектива загрожує економіці та українцям...

Ольга ЧОРНА.
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Наш День

За роботу у вихідні

За маску на підборідді
доведеться платити

оштрафували 32 підприємців

П

На Тернопільщині в суботу та неділю
працювали 159 рейдових груп

равоохоронці
перевірили роботу
1226 суб’єктів
господарювання щодо
дотримання вимог
«карантину вихідного
дня», передбаченого рішенням уряду.
Основні зусилля поліцейських були спрямовані на проведенні
профілактичної та роз'яснювальної роботи щодо важливості виконання встановлених обмежень. До порушників, які нехтували карантинними правилами та ігнорували їх, застосовували заходи адмінвпливу, повідомляють в обласному управління національної поліції.
Правоохоронці перевірили роботу закладів харчування, торгівлі,
відпочинку, розваг, а також перевізників. За результатами відпрацювання складено 32 адмінпротоколи за статтею 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Санкція статті передбачає
покарання – штраф на громадян від 17 до 34 тисяч гривень та на посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень.
Найбільше протоколів склали на підприємців та інших відповідальних осіб за неприпинення роботи закладів. Також серед зафіксованих порушень: перебування осіб в громадському місці без документів, здійснення торгівлі без засобів індивідуального захисту та
недотримання карантинних обмежень у магазинах.
Схожі рейдові перевірки триватимуть щоденно. Поліція закликає всіх дотримуватися встановлених правил карантину, аби стримати поширення коронавірусної інфекції.

Трагедія на дорозі:
12-річна дівчинка та її
9- річний брат потрапили
до реанімації

Б

рат і сестра разом з мамою
потрапили у ДТП неподалік
повороту на село Мишковичі
Тернопільського району. За
попередньою інформацією, водійка
PEUGEOT 308 не впоралася з
керуванням, зачепила колесами узбіччя
і як результат - злетіла з дороги, а
транспорт перекинувся.
На момент нещастя в салоні були діти. Брат з
сестрою отримали важкі травми, оскільки жоден
не був ні в кріслі, ні в бустері. Мама від госпіталізації відмовилася. Жінка перебуває у лікарні
поруч з дітьми.
Правоохоронці звертаються до водіїв не нехтувати ременями безпеки, бустерами чи автокріслами, які на 70% підвищують захист малолітніх. За правилами дорожнього руху, дітей до
12 років і зростом до 145 см не можна перевозити без спеціальних засобів. Більше половини дитячих травм в ДТП - через відсутність спеціальних засобів перевезення.

Р

Надзвичайні новини

Українців штрафуватимуть за відсутність або ж неправильне
носіння маски у громадських приміщеннях і транспорті
Президент Володимир Зеленський підписав закон про
адміністративну відповідальність за перебування у громадських закладах і транспорті
без засобів захисту. Закон «Про
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання
поширенню
коронавірусної
хвороби (COVID-19)» Верховна
Рада ухвалила 6 листопада. Він
уже опублікований в газеті «Голос України» і набрав чинності.
За законом, людина, яка перебуває в транспорті, спорудах
або у громадському закладі без
маски, може бути оштрафована
на суму від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів,
що зараз становить від 170 до
225 гривень. У законі йдеться,
що під час дії карантину громадянин повинен носити маску

або респіратор, «що закривають ніс та рот».
Накладати штрафи матимуть право пацівники поліції,
епідемічного контролю або
органів місцевого самоврядування.
Штраф може стягуватися на
місці вчинення адміністративного порушення за допомогою
безготівкових платіжних пристроїв.
Однак у поліції зазначають, першочергово діятимуть
превентивно, тобто спершу
зроблять зауваження. І лише у

Прийшла в гості і вдарила
ножем у груди

З діагнозом "отруєння чадним газом" лікарі швидкої, після оперативно
наданої допомоги, шпиталізували в
обласну дитячу лікарню трьох дітей:
5-річного та 7-річного хлопчиків та
4-річну дівчинку, повідомив Михайло
Джус, генеральний директор Центру

12-річний школяр вкрав
скутер у сусідів

Справу неповнолітньої дівчини, яку підозрюють у
вбивсві 24-річного студента із Конго, вирішуватиме суд

Д

Дев'ятого травня близько четвертої ранку до співробітників
Тернопільського відділу поліції
надійшло повідомлення від лікарів бригади швидкої медичної допомоги, що за місцем проживання
на вулиці С.Будного вони виявили
чоловіка з ножовим пораненням.
Загиблий - 24-річний житель Демократичної Республіки Конго.
Чоловік навчався в одному з вишів Тернополя.
Оперативники встановили
особу підозрюваної. Нею виявилася 17-річна жителька одного із
сіл Тернопільського району. Загиблий був знайомий зі своєю вбивцею.
Того вечора вона прийшла до
чоловіка в гості. Між ними виник
конфлікт і дівчина вдарила това-

Спокусився на чужий двоколісник
12-річний школяр. З’ясувалося, неповнолітній товаришує з сином заявника, неодноразово бачив, де стоїть скутер, от і виникла спокуса заволодіти чужим майном.
Крадений скутер неповнолітній заховав у закинутому приміщенні, аби ніхто не
знайшов. Хлопець зізнався, що дуже кортіло йому покермувати таким транспортним
засобом, а в його родини можливості придбати моторолер не було.
Відомості за даним фактом внесено до
Єдиного реєстру досудових розслідувань
за частиною 1 статті 289 ККУ. Відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків понесуть родичі.

риша ножем у груди, зачепивши
серце. Від внутрішньої кровотечі
та крововтрати студент помер на
місці події.
Неповнолітню поліцейські затримали за місцем проживання,
куди вона втекла на таксі після
вбивства. Тепер доля 18-річної дівчини у руках суддів. Їй правоохоронці інкримінують умисне вбивство. Відповідальність за це - від 7
до 15 років позбавлення волі.

У Тернополі отруїлися
чадним газом троє малих дітей

одина, яка мешкає на
вул. Старий ринок у
Тернополі, отруїлася
чадним газом. За словами
матері, під час нагрівання
води газовою колонкою у
її дітей з’явилися нудота,
в’ялість та загальна слабкість.
Тому жінка викликала
швидку.

випадку відмови будуть документувати дії правопорушника. Також відомо, що не штрафуватимуть людей на вулиці
та осіб, яким не виповнилося
18 ркоів.
Окрім цього, попередньо
Рада підтримала законопроєкт
№3890, який має запровадити
штрафи для власників бізнесу,
установ та організацій за те, що
їхні відвідувачі не носять захисні маски.
Згідно з цим законопроєктом, штрафувати будуть за
пропуск людей в громадські
будинки, споруди, громадський
транспорт під час карантину
без вдягнутих респіраторів, захисних масок, що закривають
ніс та рот. Розмір штрафу від
200 до 300 неоподаткованих
мінімумів громадян — тобто
від 3 400 до 5 100 грн.

ЕМД Тернопільщини.
Чадний газ небезпечний тим, що
його не можна відчути: він безбарвний і не має запаху. Визначити, яка
концентрація чадного газу в приміщенні неможливо без спеціальних
приладів. Потрапляючи дихальними
шляхами до крові, він витісняє гемоглобін кисню. В результаті настає кисневе голодування тканин. Симптоми
отруєння: головний біль, запаморочення, біль у грудях, сухий кашель,
шум у вухах, почервоніння шкіри, прискорене серцебиття, нудота, блювота.
При тяжкому отруєнні у людини порушується дихання, настають судоми,
вона втрачає свідомість. У залежності
від концентрації чадного газу отруєн-

ня може призвести до важких уражень
та захворювань, а іноді – до смерті.
Аби запобігти отруєнню чадним
газом, регулярно перевіряйте газові
прилади, вентиляційні канали та димоходи на справність; не використовуйте газові плити для обігріву приміщень; не користуйтеся газовими
водонагрівачами й опалювальними
приладами при зворотній тязі; не
встановлюйте електровитяжку у приміщенні, де працює газовий прилад з
відводом продуктів згорання у димохід; частіше провітрюйте приміщення,
де є газові прилади; перевіряйте наявність тяги в димоході; у помешканні з
пічним опаленням відчиняйте заслінку в пічці.

о Кременецького відділу
поліції надійшла заява від
жителя райцентру про те,
що з підсобного приміщення зник
скутер. Поліцейським оперативно
вдалося розшукати транспортний
засіб та встановити зловмисника,
причетного до викрадення.

Шахрай так вправно обмінював
гроші, що забрав і свої, і чужі

К

асирка наприкінці робочого дня
втратила із каси 9 тисяч гривень
У Тернополі в обмінному пункті, що по вулиці Клима Савури, невідомий чоловік підійшов до
віконечка перед самим закриттям обмінного пункту. Спочатку дав 16 тисяч гривень, тоді додав ще 10
тисяч начебто для обміну на євро. Щойно жінка стала перераховувати гроші, як невідомий передумав і
попросив віддати йому назад гривневу суму, але обміняти на купюри по 500 гривень. Спантеличена касирка знову стала перераховувати кошти. Словом,
зловмисник так морочив жінці голову, що та врешті
повернула не тільки його кошти, а й помилково віддала з каси ще дев’ять тисяч гривень.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано
частиною 1 статті 190 ККУ. Поліцейські закликають
краян бути обережними та уважними під час фінансових операцій.
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Новини
Україна
У Раді прогнозують
апокаліптичний сценарій
державі

Якщо Україна у вересні 2021 року не
зможе погасити $3 млрд. боргів, то в країні почнуться серйозні економічні та політичні зміни в негативному напрямку.
Про це розповів заступник голови Комітету
Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк
в інтерв’ю для «Лівий берег». «Це буде технічний дефолт. І одразу апокаліптичний
сценарій, який, у принципі, характерний
усьому нинішньому політичному циклу в
усіх напрямках, зокрема, в фінансовому», сказав він. Економічні проблеми почнуться
до вересня 2021 року. «Якщо ми не отримаємо транш МВФ, це буде катастрофа. Адже це
не просто гроші, а й сигнал усім іншим про
те, що в цю країну можна інвестувати. Якщо
цього сигналу не буде, в умовах необхідності погашення боргів, це стане великою
проблемою для України. Ось тут вже буде
реальна загроза, що цей уряд знесуть. А також будуть великі політичні перетурбації»,
наголосив нардеп.

Рейтинг добробуту країн:
яке місце посіла Україна

Міжнародна аналітична організація
Legatum Institute оприлюднила рейтинг
добробуту країн. Згідно з даними, Україна
піднялася на 4 сходинки, порівняно з 2019
роком. У цьому році Україна посіла 92 місце
за рівнем добробуту. Водночас, Україна перебуває на останній позиції у рейтингу між
усіма країнами Східної Європи. За даними
аналітиків, рейтинг безпеки держави значно знижує війна на Донбасі. Втім, у державі
значно підвищилась толерантність до різних релігій.

Повний локдаун обійдеться
у шалену суму

Запровадження повного локдауну
може коштувати Україні 20 мільярдів
гривень. Ця сума необхідна для того, аби
підтримувати підприємців щомісяця. Таку
думку озвучив ексзаступник міністра економіки Павло Кухта в ефірі одного з телеканалів. «Цих грошей зараз немає в бюджеті
України. Там гроші на межі, щоб виплачувати пенсії та зарплати», - зазначив він. Локдаун - це жорстка форма карантину, що забороняє людям вільно входити або залишати
певну зону. Під час таких обмежень функціонують лише організації, що надають основні потреби та послуги. Який вихід зі ситуації? За словами Кухти, необхідно швидко
розблокувати програми МВФ, щоб отримати фінансування. Однак, Україна має обмаль
часу, і, ймовірно, вона його вже втратила.
«До кінця грудня ми фізично не встигнемо.
Думаю, раніше січня, при найкращому сценарії, ми не зможемо отримати грошей, а враховуючи, що світові ринки сплять, то й січень,
швидше за все, втратимо», - додав експерт.

Українці стали споживати
у 40 разів більше антибіотиків

Споживання деяких груп антибіотиків в Україні за рік збільшилося в 40
разів. Значно зросло споживання антибіотиків, зокрема тих, які купують не за
призначенням лікаря, повідомив головний
санлікар Віктор Ляшко. «Хочу звернути ще
раз увагу - безконтрольне вживання антибіотиків тягне за собою формування антибіотикорезистентності. Потрібно вже зараз говорити про наслідки пандемії для здоров’я
громадян», - резюмував він.

Наш День

Усі військові
вивчатимуть англійську

У новій системі професійної військової освіти стане обов’язковим тест
з англійської мови. Вступників перевірятимуть на знання іноземної у рамках підготовки офіцерського складу, поінформували
у пресслужбі Міноборони. «Необхідність вивчення англійської мови особовим складом
є одним із головних аспектів досягнення
взаємосумісності зі структурами НАТО», йдеться у повідомленні. Й зазначається, що
вивчення англійської є обов’язковою складовою впровадження у ЗСУ нової військової
культури, заснованої на євроатлантичних
цінностях та засадах. Військові зі знанням
іноземної мови зможуть брати участь у міжнародних місіях та навчанні за кордоном.
Крім того, здійснюється реалізація проєкту
постачання урядом США нових мовних лабораторій, навчальних матеріалів та посібників, зазначили в міністерстві.

Аварії цьогоріч
забрали тисячі життів

В Україні впродовж 1 січня-31 жовтня
цього року трапилося 135626 ДТП. Щодня у нас трапляються десятки аварій, повідомили 24 каналу в Нацполіції. Загалом,
у 21694 ДТП травмувалися або загинули
люди. Так, в аваріях за цей рік загинули
2842 людини. Серед загиблих - 138 дітей.
Травмувалися в інцидентах на дорогах 26726 осіб. Кожна 37-а аварія стається через
нетверезих водіїв - з цієї причини трапилися 3715 ДТП.

У вересні смертніcть
в країні зросла на 15%

У вересні цього року, порівняно з вереснем 2019-го, смертність в Україні зросла на 15,4%, але за 9 місяців скоротилася
на 2,3%. З початку року померли 426,69
тисяч осіб. Це на 2,3% менше, ніж за аналогічний період торік. Народилися 220,66
тисяч дітей, що на 5,4% менше, повідомляє
Держстат. У цьогорічному вересні зросла
кількість померлих, порівняно з вереснем
2019-го, на 15,4% - до 48,37 тисяч осіб. Вересень став третім місяцем, коли кількість померлих перевищила минулорічні дані. Першим був червень, другим - серпень. Згідно
з даними Держстату, за 9 місяців цього року
від Covid-19 померли 4,3 тисячі, або 1%. У
вересні частка смертей від коронавірусу
зросла до 3,6%. Основною причиною смерті
за 9 місяців цього року залишалася ішемічна хвороба серця - 199,1 тисяча, або 46,7%.
Хвороби системи кровообігу стали причинами смерті у 67,4% випадків.

Скільки європейців
підтримують вступ України в ЄС

55% жителів Франції, Німеччини,
Італії та Польщі підтримують вступ України в Євросоюз. 43% вважають, що головною перешкодою України на шляху до ЄС є
корупція, свідчать дані New Europe Center.
П’ять років тому цей показник був нижчий
- 33%. Для 12% опитаних Україна асоціюється з війною, а в 2015 році цей показник
був на позначці 49%. Відповідно до соцопитування, 38% респондентів підтримують
вступ України до НАТО.

На карантині перевезення
пасажирів впали на 40%

Всі підприємства України, що мають
відношення до транспорту, за 10 місяців цього року перевезли 2,13 мільярдів
пасажирів. Це майже на 40% менше, ніж у
минулому, «докарантинному» році, повідомили в Держстаті. Метрополітен скоротив
перевезення пасажирів на 43,2%. Автотранспорт здав позиції на більше, ніж 40%,
- автобусами та маршрутками скористалися на 902 мільйони пасажирів менше. На
64% менше пасажирів сідало в літаки - 4,3
мільйони осіб в мінус. І майже на 56% впали перевезення залізничним транспортом.
Цей вид подорожей обрали 57,5 мільйонів
пасажирів.

№46 (382) /25 листопада - 1 грудня 2020 р.

Світ
Долар може впасти до 20%

Очікується падіння долара до 20%
на тлі появи вакцини від Covid-19 та відновлення світової економіки. Банки, що
вже мали негативні прогнози стосовно долара наступного року, погіршили очікувані
показники на тлі появи нових клінічних
випробувань, пише Економічна правда з
посиланням на Financial Times. Аналітики
Wall Street очікують, що з появою вакцини
долар впаде через зростання впевненості у
світовій економіці. Вони порівнюють очікувану ситуацію наступного року з падінням,
що спостерігалось у середині 2000-х. Тоді
долар упав на 33% за декілька років.

ВООЗ сумнівається в
необхідності локдаунів

Європейським країнам не потрібно
вводити локдауни, якщо більшість населення носитиме маски. Повна ізоляція є
крайнім методом стримання пандемії коронавірусу. Про це заявив на пресконференції
глава європейського підрозділу ВООЗ Ханс
Клюге. «Введення локдаунів можна уникнути. Я дотримуюся позиції, що локдауни
- це крайні заходи. Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде», - сказав він. У багатьох країнах
Європи посилили карантин, а в деяких оголосили локдаун.

130 мільйонів людей
на межі голоду

В ООН стурбовані несприятливим
прогнозом щодо ситуації з їжею у світі
на 2021 рік. На це вказав генсек організації
Антоніу Гутерреш у Твіттері. «130 мільйонів людей у світі ризикують опинитися на
межі голоду до кінця 2020 року», - наголосив Гутерреш. Уже інформували про те, що
голод досягне біблійних масштабів у наступному році. Уникнути цього можна, але
потрібно дуже багато грошей, акцентують
в ООН. Ситуація стає напруженішою тому,
що знову підіймається хвиля коронавірусу.
Погіршується стан економіки у багатьох
країнах світу. Багато де вводять суворі карантинні обмеження. У підсумку це може
стати трагедією для мільйонів людей.

Байден планує вдвічі
підвищити мінімалку в США

Обраний президент США Джо Байден планує вдвічі підвищити мінімальну
зарплату в США - до $15 за годину. Про це
він написав у своєму Twitter. І зазначив: це
дозволить повернути американський середній клас та зробити його кращим, ніж
будь-коли. Зараз міністерством праці США
встановлена мінімальна зарплата в розмірі $7,25 за годину. Підвищення мінімалки
було одним із пунктів передвиборчої кампанії Байдена. Під час дебатів з чинним президентом Дональдом Трампом демократ
заявив, що підвищення мінімальної ставки
погодинної оплати до $15 є одним із способів підтримки малого бізнесу, який має
проблеми через пандемію COVID-19. Трамп
у відповідь заявляв, що це підвищення змусить багато підприємств закритися або ж
звільнити значну частину співробітників.

Через COVID-19 у Єгипті
майже нема відпочивальників

Через новий спалах пандемії коронавірусу в світі люди перестали їздити на
відпочинок у сонячний Єгипет. Заповненість готелів Шарм-Ель-Шейху та Хургади
становить лише 20% із дозволених 50%.
Туристи з Німеччини, Великої Британії, Іта-
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лії, Франції та Іспанії не їдуть у Єгипет, бо не
можуть виїхати зі своїх країн через блокування. Про це розповів член туристичних
інвесторів у Південно-Синайській асоціації
Атеф Абдель Латіф, повідомляє «Аль Ватан». Крім того, з середини жовтня в Єгипті
суттєво зменшився внутрішній туризм, а
зараз сезон добігає до кінця. Через відсутність туристів кілька готелів і курортів Хургади оголосили про часткове закриття. Інші
готелі перейшли на неповні робочі дні, щоб
заощадити витрати. Ціни на номери в багатьох 5-зіркових готелях Хургади впали приблизно до $50 за двох на добу. А в готелях
Марса-Алам, Макаді і Сахл-Хашіш - до $75.

Смертність, недоїдання,
виснаження - наслідки
пандемії для дітей

ЮНІСЕФ заявляє, що пандемія спричинить появу «втраченого покоління».
До кінця року у приблизно семи мільйонів
дітей до 5 років діагностують ознаки виснаження, або гострого недоїдання, повідомили у звіті міжнародної організації.
Експерти дитячого фонду ООН стверджують, що під загрозою перебуває майбутнє
цілого покоління через «довгостроковий
вплив» пандемії на їхню освіту, харчування
і загальне благополуччя. Для дітей серйозну загрозу несуть пов’язані з пандемією
перебої в роботі ключових служб і стрімко зростаючий рівень бідності. Закриття
шкіл тим чи іншим чином вплинуло на 572
мільйони учнів (33%) у 30 країнах світу.
Це призведе до появи більше, ніж 10 тисяч
додаткових випадків дитячої смертності
на місяць, переважно в країнах Африки і в
Південній Азії. «Майбутнє цілого покоління
перебуває під загрозою», - сказала виконавчий директор фонду Генрієтта Форе.

Із туристів братимуть гроші
за в’їзд у Венецію

Влада італійської Венеції стягуватиме плату з туристів, які приїхали в місто
без ночівлі. Туристичне місто вирішило
стягувати з одноденних мандрівників плату, щоб зменшити масовий туризм, який
до пандемії сягав 30 мільйонів туристів у
рік. Оплату мали ввести цього літа, але її
відклали через коронавірус. Тепер повернулися до цього питання. Плату введуть з
1 січня 2022-го, пише CNN. Місто, економіка якого заснована на туризмі, сильно постраждало під час пандемії. Місцеві хочуть,
щоб туристи повернулися. Але багато хто
розглядає вимушену паузу як шанс змінити міський туризм на краще. Плата залежатиме від того, наскільки завантажене
місто, щоб відмовити людей від приїзду в
пікові дні, розподіляючи по всьому сезону.
Ціна також буде залежати від завантаження. Максимальна - 10 євро. Відвідувачі, що
залишаються в місті на ніч, звільняються
від сплати.

В Узбекистані слідкуватимуть
за надмірною вагою чиновників

У 2021 році міністерство фізичної
культури і спорту Узбекистану розробить критерії оцінки рівня надлишкової повноти керівників і співробітників
органів держвлади. Про це повідомила
узбецька служба Радіо Свобода. У міністерстві також заявили, що з 2021/2022
навчального року фізкультура буде викладатися в усіх класах по дві години на тиждень, а для державних органів і організацій
встановлять спеціальні перерви для занять
виробничою гімнастикою протягом робочого дня. Це вже не перший подібний випадок. Торік президент Узбекистану Шавкат
Мірзійоєв дав міліціонерам із надмірною
вагою пів року на схуднення. А в листопаді 2020-го підписав указ, який передбачає
розвиток масового спорту серед населення.
Пріоритетними видами
спорту стануть: ходьба,
біг, мініфутбол, велоспорт,
бадмінтон, стрітбол, воркаут на вулиці і в селах.

Ольга ЧОРНА.
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Мандруємо світом

Неймовірна подорож із собакою:

як тернополянка з Булочкою
ходили маршрутом пілігримів
Зважитись на довгу подорож, а тим паче пройти найпопулярнішим у світі
пішохідним маршрутом - Шляхом святого Якова, до Сантьяго-де-Компостела з собакою, було непросто. Та дивлячись на Булку, яка заглядала на господиню
своїми чорними, як сливка, очима, Наталя розуміла - залишити її у Тернополі не
зможе, тому рішуче спакувала наплічник і для чотирилапої подружки - рожева
миска, запас корму на перший час, ковдрочка, ліки, документи.

У мандри на три місяці

Тернополянка Наталя Веретюк за освітою - практичний
психолог. А ще дівчина любить
тварин і не уявляє своє життя
без собак. Виховує їх як кінолог, наводить собачкам красу як
грумер. Ретривер Булка – її улюблениця, вже дорослою Наталя
відкупила її у людей, які не дуже
добре ставились до молодої собаки.
Дівчина розповідає, про
Шлях святого Якова багато
чула і читала. Це - паломницька дорога до могили апостола
Якова в іспанському місті Сантьяго-де-Компостела, головна
частина якої пролягає Північною Іспанією. Маршрут пілігримів відомий з IX століття. А в
наші дні завдяки своїй популярності увійшов до числа пам'яток
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Так сталось, що мрія тернополянки поїхати у Європу
не могла здійснитись раніше, а
влітку цього року плани ледь не
зірвались через коронавірусну
пандемію. Та в період ослаблення карантину Наталя з Булкою
таки вирушили у подорож. Мандрівка розпочалась 22 липня. За
двома непосидами з липня до
жовтня спостерігало багато друзів, саме тому особиста сторінка
Наталі і Булки перетворилась на
щоденник мандрів на три місяці.

Про автостоп
і собачий рай

Першою країною на шляху
мандрівниці, з якої полетіла вісточка і світлини в Україну, була
Чехія.
- Добирались ми у більшості
автостопом. Добре, що Булочка
любить їхати легківками. Водіям наша компанія була цікава, а
в мене був економічний інтерес
- за автостоп у Європі не беруть
гроші з подорожніх, - сміється
Наталя Веретюк.

Далі була Франція. На світлинах - європейське містечко, річка та перші замки. "Ми змучені,
але вже на місці. Їхали на маленькому автобусі з міста Ряшів
до Сен-Жан П'єд-де-Порт. Тепер
в мене є справжня французька
Булочка", - написала Наталя Веретюк.
За словами дівчини, подорож
із собакою - це ще більше емоцій
і вражень. Чотирилапа мандрівниця досліджувала світ навіть
активніше, ніж господиня. "Що
не прогулянка, то в Булки новий
кавалер, - розповідала дівчина. Бачу, французи їй подобаються,
бо в Україні вона такий інтерес
до собак не проявляла. Половина тих песиків гуляють самі.
Йдуть в парк, купаються в річці,
а тоді біжать собі назад додому.
Отакий от собачий рай".
Попереду був довгий шлях
через Піренеї в Іспанію, у наплічнику - паспорт пілігрима, куди
потрібно було ще й не забувати
ставити печатки, а в голові - рішення рухатись тільки вперед.
"Завтра ми вирушаємо в
гори, і нам треба буде подолати досить високий перевал і
відстань в 27 км, - написала Наталя. - Але ми справимося. Псів
тут море. Бігають без повідків і
намордників. Люди приязні".
Прийшов час міряти Шлях
Якова в дві ноги і чотири лапи.

Спала і в гаражі
з Булочкою

Всесвітньовідомий пілігримський маршрут добре
промаркований. Всюди жовті
таблички, які не дають збитись
з дороги. Для того, щоб контролювати свій шлях, і для пошуку
ночівлі Наталя купила іспанську
сім-картку, проблем з інтернетом майже не було. Щодня проходили з Булочкою понад 20 кілометрів. Літня спека дозволяла
іти до полудня, далі треба було
шукати прихисток.

- Булка - мій оберіг у цій подорожі, - вважає Наталя. - Це моя
перша мандрівка за кордон. Я
людина дуже домашня - не на
своєму ліжку і не засну, а разом
з Булочкою всюди почувалася,
як вдома. Був випадок, що прийняли нас у монастирі, але для
Булки запропонували велосипедний гараж. Щоб не залишати
собаку наодинці, я також з нею
спала в гаражі. Ми мали спальник, каремат, якийсь хлопчик
залишив нам ще свій матрац
надувний, а ще я там знайшла
старий дірявий коцик. Стали в
пригоді грубі штани "з начосом",
грубе бавовняне плаття і собачі
шкарпетки.
Проте нерідко, згадує дівчина, їх із Булочкою впускали на
ночівлю в дім абсолютно незнайомі люди:
- Для мене це був позитивний шок, ключі на тумбочці, в
холодильнику - бери, що тобі
треба, і це не поодинокий випадок, і це під час коронавірусу! І в
Іспанії, і у Франції - люди різного
соціального статусу - всі намагались нам допомогти. Була виправдана моя довіра до світу - і я
рада, що європейський світ мене
не підвів. Люди охоче допомагали нам із собакою, і я була спокійніша, що ми прийшли до людей з добрим серцем.
А ще довга дорога - це мозолі
на ногах й іноді кілька днів майже без їжі. П’ять днів подорожі,
згадує Наталя, майже нічого
не їла, крім мівіни і "сухом’ятки". Одного дня дівчина з собакою пройшли 24 км - і ніхто не
прийняв на ночівлю. День був
надзвичайно спекотний, річки
повисихали, всюди обгорілі пагорби. Проте побачили фонтан,
де замість води текло вино. Але
й того дня знайшли прихисток спали в барі на диванчику.
Давалася взнаки і відсутність мандрівного досвіду. Наталя мала найбільший рюкзак
серед усіх подорожніх, адже

раніше з наплічником взагалі
ніколи не ходила. Підйоми ж
подекуди виявилися нереально
круті.
- В один момент перед найрізкішим підйомом просто сіла
на землю і зрозуміла, що встати я не можу, а з рюкзаком точно туди не виберуся, - розказує
Наталя. - Різкий спуск - це ще
гірше, ніж підйом. Але хвилювалась я лише за собаку. На диво,
йшла вона чудово. Весь час була
попереду і ще встигала порити
ями, повинюхувати дичину. Я
помітила, що їй вистачає полежати до годинки часу - і вона
готова знову йти гуляти. В мене
навіть "батарея" так скоро не заряджається.

«Вірте в себе
і свої сили»

Повний маршрут Шляху
Якова Наталя і Булка не подолали - зупинились у Леоні. Але
половину пройшли.
- Нам стало справді важко, каже дівчина. - На лапках Булочки з’явилися подряпини на подушечках... Я також думала, що
дуже сильна і спортивна, але, як
виявилося, все не так просто…
Так почався шлях додому. Через Більбао, океанські пляжі, зустрічі з друзями, стрижки собак,
через Францію і Париж, через
Польщу і Жешув.
- Люди, яких зустрічаєш у дорозі, - це справжній подарунок.
З однією австрійкою пів години
лізли на солому. Я перша, а потім
і її затягнула. І ще зустріли дуже
смішного хлопця з Мексики, в
якого були такі яскраві білі зуби,
як дівчата роблять спеціальним
відбілюванням, але то були його
природні. Насміялися так, що аж
щоки боліли, - ділиться Наталя.
Та найбільший подарунок у
подорожі - певний рівень внутрішньої свободи, який здобуваєш, рухаючись назустріч своїм
мріям.

- Ніколи не вірте, коли вам
кажуть, що щось неможливо, зауважує тернополянка. - Коли я
збиралася їхати, то розривалася
між тим, чи брати собаку, чи лишати її вдома. Всі переконували
мене, що з Булочкою нічого не
вийде. Що я не доберуся до місця призначення, не знайду де
ночувати, що мене не візьмуть
в жоден транспорт, що собака
буде мати стрес від зміни клімату, хворітиме. Що через коронавірус люди будуть нас цуратися,
бо в Іспанії панує думка, ніби
собаки переносять недугу, що
ніхто мені не допоможе через
те, що я з псом. Не буду брехати,
частинка правди в тому була, бо
інколи нам, справді, важко було
знайти нічліг і ми не дійшли до
кінця, бо шкода було собачих
ніг. Але! Булка таки мала нічліг у всіх містах і селах, їздила
в автобусі, в поїзді, автостопом!
Саме завдяки Булці я відпочивала абсолютно безкоштовно на
найдорожчих курортах Іспанії
та Франції. Загалом вона в мене
грає роль лакмусового листочка. Через неї мене оминають
люди, які не люблять собак, а
від таких хтозна, чого можна чекати.
Наталя визнає, не всі собаки
однакові, тому не пропонує кожному брати їх із собою в подорожі.
- Та й чи схочете підпорядкувати всю вашу подорож під
собаку, як зробила це я? Але все
можливо, - додає дівчина. - Вірте
в себе і свої сили.
Олена МУДРА.
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Сіємо квіти пізно восени

Господар
Як підготувати до зими
хвойні дерева?

Загортаємо у мішковину і зв’язуємо
мотузкою, щоб не допустити пошкоджень

Б

агато садівників-початківців вважають, що
немає необхідності готувати хвойні до зими.
Але останнім часом на присадибних ділянках
з'явилося багато хвойних рослин, які дуже чутливі до
різких змін погоди, особливо взимку.
Дуже важливо до випадання снігу зміцнити крону хвойних
дерев, оскільки для їх тонких гілок навіть не надто товстий шар
мокрого снігу - непереборна тяжкість. Навіть, якщо гілки не поламаються, вони змінять свою форму, отже, рослина втратить декоративність. Щоб уникнути цих проблем, хвойні досить обв'язати
мотузкою або сіткою.
Для того, щоб вітер і мокрий сніг не нахилили молоду, але високу рослину, треба зміцнити її розтяжками. Це стосується хвойних, що вирощуються на штамбі.
Всі хвойні рослини у віці до 5 років потребують мульчування.
Найкращим мульчуючим матеріалом є соснова кора. Вона досить
велика, тому забезпечує надходження кисню до коренів і, в той же
час, при підвищенні температури не перешкоджає випаровуванню вологи.
Хоча хвойні не є надто ніжними, молоді рослини, які не дуже
добре вкорінилися, рекомендується накрити, щоб захистити від
низької температури. Якщо взяти до уваги, що навіть дуже ніжні
види і сорти витримують температуру до -5° С, вкривати рослини
треба із настанням стійких морозів.
Враховуючи те, що у хвої взимку проходить фотосинтез (виробляється хлорофіл), матеріал укриття повинен пропускати сонячне світло. Не можна застосовувати поліетилен, оскільки цей
матеріал не пропускає повітря і створює ідеальні умови для розмноження шкідливих бактерій та грибків. А це може знищити рослину. Тому найкраще використовувати мішковину або спанбонд.

Що робити з хвойними, які зростають у горщиках?
Особливої уваги вимагають рослини, висаджені у контейнери
або діжки. Якщо залишити їх на морозі - вони загинуть. Тому, після рясного поливу, із настанням заморозків, їх слід перенести до
приміщення з денним освітленням, де температура повітря утримується у межах 5° С. Протягом усієї зими ці рослини треба регулярно поливати (не рідше 1 разу на 2 тижні), щоб грудки землі не
пересихали.
Гілки таких рослин, як псевдотсуга зелена, мікробіота і деякі
види ялівцю взимку можуть жовтіти. Але це нормально - навесні
вони знову отримають свій звичний колір.

К

оли осінній сезон у
саду закінчується саме час зайнятися
клумбами. Не дивуйтеся.
Безліч видів насіння
квітів можна посіяти
ще в листопаді й навіть
узимку. Це заощадить
дорогоцінний весняний
час і дозволить одержати
відмінну розсаду квітучих
рослин. Клумби ввійдуть
у пору цвітіння на 2-3
тижні раніше, а це завжди приємно! А для
деяких квітів пізній
осінній посів під зиму –
просто необхідний, для
нормальної схожості
вони повинні пройти
стратифікацію, тобто
побути у холодній землі
кілька місяців.

Достатньо вологи
і міцна розсада

Поталі весняні води забезпечать рослинам необхідну вологість ґрунту, і ваші квіти будуть
розкішними й гарнішими, ніж
при традиційному способі посіву
навесні. Насіння зійде раніше, ніж
настане спека й вам не доведеться ретельно стежити за поливами
малесеньких сходів і притіняти їх
від надмірно палючого сонця.
Насіння починає проростати
тоді, коли умови для нього будуть оптимальними. І вам не доведеться навесні витрачати час,
щоб підбирати період, який підходить для посадки кожної рослини. Природа все зробить за вас.
А квіти, як у казці, виростуть самі.
Навесні ви зможете тільки посадити розсаду на потрібні місця.
А її якість неможливо порівняти
з кволими побратимами з горщиків - вона міцна, загартована,
сильна, з відмінним корінням.

Потрібен справжній
холод і заморозки

Головне питання – коли сіяти? Не кваптеся, спокійно завершуйте важливі осінні справи в

саду. Дочекайтеся стабільно прохолодної погоди. Сучасні прогнози дозволяють зорієнтуватися по
основних параметрах навіть за місяць уперед. Ідеально, щоб денна
температура коливалася в межах
від +2-4°С, а вночі вже траплявся
заморозок. Температура ґрунту
– не вище від +5°С. Важливо, щоб
«на обрії» не було тривалих періодів з температурами вище 7-9°С.
Для посіву вибирайте високе
місце. Не в низині, щоб насіння
квітів не перезволожилися, та
рівне, щоб насіння не віднесли
поталі води.
Борозенки для посіву в землі робіть заздалегідь. Їх зручніше зробити у ще не промерзлому ґрунті. Глибина залежить
від конкретної рослини. Після
посіву ґрунт до весни сильно
ущільниться, а поталі води ще
більше заглиблять насіння. Тож
пам’ятайте – глибина закладення
насіння наполовину менша, ніж
зазвичай. Зручно робити борозенки посадковим совком із сантиметровою розміткою. При підготовці можна використовувати
гранульовані добрива.
Заздалегідь занесіть у приміщення, що не промерзає, кілька
відер землі, щоб вона відтанула
і стала розсипчастою, або приготуйте пухкий сухий субстрат в
пакетах, щоб присипати посіви.
Насіння сійте густіше, із запасом. Норму посіву збільшують від
звичайної на 20-100%.
Не встигнули посіяти до снігу? Немає проблем! Добре притопчіть сніг борозенками. Сійте в
них насіння. Присипайте землею.
Немає? Тоді снігом. Знову добре
притопчіть. Більшість насіння
потала вода затягне у землю і
воно благополучно зійде навесні.
Усе
насіння
висівають
обов’язково сухим, без замочу-

Шкірки апельсинів – на добриво

Ц

итрусові додадуть
вазонам вітамінів
і врятують від
павутинного кліща

Хочеться, щоб квіти зростали
пишними і красивими. І найкращий варіант, звичайно, - натуральна підгодівля. В ній немає жодної
хімії, тому натуральні добрива
такі корисні для рослин. Між іншим, апельсинова шкірка не лише
відмінно живить домашні рослини, але й бореться з павутинним
кліщем та іншими шкідниками.
Зазвичай, з апельсинових шкірок роблять настій. В деталях
розповімо, як його приготувати.
Беремо літрову банку і на третину
засипаємо в неї апельсинових шкірок. Потім заливаємо їх окропом
і залишаємо настоятися на добу.
Після цього прибираємо шкірки,
а настій доливаємо чистою водою
до верху банки, щоб вийшов літр
підгодівлі.

Використання: поливаємо цією
водою ґрунт квітів або вазонів. У
холодну пору року це підживлення відмінно рятує рослини. Поливати потрібно нечасто, приблизно
раз на 3-4 тижні. Також перед цим
рекомендуємо трохи змочувати
ґрунт звичайною водою: так настій не буде лягати в суху землю.
В результаті квіти будуть рости здоровими, сильними і красивими. Природні компоненти, які
знаходяться в цитрусових, відмінно удобрюють ґрунт, насичують
його вітаміном С, калієм, фолієвою
кислотою і клітковиною.
Також шкірки апельсинів
можна використовувати проти

шкідників. Для цього теж потрібно приготувати настій, але трохи
інший. Беремо шкірки від трьох
апельсинів, дрібно нарізаємо і заливаємо літром теплої води. Залишаємо настій на один тиждень:
він має добре настоятися. Потім
дістаємо, проціджуємо і змішуємо
з однією столовою ложкою рідкого мила. Розбавляємо цей розчин
двома літрами води і - наш засіб
готовий.
Можна залити цей розчин в обприскувач і обробляти ним листя
раз на тиждень. Між іншим, саме
цей спосіб допомагає позбутися
павутинного кліща! Правда, знадобиться шість обробок, щоб цей
шкідник нарешті покинув рослини. Також відмінно цей розчин
допомагає позбутися від попелиці
або трипсів - можна використовувати проти всіх видів шкідників
для домашніх квітів. Обов'язково
спробуйте! Ось побачите: результат вас дуже втішить.

вання або пророщування. Не
можна застосовувати жодні стимулятори. Просто розсипаєте насіння й засипаєте його землею.
Далі - чекаємо весни!

Петунії, чорнобривці
і матіоли гарно
зимують під снігом

Однолітні квіти прекрасно
підходять для посіву пізно восени. Вони цвітуть увесь сезон
безупинно й чим раніше зійдуть,
тим раніше зацвітуть і тим довше будуть прикрашати ваш
сад. Головне, щоб вони були достатньо холодостійкі. Але, як показує практика, навіть насіння
традиційно теплолюбної петунії
– здатне перезимувати під снігом
і вже у квітні зійти ніжним «килимком». Такі однолітники як:
алісум, іберіс, ешольція, матіола,
однолітні маки, портулак, флокс
друммонда – не люблять пересадження. Тому висівайте їх відразу
ж на постійне місце у квітнику.
Хоча є цікавий варіант – підзимовий посів роблять у горщиках,
а потім заглиблюють їх у грядку,
просто вкопують до рівня землі.
Тоді навесні можна акуратно перевалювати розсаду в клумби, не
ушкоджуючи коріння. А молоді
сходи: космеі, красолі, календули, китайської айстри, амаранту,
чорнобривців, іпомей, декоративних сортів капусти, кохії, лаватери – добре пересаджуються
молодою розсадою. Чорнобривці
прекрасно сходять після зими,
ростуть міцненькими й починають цвісти вже в травні.
Ви може без страху сіяти такі
багаторічні квіти як: примула,
аквілегія, багаторічні айстри,
гвоздики, віола, гіпсофіла, наперстянка, карпатський дзвіночок,
мальви, деревій та ін.

Заготовляємо ґрунт
для розсади восени

Н

айкраще це робити
в листопаді, поки
не випаде сніг і не
замерзне в саду земля. І
хоча для кожної рослини
необхідний за складом
свій ґрунт, основні його компоненти загальні –
це живильна основа і розпушувач.
Ґрунт з городу або саду бажано не використовувати,
оскільки він, як правило, дуже мало «відпочивав», а значить в ньому є ймовірність накопичення хвороботворних
мікроорганізмів, шкідників і насіння бур'янів. Накопати
його можна у лісі або ж на городі, де до того не росли овочеві культури.
На практиці головними компонентами субстрату для
розсади є садова земля, пісок і торф. Їх змішують у певних пропорціях. До основного субстрату можна вносити
добавки, необхідні для конкретної культури, – це: попіл,
вапно, тирса, крейда, добрива.
Склад субстрату: земля, перегній, торф, тирса у співвідношенні 2:1:1:0,5. Важливо цю суміш ретельно перемішати.
Додавання до суміші тирси або піску робить його пухким. Це
допомагає позбутися кірки на поверхні ґрунту після поливу.
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Та,
що
не
стала долею...
Сокровенне

Сімейне

гніздечко
Сім’я і родина –
два слова єдиних,
Для будь-кого –
радість життя.
Сім’я – це затишок
у рідній хатині,
В ній кожний з нас –
Боже дитя!

Р

Сюжети

анок прийшов без
запізнень. Спочатку
затормосив будильник
за плече, а вже тоді й Зосі
нагадав, що пора прокидатися.
З кухні заклично доносився
аромат свіжої здоби, то мама
господарювала з першими
промінчиками сонця. Дівчина
потяглася солодко, одним махом
відкинула ковдру і рушила до
ванної. Усе, як завжди. Звичайний
ранок звичайного дня.
- Доню, ти що там заплив на пару кілометрів організувала? На роботу запізнишся!
Згадка про роботу – удар нижче пояса.
Зося із пірамідою рушника на голові сіла
за стіл, додала молока в чай і взялася до
рум’яних сирничків, філософствуючи:
- Розумієш, мам, щоб бути по-справжньому щасливим, треба мати таку роботу, від
якої можна отримувати не тільки матеріальне задоволення, але й моральне. Але як
знайти справу до душі й заробляти на життя? Питаннячко!
Зося, дипломований спеціаліст з економічною освітою усвідомлювала, що попри непоганий заробіток, просто скніє в
своєму войовничому колективі. Постійні
жіночі чвари забирали стільки нервів, що
додому поверталася повністю знеструмлена. А вранці при згадці про роботу градус
настрою різко понижувався. Уже кілька
тижнів дівчина виношувала план втечі з
ненависної контори із закінченням кар’єри
заявою «за власним бажанням».
«І чому б це не зробити просто сьогодні?» Запитання так сподобалося, що відразу
з’явилися крила. Зося акуратно заправила
їх під свій червоненький плащик і не побігла, полетіла назустріч змінам. Її начальниця уже втретє перечитувала заяву, а брови,
як піднялися в здивуванні на поораному
зморшками лобі, так і трималися.
- Ну і? – запитально мовила. – Куди це ми,
Горобець, зібралися, якщо не секрет?
- Секрет! – відрізала Зося. – То що із заявою, Любов Гнатівна?
- Ну дивися, щоб потім не казала, що тебе
хтось примушував! – розмашистим підписом начальниця позначила фінішну риску.
- Сама, сама! Дякую!
Зосі уже було байдуже, що там говоритимуть її колежанки, як дивуватимуться. У неї
сьогодні просто свято! Але спочатку дівчина вирішила забігти у квітковий магазин,

Оксана подобалася Ігореві з першого класу. Дівчинка зі
смішними кісками. Одна чомусь завжди розпліталася.
Маленька розумниця. А Ігор мав чудовий голос. Жоден
концерт не обходився без його участі.

О

ксана була жартункавеселунка. Ігор поміркований, кожне
слово виважував.

На фото Івана Пшоняка: дружня родина - дідусь Василь Яцик, Христинка Яцик, Роксолана
Фостик, Наталя та Костик Клизуб, Вадим і Мілана Типа (с. Вікно Гусятинського району).

Бал хризантем
повз який пробігала щодня. Десь із місяць
тому побачила на вітрині оголошення «Потрібен продавець». Саме тоді й вирішила
позбутися своєї паперової рутини й зайнятися тим, чого просить душа.
На звук «Музики вітру» до Зосі вийшов
невисокий, на перший погляд непоказний
чоловік, і щиро усміхнувся.
- Гарного і вдалого дня! Можу вам чимось
допомогти?
- Хотіла поспілкуватися із власником, я з
приводу роботи.
- Тоді це до мене, слухаю уважно, – чоловік простяг руку для знайомства. – Юрій
Орел. Дівчина розсміялася, потисла міцну
руку Юрія, і пояснила свою реакцію:
- Не зважайте, просто прізвище у вас цікаве.
- Та нормальне прізвище! – знітився чоловік. Але за мить віджартувався: – А те, що
орел такий малий зростом, то, як кажуть,
хворів у дитинстві.
- Та гарне у вас прізвище, неочікувано
просто, бо моє Горобець, – продовжила
Зося. – То у нас такий з вами пташиний дует
тут намальовується.
Тепер уже сміявся і Юрій. Дівчина йому
сподобалася. Якось так гармонійно вписалася відразу в атмосферу його крамнички,
ніби була невід’ємною її частинкою. Приходили й інші претендентки, але ця рудоволоса дівчина була поза конкуренцією. Поки
він розглядав її та рахував смішні веснянки на маленькому кирпатому носику, вона
знайомилася з асортиментом, запитувала,
уточнювала, щось занотовувала у маленькому записничку. І при цьому невимушено
набирала букет: пахучий горошок, бутони
троянд, фрезії – елегантно лягали одна до
одної в оригінальній композиції.
- Ось, десь так, – простягла Юрію сформований букет. – Не знаю, чи підхожу вам,
бо насправді я не флорист, просто люблю
квіти.
- Це помітно, але якраз останнє і є визначальним для мене у виборі працівника.
Гадаю, ви справитеся, Зосю. – Юрій задоволено потер руки. – Ну що ж, будемо вважати, що від сьогодні ви – королева «Балу
хризантем».
- Дякую, приємно, – дівчина аж зашарілася. – А можна запитання – звідки така назва
«Бал хризантем»?
- Сам не знаю… люблю хризантеми, мабуть, тому і назвав так свою крамничку.

- Справді? Це і мої улюблені квіти! – Зося
закружляла по залу. – Ви не повірите, але
коли з’явилася ця вивіска, у мене таке бажання було покинути усе-усе і влаштуватися сюди на роботу!
- Щоб правити балом хризантем, я так
зрозумів? – Юрко ловив себе на думці, що
дівчина потихенько зачаровує його серце.
– Пропоную ваш перший робочий день відсвяткувати в он тому затишному кафе навпроти, там такі бомбові тістечка! То як?
- Згода! А знаєш, – Зося і не помітила, як
вони перейшли на «ти», – хризантема - це
символ Сонця. Її ще називають осінньою
трояндою…
Табличка на дверях повернулася на «Зачинено», а Юрко і Зося рушили на каву. За
розмовами просиділи до вечора. Цікаво і тепло було обом. Юрко напросився провести
дівчину додому.
Осінній вечір викликав на відвертість.
«Чортівня якась, – подумав про себе чоловік, слухаючи щебетання руденького Горобчика, – ніколи не думав, що ось так можна
захопитися з першого погляду!» Зося розповідала, що усе життя мріяла займатися
квітами, а ще про дім, де б можна було вирощувати їх і продавати, і щоб дітлахи бігали
там босоніж по зеленій траві, а квіти, щоб з
ранньої весни і до пізньої осені змінювали
килим подвір’я.
- І знаєш, що найдивніше? – Зося зупинилася просто посеред вулиці. – Мені ніхто в
житті квітів не дарував… не беремо до уваги віники на дні народження від колег…
кажу про квіти, які б говорили про почуття… ніхто і ніколи не дарував… Розумієш?
Юркові зовсім не хотілося, щоб дівчина
засмучувалася, не хотілося її взагалі відпускати.

Етюд

- У тебе ще все буде, повір, – дружньо
обійняв Зосю. – Завтра о дев’ятій, чекатиму
на тебе. Добраніч!
Зося довго не могла заснути. Спочатку
вислуховувала істерики мами про свою безвідповідальність і необдуманий крок, потім
думала про Юрка. Смішний він, але чудовий
такий! Потім уявляла завтрашній робочий
день, поки сон не зморив.
Вперше прокинулася не від будильника,
а від вхідного дзвінка. Чула, як мама, пішла
відчиняти. «Дивно, хто це може бути в таку
рань?»
За кілька хвилин мама навшпиньки зайшла до її кімнати. Приміщення враз наповнилося гіркуватим ароматом із легким
квітковим відтінком. Зося розплющила очі.
Поруч із ліжком стояв величезний кошик
розкішних хризантем. Мама розгублено
розвела руками:
- Ось…принесли тобі. Там ще щось є,
глянь!
На долоню випала маленька листівочка
зі словами «Королеві хризантем, яка поселила в моєму серці надію». Зося притисла
папірець до вуст. Усе тільки починається,
це вона твердо знала. І недаремно вона так
прагнула змін - найчастіше вони трапляються саме в ту мить, коли необхідні.

Анжела ЛЕВЧЕНКО

Як той відірваний листочок

Осінь струшує на землю останні листочки. Рвучкий вітер кружляє їх у
загадковому танці, а вранішні тумани прибивають холодною росою. І я, як
той відірваний від гілки лист – одинока, особливо нікому не потрібна. Тільки
замість роси вмиваюся гіркою сльозою.
Я плачу і сумую за тобою. Хоча у глибині душі знаю – не варто. Адже ти
зрадив мене з моєю ж подругою, звичайно, уже колишньою.
Ось так двоє близьких людей в одну мить стали для мене чужими. Квіти
й дерева чекають весни. А я хочу тепла і розуміння у холодному листопаді.
Лише не впевнена, що від тебе. Ти телефонуєш, просиш зустрітися. Та душа
моя, як той відірваний листочок, прибита горем і стражданням...
Олеся К., м. Тернопіль.

Чим дорослішим ставав хлопець, тим
більше закохувався в Оксанку. А вона...
Біля неї увивались хлопці. І це їй подобалось. Ігор також не був байдужим
дівчині. Але він не любив гамірних
компаній. І ця його серйозність... Ну, як
можна таким бути у шістнадцять?!
Ігор не наважувався запросити дівчину на побачення. А якщо відмовиться?
Потім з нього буде насміхатися. Врешті
набрався сміливості...
Вони обоє пам’ятатимуть це перше
побачення. І цю розмову...
- Я вступатиму на факультет іноземних мов, - ділилася планами на майбутнє Оксана. - Хочу працювати перекладачкою, світу побачити. А ти? З твоїм
голосом - тільки на сцену. Це так гарно
- мати багато шанувальників, тобто шанувальниць.
- Мені багато не треба - лише одну.
- І хто ж ця щасливиця?
- Ти.
Оксана засміялася.
- Якщо ми будемо разом, то буде й
сцена. А ні - піду на священника вчитися й ніколи не одружуся, - мовив Ігор.
- Жартуєш?
- Ні...
Ігор з Оксаною зустрічалися, поки
дівчина не стала студенткою. Нові знайомства, захоплення, нове життя. Вона
- красуня, гарно вчиться. Навіть старшокурсники задивляються. А Ігор... Він
надійний, добрий, але... з ним іноді така
скука нападає. Особливо, коли починає
розповідати біблійні історії. Про ангелів.
- Варто лише подумки покликати свого ангела і він почує. Допоможе. А ще
ангели розуміють мову людської душі.
Вони...
- Ігоре, байки то все...
...Оксанине серце розбив Ростик - одногрупник, хлопець із заможної родини. Модний, розкутий. З перспективами.
- Не хочу тебе обманювати, Ігоре, але
краще нам залишитися гарними друзями, - сказала Оксана. І зізналася: закохана до безтями в іншого.
- А як же ми... я? - запитав.
- А ти будеш мені наче за брата. Я ж
одиначка. А так хотілося б мати сестру
або брата. От і будеш ним.
Оксана з Ростиком то сварилися, то
мирилися. Дівчина терпіла його паскудну натуру. Якось Ростик зізнався, що
його батьки від Оксани не в захопленні.
Не той статус, не ті статки. Але останнє
слово все-таки за ним.
Оксаниній родині Ростик також не
був до вподоби.
- Ти б Ігорем не накидалася, - радила
матір. - Бо від того Ростика всяке можна
очікувати. Життя він не знає.
А Оксана вже й не згадувала Ігоря.

...Вона таки вийшла заміж за Ростика.
Почувалася на сьомому небі від щастя.
А той гадав, що зробив велику милість,
взявши Оксану за дружину. Ростик не
зрадив своїй пристрасті до посиденьок
у нічних клубах та з друзями. Оксані
туди було зась. Та й з дівчатами забавлявся. Доходили чутки до Оксани. Вона
ж терпіла. Гадала, чоловік одумається,
коли у них народиться маля. Але про дітей Ростик і чути не хотів.
Уже ставала не милою квартира, яка
дісталася молодому подружжю від Ростикових батьків. І на роботу Оксана
приходила не в гуморі, не виспана. Це
не оминуло увагою її колег.
- Він «наліво» ходить, а тобі що, не
можна? - «співчувала» подруга Уляна.
...Коли Оксана завагітніла, Ростик не
чувся від злості.
- Я не хочу терпіти дитячих плачів, болячок! - зривався на крик. - Аборт роби.
- А якщо я більше не зможу народити?
- Так і буде!
Вона таки зберегла дитину. А потім
про це шкодувала. Чоловік узагалі перестав звертати на неї увагу. Вечорами
поспішав до своїх «лялечок». Гримав на
Оксану. Коли ж народилася маленька,
діставалося і їй. Часто не ночував удома. Оксана змирилася....
...Зустріч із незнайомцем ще більше
пошматувала Оксанину долю. Попросила матір приглянути за донькою - треба
було піти за покупками. Дорогою вступила до кав’ярні. Смакувала улюблений
напій, а думки були зовсім невеселі...
- Можна біля вас присісти? - запитав
молодий чоловік. - Це звучатиме банально, але така симпатична дівчина
не повинна сумувати на самоті.
Оксана вже й толком не пригадує про
що вони тоді розмовляли. На прощання обмінялися номерами телефонів.
Вадим, так звали нового знайомого,
часто давався чути. Запрошував на побачення. Вона віднікувалася, мовляв,
у мене дитина. Але це не зупиняло настирливого молодого чоловіка. І Оксана
здалася...
Вони зустрічалися до тих пір, поки
Ростик не кинув на стіл фотографії, на
яких вона з Вадимом. Свекри постаралися. Заплатили Вадимові, аби спокусив Оксану. Таким чином вирішили
позбутися нелюбої невістки. Вважали:
у безпутній синовій поведінці саме її
вина.
Оксана з донькою змушені були піти
з Ростикового життя й ні на що не претендувати, крім скромних аліментів.
...У її житті з’являлися і зникали чоловіки. Бувало, Оксана декілька днів не
бувала вдома. Розважалася.
- Оксано, схаменися заради доньки, просила матір.
- Я своє щастя шукаю.
- Своє щастя ти втратила, коли відмовилася від Ігоря. І роботу пора тобі
знайти. Живеш на доньчині аліменти й
на подачки чоловіків, які... Господи, невже я могла припустити, що моя донька
стане повією.

...Від колишньої Оксани не залишилося й сліду. Молоді жінки у її віці квітнуть чарівною, дивною красою. Її ж врода прив’яла.
...Черговий кавалер, бувши напідпитку, потовк Оксану. Щось не те сказала,
не так глянула. Додому повернулася
нещасна, в синцях. Донька бокувала від
неї. Матір витирала сльози. А батько
шукав сердечні краплі.
Остепенилася Оксана лише тоді, коли
лікарі запідозрили в неї онкологію.
Усвідомила нарешті: батьки не вічні. З
ким донька залишиться? Ростик про неї
й не згадує. А Оленка така гарна. Розумничка. Лише рідко усміхається. Дитина,
а погляд дорослий, зболений...
...Ігоря побачила випадково. Вийшов
з автівки біля лікарні. Мабуть, йшов когось сповідати. Хотіла підійти, заговорити. Та мов прикипіла до землі.
- Ігоре, братику, - шепотіла пересохлими губами.
...У неділю Оксана зібралася на Службу Божу в храм, де служив Ігор. Ховалася за чужі плечі. Хотіла й соромилася
водночас зустрітися з ним поглядом.
Якщо він знає її історію? Мабуть, таки
знає...
Під високим склепінням храму лунав
голос отця Ігоря, возвеличуючи Всевишнього, Матінку Божу і радуючи серця віруючих. А Оксана плакала. Про неї
перешіптувалися дві прихожанки:
- Ніколи не бачила тієї жінки в нашому храмі. Певно, біда пригнала, що сліз
спинити не може.
- Поспілкуватися б їй з отцем Ігорем...
Під час проповіді отець Ігор розповідав про важливу роль ангелів - помічників Божих - у житті людей. Цитував
Святе Письмо.
- Не засмучуйте ангелів. Дякуйте ангелам-охоронцям за те, що вони завжди
поспішають нам на допомогу, люблять і
оберігають нас... Шануйте свого ангела...
Служба Божа закінчилася. Оксана вийшла з храму. Стала осторонь. Отець
Ігор також вийшов на вулицю. Його обступили прихожани. Одна з жінок щось
сказала священникові й показала рукою в бік Оксани. Це була та, що шепотілася про неї.
Оксана хотіла попросити прощення
у колишнього закоханого в неї однокласника за те, що так легковажила, не
вірила у його ангелів, відвернулася від
нього. Розповісти, що скапарала своє
життя, а тепер переживає за доньку і
відчуває велику провину перед нею...
Отець Ігор неквапом ішов до тієї, що
не стала його долею. Худорлявий, високий, красивий. Вітер розвівав його одяг
і русяве волосся. Він був схожий на пароха Ральфа де Брикассара з її колись
улюбленої книги «Ті, що співають у терні». І так засмутилася-заболіла душа, наче її торкнулася гостра тернова
колючка...

Ольга ЧОРНА

СТРУНИ СЕРЦЯ
*****
Роз’їдає байдужістю душі буденність,
З екранів приходить хворобами дивними.
Лякає стабільна у всьому невпевненість,
Стабільність у неуцтві слугами чинними.
Притлумлена пам'ять, знецінені цінності,
Скелети старі з нафталінів витрушують.
Уже для героїв шукають повинності,
По п’яді землі, що у крові, надкушують.
Бунтують у серці лиш гени вколисані:
Для них не знайшлися ще ключі і кайдани.
Де термін для нас на терпіння написаний,
Чи з попелу фенікс до волі повстане ще?
*****
Коркує осінь у пляшки зразки туманів,
Іде по лісу навпрошки до поля зрання,
Рудіє вимоклий жупан, вінок безлистий,
З туману опадає дощ, як сльози, чистий.
Втікає заєць між кущів у шубці сірій,
Ще снігом ліс не побілів, хоч хмари білі
Пливуть під вечір у журбі, латають зорі,
І день ховається у ніч, як радість в горі.
А лан зелений виграє і тішить очі,
Тепліє осені душа, як кіт муркоче.
Минає все, а не мине життя обнова,
І через зиму оживе його основа.
*****
Одягнула осінь в золото берези,
Заховала вміло їм у коси сум,
І тепер тумани долю їх мережать,
І морозять ранки дорогу красу.
Шелепоче вітер між розкішним гіллям:
Лебедину пісню осені співа,
Закликає радість у краси розкрилля,
Листопад сіріє – розгубив слова.
А нічні морози обпікають шати,
Долітає листя до щоки землі,
Дорогі одежі час прийшов скидати, Заморозить грудень сльози і жалі.
Марія ГУМЕНЮК.

Спробуйте
Рецепт щастя
Візьміть 12 місяців, очистіть їх
від заздрощів, гіркоти, ненависті,
злості, скупості й педантизму.
Розділіть кожен місяць на 28, 30
або 31 частину - так, щоб запасу
вистачило на весь рік. Кожен день
потрібно сервірувати окремо,
змішавши в рівних частинах
працю, веселу вдачу, милосердя,
позитив, доброту і гумор. Додайте
до цього три повних столо- вих
ложки оптимізму, чайну ложку
толерантності, уміння прощати,
кілька зерняток іронії й дрібку
тактовності.
Отриману масу рясно полийте
любов'ю. Готову страву прикрасьте
маленькими букетиками уваги й
щодня подавайте з радістю.
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Ліга націй: збірна України
чекає рішення УЄФА

У

ЄФА розпочне слухання у справі
про скасування матчу 6-го туру
Ліги націй Швейцарія – Україна в
середу, 25 листопада.

Нагадаємо, що зустріч двох збірних не відбулася згідно з рішенням головного санітарного
лікаря Люцерна - через спалах коронавірусу в
команді Андрія Шевченка.
В очікуванні вердикту головний тренер
українських футболістів переконаний, що долю
скасованого матчу слід вирішити на футбольному полі.
«Люцерн – прекрасне місто, яке, на жаль,
мені не довелося побачити. Ми увесь цей час
провели в готелі. Та ситуація, в якій опинилася
команда і яку нам організували, була важкою.
Мені сценарій ще не відомий. В першу чергу, будуть розглядати наші докази і вони дуже сильні.
Я думаю, що у нашої сторони є все, щоб довести, що ми, як мінімум, не заслужили на технічну поразку. Я взагалі вважаю, що правильний
результат повинен визначитись через перегравання. Ми повинні зіграти цей матч і з'ясувати
між нами, хто сильніший і повинен залишитися
у найвищому дивізіоні.
Я трохи вивчив інцидент з повторними позитивними тестами Мораеса і Кривцова. У людей,
які перехворіли, ще може залишатися вірус, але
він уже мертвий. Вони не можуть нікого інфікувати, але тест показує цей вірус. Тому такі тести називають хибно позитивними. Але про це
говорили тільки на наступний день. У день гри
інформація була надана по-іншому.
У Німеччині ми потрапили у схожу ситуацію. Ми повинні були виїжджати на тренування
і отримали результати тестів. Нас попросили
зачекати. При цьому, ми виїхали через годину,
прес-конференція відбулася і ми переодягалися
в нормальних роздягальнях. Для нас зробили
все, щоб команда комфортно почувалася.
У Швейцарії такого не було: була скасована
прес-конференція, попросили переодягатися в
готелі, не пустили в роздягальню, щоб хлопці
могли взути бутси.
…У нас була достатня кількість гравців, щоб

«Нива»

втрачає позиції
20 листопада футбольний
клуб "Нива" Тернопіль у 14 турі
чемпіонату Першої ліги на виїзді поступився
волочиському
"Агробізнесу".
Команди з сусідніх областей на рівні Першої ліги грали між собою вперше. У дебютному
очному протистоянні у Другій лізі перемогла
«Нива», а в подальшому вигравав тільки «Агробізнес». Господарі почали активно і вже на 26
хвилині територіальну й ігрову перевагу втілили в гол - 1:0.
Ще через 10 хвилин у ворота «Ниви» влетів
другий м’яч - 2:0.
На початку другого тайму гості могли відквитати один гол, але «Агробізнес» розрядив
обстановку біля своїх воріт і на 62-й хвилині
довів результат до розгромного - 3:0.
Перед фінальним свистком команди обмінялися моментами, і якщо «Нива» не зуміла
забити гол престижу після розіграшу кутового,
то господарі своє не упустили. 4:0 – «Агробізнес» перемістився на друге місце у турнірній
таблиці, тоді як «Нива» - на 10 позицію.

Наш День

Спорт

Тернопільський футбол
Ліга чемпіонів

22 листопада відбулися чотири поєдинки:
Група А: ФК «Переволока» (Бучацький р-н) – ФК «Таурів» (Козівський р-н) – 2:1 (1:0)
Група В: ФК «Вигнанка» (Чортківський р-н) – «Агроюніт-Захід»
(Шумський р-н) – 4:1 (1:0)
Група С: ФК «Куропатники» (Бережанський р-н) – ФК «Заруддя»
(Зборівський р-н) – 2:0 (1:0)
Група D: «Збруч» (Дорофіївка, Підволочиський р-н) – ФК «Зарубинці» (Збаразький р-н) – 4:2 (2:0)

Ліга Тернопільщини

провести матч в той день і наступного дня. Я
думаю, що нашої провини однозначно немає.
Комісія буде розбиратися і вона зобов'язана
ухвалити правильне рішення. Якщо є дати для
перегравання, це був би найкращий варіант.
Матч повинен бути зіграний з точки зору фейрплей. Весь сенс у цьому – долю матчу має вирішити гра. Якщо для цього немає вільного часу, є
інші механізми. Але про технічну поразку однієї
чи іншої команди мови не може бути. Ані Україна, ані Швейцарія не повинні отримати технічну
поразку. Це буде неправильно", - сказав Андрій
Шевченко.
Тим часом, завершилися практично всі матчі
групового етапу Ліги Націй сезону 2020/21.
У фіналі чотирьох Ліги А зіграють Франція,
Іспанія, Бельгія та Італія. За попередніми даними, матчі мають відбутися восени наступного
року.
Вилітають з елітної Ліги Боснія і Герцеговина, Ісландія, Швеція. Ще один невдаха визначиться у кулуарній боротьбі між Швейцарією та
Україною.
До ліги А з ліги В піднялися Австрія, Чехія,
Угорщина та Вельс. Невдахи, які в класі понизяться, такі - Північна Ірландія, Туреччина, Словаччина та Болгарія.
З третьої за рангом ліги до Ліги В підвищилася Чорногорія, Вірменія, Словенія і Албанія.
Вилетять з цієї ліги двоє з четвірки Кіпр, Естонія, Молдова, Казахстан. Їх попереду очікує раунд плей-оф.
З найменш статусної Ліги D підвищилися у
класі Фарерські острови та Гібралтар. З цієї ліги
ніхто не вилітає.
*****
Українська збірна з біатлону провела другий контрольний старт на зборі
у Фінляндії. Двоє найкращих тернопільських біатлоністи (Д. Підручний
та О. Підгрушна) показали результативні змагання. На спринті найкращою серед українських біатлоністок
була Дар’я Блашко, а серед біатлоністів – Дмитро Підручний, у короткій
індивідуальній гонці перемогу у жінок
здобула Олена Підгрушна, у чоловіків
– найкращим залишився Підручний.
Крім українців змагалися представники Болгарії, США та Фінляндії.
Коротка індивідуальна гонка для жінок є відстанню 10 км, а для чоловіків
11.5 км.
*****
Українець Михайло Романчук встановив новий європейський рекорд
у плаванні на 800 м вільним стилем
на короткій воді. На змаганнях серії
International Swimming League в Будапешті (Угорщина) він здолав дистанцію за 7 хв. 25,73 сек. Таким чином,
Романчук на 3,5 сек. перевершив попередній рекорд Європи, який належав
французу Янніку Аньєлю.
*****
Збірна України з футболу під час
жеребкування чемпіонату світу-2022
перебуватиме у другому кошику. Кошики для жеребкування ЧС-2022

22 листопада відбулися п’ять матчів сезону-2020/21:
Група А: ФК «Вишнівець» (Збаразький р-н) – «Ліндеванг» (Теребовлянський р-н) – 4:2 (2:1)
Група В: «Олімпія» (Клювинці, Гусятинський р-н) – «Галичина»
(Чернихівці, Збаразький р-н) – 2:3 (1:0)
Група С: «Стрипа» (Купчинці, Козівський р-н) – «Поділля» (В. Березовиця) –3:2 (1:2)
Група С: ФК «Сновидів» (Бучацький р-н) – «Хатки-ОТГ» (Бережани) – 1:0 (0:0)
Група D: ФК «Івачів» (Тернопільський р-н) – ФК «Лісники» (Бережанський р-н) – 3:1 (2:1)

Футзал

22 листопада відбулося 16 поєдинків вищої,
першої та другої Тернопільської футзальної ліги:
• «Ветеран 40+» (Тернопіль) - «Сокіл» (В. Березовиця) – 8:4 (5:1)
• «Терен» (Тернопіль) – «Саванді-2» (Тернопіль) – 4:7 (2:3)
• «Ларго» (Тернопіль) – «Легіон» (Драганівка) – 2:4 (1:2)
• ГУНП – «1998» – 3:3 (2:3)
• «Юніори» (Тернопіль) – «Айва-Тірас» (Іванків) – 3:4 (1:2)
• «Aлюр» – «Автоцентр 88» – 9:6 (3:5)
• «Поділля» (Васильківці) – «Себн-Скриня» –1:4 (0:2)
• «Агронива» – «САЮЗ» – 3:4 (2:2)
• «Нива» (Підгайці) – «Вікнини» (Вікно) – 4:2 (1:0)
• ФК «Озерна-1» – «Панорама» (Млинівці) – 5:0 (1:0)
• «Тернопіль-АТО» – «ССО» – 1:1 (1:1)
• «Old Tom» – «Eleks» – 2:4 (2:1)
• «Калина» – «ТДК» – 6:3 (4:1)
• «Метрікс» – ФК «Підгородне» – 8:4 (5:1)
• «Серет» – «Карат» – 5:3 (1:2)
• ФК «Біла» – «Зелені штахети» – 5:2 (1:0).

СПОРТАРЕНА

сформовані за рейтингом ФІФА. У європейській зоні буде сформовано 10
груп по 5-6 команд. Переможці груп
напряму вийдуть до фінальної частини, а команди, які фінішують другими
– зіграють у стикових матчах.
Жеребкування кваліфікаційного
раунду чемпіонату світу-2022 відбудеться в Цюріху 7 грудня.
Склад кошиків під час
жеребкування ЧС-2022
Кошик 1: Бельгія, Франція, Англія,
Португалія, Іспанія, Хорватія, Італія,
Німеччина, Данія, Нідерланди
Кошик 2: Швейцарія, Польща,
Швеція, Уельс, Україна, Австрія, Словаччина, Сербія, Туреччина, Румунія
Кошик 3: Росія, Ірландія, Північна
Ірландія, Норвегія, Угорщина, Ісландія,
Шотландія, Чехія, Фінляндія, Греція
Кошик 4: Боснія і Герцеговина,
Словенія, Чорногорія, Північна Македонія, Болгарія, Албанія, Грузія, Ізраїль, Білорусь, Люксембург
Кошик 5: Кіпр, Вірменія, Фарерські
острови, Естонія, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвія, Андорра
Кошик 6: Молдова, Мальта, Ліхтенштейн, Гібралтар, Сан-Марино
*****
У 10 турі кваліфікаційного раунду
Євро-2021 молодіжна футбольна збірна України розгромила Північну Ірландію з рахунком 3:0. Кваліфікаційний

турнір команда Руслана Ротаня завершила на третій сходинці та не змогла
вийти в основний раунд Євро-2021.
*****

28-річний українець Даниїл Болдирєв завоював золото чемпіонату
Європи зі скелелазіння в дисципліні
швидкість. Для Болдирєва це перша
перемога на європейських змаганнях.
Раніше він завоював три срібні медалі
і одну бронзу.
*****
У чорногорському місті Будва завершився чемпіонат Європи з боксу
серед молоді.
Турнір став надзвичайно успішним
для збірної України, яка завоювала 15
медалей. Серед них – 3 золоті, 5 срібних і 7 бронзових медалей. Це другий
показник серед усіх країн-учасниць
цьогорічних змагань і один з найкращих результатів за усі роки участі нашої команди на Чемпіонатах Європи.

Наш День

Дитяча сторінка

№46 (382) /25 листопада - 1 грудня 2020 р.

Хай небо буде чистим,
без хмаринок,
Хай сонечко лоскоче
до нестями!
Нехай здоровими
зростають діти
І хай щасливі
будуть мами!

Рукавичка
Загадки про зиму

(Сніг)

*****
Лід на річках, тиша в лісах,
Віхола гуляє, снігом поле
вкриває.
Хто скаже, хто знає,
Коли це буває?
(Взимку)

*****
Що то за віз,
Що без коліс,
Влітку відпочиває
Взимку дітей катає

*****
Холодна, біла
Ліс оголила,
Скувала річку,
Струмок зупинила

*****
Політала зірочка, політала,
Сіла на долонечку і розтала.
На долоні слізонька-крапелинка.
То не просто зірочка, то –
(Сніжинка)

(Сніг)

*****
Біле, а не цукор,
М’яке, а не вата,
Без ніг, а йде.

*****
Біле, як сорочка,
Пухнате, як квочка,
Крил не має,
Гарно літає.

(Зима)

(Рукавичка)

*****
Узимку під ногами лежить,
А влітку його не знайдеш.

*****
Він малює на вікні
Гарні квіти крижані,
На дитячих щічках – маки,
З ним узимку дружить всякий.

(Сніг)

*****
Плету хлівець
на четверо овець,
А на п’яту окремо.

(Мороз)

(Бурулька)

*****
Що то за гість, що тепло їсть?

*****
І маленькі, і старенькі,
Влітку, взимку, навесні
Всюди вдягнені гарненько
У зелені сукні всі.

(Ялинки)

*****
Біла морква зимою росте.

*****
Взимку вкрили все навкруг:
Ліс, дорогу, поле й луг,
А як сонце припече,
Ми струмочком потечем.

На фото Івана ПШОНЯКА: Домініка Олик
(с.Остап’є Підволочиського району).

(Сніжинки)

Зовсім скоро закінчиться
осінь і почнеться зима.
Спробуй розгадати кілька
загадок, пов’язаних з цією
порою року.

13

Казка

Жучок-світлячок

Ж

ив собі в лісі
малесенький
жучок. Він був
дуже веселий, любив
гратися з друзями,
стрибав по квіточках і
зеленій травичці. І ось
настала ніч. Навкруги
стало темно. Полягали
спати звірята, пташечки.

Жучкові стало страшно. Він
хотів сісти на гілку, але замість
гілок побачив привидів. Жучок не знав, що це листя дерев
відбивалося у місячному сяйві.
Потім він спробував заховатися за кущем, але помітив монстрика, у якого було багато рук
і ніг. Усі вони ворушилися і наближалися до жучка. А насправді це вітер колихав гілочки.
Жучок заховався за старим
пеньком. І плакав від страху
так голосно, що розбудив усіх
звірів і птахів. І йому стало ще
страшніше. Жучкові здавалося,
що в лісі з’явилося ще більше
монстриків і привидів.

Плач маленького жучка
почула добра фея. Вона прилетіла до пенька, за яким заховався жучок. «Чому ти плачеш?
- запитала фея. – Ти розбудив
увесь ліс. А надворі нічка, треба
спати».
«Але мені дуже страшно»,
- відповів жучок. «Заспокойся,
будь ласка. Щоб ти не боявся, я
подарую тобі ліхтарик, такий,
як у мене. Коли надворі стане
темно, він завжди буде світити».
І фея змахнула своєю чарівною паличкою. О, диво: у жучка
засвітилася спинка. І все навколо стало вже не страшним. Фея
усміхнулася і назвала жучка
світлячком.
Тепер, коли вдень всі звірі і
птахи граються, жучок-світля-

чок спить. А вночі, коли темно,
світлячок літає усюди, щоб ніхто не боявся темряви.
Ось і казочці кінець, а хто
слухав молодець…

Злата КУШНІРУК
(5 років).
м. Тернопіль.

Дорогі діти! Може, і ви складаєте казочки, віршики?
Хтось сам, а комусь допомагає мама чи тато, або старші
братик чи сестричка. Надсилайте їх до «Рукавички». Або
напишіть, що цікавого відбувається у вашому садочку чи
школі. Чекаємо також гарних фото. Будьте чемними!

Історія зубної щітки

Щ

оранку ми біжимо чистити зуби. Здавалося б,
зубна щітка - звичайнісінька річ на світі. Однак
саме її назвали найбільшим винаходом людства,
навіть більш важливим, ніж автомобіль або комп'ютер.

Стародавні люди терли зуби пучком трави, очищуючи їх від залишків їжі. Адже зубних щіток тоді ще не придумали. У стародавньому Єгипті користувалися дерев'яною паличкою з розжованим кінчиком з одного боку і загостреним з іншого. Гострий кінець використовували як
зубочистку, а інший розжовували, тим самим видаляючи зубний наліт.
Тільки в 14 столітті в Китаї придумали прикріпити до ручки з бамбука (це таке дерево) невелику кількість щетинок кабана.
Згодом використовували зубні "мітли" - палички з пучком щетини на кінці. А замість зубної
пасти використовували товчену крейду або вугілля з березової деревини. Вважалося, що для
того, щоб зуби були білими і цілими, треба полоскати рот після їжі, а вранці брати шматок лляної тканини і протирати нею зуби.
В Європу зубна щітка прийшла в 17 столітті та набула широкого поширення.
Зараз які тільки щітки не придумали! Є щітки з двома головками, або поєднані з тюбиком
зубної пасти. Японські вчені розробили зубну щітку з вбудованою відеокамерою, зображення
з якої передається на великий екран. На ньому добре видно невичищені шматочки їжі, що застрягли між зубами.
Але якщо ці новинки тобі поки недоступні, їх чудово замінять звичайні пластмасові щітки це краще, ніж жувати корінці.

(Санчата)

14 №46 (382) /25 листопада - 1 грудня 2020 р.
30 листопада

Понеділок
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 03.00 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка Україна.
06.35 М/с «Попелюшка».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.30, 02.35 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20
Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Гранд готель».
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.25, 00.00 Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.25 Т/с «Величнi Медичi».
17.30 Д/с «Дикая планета».
18.55 Д/с «Свiт дикої природи».
19.55 Д/с «Боротьба за виживання».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
00.05 Перша шпальта.
00.35 Т/с «Полдарк».
03.55 Д/ф «Кiноперформанс. Народний
Малахiй!».
04.35 Д/ф «Олександр Довженко:
Одеський свiтанок».
05.00 Бюджетники.

Êàíàë “1+1”

05.00 «ТСН-Тиждень».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30 «ТСН».
09.25, 12.20 «Життя вiдомих людей».
13.10, 14.20 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Великi вуйки 2».
23.15 «Грошi».
00.30 «Дубiнiзми».
00.50 «Танцi з зiрками».
04.20 Т/с «Мишоловка для кота».

Iíòåð

03.35 Х/ф «Максим Перепелиця».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
09.40, 18.00, 19.00, 03.20 «Стосується
кожного».
10.40, 12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
15.50 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок».
23.55 Т/с «Тягар iстини 2».
01.45 Х/ф «Все можливо».

ICTV
04.50
05.00
05.05
05.10

Скарб нацiї.
Еврика!
Служба розшуку дiтей.
Громадянська оборона.

06.00 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.20, 13.15 Х/ф «Нестримнi».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55 Х/ф «Нестримнi 2».
16.15 Х/ф «Нестримнi 3».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Теорiя змови.
21.25 Т/с «Пес».
22.40 Свобода слова.
23.55 Х/ф «Тремтiння землi 5».
01.50 Х/ф «Снайпер 7: Iдеальне вбивство».

ÑÒÁ

05.20 Т/с «Доктор Хаус».
06.00 Т/с «Комiсар Рекс».
08.55 МастерШеф. Професiонали.
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Детектор брехнi.
20.15, 22.50 Т/с «Колiр пристрастi».
23.05 Т/с «Нiконов i Ко».
01.05 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.20 Вар`яти.
09.00, 19.00 Супер Топ-модель по-українськи.
11.40 М/ф «Три богатирi на дальнiх
берегах».
13.00 Х/ф «Доктор Стрендж».
15.20 Х/ф «Месники: Фiнал».
21.20 Х/ф «Iнферно».
00.10 Х/ф «Глибинне зло».
01.50 Х/ф «Аквамарин».
02.55 Служба розшуку дiтей.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00,
01.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час
новин.
06.25 На власнi очi.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Бойовi кораблi».
08.15, 00.30 Д/с «Топ 10: Таємницi й
загадки».
09.30 Машина часу.
10.10, 11.10, 05.10 Д/с «Повiтрянi
воїни».
12.30 Pro Вiйсько.
13.00 Час. Пiдсумки тижня з А. Мiрошниченко.
14.10 Д/с «Масштабнi iнженернi помилки».

1 грудня

Вівторок
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 03.35 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка Україна.
06.35 М/с «Попелюшка».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.10, 02.15, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20,
02.45 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Гранд готель».
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 23.35, 02.40, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.25 Т/с «Величнi Медичi».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55, 22.10 Д/с «Свiт дикої природи».
19.55 Д/с «Боротьба за виживання».
21.45 Нашi грошi.
23.40 Д/с «Дикi тварини».
00.15 Т/с «Полдарк».
04.25 Д/ф «Висота 307.5».

Êàíàë “1+1”

05.30, 09.25 «Життя вiдомих людей».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30 «ТСН».
11.25, 12.20, 14.15 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Великi вуйки 2».
23.15 Х/ф «Велика рiзниця».
01.05 Т/с «Мишоловка для кота».

Iíòåð

04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14.20, 15.20 «Речдок».
16.15, 21.00 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.15 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
23.55 Т/с «Тягар iстини 2».
01.45 Х/ф «Осiннiй марафон».

ICTV

04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.

Стогнiєм.
10.10 Теорiя змови.
11.15, 13.15 Х/ф «Судний день».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.15 Х/ф «Термiнатор 4: Нехай
прийде спаситель!».
16.35, 21.25 Т/с «Пес».
17.50 Т/с «Козаки. Абсолютно брехлива iсторiя».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
22.30 Т/с «Фантом».
00.45 Х/ф «Тремтiння землi».
02.25 Анти-зомбi.

ÑÒÁ

04.55 Т/с «Доктор Хаус».
06.50 Т/с «Комiсар Рекс».
09.35 МастерШеф. Професiонали.
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Таємницi ДНК.
20.15, 22.50 Т/с «Колiр пристрастi».
23.05 Т/с «Нiконов i Ко».
01.05 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мiстер Хутен i Ледi».
11.20 Х/ф «Чiхуахуа з Беверлi Хiллз».
13.10 Суперiнтуїцiя.
15.10 Хто зверху? (12+).
17.00, 19.00 Любов на виживання.
21.00 Х/ф «Жiнка-кiшка».
23.00 Х/ф «Вавiлон нашої ери».
01.00 Т/с «Шлях чарiвника».
02.50 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00
Час новин.
06.25 Pro Вiйсько.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Бойовi кораблi».
08.15, 00.30 Д/с «Топ 10: Таємницi й
загадки».
09.30 Машина часу.
10.10, 11.10, 05.10 Д/с «Повiтрянi
воїни».
12.30 Стоп Реванш.
13.10, 14.10 Д/с «Масштабнi iнженернi
помилки».
15.30, 03.10 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Стежка вiйни».
18.10, 22.00 Д/с «Найбiльшi танковi
битви».
19.20, 01.15 «Країна».

Наш День
15.30, 03.10 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Стежка вiйни».
18.10, 22.00 Д/с «Найбiльшi танковi
битви».
19.20, 01.15 «Кондратюк у понедiлок».
21.40 Час-Time.
03.35, 04.10 Культ Ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»

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.
10.40, 03.45 Реальна мiстика.
12.45, 05.30 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Iсторiя одного злочину.
17.10 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мавки», 9 i 10 с.
23.30 Т/с «Дитина на мiльйон», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Дитина на мiльйон».

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
11.00 М/ф «Мухнемо на Мiсяць».
12.30 Х/ф «Знайомтесь: Бiлл».
14.15, 22.00, 02.15 «Орел i решка.
Навколо свiту».
16.15 Т/с «Я - зомбi».
18.00 «Орел i решка. Дива свiту».
00.00 Х/ф «Читець».
03.00 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

04.45, 04.55 «Top Shop».
05.45 Х/ф «Дiм - це храм».
08.50, 16.50, 20.50, 02.35 «Випадковий
свiдок».
09.25 Х/ф «Алмази для Марiї».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.05 «Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.40, 03.10 «Речовий доказ».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 Х/ф «Заражена».
04.00 «Правда життя».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд
Полтавою.
10.15, 00.35 Країна У.
11.15 Т/с «Батько рулить 2».
12.15, 15.15 4 весiлля.
14.15, 16.15, 01.50 Панянка-селянка.
17.15 Богиня шопiнгу. Екстремальний
сезон.
19.15 Т/с «Прибулець».
21.15 Х/ф «Подруги нареченої».
23.35 Одного разу в Одесi.
02.50 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.
21.40 Час-Time.
03.35, 04.10 Культ Ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00,
03.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.40, 04.10 Реальна мiстика.
12.45, 05.30 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Iсторiя одного злочину.
17.10 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мавки», 11 i 12 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с «Пiдкидьок», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Пiдкидьок».

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
10.35 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.15, 22.00, 01.45 «Орел i решка.
Навколо свiту».
16.15, 00.00 Т/с «Я - зомбi».
18.00 «Орел i решка. Дива свiту».
20.00 «Орел i решка. Дива свiту 2».
02.30 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.55 Х/ф «Поет i княжна».
07.55, 16.50, 20.50, 02.20 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.50
«Свiдок».
09.00 Х/ф «Йшов четвертий рiк вiйни...»
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.50, 01.30, 03.15 «Речовий доказ».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Легенди бандитської Одеси».
03.45 «Правда життя».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд
Полтавою.
10.15, 00.15 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець».
12.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстремальний сезон.
13.15, 15.15 4 весiлля.
14.15, 16.15, 01.15 Панянка-селянка.
21.15 Х/ф «Пригоди у Вегасi».
23.15 Одного разу в Одесi.
02.30 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.45 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк,
М. Шамановим та М. Матросовим.

nday.te.ua

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.45 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк,
М. Шамановим та М. Матросовим.
09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К.
Ашiон i П. Рольником.
11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В.
Фроловою i О. Близнюком.
13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Ю.
Шпачинською i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «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.

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
08.35, 01.55 Правда життя.
09.45, 00.45 Речовий доказ.
10.55, 18.20 Дикi тварини.
11.55, 16.50 Погляд зсередини.
12.55 Вiйна всерединi нас.
13.45, 19.45 Їжа богiв.
14.45 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
15.50, 21.45 Злам системи.
17.50 Боротьба за виживання.
18.50 Пiдроблена iсторiя.
20.45 Бойовий вiдлiк.
22.45 Невiдома Пiвденна Америка.
23.45 Смертельна Австралiя.
02.50 Бiзнес на залякуваннi.
03.45 Єврорабинi.
04.30 Потойбiччя. Сни.
05.15 Мiстична Україна.

Enter-фільм

05.50 Х/ф «Анничка».
07.10, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.40 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30 «Зорянi долi».
11.30 Х/ф «Про принцесу Ясочку».
13.20 Х/ф «Лорд Дракон».
15.20 Х/ф «Застава в горах».
17.10 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
19.00, 00.50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Людина нiзвiдки».
00.30 «Академiя смiху».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

Програма ТБ
18.15, 01.30 «Спецкор».
18.50, 02.00 «ДжеДАI».
20.25, 21.15 Т/с «Янголи».
22.05, 23.50 Т/с «Кiстки 6».
02.30 «Облом.UA».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».
07.50 М/ф «Качинi iсторiї».
08.40 М/ф «Темний плащ».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.20 Т/с «Друзi».
12.45 Т/с «Сишиш-шоу».
14.15 Т/с «СуперКопи».
16.50, 19.00 Т/с «Швидка».
20.00 Т/с «Новобранець».
23.50 Мамареготала. Найкраще.
Профiлактика.
05.00 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò

00.30, 04.00, 09.30, 13.30 Снукер. UK
Championship. Раунд 2.
01.35, 11.30, 12.30 Стрибки на лижах
з трамплiну. Кубок свiту. Рука.
HS 142.
02.30 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi.
Чоловiки. Спринт.
03.15 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi.
Жiнки. Спринт.
06.00, 07.15, 08.15 Лижне двоборство.
Кубок свiту. Рука. HS 142.
06.45 Лижне двоборство. Кубок свiту.
Рука. Гонка переслiдування. 5 км.
07.45, 09.00 Лижне двоборство. Кубок
свiту. Рука. Гонка переслiдування.
10 км.
14.45, 18.30, 20.45 Снукер. UK
Championship. Раунд 3.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 Мiлан - Фiорентiна. Чемпiонат
Iталiї.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Iнгулець - Олiмпiк. Чемпiонат
України.
10.00 «Великий футбол».
11.45 Топ-матч.
12.00 ПСЖ - Бордо. Чемпiонат Францiї.
13.50 Колос - Десна. Чемпiонат України.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Наполi - Рома. Чемпiонат Iталiї.
17.45 Мiнай - Зоря. Чемпiонат України.
19.30 Лiверпуль - Севiлья. Фiнал
(2015/16). Лiга Європи УЄФА.
21.40 Live. Дженоа - Парма. Чемпiонат
Iталiї.
23.40 Александрiя - Рух. Чемпiонат
України.

06.00, 19.25 Т/с «Опер за викликом 3».
09.45 «Загублений свiт».
14.40 Х/ф «Лiквiдатори».
16.20 Х/ф «Джон Вiк».

Профiлактика.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К.
Ашiон i П. Рольником.
11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В.
Фроловою i О. Близнюком.
13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Ю.
Шпачинською i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «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.

НЛО-ТБ

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
08.30, 01.55 Правда життя.
09.50, 00.45 Речовий доказ.
11.00, 17.50 Дикi тварини.
12.00, 16.50 Погляд зсередини.
13.00 Вiйна всерединi нас.
14.00, 19.45 Їжа богiв.
14.50 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
15.50 Злам системи.
17.20 Пiд iншим кутом.
18.50 Пiдроблена iсторiя.
20.45 Бойовий вiдлiк.
21.45 Вуличний генiй.
22.45 Невiдома Пiвденна Америка.
23.45 Зроби або помри.
05.35 Мiстична Україна.

Enter-фільм

05.45 Х/ф «Беремо все на себе».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Моя правда».
10.20 Х/ф «Як вийти замiж за короля».
11.50 Х/ф «Синьйор Робiнзон».
14.00 Т/с «Циган».
17.10 Х/ф «Безбатченко».
19.00, 00.45 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Дiловi люди».
00.30 «Академiя смiху».
02.55 «Зорянi долi».
03.15 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50, 01.55 «ДжеДАI».
06.30 Т/с «Ласко».
08.20 Х/ф «Бойовi свинi».
10.00, 17.20 «Загублений свiт».
13.50 Х/ф «Захисник».
15.25 Х/ф «Ефект колiбрi».
18.15, 01.25 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за викликом 4».
20.20, 21.10 Т/с «Янголи».
22.00, 23.45 Т/с «Кiстки 6».
02.25 «Облом.UA».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».

05.00 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
05.55 Програма передач.

06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».
07.50 М/ф «Качинi iсторiї».
08.40 М/ф «Темний плащ».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.20 Т/с «Друзi».
12.50 Т/с «Сишиш-шоу».
14.20 Т/с «СуперКопи».
16.50, 19.00 Т/с «Швидка».
20.00 Т/с «Новобранець».
23.35 Мамареготала. Найкраще.
03.20 Чистоплюї.
03.50 Роздовбаї.
04.40 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò
00.30, 04.00, 14.10, 14.45, 18.30, 20.45
Снукер. UK Championship. Раунд 3.
01.45 Стрибки на лижах з трамплiну.
Кубок свiту. Рука. HS 142.
02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден.
Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 1.
03.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден.
Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
06.00 Лижнi перегони. Кубок свiту.
Рука. Чоловiки i жiнки. Класичний
спринт.
07.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука.
Жiнки. Класика. 10 км.
07.45 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука.
Пасьют. Вiльний стиль. 10 км.
08.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука.
Чоловiки. Класика. 15 км.
09.00, 09.30, 10.00 Олiмпiйськi iгри.
«Foul Play».
10.30, 11.00, 11.30 Олiмпiйськi iгри.
«Всупереч усьому».
12.00 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».
13.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди».
Тiна Мазе.
13.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди».
Свiтлана Хоркiна.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
06.30 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат
України.
08.15 Наполi - Рома. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Мiнай - Зоря. Чемпiонат України.
12.10 «Великий футбол».
13.50 Аталанта - Верона. Чемпiонат
Iталiї.
16.00 Iнгулець - Олiмпiк. Чемпiонат
України.
17.50, 02.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.45, 05.30 Топ-матч.
19.00, 21.50 «Нiч Лiги чемпiонiв».
19.50 Live. Шахтар - Реал. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
22.30 Live. «Лiга чемпiонiв. Online».
00.25 Журнал Лiги Європи.
00.55 Колос - Десна. Чемпiонат України.
03.40 Монако - Нiм. Чемпiонат Францiї.
05.45 Програма передач.

Програма ТБ

nday.te.ua
2 грудня

Середа
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 03.35 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка Україна.
06.35 М/с «Попелюшка».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.10, 02.15, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20,
02.45 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Гранд готель».
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 23.35, 02.40, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.30 Т/с «Максимiлiан та Марiя Бургундська».
17.30 Нашi грошi.
18.55, 22.10 Д/с «Свiт дикої природи».
19.55, 23.40 Д/с «Боротьба за виживання».
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.35 Д/с «Суперчуття».
00.15 Т/с «Полдарк».
04.25 Д/ф «Одесити на Донбасi».

Êàíàë “1+1”

05.30, 09.25 «Життя вiдомих людей».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30 «ТСН».
11.25, 12.20, 14.15 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Великi вуйки 2».
22.45, 23.45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
00.50 Т/с «Мишоловка для кота».

Iíòåð

04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.10 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14.20, 15.15 «Речдок».
16.15, 21.00 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.20 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
00.00 Т/с «Тягар iстини 2».
01.50 Х/ф «Поклич мене в далечiнь
свiтлу».

ICTV

04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
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.
11.40, 13.15 Х/ф «План втечi 2».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.15 Х/ф «План втечi».
16.35, 21.25 Т/с «Пес».
17.50 Т/с «Козаки. Абсолютно брехлива iсторiя».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
22.40 Т/с «Фантом».
00.40 Х/ф «Тремтiння землi 3: Повернення в Перфекшен».
02.30 Анти-зомбi.

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Доктор Хаус».
05.55 Т/с «Комiсар Рекс».
08.50 МастерШеф. Професiонали.
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Про що мовчать жiнки.
20.15, 22.50 Т/с «Колiр пристрастi».
23.05 Т/с «Нiконов i Ко».
01.05 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мiстер Хутен i Ледi».
11.30 Х/ф «Чiхуахуа з Беверлi Хiллз 2».
13.00 Хто проти блондинок? (12+).
15.40 Хто зверху? (12+).
17.30, 19.00 Дiти проти зiрок.
20.40 Х/ф «Бетмен: Початок».
23.30 Х/ф «Пiвнiчний експрес».
01.40 Т/с «Шлях чарiвника».
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00
Час новин.
06.25 Стоп Реванш.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Бойовi кораблi».
08.15, 00.30 Д/с «Топ 10: Таємницi й
загадки».
09.30 Машина часу.
10.10, 11.10, 05.10 Д/с «Повiтрянi
воїни».
12.30 Спостерiгач.
13.10, 14.10 Д/с «Масштабнi iнженернi
помилки».
15.30, 03.10 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Стежка вiйни».
18.10, 22.00 Д/с «Найбiльшi танковi
битви».
19.20, 01.15 «Велика полiтика».
21.40 Час-Time.
03.35, 04.10 Культ Ура!

3 грудня

Четвер
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 03.35 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка Україна.
06.35 М/с «Попелюшка».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 18.50, 21.00,
23.10, 02.15, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 02.45
Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Гранд готель».
11.25 Телепродаж.
14.25 Бiатлон. Кубок свiту. II етап.
Спринт 10 км, чоловiки.
15.50 Д/ф «АУ» (Аутизм).
17.25 Бiатлон. Кубок свiту. II етап.
Спринт 7,5 км, жiнки.
19.10 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
19.55, 23.40 Д/с «Боротьба за виживання».
21.35, 23.35, 02.40, 05.50 Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.10 Д/с «Суперчуття».
00.15 Т/с «Полдарк».
04.25 Д/ф «Перехрестя Балу».

Êàíàë “1+1”

05.30, 09.25 «Життя вiдомих людей».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 05.05 «ТСН».
11.25, 12.20, 13.15, 14.15 «Одруження
наослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Великi вуйки 2».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Заборонений».
02.55 Т/с «Мишоловка для кота».

Iíòåð

05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14.20, 15.20 «Речдок».
16.20, 21.00 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 04.10 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
00.00 Т/с «Тягар iстини 2».
01.50 Х/ф «Iнтердiвчинка».

ICTV
04.20
04.30
04.35
05.00
05.45

Скарб нацiї.
Еврика!
Факти.
Т/с «Вiддiл 44».
Громадянська оборона.

Наш День

06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.50, 13.15 Х/ф «Тремтiння землi».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.15, 21.25 Т/с «Пес».
17.50 Т/с «Козаки. Абсолютно брехлива iсторiя».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 02.30 Анти-зомбi.
22.40 Т/с «Фантом».
00.45 Х/ф «Тремтiння землi 4: Легенда
починається».

ÑÒÁ

05.20 Т/с «Доктор Хаус».
06.00 Т/с «Комiсар Рекс».
08.55 МастерШеф. Професiонали.
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.50 Т/с «Колiр пристрастi».
23.05 Т/с «Нiконов i Ко».
01.05 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.20, 13.00, 02.30 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мiстер Хутен i Ледi».
11.00 Х/ф «Чiхуахуа з Беверлi Хiллз 3».
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Темний лицар».
00.10 Х/ф «Метро».
02.55 Служба розшуку дiтей.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00
Час новин.
06.25 Спостерiгач.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Бойовi кораблi».
08.15, 00.30 Д/с «Топ 10: Таємницi й
загадки».
09.30 Машина часу.
10.10, 11.10, 05.10 Д/с «Повiтрянi
воїни».
12.30 Невигаданi iсторiї.
13.10, 14.10 Д/с «Масштабнi iнженернi
помилки».
15.30, 03.10 Час «Ч».
16.20 Таємницi вiйни.
17.10, 23.10 Д/с «Стежка вiйни».
18.10, 22.00 Д/с «Найбiльшi танковi
битви».
19.20, 01.15 #Небайдужа.
21.40 Час-Time.
03.35, 04.10 Культ Ура!

Êàíàë «Óêðà¿íà»
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.
10.40, 03.40 Реальна мiстика.
12.45, 05.30 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Iсторiя одного злочину.
17.10 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мавки», 13 i 14 с.
23.30 Т/с «Дружина по обмiну», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Дружина по обмiну».

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Орел i решка. Шопiнг».
10.35 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.15, 22.00, 01.45 «Орел i решка.
Навколо свiту».
16.15, 00.00 Т/с «Я - зомбi».
18.00 «Орел i решка. Дива свiту 2».
02.30 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.15 Х/ф «Полiт золотої мушки».
08.00, 16.50, 20.50, 02.20 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.50
«Свiдок».
09.00 Х/ф «Зупинився потяг».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Таємницi кримiнального свiту».
14.40, 01.30, 03.20 «Речовий доказ».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Легенди бандитської Одеси».
04.00 «Правда життя».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд
Полтавою.
10.15, 00.05 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець».
12.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстремальний сезон.
13.15, 15.15 4 весiлля.
14.15, 16.15, 01.05 Панянка-селянка.
21.15 Х/ф «Чорний лицар».
23.05 Одного разу в Одесi.
02.20 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.45 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк,
М. Шамановим та М. Матросовим.
09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К.
Ашiон i П. Рольником.
11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В.
Фроловою i О. Близнюком.
13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Ю.
Шпачинською i В. Попович.

Êàíàë «Óêðà¿íà»
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.
10.40, 02.30 Реальна мiстика.
12.45 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Iсторiя одного злочину.
17.10 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мавки».
23.20 По слiдах.
00.00, 02.00 Х/ф «Сьомий гiсть».
01.30 Телемагазин.

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
10.35 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.15, 22.00, 01.45 «Орел i решка.
Навколо свiту».
16.15, 00.00 Т/с «Я - зомбi».
18.00 «Орел i решка. Дива свiту 2».
02.30 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

06.00 Х/ф «Сказання про двох братiв-близнюкiв».
07.50, 16.50, 20.50, 02.45 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.15
«Свiдок».
09.00 Х/ф «Вовча зграя».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Вартiсть життя».
14.40, 01.35, 03.30 «Речовий доказ».
18.20, 03.50 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Легенди бандитської Одеси».
04.50 «Top Shop».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд
Полтавою.
10.15, 00.00 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець».
12.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстремальний сезон.
13.15, 15.15 4 весiлля.
14.15, 16.15, 01.00 Панянка-селянка.
21.15 Х/ф «Рiздво з невдахами».
23.00 Одного разу в Одесi.
02.15 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.45 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк,
М. Шамановим та М. Матросовим.
09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К.
Ашiон i П. Рольником.
11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В.
Фроловою i О. Близнюком.
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16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською
та М. Вереснем.
22.00 «Середмiстя».

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса.
08.25, 01.55 Правда життя.
10.05, 00.45 Речовий доказ.
11.15, 17.55 Дикi тварини.
12.15 Погляд зсередини.
12.45, 16.55 Пiд iншим кутом.
13.15 Вiйна всерединi нас.
14.05, 19.50 Їжа богiв.
14.55 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
15.55, 21.45 Вуличний генiй.
18.55 Пiдроблена iсторiя.
20.45 Бойовi кораблi.
22.45 Невiдома Пiвденна Америка.
23.45 Зроби або помри.
02.45 Скарб.ua.

Enter-фільм

05.45 Х/ф «Сьомий маршрут».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
09.30 «Спогади».
10.00 «Моя правда».
10.50 Х/ф «Пригоди маленького Мука».
12.45 Х/ф «Перегони «Гарматне ядро».
14.35 Т/с «Циган».
17.35 Х/ф «В квадратi 45».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00, 01.25 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Двоє пiд однiєю парасолькою».
00.50 «Академiя смiху».
02.45 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 Т/с «Ласко».
07.45 Х/ф «Хороший, поганий, мертвий».
09.15, 17.15 «Загублений свiт».
14.00 Х/ф «Озеро акул».
15.45 Х/ф «Слiдопит».
18.15, 01.30 «Спецкор».
18.50, 02.00 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Опер за викликом 4».
20.25, 21.15 Т/с «Янголи».
22.05, 23.50 Т/с «Кiстки 6».
02.30 «Облом.UA».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НЛО-ТБ
06.15
07.30
07.50
08.40
09.30
11.20
12.50

Телемагазин.
М/ф «Людина-павук».
М/ф «Качинi iсторiї».
М/ф «Темний плащ».
М/с «Сiмпсони».
Т/с «Друзi».
Т/с «Сишиш-шоу».

13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Ю.
Шпачинською i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «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.
22.55 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.

МЕГА

06.00 Бандитський Київ.
08.20, 01.55 Правда життя.
09.30, 00.45 Речовий доказ.
10.40, 17.45 Дикi тварини.
11.40, 16.45 Пiд iншим кутом.
12.40 Вiйна всерединi нас.
13.40 Їжа богiв.
14.40 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
15.45, 21.45 Вуличний генiй.
18.45, 03.45 Пiдроблена iсторiя.
19.45 Секретнi матерiали давнини.
20.45 Бойовi кораблi.
22.45 Невiдома Пiвденна Америка.
23.45 Зроби або помри.

Enter-фільм

05.40 Х/ф «Безбатченко».
07.10, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.45 «Моя правда».
09.55 «Спогади».
10.55 «Зорянi долi».
12.35 Х/ф «Сьомий маршрут».
14.00 Х/ф «Єва хоче спати».
15.55 Х/ф «Беремо все на себе».
17.20 Х/ф «Тривожна недiля».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00, 00.50 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Сiм старих i одна дiвчина».
00.30 «Академiя смiху».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50, 02.15 «ДжеДАI».
06.30 Т/с «Ласко».
08.20 Х/ф «Атака на королеву».
10.10, 17.15 «Загублений свiт».
14.00 Х/ф «Широко крокуючи».
15.25 Х/ф «Вiддача».
18.15, 01.45 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за викликом 4».
22.20, 00.05 Т/с «Кiстки 6».
02.45 «Облом.UA».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НЛО-ТБ
06.15
07.30
07.50
08.40
09.30
11.20

Телемагазин.
М/ф «Людина-павук».
М/ф «Качинi iсторiї».
М/ф «Темний плащ».
М/с «Сiмпсони».
Т/с «Друзi».

14.00 Т/с «СуперКопи».
16.40, 19.00 Т/с «Швидка».
20.00 Т/с «Новобранець».
23.40 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
03.55 Роздовбаї.
04.40 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò
00.30, 04.00, 09.30, 14.00 Снукер. UK
Championship. Раунд 3.
01.35 Ралi. ERC. Огляд.
02.05 Лижне двоборство. Кубок свiту.
Рука. Гонка переслiдування. 10 км.
02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден.
Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 1.
03.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден.
Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
06.00 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi.
Чоловiки. Iндивiдуальнi перегони.
07.00 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi.
Чоловiки. Спринт.
07.45 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi.
Жiнки. Iндивiдуальнi перегони.
08.45 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi.
Жiнки. Спринт.
11.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука.
Жiнки. Класика. 10 км.
12.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука.
Пасьют. Вiльний стиль. 10 км.
12.45 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука.
Чоловiки. Класика. 15 км.
13.30 Лижнi перегони. Кубок свiту.
Рука. Чоловiки. Пасьют. Вiльний
стиль. 15 км.
14.45, 18.30, 20.45 Снукер. UK
Championship. Раунд 4.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 Мiнай - Зоря. Чемпiонат України.
07.45 Журнал Лiги Європи.
08.15, 13.50 Лiверпуль - Аякс. Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Порту - Ман Сiтi. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
12.10 Наполi - Рома. Чемпiонат Iталiї.
16.00, 18.40 «Нiч Лiги чемпiонiв».
16.50 Шахтар - Реал. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
19.20 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв
УЄФА.
19.30, 05.25 Топ-матч.
19.40 Live. Iстанбул Башакшехiр - Лейпцiг. Лiга чемпiонiв УЄФА.
21.50 Live. «Лiга чемпiонiв. Online».
23.55 Севiлья - Челсi. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
01.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
02.40 Ювентус - Динамо (К). Лiга чемпiонiв УЄФА.
04.30 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
05.45 Програма передач.
12.50 Т/с «Сишиш-шоу».
14.10 Т/с «СуперКопи».
16.50, 19.00 Т/с «Швидка».
20.00 Т/с «Новобранець».
23.45 Мамареготала. Найкраще.
03.20 Чистоплюї.
03.45 Роздовбаї.
04.20 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò
00.30, 04.00, 09.30, 18.45, 20.45 Снукер.
UK Championship. Раунд 4.
01.35 Лижнi перегони. Кубок свiту.
Рука. Жiнки. Пасьют. Вiльний
стиль. 10 км.
02.00 Лижнi перегони. Кубок свiту.
Рука. Чоловiки. Пасьют. Вiльний
стиль. 15 км.
02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Цюрс.
Жiнки. Паралельний слалом.
03.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Цюрс.
Чоловiки. Паралельний слалом.
06.00 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок свiту. Рука. HS 142.
Квалiфiкацiя.
07.00, 08.15 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок свiту. Рука. HS 142.
11.30, 15.50 Бiатлон. Кубок свiту.
Контiолахтi. Жiнки. Iндивiдуальнi
перегони.
12.10, 16.35, 17.20 Бiатлон. Кубок свiту.
Контiолахтi. Жiнки. Спринт.
12.55 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi.
Чоловiки. Iндивiдуальнi перегони.
13.35, 14.20 Бiатлон. Кубок свiту.
Контiолахтi. Чоловiки. Спринт.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 13.20, 18.30 Журнал Лiги Європи.
06.30 Порту - Ман Сiтi. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
08.15 Iстанбул Башакшехiр - Лейпцiг.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Севiлья - Челсi. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
12.10, 03.10 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.05 Топ-матч.
13.50 «Лiга чемпiонiв. Online».
16.00 Ювентус - Динамо (К). Лiга чемпiонiв УЄФА.
17.50 «Нiч Лiги чемпiонiв».
19.00, 21.50 «Шлях до Гданська».
19.50 Live. Зоря - Лестер. Лiга Європи
УЄФА.
22.30 Live. «Лiга Європи. Online».
00.25 Огляд середи. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
01.20 Мiлан - Селтiк. Лiга Європи УЄФА.
04.00 Арсенал - Рапiд. Лiга Європи
УЄФА.
05.45 Програма передач.
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П’ятниця
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.30 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка Україна.
06.35 М/с «Попелюшка».
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.15, 02.15, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна студiя.
09.00 Божественна лiтургiя Православної Церкви України.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 23.40, 02.40, 05.50 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.30 Т/с «Максимiлiан та Марiя Бургундська».
17.25 VoxCheck.
17.30 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Свiт дикої природи».
19.55, 23.50 Д/с «Боротьба за виживання».
21.45 «Я - Патрiк Свейзi».
00.15 Т/с «Полдарк».
02.50 «Зворотнiй вiдлiк».

Êàíàë “1+1”

05.30, 09.25, 02.45 «Життя вiдомих
людей».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 03.45 «ТСН».
11.35, 12.20, 14.15 «Великi випуски з
Антоном Птушкiним».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45, 00.45 «Лiга смiху».
22.45 «Вечiрнiй квартал».
00.00 «#Гуднайтшоу».
05.00 «Свiтське життя».

Iíòåð

04.55 «Телемагазин».
05.25, 23.00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14.20, 15.20, 00.50 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 01.50 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
21.00 «Мир i вiйна».
03.20 «Чекай на мене. Україна».

ICTV

04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 01.15 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 Анти-зомбi.
11.05, 17.25, 00.00 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 3».
15.25, 16.15, 20.10 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
22.55 «На трьох 8».
01.45 Х/ф «Тремтiння землi 3: Повернення в Перфекшен».
03.30 Я зняв!

ÑÒÁ

05.25 Т/с «Коли ми вдома».
06.20, 19.00, 22.50 Холостячка Ксенiя
Мiшина.
10.10, 23.30 Як вийти замiж.
11.20, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
00.35 Про що мовчать жiнки.

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мiстер Хутен i Ледi».
10.00 Суперiнтуїцiя.
12.00 Любов на виживання.
14.00 Аферисти в мережах.
16.00 Х/ф «Iнферно».
18.40 Х/ф «Перевага».
21.00 Х/ф «Темний лицар: Вiдродження
легенди».
00.30 Х/ф «Пiдйом з глибини».
02.30 Служба розшуку дiтей.
02.35 Зона ночi.

5 êàíàë

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00
Час новин.
06.25 Невигаданi iсторiї.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Бойовi кораблi».
08.15, 00.30 Д/с «Топ 10: Таємницi й
загадки».
09.30 Машина часу.
10.10, 11.10, 05.10 Д/с «Повiтрянi
воїни».
12.30 На власнi очi.
13.10, 14.10 Д/с «Масштабнi iнженернi
помилки».
15.30, 03.10 Час «Ч».
16.20 Кендзьор.
17.20, 23.10 Д/с «Стежка вiйни».
18.10, 22.00 Д/с «Найбiльшi танковi
битви».
19.20, 01.15 «Полiтклуб з Вiталiєм
Портнiковим».
21.40 Час-Time.
03.35, 04.10 Культ Ура!

5 грудня

Субота
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.45, 02.40,
04.00, 05.35 Новини.
07.10 М/с «Чорний пiрат».
08.05, 19.25 Д/с «Тваринна зброя».
09.05 Вiдтiнки України.
09.40 Музеї. Як це працює.
10.10 Х/ф «Мрiя любовi».
12.00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
12.30 Д/с «Таємницi Сонячної системи».
13.30 Телепродаж.
14.15 Бiатлон. Кубок свiту. II етап. Переслiдування 12,5 км, чоловiки.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.10 Бiатлон. Кубок свiту. II етап. Естафета 4х6 км, жiнки.
17.30 Х/ф «Iсус. Бог i людина», 1 с.
20.30, 02.05 Д/с «Суперчуття».
21.25 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
22.00 Х/ф «Тепер я буду любити тебе».
00.10, 02.30, 04.25, 05.25 Погода.
00.15 Д/ф «Гiдра».
01.35 #@)?$0 з Майклом Щуром.
04.30 Бюджетники.

Êàíàë “1+1”

06.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
19.30, 05.15 «ТСН».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Жiночий квартал».
22.20 «Вечiрнiй квартал».
23.15 «Свiтське життя».
01.15 «Великi випуски з Антоном Птушкiним».

05.50 Т/с «Копи на роботi».
07.20 «На трьох».
10.15, 13.00 Т/с «Пес».
12.45 Факти. День.
16.35 Х/ф «П`ята хвиля».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Розлом Сан-Андреас».
21.25 Х/ф «Годзила».
23.40 Х/ф «Епiдемiя страху».
01.40 Х/ф «Тремтiння землi 4: Легенда
починається».

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.50, 10.55 Т/с «Колiр пристрастi».
07.50 Неймовiрна правда про зiрок.
17.00, 22.45 Хата на тата.
19.00 МастерШеф.
00.45 Я соромлюсь свого тiла.

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.20 Вар`яти.
07.50, 10.00 Орел i решка.
12.10 Lе Маршрут.
13.20 Хто зверху? (12+).
15.20 Х/ф «Жiнка-кiшка».
17.40 Х/ф «Повернення Супермена».
21.00 Х/ф «Бетмен проти Супермена».
23.55 Х/ф «Одного разу в Голiвудi».

5 êàíàë

04.45 «Телемагазин».
05.15, 03.05 «Орел i решка. Шопiнг».
05.55 «Слово Предстоятеля».
06.05 Х/ф «Дайте книгу скарг».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.10 Х/ф «Вiдпустка за власний рахунок».
13.50 Х/ф «Суєта суєт».
15.40 Х/ф «Найпривабливiша i найсимпатичнiша».
17.15 Т/с «Несолодка пропозицiя»,
1 i 2 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Несолодка пропозицiя»,
3 i 4 с.
22.00 «Бенефiс Фiлiпа Кiркорова».
00.50 Х/ф «Бебi-бум».
02.35 «Подробицi» - «Час».
03.45 М/ф.
04.25 Х/ф «Три плюс два».

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00,
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.
06.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
07.10, 16.10 Д/с «Бойовi кораблi».
07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.15 Д/с «Топ 10: Таємницi й загадки».
08.40 Натхнення.
09.30, 02.10 Машина часу.
10.10 Медекспертиза.
10.30 Майстри ремонту.
11.10 Гончаренко рулить.
11.35, 15.40 На власнi очi.
12.15 Х/ф «Несправедливiсть».
15.15 Є сенс.
17.10, 23.10 Д/с «Стежка вiйни».
18.15 Pro Вiйсько.
18.30 Невигаданi iсторiї.
19.15 Стоп Реванш.
19.35 Спостерiгач.
20.10, 05.10 Рандеву.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Д/с «Найбiльшi танковi битви».
00.10 Кiнозлива.
00.25 Х/ф «Голод-33».
03.20, 04.10 Культ Ура!

05.00 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!
05.20 Факти.

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 03.30 Реальна мiстика.
08.40 Т/с «Невiдправлений лист».

Iíòåð

ICTV

Êàíàë «Óêðà¿íà»

Наш День nday.te.ua
Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.30 Т/с «Виклик».
13.35 Т/с «Тiнь минулого», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Тiнь минулого».
18.00 Гучна справа.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Шукаю тебе», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Шукаю тебе».
04.30 Реальна мiстика.

Ê1

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Орел i решка. Шопiнг».
10.25 Х/ф «Вихiднi!»
12.00 «Орел i решка. Дива свiту 2».
13.00 «Орел i решка. Дива свiту».
16.10, 22.00, 01.35 «Орел i решка.
Навколо свiту».
18.15 Х/ф «Мерайа Мундi та скринька
Мiдаса».
20.10 Х/ф «Особливо небезпечна».
00.00 Т/с «Я - зомбi».
02.30 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

05.50 Х/ф «Тричi про кохання».
07.50, 17.30, 20.50, 02.25 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.55
«Свiдок».
09.00 Х/ф «Лише одна нiч».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50, 04.00 «Правда життя».
14.45, 01.10, 02.40 «Речовий доказ».
16.50 «Нашi права».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Легенди бандитської Одеси».
05.00 «Top Shop».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд
Полтавою.
10.15, 00.00 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець».
12.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстремальний сезон.
13.15, 15.15 4 весiлля.
14.15, 16.15, 01.00 Панянка-селянка.
21.15 Х/ф «Готель «Гранд Будапешт».
23.00 Одного разу в Одесi.
02.15 Теорiя зради.
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк,
М. Шамановим та М. Матросовим.
09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К.
Ашiон i П. Рольником.
12.50, 15.20 Т/с «Вiражi долi».
17.00 Т/с «Якщо ти мене пробачиш»,
1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Якщо ти мене пробачиш».
23.00 Т/с «Вибираючи долю», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Вибираючи долю».

Ê1

06.30
08.00
08.35
09.15
11.15

«Top Shop».
М/с «Кротик i Панда».
«Ух ти show».
«Орел i решка. Шопiнг».
Х/ф «Мерайа Мундi та скринька
Мiдаса».
13.10 Х/ф «Особливо небезпечна».
15.00 «Орел i решка. Шаленi вихiднi».
23.00 «Орел i решка. Шаленi вихiднi.
Невидане».
00.00 Х/ф «Хлоя».
01.45 «Бiйцiвський клуб».
02.30 «Нiчне життя».

ÍÒÍ

06.00 Х/ф «Доля людини».
07.55 Х/ф «Тегеран-43».
10.55 Х/ф «У небi «Нiчнi вiдьми».
12.30 «Легенди карного розшуку».
15.30, 02.45 «Випадковий свiдок».
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00, 02.15 «Свiдок».
19.30 Х/ф «На Вас чекає громадянка
Никанорова».
21.15 Х/ф «Час вiдплати».
23.30 Х/ф «Небезпечний пасажир».
01.05 «Хвороби-вбивцi».
03.20 «Речовий доказ».
04.00 «Легенди бандитського Києва».
04.50 «Top Shop».

ÒÅÒ
06.00
10.45
12.30
14.30
16.30
19.00
23.00
01.00
02.15
03.00
05.50

ТЕТ Мультиранок.
М/ф «Епiк».
Х/ф «Монте-Карло».
Х/ф «Пригоди у Вегасi».
Х/ф «Подруги нареченої».
Одного разу пiд Полтавою.
Х/ф «Хочу як ти».
Панянка-селянка.
Теорiя зради.
Вiталька.
Кориснi пiдказки.

Прямий

09.00, 13.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Репортер». Новини.
10.10, 21.30 «Влада хохотала».
10.35 «Мiнiстерство правди».
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
14.15 Концерт.
17.00 «Щасливе iнтерв`ю».
18.00 «Анатомiя тижня».
20.00 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
20.30 «Вiйна за незалежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiжнародний огляд
з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.

11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В.
Фроловою i О. Близнюком.
13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Ю.
Шпачинською i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.00 «Watchdogs».
18.30 «Влада хохотала».
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство правди».

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.20, 01.55 Правда життя.
09.30, 00.45 Речовий доказ.
10.40 Дикi тварини.
11.40, 13.40 Їжа богiв.
12.40 Вiйна всерединi нас.
14.40 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
15.40, 21.45 Вуличний генiй.
16.40, 23.45 Зроби або помри.
17.40, 22.45 Невiдома Пiвденна Америка.
18.40 Пiдроблена iсторiя.
19.45 Секретнi матерiали давнини.
20.45 Бойовi кораблi.
03.10 Там, де нас нема.
04.50 Мiстична Україна.

Enter-фільм

06.05 Х/ф «В квадратi 45».
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.15 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.00, 02.40 «Зорянi долi».
11.05 Х/ф «Чекаючи вантаж на рейдi
Фучжоу бiля Пагоди».
13.35 Х/ф «Загадковий пасажир».
15.30 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
17.20 Х/ф «Мачуха».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «До Чорного моря».
00.20 Х/ф «Матрос з «Комети».
03.00 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.20 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 18.50, 02.50 «ДжеДАI».
06.35 Т/с «Ласко».
08.25 Х/ф «Декiру: Три каменi».
10.00, 17.20 «Загублений свiт».
14.00 Х/ф «40 днiв та ночей».
15.45 Х/ф «Помпеї: Апокалiпсис».
18.15, 02.20 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Голодний кролик атакує».
21.25 Х/ф «211».
23.10 Х/ф «Допит».
00.50 Х/ф «Мега-акула проти Крокозавра».
03.20 «Облом.UA».
03.50 «Цiлком таємно-2017».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
06.35 Скарб.ua.
07.30 Прихована реальнiсть.
09.20 Речовий доказ.
10.25 Їжа богiв.
11.25, 00.00 Секретнi матерiали давнини.
12.25 Зроби або помри.
13.25, 21.00 Злам системи.
16.25 Невiдома Пiвденна Америка.
18.25 Брама часу.
01.00, 04.50 Мiстична Україна.
01.45 Бандитська Одеса.

Enter-фільм

06.00 Х/ф «Вечiр напередоднi Iвана
Купала».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.35 «Моя правда».
09.30, 02.45 «Зорянi долi».
10.25 Х/ф «Клара i Франциск».
14.25 Х/ф «Безвiсти зниклий».
15.50 Х/ф «Товариш генерал».
17.25 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд переслiдування».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Х/ф «Казка про жiнку i чоловiка».
00.35 Х/ф «Сповiдь Дон Жуана».
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00, 09.25 «ДжеДАI».
10.25 «Загублений свiт».
15.10 Х/ф «Майор Пейн».
17.00 Х/ф «Ледi Кривавий бiй».
18.55 Х/ф «Бандитки».
20.40 Х/ф «Примарний патруль».
22.15 Х/ф «Битва проклятих».
00.00 Х/ф «Гiрськi акули».
01.35 «Облом.UA».
03.15 «Цiлком таємно-2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин.
07.20, 16.30, 23.15 Мамареготала.
Найкраще.
09.20 М/ф «Чiп i Дейл: Бурундуки-рятiвники».
11.30 Check-in. Україна.
13.30 Середземноморський Check-in.
18.30 Х/ф «Конан-руйнiвник».
20.40 Х/ф «Iсторiя лицаря».
03.10 Чистоплюї.
04.00 Роздовбаї.
04.45 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò

00.30, 04.00, 08.00 Снукер. UK
Championship. 1/4 фiналу.
01.35, 07.00 Стрибки на лижах з
трамплiну. Нижнiй Тагiл. HS 134.
Чоловiки. Квалiфiкацiя.
02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi.
Жiнки. Слалом. Спроба 1.

Програма ТБ
НЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».
07.50 М/ф «Качинi iсторiї».
08.40 М/ф «Темний плащ».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.20 Т/с «Друзi».
12.45 Т/с «Сишиш-шоу».
14.00 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
20.00 Х/ф «Роккi 4».
21.55, 23.25 Мамареготала. Найкраще.
23.00 «Без краватки».
03.15 Чистоплюї.
04.05 Роздовбаї.
04.55 Оттак мастак!

ªâðîñïîðò

00.30, 04.00, 09.30 Снукер. UK
Championship. Раунд 4.
01.35, 08.30, 14.00 Бiатлон. Кубок свiту.
Контiолахтi. Жiнки. Спринт.
02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi.
Жiнки. Слалом. Спроба 1.
03.15, 12.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту.
Левi. Жiнки. Слалом. Спроба 2.
06.00 Лижне двоборство. Кубок свiту.
Рука. Гонка переслiдування. 10 км.
06.30 Лижнi перегони. Кубок свiту.
Рука. Чоловiки i жiнки. Класичний
спринт.
07.30, 13.00 Бiатлон. Кубок свiту.
Контiолахтi. Чоловiки. Спринт.
11.30, 15.00 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок свiту. Рука. HS 142.
16.25 Стрибки на лижах з трамплiну.
Нижнiй Тагiл. HS 134. Чоловiки.
Квалiфiкацiя.
17.45, 18.30, 20.45 Снукер. UK
Championship. 1/4 фiналу.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 03.30, 04.35 Топ-матч.
06.10, 23.20 Лiверпуль - Аякс. Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.10 Севiлья - Челсi. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Мiлан - Селтiк. Лiга Європи УЄФА.
12.05, 04.50 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.00, 01.40 Нiцца - Байєр. Лiга Європи
УЄФА.
14.45, 21.35, 03.40 Огляд матчiв. Лiга
Європи УЄФА.
16.00, 18.40 «Шлях до Гданська».
16.50 Зоря - Лестер. Лiга Європи УЄФА.
19.20 «Суперматчi». Лiга Європи УЄФА.
19.30 Ювентус - Динамо (К). Лiга чемпiонiв УЄФА.
21.20 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв
УЄФА.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Передмова до
туру.
01.10 Чемпiонат Францiї. Передмова
до туру.
05.45 Програма передач.
03.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi.
Жiнки. Слалом. Спроба 2.
06.00 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi.
Жiнки. Спринт.
09.30 Санний спорт. Кубок свiту. Iнсбрук. Жiнки. Спроба 2.
09.50 Санний спорт. Кубок свiту. Iнсбрук. Двiйки. Спроба 2.
10.20 Санний спорт. Кубок свiту. Альтенберг. Двiйки. Спроба 1.
11.15, 13.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту.
Валь д`Iзер. Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 1.
12.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. СанктМорiц. Жiнки. Супергiгант.
14.20 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь
д`Iзер. Чоловiки. Слалом-гiгант.
Спроба 2.
15.30 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi.
Чоловiки. Гонка переслiдування.
16.00 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi.
Жiнки. Естафета.
17.30 Стрибки на лижах з трамплiну.
Нижнiй Тагiл. HS 134.
19.15 Санний спорт. Кубок свiту. Альтенберг. Двiйки. Спроба 2.
19.45 Санний спорт. Кубок свiту. Альтенберг. Жiнки. Спроба 1.
20.15 Санний спорт. Кубок свiту. Альтенберг. Жiнки. Спроба 2.
20.50 Снукер. UK Championship. 1/2
фiналу.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 Нiм - Марсель. Чемпiонат Францiї.
07.45, 15.10 Чемпiонат Iталiї. Передмова
до туру.
08.15 Мiлан - Селтiк. Лiга Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Шахтар - Реал. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
12.15, 17.55 Огляд матчiв. Лiга Європи
УЄФА.
13.10 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв
УЄФА.
13.20 Зоря - Лестер. Лiга Європи УЄФА.
15.55 Live. Спецiя - Лацiо. Чемпiонат
Iталiї.
18.50 Топ-матч.
18.55 Live. Ювентус - Торiно. Чемпiонат
Iталiї.
20.55 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
21.40 Live. Iнтер - Болонья. Чемпiонат
Iталiї.
23.40 Огляд середи. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
00.35 Львiв - Iнгулець. Чемпiонат України.
02.20 Арсенал - Рапiд. Лiга Європи
УЄФА.
04.05 Шахтар - Мiнай. Чемпiонат України.
05.55 Програма передач.

nday.te.ua Наш День

Програма ТБ

6 грудня

Неділя
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.45, 01.10,
02.40, 04.00, 05.35 Новини.
07.10 М/с «Чорний пiрат».
08.05 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
09.00 Божественна Лiтургiя Православної Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Католицької Церкви в Українi.
13.40 Бiатлон. Кубок свiту. II етап. Естафета 4х7,5 км, чоловiки.
15.00, 20.00, 00.10 Спецпроєкт «Спадок».
15.35 Телепродаж.
16.10 Бiатлон. Кубок свiту. II етап. Переслiдування, 10 км, жiнки.
17.00 Студiя «Бiатлон».
17.20 Добровольцi.
18.15 Д/ф «Северин Наливайко».
20.25 Д/с «Боротьба за виживання».
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф «Безмежне Саргасове море».
00.40 #ВУкраїнi.
01.35 Д/ф «Одесити на Донбасi».
02.30, 05.25 Погода.
04.25 Д/ф «Вибiр».

08.25 Громадянська оборона.
09.25, 13.00 Т/с «Розтин покаже».
12.45 Факти. День.
14.10 Х/ф «Годзила».
16.30 Х/ф «Розлом Сан-Андреас».
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «2012».
00.25 Х/ф «Загибель Лос-Анджелеса».

ÑÒÁ
05.15
05.40
08.15
12.00
15.00
19.00
20.00
21.10
23.10

Т/с «Коли ми вдома».
Х/ф «Кiн-дза-дза».
МастерШеф.
Хата на тата.
СуперМама.
Слiдство ведуть екстрасенси.
Один за всiх.
Я соромлюсь свого тiла.
Таємницi ДНК.

Íîâèé êàíàë

06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.20 Дiти проти зiрок.
09.00 Х/ф «Бетмен: Початок».
12.00 Х/ф «Повернення Супермена».
15.00 Х/ф «Бетмен проти Супермена».
18.10 Х/ф «Диво-жiнка».
21.00 Х/ф «Я, робот».
23.10 Х/ф «Пiдйом з глибини».
01.10 Вар`яти.

Êàíàë “1+1”

5 êàíàë

06.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.25, 10.45 «Великi випуски з Антоном
Птушкiним 2».
11.45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
12.45, 00.55 «Свiт навиворiт».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 Х/ф «Дiамантова рука».
23.00 Х/ф «Побачення у Вегасi».

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Час новин.
06.10, 10.10, 11.10 Д/с «Повiтрянi
воїни».
07.10, 16.10 Д/с «Бойовi кораблi».
07.50 Актуально: Економiка. Полiтика.
Соцiум.
08.15 Невигаданi iсторiї.
08.35, 15.45 Vоїн - це я!
08.45 Натхнення.
09.25 Хронiка тижня.
12.25 Х/ф «Несправедливiсть».
15.25 Медекспертиза.
17.10 Д/с «Стежка вiйни».
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня
з А. Мiрошниченко.
19.15 Спостерiгач.
19.35 Стоп Реванш.
20.10, 02.15 Машина часу.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
22.00 Д/с «Найбiльшi танковi битви».
23.10 Кiнозлива.
23.25 Х/ф «Голод-33».
01.55 Огляд преси.
03.15, 04.20 Культ Ура!

Iíòåð

05.45 Х/ф «Синьйор Робiнзон».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
12.00 «Речдок. Особливий випадок».
16.40, 20.30 Т/с «Детектив Ренуар».
20.00 «Подробицi».
21.35 Х/ф «В зонi особливої уваги».
23.45 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
01.20 «Речдок».

ICTV

05.00 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!
05.15 Факти.
05.40, 02.00 Анти-зомбi.
06.35 Теорiя змови.
07.30 Секретний фронт.

Êàíàë «Óêðà¿íà»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.

Програма місцевих телеканалів
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15 Шалене стажування
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Одна чашка кави»
«Кіндер ШОУ»
Понеділок, 30 листопада 16.40
17.30 Українські традиції
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб 19.30 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.00 Спогади
22.00, 00.30, 03.30 Провінційні 21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Тринадцять» +16
вісті. Тиждень
08.00, 21.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Древо
Четвер, 3 грудня
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.55, 22.35 Добрі традиції
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
11.15 Справжня ціна
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00,
11.30 Спогади
22.00, 00.30, 03.30 Провін12.00, 02.30 Хіт-парад
ційні вісті.
14.10 Межа правди
07.35 Сім’я від А до Я
15.10 Шалене стажування
08.30, 17.00 Древо
17.30 Про нас
09.00, 00.15 Час-Tайм
19.30 Наші вітання
09.15 За спорт
20.00 На контролі
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
21.30 Сільський календар
11.15, 21.35 Майстер-клас з Н. Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Міранда з кри- 11.30, 20.30 Спогади
гою» +16
12.00, 02.30 Хіт-парад
01.00 Х.ф.«Секс і міссіс Ікс» +16
14.10 Українські традиції
14.30 Євромакс
15.00, 21.00 Обираємо життя
Вівторок, 1 грудня
15.30 Машина часу
19.55 Добрі традиції
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб 15.45,
17.30 «Гал-кліп»
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
19.30
Наші
вітання
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 20.00 Відкрита
зона
22.00, 00.30, 03.30 Провін- 22.35, 04.00 Х.ф.«Прекрасна
Рита»
ційні вісті.
01.00 Х.ф.«Тринадцять» +16
07.35 Сільський календар
08.00 На контролі
09.00, 00.15 Час-Tайм
П’ятниця, 4 грудня
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб
11.15 Українські традиції
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
11.30 Єдина країна
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00,
12.00, 21.20 Добрі традиції
22.00, 00.30, 03.30 Провін12.05, 02.30 Хіт-парад
ційні вісті.
14.10 Х.ф.«Велика порожнеча»
07.35 Відкрита зона
17.00 Древо
08.00 Завтра-сьогодні
17.30 Смачна мандрівка
08.30, 17.00 Древо
19.30 Наші вітання
09.00, 00.15 Час-Tайм
20.00 Відкрита зона
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
20.30 Спогади
11.15 Машина часу
21.00 Машина часу
11.30 Обираємо життя
21.30 «Гал-кліп»
12.00, 02.30 Хіт-парад
22.35, 04.00 Х.ф.«Аватар» +16
14.10, 01.00 Х.ф.«Остання воля»
01.00 Х.ф.«Велика порожнеча»
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
Середа, 2 грудня
20.00 Сільський календар
Спогади
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб 20.30
21.00 Українські традиції
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
Добрі традиції
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.20
Єдина країна
22.00, 00.30, 03.30 Провін- 21.30
22.35,
04.00 Х.ф.«Поспішне рішенційні вісті.
ня» +16
07.35 Відкрита зона
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Древо
Субота, 5 грудня
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
06.00, 10.15, 15.00 Кіндер клуб

TV-4

09.20 Т/с «Мавки».
17.00 Т/с «Вiрна подруга», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21.00 Т/с «Вiрна подруга».
23.00 Т/с «Ноти любовi», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Ноти любовi».
03.15 Агенти справедливостi.

Ê1

06.30
08.00
08.35
09.10
11.00
12.45
00.00
01.50
02.40

ÍÒÍ

«Top Shop».
М/с «Кротик i Панда».
«Ух ти show».
Х/ф «Вихiднi!»
Х/ф «Любовний менеджмент».
«Орел i решка. Навколо свiту».
Х/ф «Герой мiсяця».
«Бiйцiвський клуб».
«Нiчне життя».

05.50
07.35
07.40
08.15
11.45

Х/ф «Жiночi радощi та печалi».
«Слово Предстоятеля».
«Будьте здоровi».
«Страх у твоєму домi».
Х/ф «На Вас чекає громадянка
Никанорова».
13.20 Х/ф «Без року тиждень».
14.45 Х/ф «Морський характер».
16.45 Х/ф «Час вiдплати».
19.00 Х/ф «Вони воювали за Батькiвщину».
22.05 Х/ф «Драконовi оси».
23.40 Х/ф «Небезпечний пасажир».
01.10 «Речовий доказ».

ÒÅÒ

06.00 ТЕТ Мультиранок.
12.00 М/ф «Норм: Ключi вiд королiвства».
13.45 Х/ф «За блакитними дверима».
15.20 Х/ф «Рiздво з невдахами».
17.10 Х/ф «Чорний лицар».
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Х/ф «Готель «Гранд Будапешт».
01.15 Теорiя зради.
02.15 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
17.00, 18.00 «Репортер». Новини.
09.15 «Медексперт» з К. Трушик.
10.10 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
10.30 «Watchdogs».
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.10 «Ехо України» з М. Ганапольським.
14.15 Концерт.
17.10 «Про особисте» з Н. Фiцич.
18.10 «Анатомiя тижня».
20.00 «Мiнiстерство правди».
20.20 «Про вiйсько».
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.00 «Влада хохотала».
22.30 «Щасливий день з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.

06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35, 10.30 Про нас
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30 Обираємо життя
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30 Шалене стажування
11.00 На контролі
12.00 Майстер-клас з Наталкою
Фіцич
12.30, 00.30 Х.ф.«Останній подарунок»
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Те, що любиш
17.00, 03.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10 Ірина Федишин. Велике інтерв”ю
21.50, 03.45 Х.ф.«Ідеальний шторм»
+16
00.10 Вікно в Америку
02.30 Завтра-сьогодні

Неділя, 6 грудня
06.00 Огляд світових подій
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40 Українські традиції
09.00 Справжня ціна
09.30 У фокусі Європа
10.00 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ
м.Тернополя
11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Сім’я від А до Я
15.30 Древо
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
16.30, 03.00 Огляд світових подій
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті.
Тиждень
20.00 Обираємо життя
21.00 Шалене стажування
22.15, 04.15 Х.ф.«10 кроків до успіху» +16
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Поспішне рішення» +16
02.30 «Гал-кліп»

UA: Тернопіль

№46 (382) /25 листопада - 1 грудня 2020 р. 17
МЕГА

ªâðîñïîðò

06.00 Бандитська Одеса.
06.25 Скарб.ua.
07.20 Прихована реальнiсть.
09.10 Речовий доказ.
10.20 Їжа богiв.
11.20 Вуличний генiй.
12.20 Зроби або помри.
13.20, 21.00 Злам системи.
16.20 Невiдома Пiвденна Америка.
17.20 Дикi тварини.
18.20 Брама часу.
00.00 Секретнi матерiали давнини.
01.00 Мiстична Україна.
01.45 Теорiя Змови.

00.35, 07.15, 17.00 Стрибки на лижах з
трамплiну. Нижнiй Тагiл. HS 134.
01.30, 12.00, 18.45 Гiрськi лижi. Кубок
свiту. Санкт-Морiц. Жiнки. Супергiгант.
02.30, 09.30, 10.50 Гiрськi лижi. Кубок
свiту. Валь д`Iзер. Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 1.
03.15, 10.00, 13.45 Гiрськi лижi. Кубок
свiту. Валь д`Iзер. Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
04.00, 05.00, 08.00 Снукер. UK
Championship. 1/2 фiналу.
06.00 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi.
Чоловiки. Гонка переслiдування.
06.30, 15.00 Бiатлон. Кубок свiту.
Контiолахтi. Жiнки. Естафета.
16.00 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi.
Жiнки. Гонка переслiдування.
19.45, 20.45 Снукер. UK Championship.
Фiнал.

Enter-фільм

05.45 Х/ф «Мачуха».
07.10, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.30 «Моя правда».
10.20 «Безстрашна гiєна».
12.15 Х/ф «Безстрашна гiєна 2».
14.05 Х/ф «Мiж високих хлiбiв».
15.35 Х/ф «Добре сидимо».
16.55 Х/ф «Дежа вю».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Х/ф «Сiм днiв до весiлля».
00.55 Х/ф «Ялинка, кролик i папуга».
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 «ДжеДАI».
09.15 «Загублений свiт».
13.00 Х/ф «Загадки Сфiнкса».
14.45 Х/ф «Спис долi».
17.00 Х/ф «Людина президента».
18.50 Х/ф «Людина президента 2».
20.35 Х/ф «Джек Раян: Теорiя хаосу».
22.35 Х/ф «Рейс 7500».
00.00 Х/ф «Мега-пiтон проти Гатороїда».
01.45 «Облом.UA».
03.25 «Цiлком таємно-2017».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

НЛО-ТБ

06.15 Телемагазин.
07.20, 01.50 Мамареготала. Найкраще.
09.20 Без краватки.
09.50 М/ф «Чiп i Дейл: Бурундуки-рятiвники».
12.05 Пiвнiчний Check-in.
14.05 Азiйський Check-in.
16.00 Мамареготала-шоу.
18.00 Х/ф «Iсторiя лицаря».
20.50 Х/ф «Робiн Гуд. Принц злодiїв».
23.50 Х/ф «Робiн Гуд: Чоловiки в
колготах».
03.30 Чистоплюї.
04.20 Роздовбаї.
04.45 Оттак мастак!

11.20 Дивовижні сади
11.55, 17.15, 18.35, 22.20 Книга-мандрівка. Україна.
12.00, 13.10 Суспільна студія.
15.00 Веселі саморобки
15.05 М/с «Чорний пірат»
15.30 М/с «Листи від Фелікса»
15.55 Веселі саморобки
16.05 Т/с «Дама під вуаллю»
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
17.45 Д/ц « Автомобілі, які зробили
Британію великою»
18.40 TEDxKyiv 2018: Legacy of the
Future. Що відбувається з
кліматом на планеті і як ми
можемо діяти
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 #ВУКРАЇНІ
20.15 Сильні
20.35, 20.55 ЕкоЛюди
21.30 Загадки чернівецьких атлантів
21.35 Шерифи для нових громад
21.45 Д/ф «Крихка свобода
22.25 Д/ф «Олександр Довженко:
Одеський світанок»
22.50 Українська читанка

Вівторок , 01 грудня
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 13.00, 17.00,
20.40, 21.00 Новини
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
9.00 Дивовижні сади
9.35 Втеча до села
10.20 Т/с «Жіночий рай»
11.20 Дивовижні сади
11.55, 18.35 Книга-мандрівка. Україна.
12.00, 13.10 Суспільна студія.
15.00 Піщана казка
15.05 М/с «Чорний пірат»
15.30 М/с «Листи від Фелікса»
15.55 Веселі саморобки
16.05 Т/с «Дама під вуаллю»
17.15 Книга-мандрівка. Україна.
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
17.45 Д/ц « Автомобілі, які зробили
Британію великою»
18.40 Буковинські загадки
18.50 Край пригод
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч-о-пліч
20.30 ЕкоЛюди»
21.30 12 Офелій
21.45 Д/ф «Вибір»
22.50 Українська читанка

Середа, 02 грудня

6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 13.00, 17.00,
20.40, 21.00 Новини
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
Понеділок, 30 листопада 6.30,
9.00 Дивовижні сади
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
9.35 Втеча до села
6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 13.00, 17.00, 10.20 Т/с «Жіночий рай»
20.40, 21.00 Новини
11.20 Дивовижні сади
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному 11.55, 17.15, 18.35 Книга-мандрівка.
9.00 Дивовижні сади
Україна.
9.35 Втеча до села
12.00, 13.10 Суспільна студія.
10.20 Т/с «Жіночий рай»
15.00 Веселі саморобки

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Зоря - Лестер. Лiга Європи УЄФА.
08.10 Марiуполь - Динамо. Чемпiонат
України.
10.00, 15.55, 23.00 Футбол News.
10.20, 18.55, 23.20 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.50, 01.35 Огляд матчiв. Лiга Європи
УЄФА.
11.45 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв
УЄФА.
11.55 Ювентус - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
13.45 «Суперматчi». Лiга Європи УЄФА.
13.55 Live. Олiмпiк - Рух. Чемпiонат
України.
16.15 Огляд середи. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
16.55 Live. Десна - Ворскла. Чемпiонат
України.
19.25 Live. Колос - Александрiя. Чемпiонат України.
21.20 «Великий футбол».
23.50 Удiнезе - Аталанта. Чемпiонат
Iталiї.
02.25 Лiлль - Монако. Чемпiонат Францiї.
04.10 Кротоне - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
05.55 Програма передач.

15.05 М/с «Чорний пірат»
15.30 М/с «Листи від Фелікса»
15.45 Кіношкола вдома
15.55 Веселі саморобки
16.05 Т/с «Дама під вуаллю»
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
17.45 Д/ц « Автомобілі, які зробили
Британію великою»
18.40 ЗаАрхівоване
18.50 Недалечко
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Крим .Реалії
20.15 StopFakeNews
20.30 ЕкоЛюди»
21.30 12 Офелій
21.45 Пишемо історію
22.05 Т/с «Містер Селфрідж
22.50 Лайфхак українською

18.40 Крутий заміс
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 «VoxCheck»
19.55 Схеми. Корупція в деталях
20.15 ЗміниТИ
20.30 ЕкоЛюди»
21.30 12 Офелій
21.45 Роздивись
22.05 Т/с «Містер Селфрідж
22.50 Лайфхак українською

Субота, 5 грудня

6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 На східному фронті
6.30, 16.40, 20.00 Разом
7.00, 8.00, 9.00 Новини
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
Дайджест
Четвер, 3 грудня
7.30 Смаки Європи
8.30
Геолокація:
ВОЛИНЬ
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 13.00, 17.00, 9.10 Втеча до села
10.40 Д/ф «Малевич»
20.40, 21.00 Новини
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному 12.10 Енеїда
13.05 ВУКРАЇНІ
9.00 Дивовижні сади
13.35 Я вдома
9.35 Втеча до села
14.00 Лайфхак українською
10.20 Т/с «Жіночий рай»
14.20 М/с «Листи від Фелікса
11.20 Дивовижні сади
11.55, 17.15, 18.35 Книга-мандрівка. 15.05 Веселі саморобки
15.10 Додолики
Україна.
15.25 «Шо? Як? «
12.00, 13.10 Суспільна студія.
15.50, 19.45 Пліч - о- пліч
14.25 ВУКРАЇНІ
16.15 Антропологія
14.50 Лайфхак українською
17.05 Т/с « Величні Медичі
15.00 Піщана казка
19.00 Культ особистості
15.05 М/с «Чорний пірат»
19.15 Відтінки України
15.30 М/с «Листи від Фелікса»
15.55 Веселі саморобки
20.30 Життя післязавтра
16.05 Т/с «Дама під вуаллю»
21.25 Д/п «Смерть в кредит»
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
17.45 Д/ц « Всі на море»,
Неділя, 6 грудня
18.40 Школа доступності,
18.45 Street Схід
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 6.00, 20.10 На східному фронті
6.30, 16.15, 18.50 ВУКРАЇНІ
20.15 ЗміниТИ
7.00, 8.00, 8.55 Новини
20.30 ЕкоЛюди»
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
21.30 12 Офелій
Дайджест
21.45 Земля, наближена до неба
7.30, 8.30 Світова медицина
22.05 Т/с «Містер Селфрідж
9.00 Божественна Літургія Право22.50 Лайфхак українською
славної Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української
П’ятниця, 4 грудня
Греко-Католицької Церкви
12.30 Недільна Свята Меса Рим6.00 ГІМН УКРАЇНИ
сько-Католицької Церкви в
6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 13.00, 17.00,
Україні
20.40, 21.00 Новини
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному 13.30 Відтінки України
14.00
Лайфхак
українською
9.00 Дивовижні сади
14.15 Ок, я тобі поясню
9.35 Втеча до села
14.20 М/с «Робін Гуд»
10.20 Т/с «Жіночий рай»
15.05 Веселі саморобки
11.20 Дивовижні сади
11.55, 17.15, 18.35 Книга-мандрівка. 15.10 Додолики
15.25 «Шо? Як? «
Україна.
15.50 Невідомі Карпати
12.00, 13.10 Суспільна студія.
16.05 Українська читанка
15.00 Веселі саморобки
16.40, 19.45 Разом
15.05 М/с «Чорний пірат»
17.10 Пліч- о- пліч
15.30 М/с «Листи від Фелікса»
17.20 Х/ф « Чарівник країни мрій»
15.45 Кіношкола вдома
19.15 Обличчя ,
15.55 Веселі саморобки
20.40 Спецпроєкт «Спадок»
16.05 Т/с « Величні Медичі
21.10 Д/ф «Перехрестя Балу
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
22.10 «Секрети Сонячної системи»
17.45 Д/ц « Всі на море»,
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Смачна сторінка

8 крутих рецептів,

з якими ви полюбите
сезон холодів

Пізня осінь і зима – не тільки хандра в оточенні сльоти і в очікуванні снігу. Це дуже смачна пора року, коли, повертаючись з холоду,
щоразу згадуєш, який приємний теплий бочок горнятка чаю і перші ковтки вприкуску з домашнім печивом. Або про те, що пора б поїсти.
І сьогодні ми запропонуємо вам смачні й до смішного прості рецепти, які допоможуть насолодитися зимовими днями.
А це чудова альтернатива маФранцузький цибульний ки, в кожну покладіть 1-2 грін- обсмажених панірувальних су- біфштексами а-ля Ліндстрем.
харів,
горішками
і
спеціями.
ки
і
запечіть
в
режимі
гриля
до
Якщо
вірити
одній
з
версій,
на
газинним
снекам. Можна робисуп з грінками
апетитної золотистої скоринки
і гострого бажання схопитися за
ложку.

Як першу страву для холодних
деньків рекомендуємо цибульний суп з сирною скоринкою,
який став національним надбанням Франції. Кажуть, що його
придумав король Людовік в мисливському будиночку, маючи в
запасі лише цибулю, вершкове
масло і шампанське. Він все змішав – і винайшов справжній кулінарний шедевр. Сьогодні його
спробувати народ з’їжджається
в Париж з усіх куточків планети. До речі, сподобається навіть
тим, хто цибулю не переносить.
Суп виходить дуже ніжним і ситним. Якщо не плануєте вояж в
місто романтики, приготуйте
суп самі. Ми підкажемо.
Потрібно: 4 великі цибулини, 4 ст. л. вершкового масла, 1
ст. л. борошна, по 0,5 ч. л. солі та
цукру, 150 мл білого сухого вина,
500 мл курячого бульйону, 150 г
твердого сиру, хліб для грінок.
Приготування:
цибулю
очистіть від лушпиння і наріжте
півкільцями. Обсмажте на вершковому маслі і невеликому вогні
до золотистого кольору. На сковороді з високими бортиками,
вок-сковороді або в сотейнику
великого обсягу це найзручніше. Додайте спеції і борошно і,
постійно помішуючи, смажте
ще хвилину. Влийте біле сухе
вино, збільшіть вогонь і випарюйте 5-10 хв. Замінити його
можна коньяком або кріпленим
іспанським вином херес в малих
кількостях. Якщо алкоголь не
вживаєте, сміливо виключіть
цей пункт. Прийшов час приєднати бульйон. У деяких рецептах це роблять до вина. Бульйон
обов’язково повинен бути гарячим. А ось курячий, м’ясний
або овочевий – на ваш розсуд.
У класичному рецепті використовується яловичий. Закрийте
кришкою і проваріть 15-20 хв.
У цей час розігрійте духовку до
140 градусів і приготуйте в ній
грінки. Вибір хліба – за принципом «великі пори і щільний
м’якуш». Французький багет або
італійська чіабатта підійдуть.
Вони вберуть рідину, але в той
же час не розваляться в кашу.
Сир натріть на тертку. Дістаньте грінки з духовки і щедро їх
посипте сиром. Суп перелийте
в жаростійкі горщики або таріл-

Печеня в гарбузі

Запечена цвітна
капуста з каррі та
копченою паприкою

Для готування на швидку
руку, якщо мати заготовку у
вигляді розібраної на суцвіття
цвітної капусти. Можна подати як гарнір або як самостійну
страву. Смак змінюється за допомогою приправ, причому кардинально.
Потрібно: 1 качан цвітної
капусти, 1 ст. л. спеції «каррі»,
0,5 ч. л. копченої паприки, 0,5
ч. л. рожевої гімалайської солі,
2 зубчики часнику, 1 ч. л. меду,
5-6 ст. л. оливкової олії, зелень,
натуральний йогурт і лимонний
сік (для соусу).
Приготування: приготуйте маринад з оливкового масла,
меду, каррі, паприки, часнику і
солі та перекладіть в нього розібрану на суцвіття капусту, ретельно перемішайте і залиште
на 15-20 хв. Перекладіть у форму
для запікання і відправте в розігріту до 170 градусів духовку на
20-25 хв. При подачі збризніть
лимонним соком і присмачіть
натуральним йогуртом, з подрібненою зеленню.

Цвітна капуста з
панірувальними
сухарями і сиром

Крім того, запікати цвітну капусту можна з панірувальними
сухарями і сиром. Ідеально – з
пармезаном.
Відріжте стебло, щоб качан
рівно ліг у форму для запікання.
Натріть його сумішшю оливкової олії, часнику, копченої паприки, ароматних трав, гарненько збризніть лимонним соком і
поставте в закритій формі для
запікання на годинку в духовку
(180 градусів). Така капуста не
потребує прикраси. Але якщо
хочете, зверху посипте крихтою

Гарбуз – джерело вітамінів
А, С, Е, D, РР, К, Т, групи B, фтору, магнію, міді, кальцію, цинку,
марганцю, фосфору, йоду і натхнення для апетитних страв.
У гарбузі можна запікати кашу,
рис, м’ясо і птицю, подавати в
ньому супи і десерти. Приготовлені в гарбузовому горщику
страви соковиті і ніжні. Пікантності додадуть прянощі.
Потрібно: 1 великий гарбуз,
2 скл. води, 500 г м’яса або філе
птиці, 5 картоплин, 1 цибулина,
1 морква, 1 болгарський перець,
2 ст. л. соняшникової олії, 0,5 ч. л.
солі, по щіпці куркуми і кориці.
Приготування: у гарбуза
зріжте верхівку і очистіть від
м’якоті. Підготуйте інші овочі.
Моркву і картоплю очистіть і
наріжте великими кубиками, як
і болгарський перець, очищену цибулю наріжте півкільцями. М’ясо наріжте на невеликі
шматочки. На розпеченій олії
обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте моркву і
пасеруйте пару хвилин. Додайте
м’ясо і спеції. Через 10 хв. влийте воду і тушкуйте під кришкою
10-15 хв. Додайте картоплю і готуйте ще 5-10 хв. Печеню перекладіть в гарбуз, накрийте зрізаною частиною, як кришкою,
і запечіть в розігрітій до 180
градусів духовці 30-40 хв., поки
гарбуз не стане м’яким.
Десертний варіант – фруктовий плов в гарбузі. Рис з курагою, родзинками і корицею,
запечений в цілому гарбузі в
меду й вершках, присмачений
апельсиновим соком, неймовірно смачний.

Бурякові котлети
по-шведськи

честь
лейтенанта-мореплавця Хендріка Ліндстрема, який
придумав поєднувати фарш з
буряком і каперсами. Рецепт базовий. Можна додати прянощі,
волоські горіхи, чорнослив, запанірувати котлетки в кунжуті
або сухариках. Вегетаріанський
рецепт виключає м’ясо. Замість
нього можна використовувати
бобові або просто манку, а яйця
замінити хлібом.
Потрібно: 200 г яловичого фаршу, 1 варений буряк, 1
варена картопля, 1 яйце, сіль і
чорний перець (за смаком), олія
(для смаження), лавровий лист і
запашний перець горошком.
Приготування: овочі очистіть від шкірки і натріть на
дрібній тертці, змішайте з фаршем, вбийте яйце, посоліть і поперчіть за смаком. Сформуйте
невеликі котлетки, підрум’яньте
кожну з обох боків на розпеченій
олії, а потім протушкуйте протягом п’яти хвилин на повільному вогні під кришкою, додавши
лавровий лист і запашний перець. Щоб не використовувати
олію, можна запекти котлетки
в духовці при 170 градусах. Хвилин 15-20 з кожного боку – і готово.

Буряковий латте

Трохи незвично, але смачно.
Можна робити і з соку, і з пюре
відвареного буряка, і з порошку,
який є у відділах спецій. На один
невеликий буряк потрібно 250 мл
молока, можна рослинного, мигдалевого або соєвого наприклад,
пара чайних ложок кокосової олії,
щіпка меленої кориці та імбиру і
підсолоджувач на кшталт меду
або стевії. Робиш ковток-другий
– і повільно занурюєшся в атмосферу справжньої затишної зими в
стилі хюгге, з легкою меланхолією і внутрішнім діалогом.

чіпси з брюссельської
капусти

Буряк знижує рівень поганого
холестерину, допомагає очистити організм від токсинів і омолоджує. Пропонуємо приготувати м’ясні котлетки по-шведськи
з буряком. У Швеції їх називають

ти і хрустіти під улюблене кіно
без докорів сумління. Годяться
для цього практично всі овочі,
фрукти і ягоди.
Потрібно: 10-15 штучок
брюссельської капусти, 1-2 ст. л.
оливкової олії, дрібка солі.
Приготування: відріжте
нижню частину паростка, щоб
листочки легко відділялися.
Розкладіть їх на деко, змащене
оливковою олією, додатково
збризніть олією, посипте сіллю і
відправте в духовку (150 градусів). Протягом 7-10 хв. листя набуде коричневого відтінку і хрускоту. Не перетримайте. Чіпси з
брюссельської капусти смачні
самі собою та з будь-яким соусом, часниковим наприклад.

Теплий банановий
смузі з горіховою
пастою і тофу

Тофу, корисний ферментований продукт, в рецепті як хамелеон. Зараз його продають у багатьох супермаркетах, а в їжі він
приймає смак овочів, фруктів,
со7усів і прянощів, підлаштовуючись під інші інгредієнти, збагачуючи страву кальцієм і забезпечуючи гладку кремоподібну
консистенцію.
Потрібно: 200 мл рослинного молока, 1 банан, 100 г тофу, 1
ст. л. горіхової пасти, щіпка морської солі.
Приготування: у чаші
блендера подрібніть очищений
банан і тофу. Додайте підігріте
молоко, ложку горіхової пасти,
дрібку солі і гарненько збийте
в блендері. Можна відразу підкріплюватися, ідеально – після
тренування.
Арахісову пасту можна приготувати вдома. Чищений, несолоний і необсмажений арахіс
миємо, просушуємо на рушнику
і рівним шаром насипаємо на
деко. Ставимо його духовку, прогріту до 180 градусів на 5-7 хв.
Підсмажений арахіс викладаємо
в блендер і перебиваємо. Якщо
арахісова паста виходить занадто густою, додаємо воду.

nday.te.ua

Калейдоскоп

Наш День

№46 (382) /25 листопада - 1 грудня 2020 р.

Місячне затемнення:

Чим здивує погода цієї зими

З

има цього року
здивує різкими
змінами погоди.
Температура повітря
буде вища, ніж 30 років
тому. Про це розповів
керівник Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

«Зимовий сезон характеризуватиметься значно підвищеною температурою - на
2-4 градуси більше, ніж зазвичай. А також нестійким
сніговим покривом. Звичай-

но, морози й похолодання будуть, але короткочасні, хоча
й достатньо жорсткі», - сказав синоптик.
Кульбіда додав, що необхідно відстежувати зміни клімату. За його словами, холодна
зима - це не аномалія, а ось
тепла - так.
Синоптик Леонід Горбань
також зауважує, що зима розпочнеться з плюсової температури. Однак через кілька
тижнів Україну накриють
морози.
На початку грудня середня

❶

температура становитиме
+4...+5 градусів. Щоправда,
можливі також і морози. Наприклад, вночі стовпчики
термометрів опускатимуться
до -10...-13 градусів.
Сніг з дощем прогнозують
від 6 грудня. Про часті опади
попереджають у період з 15
по 19 грудня. До речі, після
Дня святого Миколая до Нового року обіцяють морози і
вдень, і вночі, тому, можливо,
сніг трохи полежить на вулицях.
Щоправда, на новорічні свя-

РОЗПОЧАЛАСЯ ПЕРЕДПЛАТА
«Нашого дня» на 2021 рік!

індекс - 68710

1 місяць - 28 грн. 50 коп.
3 місяці - 86 грн. 10 коп.
6 місяців - 165 грн. 20 коп.
1 рік - 325 грн. 20 коп.
У ціну газети враховано вартість поштових послуг:
прийом та доставку видання до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ»
можна у будь-якому поштовому
відділенні або у листонош.
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що треба знати

та Україну охопить відлига.
На початку січня прогнозують нічні морози. Однак
вдень стовпчики термометрів переважно будуть вище
нуля. До останнього дня Різдва обіцяють відлигу, а вже
після 9 січня починатимуться морози.
До речі, на Різдво опадів не
прогнозують, однак сніг падатиме перед ним.
Це – прогнози синоптиків. А
як скерує небесна канцелярія
– побачимо.

30

листопада відбудеться
місячне затемнення.
Воно розпочне сезон
затемнень, який триватиме
до 30 грудня. Про це Газеті поукраїнськи розповіла астролог
Олена Максимова.

«Підвищується ризик руйнування всього,
що було збудовано протягом цього року, - сказала астролог. - Можливі пошкодження автомобілів. У понеділок, 30 листопада, Місяць
буде повний. Це день аварійних ситуацій, бо
повний Місяць супроводжуватиме одразу
кілька агресивних зірок. Не ігноруйте застереження щодо безпеки праці».
У цей день загостряться страхи. Важко
буде контролювати переживання.
«Напередодні спробуйте кілька годин
провести наодинці. Це допоможе розібратися
в собі та зрозуміти, що заважає вам розвиватися і впевнено рухатися до мети. А ще, ймовірно, зрозумієте, кому з друзів слід сказати
«до побачення», а чия присутність, навпаки,
надихає до нових звершень. Це також час розкриття власних талантів», - зазначила Максимова.
За її словами, від цього дня і до кінця року
легко буде позбутися шкідливих звичок. Це
вдалий період, аби лікувати алко- й нікотинову залежності. Легко буде здолати звичку
переїдати і заїдати емоції шкідливими продуктами.
Тиждень, який розпочнеться із затемнення, дає можливість розкритися талановитим
і наполегливим. «Ваші зусилля будуть помічені, - обнадіяла астролог. - Сором’язливість
і порядність допомагатимуть, а не заважатимуть. Людям, які володіють цими якостями,
нарешті всміхнеться удача».
У 2020 році найскладніше було Козерогам. Ракам, Близнюкам і Стрільцям. У цих
знаках відбувалися затемнення, тому чимало
подій у їхньому житті стануть доленосними.
Крім того, Олена Максимова застерегла:
«Під час затемнення не бажано робити аборти, розлучатися і одружуватися, мандрувати. Якщо вас щось стримує від подорожі чи
якогось глобального оновлення в житті, то
краще від усього цього наразі відмовитися.
Завершуйте справи, які розпочали до затемнення. Результат вас потішить».
У цьому році людство спостерігало три
сезони затемнень. До речі, повне Сонячне відбудеться 14 грудня.

відповіді

❷
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Вітаємо!

Кохану дружину, любу матусю,
добру донечку і внучку, щиру
похресницю

Зоряну Ярославівну Гнецько
з Тернополя

з 30-річчям!

Вітаємо щиро Тебе з ювілеєм,
Бажаємо щастя в житті.
Хай поруч з Тобою крокує удача,
Окрилює мрії Твої.
30 літ - це початок життя молодого,
Це зоря сподівань і надій.
Хай нещастя минає Тебе стороною,
Буде довгим життєвий шлях Твій.
Хай на ньому цвітуть гарні квіти,
Трапляються радість, достаток, добро,
Зичим здоров’я, злагоди, миру,
Хай Матінка Божа огортає теплом!
А Господь нехай посилає
Щасливі й світлі, незабутні дні,
Ангел-охоронець хай з плеча не злітає,
Завжди допомагає в дорозі й в труді!

З любов’ю - чоловік Дмитро, синочок Михайлик,
батьки Ярослав, Люба і Марія, дідусь Теодор,
бабуся Ярослава, хресні батьки Василь Михайлович
і Оксана Богданівна, вся велика родина.

Вітаємо!

Дорогого кума, хрещеного тата,
доброго сусіда

Василя Петровича Самчука
з Тернополя

з Днем народження!
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Життя хай квітне,
мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
І щирих друзів, і найкращі мрії!
Хай поруч з Вами ангел Ваш летить,
І береже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде!
Хай Матінка Божа, цариця Свята,
Дарує многії і благії літа!

З повагою – куми Ольга і Володимир,
похресники Віталій та Оленка, сусіди
Михайло, Андрій, Марія та Ганна.

Афіша
Тернопільський
обласний драматичний театр імені
Тараса Шевченка:
25 листопада о 19.00 –
комедія 18+ «Естроген»
(М. Смілянець);
26 листопада о 19.00 –
комедія 18+ «Естроген»
(М. Смілянець);
27 листопада о 19.00 –
комедія 18+ «Естроген»
(М. Смілянець).
Тернопільська
обласна філармонія:
1 грудня о 18.30 – історична ораторія «Ві-

ГОРОСКОП

Овен
Тиждень стане перiодом романтики. Ваше особисте життя перетвориться на бразильський серіал вируватимуть неабиякi пристрасті.
Телець
Незважаючи на напади ностальгії, треба жити сьогоденням. Ви так
прагнутимете знайти свою любов,
що можете легко помилитися й
розчаруватися.

Вітаю!

Доброго і чуйного сина

Володимира Івановича Панчука
з Теофіполя Хмельницької області

з Днем народження!
Любий сину, з Твоїм святом вітаю,
І від щирого серця бажаю:
Міцного здоров’я, легкої дороги,
В житті щоб чекали одні перемоги.
Миру і спокою, теплого сонця,
Ласкавої долі, доброго віку,
Хай стукає радість у кожне віконце,
Усяких гараздів і щастя – без ліку!
Хай звучать найщиріші вітання:
«З Днем народження!» - скажуть усі.
Хай здійсняться усі побажання,
Буде радісно хай на душі.
Хай удача не зрадить ніколи,
Мир і злагода будуть в сім’ї,
Хай у серці весна буде ясна
Навіть в сірі, захмарені дні!
Нехай Господь в житті допомагає,
Дарує довголіття й безмір ласк,
Нехай любов із неба посилає
Сьогодні, завтра й повсякчас!

З любов’ю - батько Іван з Котюжин
Збаразького району.

Вітання
Вітаю!

Доброго і щирого товариша, гарну
людину

Миколу Йосиповича Хом’яка

з Великих Вікнин Збаразького району

з Днем народження!
Бажаю здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить
щастя на всеньке століття!
Хай доля не знає печалі і втоми,
Хай спокій і мир будуть у домі!
Хай осінь барвиста зашле у дарунок
Любові й достатку великий пакунок.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Хай несуть тільки радість з собою роки,
Хай збудуться мрії, бажання, думки.
Від дітей Тобі – шани,
від онуків - поваги,
Ніколи біди і горя не знати.
Хай Матір Божа Тебе оберігає,
А Господь з неба ласку посилає.
Міцного здоров’я – з роси і води,
Бадьорість і настрій хай будуть завжди!
З повагою – Іван Юхимович Панчук.

Кожен може стати
Миколаєм!

У

Тернополі волонтери готуються до
акції «Миколай про тебе не забуде», яку
проводять вже вшістнадцяте у нашому
місті. На вихідних біля храмів продають святкові
пряники, аби зібрати кошти для придбання
подарунків.
Всі небайдужі тернополяни можуть пожертвувати напередодні свята для дітей іграшки, канцтовари, засоби особистої гігієни, солодощі, кошти, якщо є можливість. Все це
можна приносити у греко-католицькі храми та навчальні
заклади міста.
Акція триватиме 17-19 грудня. Зареєструватися волонтером або ж водієм можна на сторінках акції у соцмережах,
де є посилання на електронні анкети або ж за номером телефону 0682420989. Також організатори заохочують до
співпраці магазини іграшок, щоб вони поставили у себе
скриньки, куди небайдужі тернополяни могли б кидати
іграшки для подарунків потребуючим дітям. Такі скриньки
мотивуватимуть людей робити добрі справи у період підготовки до свята Миколая.

Оголошення

ють вітри» у виконанні
академічного камерного
хору «БРЕВІС». Диригент
– заслужений артист
України Святослав ДУНЕЦЬ.
9 грудня о 18.30 - концерт заслуженої артистки України Оксани МАЛЕЦЬКОЇ та лауреата
всеукраїнських і міжнародних конкурсів Андрія
ОЛЕНИНА під акомпанемент
академічного
симфонічного оркестру
Тернопільської обласної
філармонії.

З 25 листопада по 1 грудня
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Тернопільська облспоживспілка
проводить
внутрісистемний продаж нежитлової будівлі магазину загальною площею
611,2 кв.м та земельної ділянки площею
0,2180 га розташованої за адресою
м. Кременець, вул. С. Петлюри, 10а.
Ціна продажу становить 590 000 грн.
Телефон для довідок 52-10-44; 52-68-25.

Вважати недійсним
Втрачений оригінал свідоцтва про право власності на квартиру №2 по вул. Вояків дивізії
Галичина №10 в м. Тернополі, видане на ім’я
Деменюк О. М., Деменюк Л. О., Труфанова М. Г.,
по причині його втрати вважати недійсним.

Близнюки
Варто більше уваги придiляти
повноцінному відпочинку. Вихідні
проводьте активно й обов’язково
на свіжому повітрі.
Рак
Тиждень сприятиме підвищенню професійної кваліфікації.
Можливі прибутки і нові досягнення у професійній сфері.
Лев
Зiрки пророкують яскраві спалахи почуттів i вдалі стосунки.
Самотніх людей чекає удача, попереду знайомства, одне з яких

виявиться доленосним.
Діва
На цьому тижнi ви зустрiнетеся
з людиною, яка вiдiграє у вашому
житті неабияку роль. Головне - поставитися до цього серйозно, а не
як до чергової інтрижки.
Терези
Підтримувати стосунки стане
важче, адже кохана людина прагнутиме особистої свободи. Сцени
ревнощів неминучі й навіть виправдані.
Скорпіон
Дехто з вас зустрiне свою другу

Саночники з Кременця вибороли на чемпіонаті
України «золото», «срібло» і «бронзу»

Чемпіонат України із
санного спорту провели на санно-бобслейній
трасі «Сігулда» в місті
Сігулда (Латвійська Республіка). Команду Тернопільської області на цих
змаганнях представляли
спортсмени з Кременця.
За результатами змагань, наші саночники
привезли з Латвії три золотих, дві срібних і одну
бронзову нагороди.
Вітаємо і гордимося!
половинку i нарештi зважиться на
створення сім’ї. Стосунки потребуватимуть постійної роботи над собою, чіткого розуміння особистісних кордонів.
Стрілець
Радимо провести оздоровчі й
очисні процедури. Пам’ятайте,
що заробити всі гроші неможливо, а ось нервові клітини не відновиш.
Козеріг
Ви нарешті зможете дозволити
собі спочити на лаврах. У тих, хто
займається власним бізнесом,

з’явиться унікальна можливість
просунути свою справу в широкі
маси.
Водолій
Ви справжня похідна медична
енциклопедія. Але все ж не варто
займатися самолікуванням. Радимо відвідати лікаря і пройти курс
профілактичних процедур.
Риби
Закладено потужні основи для
розвитку кар’єри - покладайся на
однодумців. Перед тим, як почати
свій бізнес, порадься з фахівцем.

