
2 грудня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 3-4, вдень 
1-2 градуси морозу. Схід сон-
ця - 7.54, захід - 16.20. 

3 грудня - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 2-3, вдень 0-1 градус 
морозу. Схід сонця - 7.56 захід 
- 16.19. 

4 грудня - хмарно, без 
опадів, температура пові-
тря вночі 0-1 градус морозу, 
вдень 2-6 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.57, захід - 16.19. 

5 грудня - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 2-5, вдень 2-6 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.58, захід 
- 16.18. 

6 грудня - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 4-5, вдень 4-6 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.59, захід 
- 16.18. 

7 грудня - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 0-2, вдень 0-2 градуси 
тепла. Схід сонця - 8.00, захід 
- 16.18. 

8 грудня - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 1-3 градуси морозу, 
вдень 0-1 градус тепла. Схід 
сонця - 8.01, захід - 16.18.

Реклама: 
+38 (068) 
364-08-54

Погода в 
Тернополі 
й області

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

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
«Нашого ДНя» на 2021 рік!

1 місяць - 28 грн. 50 коп. 
3 місяці - 86 грн. 10 коп.
6 місяців - 165 грн. 20 коп.
1 рік - 325 грн. 20 коп.

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

індекс - 68710

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Незалежний громадсько-політичний тижневик Тернопілля | Заснований у червні 2013 року | індекс - 68710

ДеньНаш
№47 (382) /  2 грудня - 8 грудня  2020   р.

www.nday.te.ua

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

 4  стор.

4 
стор.

Сучасні інноваційні технології

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

На годиннику - 
початок зими...  10-11  стор.

БюДжЕТ-2021: 
зекономили на 

педагогах, медиках, 
армії, пенсіонерах…

Невелика 
магнітна буря 
о ч і к у є т ь с я 
вже в перші 
дні грудня – 3 
і 4 числа. 

Можливе загальне по-
гіршення самопочуття, 
головний біль, втрата кон-
центрації, сонливість і дра-
тівливість. Ще одну невели-
ку бурю прогнозують на 8 і 
10 грудня.

А ось з 18 по 22 грудня 
Землю накриє сильна маг-
нітна буря. За даними Ла-
бораторії рентгенівської 
астрономії сонця ФІАН, її пік 
припаде на 19 грудня. 

Слабкі магнітні коли-
вання очікують 26 і 29 груд-
ня. Ще одна буря відвідає 
Землю в кінці місяця – 30 і 
31 грудня. 

ТуРисТичНий БуМ у 
ВЕликих БіРках:  

як у селищі 60 років виховують 
мандрівників і життєлюбів

Магнітні 
бурі в грудні

«Вона дуже любила людей і 
рідний Тернопіль»

У Тернополі вшанували 
пам'ять жертв 
Голодоморів

«Це трагедія 
українського 

народу, 
яку не маємо 
права забути»

8 
стор.

У місті відкрили меморіальну таблицю 
Праведниці народів світу Ірині Максимів

3 
стор.
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«В області закуплено 
достатню кількість тест-
систем. Тому я наполягаю, 

щоб пацієнтів тестували у 
лабораторному центрі, а не в 
приватних клініках. Для цього, 
як мінімум, немає підстав, адже 
в нас є усі необхідні ресурси. 
Пацієнт не повинен витрачати 
гроші на послугу (а це близько 
1200 гривень), яку держава надає 
за бюджетні кошти», - зазначає 
голова ОДА Володимир Труш. 

Згідно з постановою головного санітар-
ного лікаря країни Віктора Ляшка, визначе-
но, хто і коли має право пройти тестування. 
Якщо ж у тестуванні відмовляють або ске-
ровують у приватні лабораторії, звертайте-
ся у кол-центр (0800 60 20 19) чи в управ-
ління охорони здоров’я ТОДА.

До слова, мобільні бригади, які про-

водять забір зразків для тестування, та 
лабораторний центр працюють без вихід-
них. На постійному зв'язку з пацієнтами 
також повинні перебувати сімейні лікарі. 
Тому при перших симптомах інфікування 
не чекайте понеділка.

З діагнозом сOVID -19 - 
більше 5 тисяч осіб

 В області продовжує хворіти 5626 осіб. 
З  них на амбулаторному спостереженні - 
4967 осіб. В закладах охорони здоров’я на 
стаціонарному лікуванні перебуває 707 
осіб,  повідомила начальниця управління 
охорони здоров`я Ольга Ярмоленко 

«284 особи - на кисневій масці, 145 - на 
кисневому концентраторі. 15 осіб підклю-
чені до апаратів ШВЛ», - констатувала 
Ольга Ярмоленко. - Завданням номер один 
для нас залишається підведення кисню до 
ліжок, передбачених для СOVID. Для цього 
в область надійшла субвенція у розмірі 
14,5 млн. грн. Найближчим часом очікує-

мо на другий транш. Цільові кошти будуть 
витрачені виключно на підведення кисню 
та закупівлю кисневих концентраторів. 
Наразі ситуація із забезпеченістю киснем 
в області стабільна. Але динаміка захво-
рюваності змушує нас працювати на пер-
спективу, щоб, у разі необхідності, лікарні 
могли надати якісну допомогу». 

Невідкладне завдання - 
організувати безперебійну 

роботу систем життєзабезпе-
чення лікарень

У понеділок, 30 листопада, внаслідок 
аварії на лінії електропередач Збаразь-
кий, Лановецький, Кременецький та Шум-
ський райони залишилися без світла. Під 
час знеструмлення лікувальні заклади 
працювали безперебійно.

«Аварійна ситуація тривала близько 
40 хвилин. Протягом цього часу в закладах 
охорони здоров'я працювали генератори. 
Так ми організували безперебійну роботу 
систем життєзабезпечення лікарень. Па-
цієнти, які отримують в них допомогу і 
під'єднані до дихальної апаратури, не по-
страждали», - зазначає голова ОДА Воло-
димир Труш.

О 18:25 вдалося відновити живлення 
у Кременецькому, Лановецькому та Шум-
ському районах, о 18:37 - у Збаразькому.

Як додав голова ОДА, ситуація перебу-
ває під його особистим контролем. Так, ще 

минулого тижня керівниками райдержад-
міністрацій та лікувальних закладів було 
наголошено про необхідність перевірити 
справність генераторів, щоб у випадку 
форс-мажорів вони могли забезпечити 
повноцінну роботу медзакладів.

«Сьогодні ми робимо все можливе для 
того, щоб забезпечити лікарні потужними 
генераторми. Коронавірус ставить перед 
нами все нові й нові виклики. Ми розумі-
ємо, що достатня кількість апаратів ШВЛ 
та кисню, медперсоналу та ліжкомісць, 
- ще не панацея для порятунку людських 
життів. Забезпеченння безперебійного 
живлення – наше невідкладне завдання 
на сьогодні», - додає Володимир Труш.

Крім того, в області сформовано мо-
більні групи, до складу яких входять фа-
хівці сфери охорони здоров’я та управ-
ління капітального будівництва. Вони 
відвідують кожну лікарню області.

- Це будуть, швидше, не перевірки, а до-
помога. У нас головні лікарі сьогодні вико-
нують функції будівельників, економістів, 
інженерів. Вони забезпечують лікуваль-
ний процес, відповідають за забезпече-
ність лікарень. Це велике навантаження.  
Щоб їм допомогти, ми направлятимемо у 
заклади мобільні групи, які зможуть про-
консультувати, порадити і одразу на місці 
допомогти вирішити робочі моменти, - за-
значив Володимир Труш.  

За яких обставин заклади освіти  
переходять на самоізоляцію  

На Тернопільщині чотири 
загальноосвітні навчальні заклади 
пішли на самоізоляцію. Про це 

повідомила начальниця управління 
освіти і науки ТОДА Ольга Хома.

- Якщо кількість тих, хто захворів на корона-
вірус, в навчальних закладах не перевищує 50 
відсотків, то вони можуть працювати у звичному 
режимі, - пояснює Ольга Хома. -- Що стосується 
навчальних класів, якщо там захворіло 50 відсо-
тків учнів, чи педагогічні працівники, які мають 
навчальні години у цьому класі, тоді вирішується 

питання дистанційної форми навчання.
Як наголосила начальниця управління освіти 

і науки, рішення про перехід навчального закла-
ду на самоізоляцію, дистанційну форму приймає 
виключно керівник закладу і педагогічна рада.

- В області на коронавірус станом на 1 грудня 
хворіло 500 учнів та 733 педагогічних працівни-
ки. За останню добу на самоізоляцію пішло 15 
учнів, загалом на цей перебували на самоізоляції 
312 учнів. На самоізоляції також 641 педагог. На-
разі на самоізоляції перебувають також 2 класи 
та 4 заклади загальної середньої освіти в Козів-
ському та Лановецькому районах, Зборівській і 
Саранчуківській громадах, - каже Ольга Хома. 

З 1 грудня 2020 
року прожитковий 
мінімум для 

працездатних осіб 
збільшили, він становить 
2 270 гривень, відповідно 
максимальний розмір 
допомоги по безробіттю – 
9 080 гривень на місяць.

Варто зазначити, що розмір 
допомоги визначається для кож-
ного безробітного індивідуаль-
но. Він залежить від заробітної 
плати людини та її страхового 
стажу. Допомога по безробіттю 
виплачується залежно від три-
валості безробіття у відсотках 

до визначеного розміру. Що ж до 
розміру мінімальної допомоги 
по безробіттю, то він залишить-
ся без змін. На період карантину 
постановою правління Фонду 
загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування 
України на випадок безробіття 
розмір мінімальної допомоги по 
безробіттю збільшено з 650 до 
1000 гривень.

Мінімальний розмір допомо-
ги по безробіттю встановлюєть-
ся для громадян, які: протягом 
року, що передував реєстрації в 
службі зайнятості, мають страхо-
вий стаж менше шести місяців; 
молодих людей, які закінчили 

навчання в закладах середньої/
вищої освіти або звільнені зі 
строкової військової служби і які 
вперше шукають роботу; вну-
трішньо переміщених осіб, які 
документально не можуть під-
твердити періоди роботи.

 До слова, станом на 30 ли-
стопада 2020 року кількість 
безробітних, зареєстрованих у 
державній службі зайнятості 
України, становила майже 410 
тисяч осіб. З них допомогу по 
безробіттю отримували 353 ти-
сяч громадян. Середній розмір 
допомоги у жовтні – 3,7 тисяч 
гривень.

Під час засідання вченої ради вищого 
навчального закладу відбулося 
підписання угоди про співробітництво між 

Західноукраїнським національним університетом 
та Скориківською об’єднаною територіальною 
громадою.

Ключова мета угоди полягає в сприянні розвитку освіти, 
науки та практики у галузі публічного управління та адміні-
стрування. Головне завдання - підвищити конкурентоздатність 
випускників університету в галузі публічного управління, адмі-
ністрування та менеджменту шляхом реалізації спільних науко-
вих, навчальних та інноваційних проєктів.

Сторони домовились про підвищення кваліфікації працівни-
ків класичного університету в Скориківській ОТГ шляхом про-
ходження стажування та короткотермінових курсів; організація 
проходження виробничої та переддипломної практики, дуальної 
освіти студентами ЗУНУ в Скориківській ОТГ та їх організаціях 
комунальної власності. У пріоритеті - виконання спільних нау-
ково-дослідних робіт, розроблення стратегії розвитку громади, 
місцевих цільових програм, паспорту розвитку території, інно-
ваційних та інвестиційних проєктів.

Документ про співпрацю підписаний ректором Західноукра-
їнського національного університету Андрієм Крисоватим та 
Скориківським сільським головою Ільком Стахурським.

«жоден пацієнт, який має покази до ПлР-тестування, 
не повинен за нього платити» - Володимир Труш

У Тернопільському обласному лабораторному центрі проводять 
безкоштовне ПЛР-тестування. Технічне забезпечення лабораторії 

дозволяє виконувати майже дві тисячі тестів за добу.

ЗуНу та скориківська ОТГ 
підписали угоду про співпрацю

На Тернопільщині чотири школи 
на самоізоляції

 В області на коронавірус хворіє 500 учнів та 733 педагогічних працівники

Безробітні отримають більше
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Минулої неділі 
у Тернополі на 
вулиці За Рудкою, 

4 відкрили меморіальну 
таблицю Ірині Максимів з 
родини Саїків. Це корінна 
тернополянка, яка в роки 
війни разом із батьками 
допомогла врятуватись 16 
євреям. За це у 2006 році 
жінка отримала відзнаку 
“Праведник народів світу”.  
Але ще Ірина Максимів 
зберігала у своєму серці 
багато теплих спогадів 
про Тернопіль, вона 
ніби уособлювала душу 
нашого міста і пам’ять про 
його минуле. 

«Ми думали, що так, 
як є, буде все…»

Ірина Максимів – корінна 
жителька Тернополя. Вона була 
свідком боїв за місто під час Дру-
гої Світової війни. Родина пані 
Ірини на початку ХХ століття 
мешкала на вулиці Нижній По-
дільській. Її батько Онуфрій був 
довголітнім адміністратором 
готелю “Подільський” (згодом 
«Україна»). Саме там познайо-
мився з майбутньою дружиною 
Анною, яка працювала там же 
господинею. 

Ірина Максимів мешкала на 
тернопільському Загребеллі ос-
танні 60 років свого життя. Вона 
дуже любила, коли до неї прихо-
дили люди. Радо чекала у гості 
знайомих і незнайомих, журна-
лістів, краєзнавців, людей, які 
любили Тернопіль, завжди діли-
лася своїми спогадами, розпові-
дала історію, яку прожила, і при-
гощала чимось смачненьким. 

«Я пам’ятаю з дитинства, 
коли були спокійніші часи, у 
бабусі в будинку завжди були 
відчинені двері навстіж – це, 
мабуть, ще одне свідчення того, 
що душа її також була відкрита, 
- пригадує онука Ірина. – Коли 
я пробігала повз її будинок, ці 
відкриті двері не давали його 
оминути. У хаті завжди смачно 
пахло тістечками. Вона запро-
шувала мене в хату і хотіла на-
годувати (усміхається)… Моя ба-

буся була неймовірна. Дай Боже 
кожному залишити такий слід у 
людських серцях». 

Ірина Максимів померла 25 
липня 2020 року через інсульт. 
Їй було 88 років. Про те, що варто 
зробити меморіальну таблицю, 
вирішили практично одразу і 
почали збирати кошти. Таблицю 
змонтували на стіну будинку, де 
пані Ірина жила майже 60 років. 

Ескіз створив скульптор 
Дмитро Малярчук. Виготовили 
таблицю з бронзи у Львові. На 
ній зображена  Ірина Максимів 
– така, якою її пам’ятають рідні 
і близькі. Також викарбували її 
фразу, яку вона любила говори-
ти, з теплотою згадуючи життя 
до війни: «Ми думали, що так, як 
є, буде все…». 

- Ця фраза символічна і го-
ворить, наскільки ми не цінує-
мо моменти, в яких ми живемо, 
не оцінюємо швидкоплинність 
часу. Вона філософська і акту-
альна завжди, – каже скульптор 
Дмитро Мулярчук.

На відкриття дошки зібрало-
ся біля півсотні людей. Вони ді-
лилися спогадами про унікаль-
ну жінку, яка була уособленням 
пам’яті про минуле Тернополя. 

- Я щиро надіюся на те, що 
ця меморіальна дошка спонука-
тиме всіх нас більше цікавитися 
минулим наших предків, жит-
тям наших бабусь, дідусів, спо-
нукатиме нас переосмислювати 
минуле, - зазначив під час від-
криття пам’ятної таблиці тер-
нопільський краєзнавець Тарас 
Циклиняк, який, власне, ініцію-
вав її встановлення. 

«Ірина Максимів цілковито 
змінила мій погляд на минуле 
Тернополя»

Спогади Ірини Максимів Та-
рас Циклиняк зберіг на відео. 
Останні 6 років він активно спіл-
кувався з нею, записував її на ка-
меру і викладав у соцмережі. 

- Завдяки цьому спілкуванню 

мій погляд на минуле Тернополя 
змінився цілковито, – розповів 
краєзнавець. – Пані Ірина дуже 
багато розповідала про наше 
місто, його мешканців, будинки, 
події. Вона могла говорити 2,5 
години, не зупиняючись. З од-
ного боку, це були теплі та дуже 
приємні спогади про життя у 
Тернополі в 30-50 роках, а з ін-
шого - про багато трагічних по-
дій, зокрема тих, що відбувалися 
під час війни. Насправді спілку-
вання із старожилами дуже ціка-
ве. Їх не потрібно нічого питати. 
Ти просто приходиш, приносиш 
щось солодке до чаю і мовчиш. 
А вони діляться спогадами, тим, 
що їм дороге, і безкінечно розпо-
відають про минуле…

За словами Тараса Циклиня-
ка, саме після знайомства з пані 
Іриною завдяки меценатам і 
небайдужим з’явилися бронзові 
копії будівель довоєнного Тер-
нополя, макети пам’яток, які не 
збереглися до сьогодні. 

- Все завдяки таким людям, 
як пані Ірина, які вміли простою 
мовою розповісти про складні 
речі, - додає Тарас. – Які вміли 
нас захопити минулим Терно-
поля, побачити ці події їхніми 
очима. 

На основі розмов із Іриною 
Максимів Тарас Циклиняк ви-
дав 10-й том із циклу книг «Ди-
тинство Тернополя»  під назвою 
«Дитинство Ірусі Саїк». Тарас 
зізнається, якби пані Ірина була 
жива, то книжка досі не побачи-
ла б світ. Смерть довгожительки 
спонукала йог взятися за ро-
боту, аби об’єднати її розповіді 
за всі шість років спілкування і 
зберегти цей справжній скарб 
для нашого міста. За 2 місяці ак-
тивної роботи Тарас перетворив 
півтори тисячі записів розмов на 
книжку на майже 600 сторінок.

– Це побутові спогади про 
Тернопіль, його мешканців, бу-
динки та події, - розповідає Та-

рас Циклиняк. - Це книжечка 
про наших бабусь і дідусів, ку-
лінарію, починаючи від того, як 
одягалися, до того, як в ті часи 
сварилися. Звісно, що у цих спо-
гадах трапляється плутанина з 
цифрами, інші неточності, які 
пам’ять літньої людини вже не 
змогла зберегти точно впро-
довж 50-70 років. Але я намагав-
ся в цій книзі не давати суб’єк-
тивних вражень, не нав’язувати 
свою думку. Важливим було пе-
редати спогади, ту інформацію, 
яку  пам’ятала пані Ірина. Я ціл-
ком свідомий, що в багатьох ре-
чах вона могла десь помилятися, 
але я залишив, як це було. 

Попри якісь образи й  при-
крощі війни, в неї було багато 
простих, але мудрих фраз, при-
гадує упорядник.

– Наприклад, «Бомба не раху-
валася з тим, що то є твоя хата». 
Це прості речі, але ти закрива-
єш очі, повторюєш їх і розумієш 
сприйняття світу цієї людини, 
життєві обставини, в яких вона 
була у той час. 
«Це історія про людя-

ність, яку зуміли зберегти 
в найскладніших обста-

винах і небезпеці» 
Родина пані Ірини Максимів 

відома не лише в Україні тим, 
що під час війни разом з бать-
ками вони зуміли врятувати від 
смерті 16 євреїв. Їй тоді було 11 
років. Батьки пані Ірини дев'ять 
місяців переховували в погребі 
власного будинку на території 
німецького генштабу євреїв, ри-
зикуючи життям всієї родини. За 
це їм дали звання «Праведників 
Народів Світу», а їхні імена увіч-
нили в меморіальному комп-
лексі Яд Вашем на Горі Пам'яті в 
Єрусалимі

Пані Ірина була учасницею 
проєкту, який продюсував Сті-
вен Спілберг: «Назви своє ім’я». 
В основі фільму – відеосвідчен-

ня про Голокост, зібрані Фунда-
цією «Shoah» в Україні. Люди, 
які вижили в 1941-1942 роках, 
розповідають в інтерв'ю, як їм 
вдалося врятуватися від неми-
нучої загибелі. Спогади Ірини 
Максимів режисери записали в 
1994 році в Тернополі. У розмові 
з нею Стівен Спілберг зізнався, 
що дуже вражений благородні-
стю її сім'ї.

- І мама, і  бабуся з дідусем 
були людьми великого серця, - 
каже Оксана Назарчук,  донька 
Ірини Максимів. – Вони врятува-
ли 16 євреїв. Це було непросто, 
це був справжній подвиг. Не раз 
їм загрожувала смерть, але, на 
щастя, все закінчилося щасливо. 
Я щиро вдячна усім, хто долу-
чився до встановлення меморі-
альної дошки. Для нашої родини 
це дуже важливо.

Тарас Циклиняк зізнаєть-
ся, зібравши спогади жінки, він 
переконався, що це історія про 
людяність. Про вміння в людині 
бачити людину, незважаючи ні 
на що.

- А ця меморіальна дошка 
- нагадування про покоління 
людей, які, незважаючи на над-
звичайну небезпеку та загрозу 
для свого життя і своїх рідних, 
рятували інших людей і залиша-
лися людьми, - додає Тарас Ци-
клиняк. - Наперекір обставинам, 
які під час війни спонукали до 
виживання і змушували робити 
вчинки, які не близькі до лю-
дяності. Найважливіший урок, 
що дає нам своїм життям Ірина 
Максимів та її батьки, яких вона 
так любила: «Потрібно вміти 
завжди залишатися людиною». 
Ця дошка нагадуватиме усім 
нам про це…

Фото Павла 
БАЛюХА. 

у місті відкрили меморіальну таблицю 
Праведниці народів світу ірині Максимів

«Вона дуже любила людей і рідний ТерноПіль»

юля 
ТОМчиШиН.
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кому грошей підкинуть, 
а в кого - заберуть 

Отже, про головні показники держ-
бюджету-2021. Доходи держбюджету 
передбачили на рівні 1,092 трильйони 
гривень. Видатки - 1,328 трильйонів. 

Дефіцит бюджету зменшили з 6% 
до 5,5% ВВП. Дефіцит держбюджету має 
багато негативних наслідків, зазначає 24 
канал. Зокрема, це - інфляція, скорочення 
видатків на інші бюджетні програми та 
фонди, зростання держборгу тощо. ВВП 
закладають на рівні 4,5 трильйонів гри-
вень. Середньомісячна зарплата скла-
датиме 13,6 тисяч. Споживча інфляція 
сягне 7,3%. Середньорічний курс закла-
дають на рівні 29,1 гривні за долар.

У підкорегованому проєкті бюджету 
пропонується збільшити витрати на: 
апарат МВС - плюс 797,4 мільйони гри-
вень; Держпродспоживслужбу - на 538,1 
мільйона; МЗС - на 498,2 мільйони; Мі-
ністерство охорони здоров’я - на 3,946 
мільярдів; Міненергетики - на 350 міль-
йонів; Міністерство захисту навколиш-
нього середовища і природних ресурсів 
- на 491,1 мільйона; Мінінфраструктури 
- на 2,405 мільйонів; Міністерство молоді 
та спорту - на 427,3 мільйони; Міністер-
ство культури та інформаційної політики 
- на 1,146 мільярдів; Державне космічне 
агентство – на 549,5 мільйонів гривень.

Водночас, хочуть скоротити витрати 
на: Держуправління справами - мінус 130 
мільйонів; державні капітальні витрати 
на розробку і реалізацію інвестиційних 
проєктів - на 1,129 мільярдів; Міносвіти 

та науки - на 4,097 мільярда гривень; 
Пенсійний фонд - на 8,5 мільярдів гри-
вень. Видатки для Пенсійного фонду 
сягнуть 203,8 мільярдів. 

Програма «Велике будівництво» 
(розвиток дорожньої інфраструктури) 
отримає 150 мільярдів - на 20,7 мільяр-
дів більше, ніж у 2020-у. На програму під-
тримки малого та середнього бізнесу 
закладають 12 мільярдів. 

У бюджеті передбачили зростання 
мінімальної зарплати. Її планують під-
вищити до 6000 з 1 січня, а заплановане 
підвищення на липень до 6,5 тисяч пере-
нести на грудень.

Прожитковий мінімум на одну особу 
в розрахунку на місяць пропонують вста-
новити: з 1 січня у розмірі 2189 гривень; 
з 1 липня - 2294 гривні; з 1 грудня - 2393.

Мінімальна пенсія може бути: з 1 
січня - 1769 гривень; з 1 липня - 1854; з 1 
грудня - 1934 гривні.

Щодо інших галузей, фінансова під-
тримка регіонів має скласти 9,4 мільяр-
ди гривень (додатково 4,5 мільярдів до 
плану 2020 року). Видатки на культуру - 
7,5 мільярдів, на спорт - 7,4 мільярди. На 
підтримку вугільної галузі - 4,5 мільяр-
дів, аграріїв - 4,2 мільярди. Цифровіза-
ція галузей економіки - 2,9 мільярдів. 
Закупівля 100 пасажирських вагонів для 
залізниці - 3,3 мільярди гривень.

«слуги» дорожчають
Парламентарі та урядовці традиційно 

дбають про свої інтереси під час форму-
вання бюджету. Так, видатки загального 
фонду держбюджету на апарат Верховної 

Ради у наступному році складуть 2 529 
712,2 тисячі гривень. Це на 24,1% більше, 
ніж цьогоріч (2 038 424,8 тисяч гривень).

Згідно з проєктом, видатки на Секре-
таріат Кабміну сягнуть 1 106 549,3 тисячі 
гривень, що на 15,4% більше, ніж в поточ-
ному році (959 075,0 тисячі). Порівняно з 
першим читанням, видатки зросли на 14 
208,0 тисяч гривень.

Також Кабмін пропонує додатково 
підвищити зарплати в прокуратурі вже 
з 1 січня, повідомляє Центр аналізу пу-
блічних фінансів та публічного управ-
ління Київської школи економіки з по-
силанням на нові додатки до проєкту 
бюджету-2021. Підкинуть прокуратурі 
2 мільярди. Економісти зазначають: це 
єдине додаткове підвищення соціальних 
стандартів, яке передбачено в проєкті 
бюджету до другого читання.

А от найбільшу економію по видат-
ках у 8,5 мільярдів гривень уряд планує 
забезпечити за рахунок виплати пенсій. 
Одна з причин - перенесення термінів 
підвищення мінімальної платні, адже ча-
стина пенсійних виплат прив’язана саме 
до «мінімалки».

Крім того, уряд скасував обіцяне під-
вищення зарплат учителям, викладачам 
і науковим співробітникам, заплановане 
на 2021 рік. Своє рішення міністри пояс-
нили відсутністю джерел фінансування, 
повідомляє «Бабель». 

Не закладено у бюджеті-2021 й під-
тримку медпрацівникам. Міністр охоро-
ни здоров’я Максим Степанов заявив, що 
вже 34 тисячі лікарів звільнилися з робо-
ти. Чого очікувати у прийдешньому році? 

А в Національній службі здоров’я на-
голошують: закладених у держбюджеті 
коштів недостатньо для забезпечення 
Програми медичних гарантій. Згідно з 
проєктом документа, на неї планують 
виділити 123 мільярди гривень. «На лі-
кування пацієнтів з Covid-19 передбачено 
лише 14,5 мільярди. Зважаючи на дина-
міку захворюваності та навантаження 
на систему, у другому кварталі нам дове-
деться в 10 разів зменшити видатки на 
лікування пацієнтів з Covid-19. І відмови-
тися від доплат лікарям за роботу з таки-
ми пацієнтами», - йдеться у повідомленні.

У НСЗУ переконані: потрібно закла-
дати кошти не лише на лікування, а й 
на запобігання інфікуванню. «Найбільш 
надійний метод - вакцинація. У бюдже-
ті-2021 недостатньо коштів для підви-
щення фінансування первинної ланки 
медичної допомоги та вакцинацію від 
Covid-19. Це питання національної безпеки», 
- кажуть у Нацслужбі здоров’я. І додають, що 
також доведеться зменшити кількість по-
слуг з ранньої діагностики 
раку. А онкозахворювання - 
серед лідерів причин смерт-
ності в Україні.
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Ольга чОРНа.

БюДжЕТ-2021: зекономили на педагогах, 
медиках, армії, пенсіонерах… 

Уряд затвердив проєкт держбюджету на 2021 рік до другого читання. Основний фінансовий Закон країни отримав 
чималу порцію критики. За що? За те, що Кабмін пропонує збільшити витрати на Офіс генпрокурора, Верховну Раду, 

Секретаріат Кабміну і, водночас, зекономити на педагогах, медиках, армії, пенсіях… 

У суботу на Театральному майдані 
Тернополя відбулася традиційна щорічна 
Всеукраїнська акція «Запали свічку», 

присвячена пам’яті жертв Голодоморів. Кілька 
сотень тернополян у цей день на головній площі 
міста запалили сотні лампадок, виклавши 
символічний хрест, всередині якого помістили 
колоски пшениці.

Священнослужителі різних конфесій відправили поми-
нальну панахиду за душі жертв голодного терору.

- День пам’яті Голодомору об’єднує весь наш народ у мо-
литві та скорботі, адже неможливо, щоби людське серце 
у пам’яті про ті страшні події було байдуже, - наголосив 
єпископ УГКЦ Теодор Мартинюк. - Єднаємося, молимося за 
наших прадідів, прабабусь, яких намагалися зламати. Цей 
день пам’яті закликає нас усіх не допустити, щоб серед нас 
були люди, які відчувають голод. Постараймося бачити 
біля себе свого ближнього, його біду і потребу, ділитися, 
бути справді братами і сестрами, бо в єдності сила україн-
ського народу.

Хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих під 
час Голодомору-геноциду представники влади, органів міс-
цевого самоврядування, депутати, представники громад-
ських організацій, жителі міста. 

Біля церкви Різдва Христового, що на вулиці Руській у 

Тернополі, запалили свічки біля пам’ятного знаку "Голодо-
мор 1932 – 1933".

У музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщи-
ни відкрили виставку про Голодомор. В експозиції – 18 ін-
формаційних стендів про події національної трагедії та 18 
томів Національної книги пам’яті жертв Голодомору. 

На виставці можна побачити документи та фото з дер-
жавних архівів, зокрема з архіву Служби безпеки України. 
На одному зі стендів страшні цифри про смертність у 1933 
році в Україні. Щодоби помирали 34 тисячі 170 осіб, щого-
дини – 1 420, щохвилини – 24 людини. Внаслідок Голодо-

мору Україна втратила близько 4 мільйонів людей, це ті, що 
померли, невідома кількість ненароджених. Вважається, 
що це до 10 мільйонів осіб, йдеться у дослідженнях істори-
ків. 

У книгах, які розмістили в музеї, – імена понад 800 000 
людей з 17 областей України, які померли під час Голодо-
мору. Директор музею Євген Філь каже, це ті прізвища, які 
вдалося відшукати Інституту національної пам’яті, над до-
повненням списку працюють фахівці.

Також учасники тернопільської організації Спілки Укра-
їнської Молоді в Україні 23-24 листопада провели акцію 
«Сопричастя». ЇЇ суть полягає в тому, що люди відмовля-
ються від їжі на 33 години – з 7 ранку 23 листопада і до 4 
вечора 24 листопада. 

- «Сопричастя – це як щось спільне, що нас об’єднує ду-
ховно, емоційно з людьми, котрі загинули у страшні часи 
голодоморів, і загалом нас усіх у різних куточках країни і 
світу, які відмовляються від їжі у ці дні, - розповідає 36-річ-
на Мар’яна Марець, членкиня тернопільського осередку 
СУМ. – Також кожен, хто підтримує акцію «Сопричастя», зо-
бов’язується зробити добру справу – допомогти комусь або 
ж пожертвувати кошти. 

- Вперше ця акція відбулася в 2003 році. Її започаткували 
СУМівці Австралії та члени тернопільської організації. За-
раз до акції долучаються люди з 12 країн світу, де є діаспора 
та Спілка Української Молоді.

Запалювали свічки на підвіконнях, молилися на Театральному майдані, відмовлялися 
від їжі у знак єдності та дізнавалися жахливі факти цієї трагедії у музеї. жителі 
Тернопільщини у різних куточках області вшанували жертв голодного терору. 

У Тернополі вшанували пам'ять жертв Голодоморів

«Це трагедія українського народу, 
яку не маємо права забути»
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«В Єрусалимському храмі новина
Богові в службу прийшла дитина.

чиста і біла, мов та лелія,
Пренепорочна Діва Марія»

Так у піснях сповіщає 
нам Свята Церква про 
значення і велич свята. 

Хто на світі знає, що десь у 
маленькому Назареті перебуває, 
хоч і праведне, але тихе, 
непомітне святе подружжя 
яким та Ганна? Кому відомі 
скорботи душ їх і обітниці, які 
вони дають у палкій молитві 
та в сльозах Богові, якщо він 
здійме з них ганьбу неплідства і 
благословить їх дитятком? Знає 
те лише один Господь, перед 
яким ті обітниці складені. І ось 
їх безмежна радість: неплідна, 
постаріла Ганна на диво всім 
народжує донечку і знає, що 
це – Дар Божий, наслідок їхньої 
палкої молитви. Але достойне 
здивування не тільки те, що 
Ганна  народила Дитятко в такі 
роки старості, коли вже взагалі 
не народжують, а ще більше те, 
що її природна материнська 
любов до народженої втіхи не 
перевищила любов до Бога.

Три роки втішалися святі батьки 
своїм, так дивно народженим Дитят-
ком, але дана Богу обітниця – посвятити  
Дитя своє Богу – перевищує їх любов. 
Вони з усією готовністю збираються 
виконати обітницю, зі всією відданістю 

не тільки без жалкування, а й з най-
більшою радістю. Дане Богом – Йому ж 
вони хочуть повернути. І мов би у сні 
справджуються слова пророка Давида: 
«Приведені будуть до Царя діви і рідні 
її будуть приведені до Тебе. Приведені 
будуть у веселощах і радості, введені бу-
дуть у Храм Царя» (Пс.44, 14-15).

 І ось споряджається велике свято. 
Дивна процесія наближається до хра-
му. А тут відбувається незвичайне при-
готування. Дух Святий зворушує пер-
восвященника Захарію зі всім кліром 
своїм вийти назустріч Святій Діві, і він 
виходить. Високий ганок до храму. Це 
головний вхід, в нього входили тільки у 
великі свята і то в урочистих процесіях. 
Багато було сходів. Коли йшла процесія, 
то на площах тих сходів священнослу-
жителі із співцями і трубачами та гусли-
стами співали окремі псалми з 18-ої ка-
фізми «Пісні ступенів». 

Цими сходами піднялася Пренепо-
рочна Діва, введена Духом Святим до 
Храму. Первосвященик Захарія взяв цю 
трилітню дівчинку і, по натхненню Духа 
Святого,  ввів її у найголовнішу частину, 
у Святеє Святих, куди й сам мав право за-
ходити тільки раз у рік. Тому то Церква 
співає: «Ангели входження Пречистої, 
бачачи, здивувалися, що Діва входить у  
Святєє Святих».

Не треба казати, чи легко було свя-
тій Ганні вертатися додому без тієї своєї 
безмежної радості, але любов до Бога і ба-
жання служити Йому перевищили любов 
материнську до дитини. А тому і вона, і 
святий Яким вернулися додому з радістю. 
Вони незабаром відійшли до Господа.

Що ж робила Марія? Навчалася бо-
гознання, слухала праведних наставни-
ків. Навчалася Слова Божого – Святого 
Письма, законів і пророків. Вчилася мо-
литись і сама  сердечно молилась та про-
сила у Бога помочі. Вчилася плести, пря-
сти, шити... Вона так любила Господа, що 
здавалось, вся була виткана з любові та 
відданості йому. Вона вся була така оду-
хотворена Духом Святим, що ніякі зем-
ні думки не займали її серця. Церковні 
пісні доводять, що ангели оточували її і 
прислуговували. 

Чому увесь християнський світ, крім 
богоподібного благоговіння й пошани 
до Пречистої Діви, виявляє до неї таку 
палку та безмежну любов? Відповідь 
проста: за чистоту, за святість її, за те, 
що вона найближча до нас і найрідні-
ша. Вона найдосконаліше знає всі наші 
потреби, вона сама була сиротою. Отже, 
чи не почує вона сироту? Вона була са-
мотня, чи не почує вона вдову? Вона 
страждала пекельними муками за Сина 
Свого, чи не почує вона матір? Почує. 
Тому до ніг її увесь світ складає горе, 
коло ніг її усі нещасні виливають свої 
сльози. Ось один із прикладів.

Якось під час італійсько-австрій-
ської війни італійці програли битву по-
близу міста Адува і багато їхніх вояків 
потрапило у полон. Між полоненими 
був син однієї побожної жінки. Минуло 
кілька місяців від тієї нещасної битви, 
а італійські воїни все ще перебували у 
таборі полонених. Одного дня на вели-
ке здивування всіх зайшов до табору 
австрійський імператор Менелих. Ви-
кликав цього воїна і в присутності всіх 

прочитав листа від його матері. Лист 
був короткий, але дуже щирий. «Я бід-
на, нещасна мати твого в’язня. Великий 
Цісарю! Змилосердися наді мною і вер-
ни мені мого сина. Я благаю тебе в ім’я 
Божої Матері. Тут є в нас церква. Я сві-
тила свічку перед престолом Пречистої 
Діви Марії і мені здалось, що Божа Мати 
всміхнулася і промовила до мене: «Не 
журись, імператор поверне твого сина». 
Після прочитання цього листа настала 
велика тиша. Всі присутні задумалися. 
Дехто був зворушений до сліз. Тоді імпе-
ратор звернувся до полоненого і промо-
вив: «Ти свобідний і можеш повертатися 
додому. Ось тут гроші на дорогу. Скажи 
своїй мамі, що не я, цісар, дав тобі сво-
боду, а Марія. Вона також і моя Мати. А 
коли Мати каже «так», то хто може ска-
зати «ні».

Тому, щоденно, благаймо, щоб любов 
до Господа, Пресвятої Діви Марії, її свя-
тих батьків передалася 
нам та нашим дітям.

Пренепорочна Діва входить у святеє святих 
4 грудня Введення  у храм Пресвятої Богородиці

О. Богдан ЗіНчЕНкО, 
член національної 
спілки журналістів 

україни.  

Майданчик для дітей з інвалідністю 
відкрили у благодійному фонді 
"Карітас Тернопіль". Вартість 

цього майданчика – 800 тисяч гривень. 
як розповів організатор проєкту Сергій 
Кічула, кошти для його спорудження 
збирали з березня. До цього долучилося 
понад 100 волонтерів: одні – коштами, другі 
– матеріалами, треті – працею. Останні 80 
тисяч зібрали завдяки благодійному забігу 
"Подаруй світло" навколо Тернопільського 
ставу, який планують зробити щорічним. 

Майданчик - зручний, багатофункціональний, 
вкритий гумовим, травмобезпечним покриттям. Там 

встановили 17 інтерактивних та ігрових елементів. 
Зокрема, частина з них пристосована для дітей з осо-
бливими потребами. Є гойдалки для дітей на візках, 
ігровий будиночок, обладнаний пандусами, спеціаль-
на висока пісочниця. 

Освятили дитячий майданчик єпископ-помічник 
преосвященний Владика Теодор (Мартинюк) спільно 
зі священниками Тернопільсько-Зборівської архиє-
пархії УГКЦ.

Директор БФ «Карітас Тернопіль» о. Андрій Мар-
чук подякував організатору та керівнику проєкту 
Сергію Кічулі та лідерському волонтерському руху за 
довіру та співпрацю, а також усім благодійникам, які 
долучилися до проєкту. 

- Відкриття інклюзивного майданчика з врахуван-
ням особливостей як фізичного, так і психологічного 
розвитку дітей з інвалідністю, дасть їм можливість 
розширити коло свого спілкування з іншими ровес-
никами й дорослими, - зазначив отець Андрій. -  Дяку-
ємо всім, хто долучився та підтримав цю благодійну 
ініціативу, подарувавши дітям з обмеженими можли-
востями  справжнє світло радості й натхнення.

На майданчику провели освітлення та облаштува-
ли огорожу. Сергій Кічула зізнається, дуже радий, що 
вдалося об’єднати людей довкола доброї справи і що 
так багато небайдужих підтримали цей проєкт. 

у ТерноПолі Відкрили 
інклюзивний майданчик
кошти на нього зібрали понад сто волонтерів
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Останній напад поліцейські 
зафіксували 22 листопада. Розбої 
в Тернополі учасники злочинної 

групи вчиняли майже рік. Усі жертви 
займалися оборудками з валютою.

- Зловмисники заїхали до Тернополя ще на 
початку року та винайняли тут житло. До гру-
пи увійшло п'ятеро людей, уродженці однієї з 
пострадянських республік. Організатори - двоє 
рідних братів, - розповів начальник управління 
стратегічних розслідувань поліції Тернопільської 
області Василь Джиджора.  

Двоє зі спільників угруповання - земляки зі 
Львова та Черкас, які виконували функції водіїв. 
До злочину, каже Василь Джиджора, підозрювані 
готувалися впродовж тривалого часу: вони сте-
жили за своїми жертвами, вивчали їхній щоден-
ний маршрут, а також аналізували шлях, аби не 
потрапляти в поле зору камер спостереження.

Коли про жертву було все відомо, обирали 
місце без зайвих свідків, нападали та відбирали 
кошти. Перша жертва звернулася до поліції ще у 
травні. Чоловікові нападники завдали більше со-
рока ударів і відібрали 80 тисяч гривень. У серпні 
ще один тернополянин втратив 15 тисяч доларів, 
а остання жертва позбулася 50 тисяч гривень.

Після кожного нападу зловмисники зміню-
вали місце проживання. Впродовж кількох днів 
організатор незаконного збагачення забороняв 
"підлеглим" виходити з помешкання, з'являтися в 

людних місцях та в закладах громадського харчу-
вання.

Тернопільські поліцейські за силової підтрим-
ки бійців КОРД провели масштабну спецоперацію 
для ліквідації групи. Під час обшуків правоохо-
ронці вилучили речові докази з останнього зло-
чину.

Трьом основним фігурантам справи уже ого-
лосили підозру згідно зі статтею 187 Криміналь-
ного кодексу України - розбій, вчинений за по-
передньою змовою групою осіб та статтею 186 
ККУ - грабіж, вчинений у великих розмірах. Суд їм 
обрав міру запобіжного заходу, а саме - тримання 
під вартою. Доля інших двох спільників ще вирі-
шується.

За словами Василя Джиджори, після остан-
нього нападу зловмисники планували зали-
шити Україну - вони придбали квитки на літак 
Львів-Баку.

Чоловіка, який зарізав 
дружину і намагався по-
кінчити життя самогуб-

ством, затримали оперативни-
ки Тернопільщини. 

Сварка між подружжям завер-
шилася летально для 43-річної 
жительки Борщівського райо-
ну. Потерпіла померла від кро-
вовтрати ще до приїзду брига-
ди екстреної меддопомоги.

- Нещастя трапилося в обідню 
пору 27 листопада, - розповіли 
у поліції Тернопільської облас-
ті. - За попередньою інформа-
цією, сварка між чоловіком та 
жінкою виникла через ревно-
щі. Під час конфлікту чоловік 
схопив ніж та завдав ним два 

удари дружині в руки та облич-
чя. Після цього спробував за-
кінчити життя самогубством, 
перерізавши собі горло. Проте 
рана виявилася не смертель-
ною, і нападник залишив по-
мешкання.

Тіло матері в будинку зайшов 
син. Він викликав швидку та 
поліцію. 

Правоохоронці встановили 
місце перебування нападника. 
47-річного чоловіка затрима-
ли, він у скоєному зізнався. 
Йому інкримінують статтю 
121 ККУ - умисне тяжке тілесне 
ушкодження, що спричинило 
смерть потерпілого.

Заволодіння автомобілем 
поліцейські інкримінують 
жителю Козівщини. 

28-річний чоловік нетверезим 
сів за кермо автівці, що 
належить його знайомому. 
Проте, не впорався з 
керуванням і в’їхав у дерево.

- До нас надійшло повідомлення 
від 32-річного жителя селища Козлів 
про те, що  серед білого дня хтось ви-

крав його автомобіль «Volkswagen», 
- розповів начальник Козівського від-
ділення поліції Микола Петрик. – Під 
час спілкування із заявником стало ві-
домо, що напередодні він вживав алко-
гольні напої зі своїм знайомим – жите-
лем села Дмухівці. Той, як з’ясувалося, 
і причетний до заволодіння автотран-
спортом.

Правоохоронці швидко розшукали 
крадене авто. За декілька кілометрів 

від місця злочину іномарка стояла, 
упершись бампером у дерево. Як вда-
лося встановити, зловмисник сів за 
кермо автомобіля, що належить його 
знайомому, коли той від надмірної 
дози алкоголю заснув. Оскільки сам 
був не тверезий, далеко заїхати не зміг.

Поліцейські розпочали криміналь-
ну справу. Вирішується питання про 
оголошення підозри та обрання запо-
біжного заходу. 

Залицяльник пограбував знайому
Чоловік прагнув привернути увагу дівчини.

Про грабіж посеред вулиці на лінію "102" 
повідомила 20-річна жителька Лановеччини. 
Дівчина розповіла, що на вулиці Живова до неї 

підбіг чоловік, вихопив з рук мобільний телефон і 
втік. 

Слідчі з’ясували, що жертва знає грабіжника. Це житель 
обласного центру, 1994 року народження. Деякий час вони зу-
стрічалися. Проте після того, як стосунки завершилися, чоловік 
почав переслідувати її і намагався будь-яким способом привер-
нути увагу подруги.

Дівчина не реагувала і знайомий пішов на злочин. Його місце 
перебування встановлюють працівники поліції, аби оголосити 
підозру за статтею 186 ККУ. 

хуліганив у кафе з ножем Два факти обігу небезпечних предметів 
задокументували тернопільські поліцейські.

- У 36-річного жителя Чорткова, який дебоширив в одному з гро-
мадських закладів міста, знайшли схожий на холодну зброю предмет. 
Виїхавши на спрацювання тривожної кнопки в кафе, правоохоронці 
виявили чоловіка, який був напідпитку та поводився агресивно. Під 
час обшуку у нього вилучили небезпечний предмет, схожий на ніж, - 
розповіли у поліції Тернопільської області. 

У 61-річного жителя Теребовлянського району правоохоронці ви-
лучили 500 грамів речовини, схожої на порох. Виявили знахідку під 
час санкціонованого обшуку. У поліції розповіли - отримали опера-
тивну інформацію, що мешканець одного з сіл може зберігати вдома 
вибухонебезпечні предмети. 

Вилучене відправили на експертизу,  а відомості за обома фактами вне-
сли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 ККУ. 

На Тернопільщині за минулий 
тиждень поліцейські склали майже 

сотню протоколів за порушення 
карантинних обмежень і майже 

півтисячі постанов за перебування 
в громадських місцях без маски
- Найбільше було складено на суб’єктів 

господарювання у вихідні, адже відповід-
но до рішення уряду в суботу та неділю на 
всій території України діє так званий ка-
рантин вихідного дня, - розповіли у поліції 
Тернопільської області.  

Основні зусилля поліцейських, ка-
жуть у відомстві, насамперед стосувалися 
роз'яснень щодо важливості виконання 
встановлених обмежень. До порушників, 
які нехтували карантинними правилами, 
застосовували заходи адмінвпливу.

- З  21  листопада також запроваджено 
адміністративний штраф для громадян 
за перебування в громадських будинках, 
спорудах, громадському транспорті під 
час карантину без респіраторів або захис-
них масок, - розповіли у поліції. - Відтак, 
на мешканців Тернопільщини за минулий 
тиждень склали 462 постанови за пору-
шення маскового режиму. На них накладе-
но  штраф від 170 до 255 гривень.

- Люди продовжують довіряти невідомим, які 
називаються співробітниками фінансових установ, 
- розповіли у поліції Тернопільської області. - Афе-
ристи розповідають потенційним жертвам про бло-
кування рахунків, про збій системи та просять наз-
вати персональні дані. Натомість місцеві мешканці 
після спілкування з пройдисвітами отримують спо-
віщення про зняття готівки.

Від такого злочину потерпіли ще двоє жителів 
області. Тернополянину зателефонував чоловік і, 
назвавшись працівником банку, повідомив тому 
про автоматизоване блокування карткового ра-
хунку. Аби усунути недолік, він попросив назвати 
реквізити електронного гаманця та вміст смс-пові-
домлення. Це і зробив потерпілий. Згодом чоловік 
перевірив стан рахунку та виявив відсутність 14 
тисяч гривень.

Ще один заявник - мешканець Підгаєцького ра-
хунку. Після спілкування з аферистом з кредитки 
чоловіка зникло 23 тисячі гривень.

Правоохоронці звертаються до власників карт-
кових рахунків не довіряти невідомим. 

- Не повідомляйте ПІН-код картки та ні в якому 
разі не зберігайте ПІН-код у гаманці чи разом з карт-
кою, - застерігають поліцейські. - Не повідомляйте і 
ваші персональні дані (пін-код, номер картки, логін 
і пароль, cvv-код) третім особам, навіть якщо вони 
називаються працівниками банку. 

У поліції кажуть: співробітники фінустанов ніко-
ли не перевіряють ваші персональні дані. Окрім цьо-
го, не потрібно розголошувати коди, які приходять 
вам на мобільний телефон. Також не набирайте на 
вашому телефоні невідомі вам комбінації цифр.

Якщо ж підозрюєте, що спілкуєтесь з афериста-
ми, завершуйте розмову та телефонуйте на гарячу 
лінію банківської установи.

Банда іноземців «полювала» 
на валютників у Тернополі

Псевдобанкіри 
продовжують 

ошукувати жителів 
Тернопільщини

Тернополянин втратив 
14 тисяч гривень, а мешканець 

Підгаєччини - 23 тисячі

Трагедія через ревнощі: 
вбив дружину і хотів 
укоротити собі віку 

Горе-злодія на краденій автівці 
спинило дерево

ходите без 
маски? Готуйтесь 

до штрафу
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Для їзди на самокаті в іспанії 
буде потрібно техпаспорт

Іспанія оновила правила дорож-
нього руху, які торкнуться власників 
електричного особистого транспорту. 
Максимальна швидкість для цього виду 
транспорту становитиме 25 км/год., пише 
Закон і Бізнес. Водіям електросамокатів, 
сегвеїв, моноколіс забороняється їздити по 
тротуарах і пішохідних зонах, автомагістра-
лях і тунелях. Також власників цих засобів 
пересування штрафуватимуть за їзду в 
навушниках або в стані алкогольного сп’я-
ніння. Поліцейські зможуть проводити екс-
прес-тести. Особи, що пересуваються на са-
мокатах, повинні мати при собі техпаспорт, 
аби підтвердити, що транспортний засіб 
відповідає технічним вимогам.

Безпека Європи 
залежить від америки

Подбати про безпеку Європи само-
стійно Євросоюз не може. ЄС для цього 
необхідна військова допомога з боку США, 
заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг, 
передає німецьке видання Was. Він ствер-
джує, що Брюсселю необхідні чіткі гарантії 
Вашингтона колективної безпеки, зокрема 
ядерного стримування і присутності аме-
риканських військ в Європі. «Факт - ЄС не 
може захистити Європу. Гарантії США щодо 
безпеки і ядерного стримування через при-
сутність американських військ абсолютно 
необхідні для захисту Європи», - вважає 
Столтенберг. І додав: за нової адміністрації 
США Альянс має знайти правильний підхід 
до Росії, аби Кремль розумів, що не зможе 
перемогти у разі конфронтації. Потрібна 
тверда і зрозуміла позиція НАТО щодо Росії. 

коли найкращий день 
для купівлі авіаквитків

Аналітики туристичної компанії Expedia 
назвали неділю найкращим днем для ку-
півлі авіаквитків. Експерти стверджують: 
купувати квитки в неділю набагато вигідні-
ше, ніж в будні чи перед вихідними. Різниця 
в ціні з п’ятницею складає 17%. Про це пише 
Фінанси.ua. Купувати квитки на міжнарод-
ний рейс, коли йдеться про бізнес-поїздку, 
радять у четвер. Також у цей день тижня 
знижена вартість оренди автомобіля. «Ми 
вивчили ці дані для того, щоб допомогти 
мандрівникам прийняти продумані рішен-
ня при плануванні майбутнього відпочин-
ку», - наголосили аналітики компанії.

у киргистані вирішили 
відмовитися від російської мови

Під час доопрацювання проєкту кон-
ституційної реформи у Киргистані за-
пропонували скасувати офіційний ста-
тус російської мови, який закріплений 
в конституції країни. Про це повідомляє 
агентство 24kg. «Це, може, звучатиме ра-
дикально, але моя пропозиція - залишити 
державною мовою тільки киргизьку. Реш-
ту мов розвиватимемо іншими законами», 
- сказав член конституційної наради Са-
дірдін Торалієв. За його словами, киргизи 
живуть із російською мовою «як прив’яза-
на собака» через її офіційний статус, тому 
молодь перестала розмовляти киргизькою.
Майбутній держсекретар сШа 
розповів про українське коріння

Ентоні Блінкен, якого Джо Байден 
представив новим держсекретарем 
США, розповів, що його дід емігрував із 
Києва на початку ХХ століття, а вітчим 

пережив Голокост. Про це повідомляє 
The Hill. За словами політика, його дід Мо-
ріс Блінкен виїхав із Києва в 1904 році й 
отримав у США економічну освіту. Вітчим 
Блінкена Самуель Пісар єдиний із 900 єв-
рейських дітей у школі польського міста 
Білосток пережив Голокост, найближчі ро-
дичі вітчима загинули.

З ким збирається 
воювати китай? 

Лідер Китаю Сі Цзіньпін звернувся до 
військових керівників армії. Він закли-
кав «не боятися смерті» чи будь-яких 
негараздів і готуватися «до переможних 
воєн». Про це свідчать матеріали китай-
ського державного інформагентства Сінь-
хуа. У середині жовтня від Цзіньпіна вже 
лунали схожі слова. Він переконаний, що 
ключ до перемоги у війнах - це посилення 
підготовки. «Військовий вишкіл - завдан-
ня армії. Це основний спосіб підвищення 
бойової ефективності й безпосередня під-
готовка до битв», - сказав глава Китаю. І 
наголосив, що військовий розвиток країни 
та її роль у світі вступили у «нову еру». Тож 
армія Китаю зобов’язана стати силою сві-
тового масштабу. Заяви Цзіньпіна звучать 
на тлі сплеску політичної напруги між Пе-
кіном та іншими країнами, особливо США.
Трамп хоче йти на вибори-2024

Президент США Дональд Трамп роз-
глядає можливість оголосити про намір 
балотуватися на пост глави держави у 
2024 році. Він може заявити про участь 
у виборах під час церемонії інавгурації 
Джо Байдена в січні 2021-го, повідомляє 
The Daily Beast. За даними видання, Трамп 
обговорює зі своїми радниками питання, 
пов’язані з початком своєї передвиборчої 
кампанії за чотири роки до виборів. Наго-
лошується, що близько 47% американців 
підтримують участь Трампа у виборах пре-
зидента в 2024 році.

На цвинтарях в Британії 
облаштовують музеї, 
магазини та кафе

Гайґейтський цвинтар на півночі 
Лондона, де знаходиться могила Карла 
Маркса, мають реконструювати й облаш-
тувати для відвідувачів виставкову пло-
щу, сувенірний магазин і, можливо, кафе. 
Усе це зроблять для того, аби задовольнити 
цікавість громадськості до смерті, повідом-
ляє The Guardian. І це не єдине кладовище, 
яке намагається отримати вигоду та заохо-
тити людей відвідувати такі місця. Цвинтар 
Бромптон на півдні Лондона нещодавно 
відремонтували: відреставрували будівлі, а 
мавзолей перетворили в центр для відвіду-
вачів. На цвинтарі Бруквуд в графстві Сур-
рей, яке діє з 1854 року, де ховали останки 
людей після епідемії холери, відкривається 
музей смерті. Доктор Ян Дангавелл, глава 
фонду Friends of Highgate Cemetery Trust, 
припускає: люди почали більш відкрито 
ставитися до обговорення смерті, завдяки 
чому «туризм смерті» повернувся в моду. 

Венеція передумала брати 
гроші з одноденних гостей

Влада італійської Венеції переду-
мала запроваджувати податок для ту-
ристів-«одноденок». Із цією ініціативою 
вирішили почекати до 2022 року, пише За-
кон і Бізнес. Цей податок мали сплачувати 
туристи, які не зупиняються в готелях або 
орендованих квартирах і таким чином уни-
кають туристичного збору, включеного у 
вартість проживання. Зібрані кошти мали 
направити на прибирання міста. Також пе-
редбачалося, що через додаткові витрати в 
місто приїжджатиме менше туристів. Вене-
ція роками потерпає від великого напливу 
гостей. Тепер же через пандемію в місті 
більше стурбовані тим, як 
відновити свою економіку, 
що значно залежить саме 
від туристів.

Переходити на індивідуальне 
опалення - заборонили

Верховний Суд заборонив українцям 
особисто від’єднувати квартири від цен-
трального опалення. Відтепер переходи-
ти на індивідуальне опалення може лише 
цілий будинок одразу. Про це свідчить рі-
шення ВСУ, ухвалене в складі колегії суддів 
Касаційного адмінсуду, повідомляє Оглядач. 
Рішення про від’єднання повинно підтвер-
джуватися протоколом загальних зборів 
мешканців будинку.

Зарплати міністрів: 
жодна криза не страшна

Найбільш високооплачуваним чле-
ном Кабміну у жовтні став в. о. міністра 
освіти і науки Сергій Шкарлет - йому на-
рахували 105 тисяч 176 гривень, вклю-
чаючи відпускні та матеріальну допомо-
гу на оздоровлення. Трохи менше - 103 
тисячі 639 гривень заробив міністр Кабміну 
Олег Немчінов. Така сума вийшла через від-
пускні та грошову допомогу на відпочинок. 
Понад 70 тисяч заробили: міністр закордон-
них справ Дмитро Кулеба, оборони - Андрій 
Таран, охорони здоров’я - Максим Степанов 
та інфраструктури - Владислав Криклій. 
Зарплата прем’єра Дениса Шмигаля - 54 ти-
сячі 24 гривні. Найменше нарахували міні-
стру соціальної політики Марині Лазебній - 
30 тисяч 997 гривень. При цьому в чотирьох 
із п’яти її заступників зарплата була вищою 
100 тисяч. Крім окладу і надбавок, їм ви-
платили допомогу для вирішення соціаль-
но-побутових питань, а декому - допомогу з 
тимчасової непрацездатності.
На погашення держборгу йде 
кожна 8-ма гривня з бюджету

За перші 9 місяців цього року Україна 
витратила на погашення боргів кожну 
8-му гривню з бюджету - 433 мільярди. 
Загальний держборг за цей період виріс на 
17% - 347 мільярдів гривень - і тепер скла-
дає 2,3 трильйони. Причиною стала деваль-
вація гривні щодо іноземних валют, в яких 
номіновано держборг, передає пресслужба 
Рахункової палати. Витрати на виконання 
боргових зобов’язань склали 36% здійсне-
них у січні-вересні витрат держбюджету. За 
оцінкою Рахункової палати, очікуваний об-
сяг витрат на погашення держборгу в цьо-
му році на 32 мільярди перевищить річний 
план.

При звільненні 
військові експосадовці 
отримали мільйони 

Колишні військові посадовці, які 
пішли з посад за часів президентства 
Володимира Зеленського, отримали ве-
личезні суми при звільненні. Одноразова 
допомога коливалася від 900 тисяч до 2,3 
мільйонів гривень. Розслідування щодо 
одноразових виплат військовим експоса-
довцям провели журналісти Bihus.info. Так, 
ексначальник управління держохорони Ва-
лерій Гелетей на посаді отримував понад 
889 тисяч на рік, а при звільненні йому ви-
платили майже 805 тисяч. Ексголові СБУ Ва-
силю Грицаку виплатили 1426171 гривню. 
Колишній головнокомандувач ЗСУ Віктор 
Муженко при звільненні збагатився майже 
на 2 мільйони. Степан Полторак - міністр 
оборони в уряді Володимира Гройсмана, 
при звільненні отримав 1925261 гривню. 
Ексголова Нацполіції Сергій Князєв - понад 

2,3 мільйони. Екскерівник Нацгвардії Юрій 
Аллеров - понад 1,8 мільйонів. За словами 
журналістів, у 2020 році, Нацгвардія «доки-
нула» йому ще понад 524 тисячі.

скільки українців 
живуть без телефону

Близько 700 тисяч українців не ма-
ють  мобільного телефону. Вони не мо-
жуть собі це дозволити через фінансову 
неспроможність, повідомляє Офіс ефектив-
ного регулювання. «Фінансова неспромож-
ність мати телефон, зокрема мобільний є 
одним із критеріїв оцінки бідності. Через 
низький рівень доходів окремі категорії 
українських споживачів не можуть кори-
стуватися послугами голосового зв’язку. За 
даними Держстату, цей показник становить 
1,7% населення, або приблизно 700 тисяч 
осіб», - йдеться у повідомленні. У країнах ЄС 
цей показник складає в середньому 0,3% 
населення (наприклад, у Швейцарії, Норве-
гії, Франції - 0%; у Греції та Італії - 0,3%, у Ру-
мунії - 1,4%). Відсутність телефону означає 
неможливість сконтактувати з екстреними 
службами, знайомими та близькими. А ще 
це призводить до відчуженості та самотно-
сті людини.

З лікарень масово 
звільняються медпрацівники

Від початку пандемії Covid-19 в Украї-
ні з лікарень звільнилися майже 34 тися-
чі медпрацівників. Про це заявив очільник 
МОЗ Максим Степанов в ефірі 5 каналу. Мі-
ністр зауважив: важливо звертати увагу на 
те, у зв’язку з чим медпрацівник звільнився. 
Серед основних причин - відсутність гідної 
оцінки праці лікарів в Україні.

В україні поширюють 
фальшиві гроші

Фальшиві гроші в Україні продають 
через інтернет, поширюють у торгових 
точках. Найчастіше підробляють купюру 
номіналом у 500 гривень. Найкраще захи-
щені 500 гривень 2015 року, купюра номіна-
лом 200 гривень 2019-го і 100 гривень 2014 
року. Однак якісну підробку визначити май-
же неможливо, розповідає Оглядач. Водно-
час, українська гривня має кращий захист, 
аніж багато європейських валют. Щоб не 
стати жертвою шахраїв, купувати і продава-
ти валюту потрібно у відділеннях банку або 
в обмінниках, які мають ліцензію НБУ. 

скільки ялинок зрубають 
для новорічних свят

Держпідприємства лісового госпо-
дарства у 2020 році планують заготови-
ти понад 500 тисяч новорічних ялинок. 
Найбільше дерев зрубають на спеціально 
створених плантаціях, ще частину - під час 
проведення рубок догляду за молодняком. 
Також ялинки зріжуть під час розчищення 
смуг під лініями електропередач, залізнич-
них і автомобільних доріг та трубопроводів, 
при прочищенні протипожежних просік, 
повідомляє пресслужба Держагентства лі-
сових ресурсів.

читачі більше обирають 
книги українською мовою, 

ніж російською
Уперше за роки незалежності чита-

чі обирають книги українською мовою 
частіше, ніж російською. Про це свідчать 
результати соціологічного дослідження, 
проведеного на замовлення Українського 
інституту книги, передає 24 канал. Дослі-
дження показало: вперше за часи незалеж-
ності українці почали надавати перевагу 
саме україномовним книжкам: 32% укра-
їнською проти 27% - російською. 8% до-
рослих і 13% дітей читають книжки щодня. 
34% українців хоча б раз купили друковану 
книжку цього року. 23% дітей почали часті-
ше читати під час карантину, а 16% - рідше, 
проте 57% читають з примусу. Жінки часті-
ше читають, ніж чоловіки: ніколи не читає 
38% чоловіків і 28% жінок. Найпопулярні-
шими жанрами для дорослих стали класи-
ка, детективи, любовні романи, книжки із 
психології та саморозвитку, фантастика і 

україна Світ

Ольга чОРНа.

Новини nday.te.uaНовини
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"Ти питаєш, що екстремаль-
ного було цього літа? - смі-
ється. - Не повіриш - сплав 

річкою Стрипою. Вона непе-
редбачувана, не дається лег-
ко, кожен кілометр - це нові 
випробування. Ну, так щоб 
ти розуміла, я досвідчений 
турист, пройшов багато 
водних складних доріг, але 

саме Стрипа забрала в мене 
мобільний телефон. Мить і 
все - гаджета немає. Після 

цього сплаву ми всі були "без 
рук", втомлені, але задово-

лення це неймовірне".

Тарас Серба керує туристичним 
гуртком у Великобірківському будин-
ку творчості школяра. Щодня в примі-
щенні радісно та гамірно. Вздовж стін 
натягнуті мотузки, на підлозі лежить 
дерев'яна колода, між двома стовпами, 
зробленими зі стовбура дерев, також мо-
тузки. Діти вдягнуті у страхові системи, 
з карабінами на шнурках. У руках керів-
ника - секундомір, за командою дітлахи 
лізуть по мотузках, біжать дистанцію на 
час і охоче роблять усе, що скаже Тарас 
Богданович. Школярі знають: заняття 
- шлях до змагань, участь у змаганнях - 
шлях до перемоги і нових вершин.

У Великих Бірках Тернопільського 
району до призових місць звикли. Се-
лище стало відомим завдяки туризму, а 
точніше - туристському гуртку в будин-
ку культури. Адже тут уже протягом 60 
років виховують мандрівників, спортс-
менів і справжніх життєлюбів. 

60 років у кількох цифрах
До ювілею команда туристів пі-

дійшла з високими результатами ро-
боти. З 1991 року 16 разів перемагали 
в загальному заліку обласних змагань 

учнівської молоді, п’ять разів – були 
призерами. А також - призерами і пере-
можцями чемпіонатів та кубків області 
й України зі спортивного туризму серед 
дорослих. 

28 вихованців туристських гуртків є 
кандидатами в майстри спорту України 
зі спортивного туризму, двоє - спортив-
ні судді І категорії.

Гуртківці є переможцями чемпіона-
тів області з туристсько-спортивних по-
ходів. Беруть активну участь у походах 
Карпатами, зокрема взимку, з подолан-
ням різноманітних перешкод. Здійсню-
ють і дальні походи - на Кавказ, в Альпи.

Люди з геном туриста 
У Великих Бірках передають своє 

захоплення туризмом від батьків до ді-
тей, від керівників гуртка до вихован-

ців. Разом з Тарасом Сербою, Степаном 
Качковським і Арсеном Чудиком ство-
рили громадську організацію «Турист-
сько-спортивний клуб «Вершина». Ра-
зом мандрують - ідуть пішки, долають 
кілометри доріг велосипедами, сплавля-
ються байдарками по річках. Літній час 
провели активно, незважаючи на пан-
демію коронавірусу - навіть завоюва-
ли друге місце у конкурсі відеороликів 
про спортивне життя. А, можливо, тут 
народжуються і живуть люди з геном 
туриста? Деякі гуртківці навіть обрали 
професію педагога і повернулись у рідні 
Великі Бірки навчати туризму нове по-
коління мандрівників. 

Серед таких Юлія Раднецька. З три-
надцяти років талановита дівчина 
брала участь у багатьох туристичних 
подіях. Невеличкий гурток відкрив їй 
шлях до пішохідних походів по Кар-
патах, Криму, Кавказу, водних походів 
ріками Тернопільщини та експедицій. 
Вона - призерка і чемпіонка обласних 
і всеукраїнських змагань, кандидатка 
в майстри спорту і суддя І категорії зі 
спортивного туризму. 

Сьогодні Юлія працює вчителем фіз-
культури у Великобірківський гімназії. І 
вона також, як і її наставник Тарас Сер-
ба, запалює жагою мандрів нові поко-
ління дітей. 

Закоханий у свою справу
Тарас Богданович також колись 

хлопчиськом прийшов у тодішній Вели-
кобірківський будинок піонерів та під-
хопив туристичний «вірус» від свого ке-
рівника Ігоря Подольського. Пригадує: 

далекого тепер літа 1984 року він виру-
шив у першу багатоденну мандрівку по 
тернопільських Медоборах. Згодом були 
походи по Карпатах, Центральному Кав-
казу, перемоги на змаганнях і відзнаки. 
Після навчання в тодішньому Терно-
пільському педагогічному інституті з 
1993 року - і донині працює у Великобір-
ківському будинку творчості школяра.

Відмінник освіти України, керівник 
гуртків-методист, кандидат в майстри 
спорту зі спортивного туризму, суд-
дя І категорії зі спортивного туризму, 
інструктор спортивного туризму - це 
лише частинка досягнень талановитого 
педагога. 

Тарас Серба, як і його вихованці, що-
року бере участь у різних туристських 
змаганнях, здобуває перемоги. І це - чу-
довий приклад для дітей, які приходять 
до нього на заняття, залишаючи свої 
ґаджети у сумках.

Він - закоханий у свою справу і влас-
ним прикладом переконує: ми - люди 
світу і якщо маємо бажання, реалізуємо-
ся, де б не жили. 

Вчаться відчувати 
світ і себе в ньому 

Попереду в туристів з Великих Бірок 
цікаві походи по Україні та за її межами, 
по Медоборах, Дністровському каньйо-
ну, Карпатах, водні походи по ріках Дніс-
тер, Збруч, Стрипа та Серет. Відкриваю-
чи нові дороги, діти вчаться відчувати 
світ навколо і себе в ньому. 

Тим часом про свої перші 60 років ке-
рівники гуртків пишуть 60 історій. Що-
дня їхні дописи з архівними світлинами 
збирають у соцмережі десятки "вподо-
байок", адже нагадують про величезний 
пласт історії селища Великі Бірки і його 
людей.

Олена МУДРА.

ТурисТичний бум у Великих бірках:  
як у селищі 60 років 

виховують мандрівників 
і життєлюбів

Спілкуватись з Тарасом Сербою завжди цікаво, 
адже чоловік не сидить на місці, постійно в русі 

та вміє знаходити екстрим поряд.
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Він був терміново госпіталізований у 
важкому стані, але лікарі не змогли 
нічого вдіяти – в аргентинця 

зупинилось серце.

Легендарний футболіст відомий вболівальни-
кам завдяки виступам за іспанські "Барселону", 
"Севілью", італійський "Наполі" та аргентинські 
"Бока Хуніорс", "Ньюеллс Олд Бойз".

У 1986-му році Марадона разом зі збірною Ар-
гентини став чемпіоном світу. Загалом на його ра-
хунку 90 матчів і 34 голи за національну команду.

Тим часом, аргентинська прокуратура вису-
нула особистому лікарю Дієго Марадони звину-
вачення у ненавмисному вбивстві легендарного 
футболіста.

Леопольдо Луці підозрюється в ненавмис-
ному вбивстві, ненаданні допомоги і залишенні 
хворого без нагляду. Розслідування почали після 
свідчень доньок Марадони, які засумнівалися в 

діях і кваліфікації Луці.
У рамках розслідування поліція провела об-

шуки в будинку і робочому кабінеті лікаря, були 
вилучені мобільні телефони, комп'ютери та ме-
дична документація, в тому числі історія хвороби 
Марадони.

1-й етап
Контіолахті, Фінляндія
28 листопада - індивідуальна 

гонка (чоловіки). Україну у цій 
гонці представляло п’ять біатло-
ністів - Дмитро Підручний, Артем 
Прима, Антон Дудченко, Руслан 
Ткаленко та Богдан Цимбал. Пе-
ремогу здобув норвезький біат-
лоніст Стурла Холм Легрейд, для 
якого це була перша індивідуаль-
на гонка на етапах Кубка світу. 
Найкращим з українців став Ар-
тем Прима, який із двома прома-
хами посів 27 місце.

28 листопада - індивідуальна 
гонка (жінки). Серед українок 
найкраще виступила Юлія Джи-
ма, яка посіла 10 місце. За очки 
також зачепилася Дар’я Блашко, 
яка стала 25-ю.

29 листопада - спринт (чолові-
ки). У гонці брали 5 українських 
біатлоністів, але жоден з них не 
посів місце у 40 найкращих у цій 
гонці. Як наслідок жоден з україн-
ців не здобув очки. Найвище міс-
це серед українців посів Дмитро 
Підручний - аж 57-е. Перемогу у 
спринті здобув норвежець Йо-
ганнес Бо. Шведи Себастьян Са-
муельссон та Мартін Понсілуома 
відповідно посіли друге та третє 
місця.

29 листопада - спринт (жінки). 
Серед українок найкраще висту-
пила Олена Підгрушна, яка посі-
ла 10-е місце. Вона стала єдиною 
українкою, якій у цій гонці вда-
лося посісти місце в очковій зоні. 
Перемогу у гонці здобула шведка 
Ганна Еберг. Друге та третє місця 
відповідно посіли норвежки Мар-
те Ольсбу-Рейселанн та Каролін 
Кноттен.

Наступні етапи гонок 
Кубка світу відбудуться:

2-й етап
Естерсунд, Швеція
3-6 грудня
3 грудня - спринт (чоловіки)
3 грудня - спринт (жінки)
5 грудня - гонка переслідування 
(чоловіки)

5 грудня - естафета (жінки)
6 грудня - естафета (чоловіки)
6 грудня - гонка переслідування 
(жінки)

3-й етап
Гогфільцен, Австрія
11-13 грудня
11 грудня - спринт (жінки)
11 грудня - спринт (чоловіки)
12 грудня - естафета (жінки)
12 грудня - гонка переслідування 
(чоловіки)
13 грудня - гонка переслідування 
(жінки)
13 грудня - естафета (чоловіки)

4-й етап
Ансі, Франція
17-20 грудня
17 грудня - спринт (чоловіки)
18 грудня - спринт (жінки)
19 грудня - гонка переслідування 
(чоловіки)
19 грудня - гонка переслідування 
(жінки)
20 грудня - мас-старт (чоловіки)
20 грудня - мас-старт (жінки)

5-й етап
Обергоф, Німеччина
7-10 січня
7 січня - спринт (жінки)
8 січня - спринт (чоловіки)
9 січня - гонка переслідування 
(жінки)
9 січня - гонка переслідування 
(чоловіки)
10 січня - змішана естафета
10 січня - сингл-мікст

6-й етап
Рупольдинг, Німеччина
13-17 січня
13 січня - спринт (чоловіки)
14 січня - спринт (жінки)
15 січня - естафета (чоловіки)
16 січня - естафета (жінки)
17 січня - мас-старт (чоловіки)
17 січня - мас-старт (жінки)

7-й етап
Антгольц, Італія
21-24 січня
21 січня - індивідуальна гонка 
(жінки)
22 січня - індивідуальна гонка 
(чоловіки)
23 січня - мас-старт (жінки)

23 січня - естафета (чоловіки)
24 січня - естафета (жінки)
24 січня - мас-старт (чоловіки)

чемпіонат світу
Поклюка, Словенія
10-21 лютого
10 лютого - змішана естафета
12 лютого - спринт (чоловіки)
13 лютого - спринт (жінки)
14 лютого - гонка переслідуван-
ня (чоловіки)
14 лютого - гонка переслідуван-
ня (жінки)
16 лютого - індивідуальна гонка 
(жінки)
17 лютого - індивідуальна гонка 
(чоловіки)
18 лютого - сингл-мікст
20 лютого - естафета (жінки)
20 лютого - естафета (чоловіки)
21 лютого - мас-старт (жінки)
21 лютого - мас-старт (чоловіки)

8-й етап
Пекін, Китай
26 лютого - 1 березня
26 лютого - естафета (жінки)
27 лютого - естафета (чоловіки)
28 лютого - спринт (жінки)
28 лютого - спринт (чоловіки)
1 березня - гонка переслідування 
(жінки)
1 березня - гонка переслідування 
(чоловіки)

9-й етап
Нове Место, Чехія
11-14 березня
11 березня - спринт (чоловіки)
12 березня - спринт (жінки)
13 березня - гонка переслідуван-
ня (чоловіки)
13 березня - гонка переслідуван-
ня (жінки)
14 березня - змішана естафета
14 березня - сингл-мікст

10-й етап
Гольменколлен, Норвегія
18-21 березня
18 березня - суперспринтом (жін-
ки)
18 березня - суперспринтом (чо-
ловіки)
20 березня - спринт (жінки)
20 березня - спринт (чоловіки)
21 березня - мас-старт (жінки)
21 березня - мас-старт (чоловіки).

уЄФа – на мило!

Апеляційний комітет УЄФА визнав вину 
України у тому, що матч Швейцарія - Україна 
не відбувся і присудив нашій національній 

команді технічну поразку 0:3. З цього приводу 
головний тренер збірної України Андрій Шевченко 
заявив:

« Я не буду коментувати рішення УЕФА. Я лиш хочу подяку-
вати тренерському штабу, медичному персоналові збірної, всім 
працівникам асоціації за проявлений високий професіоналізм. 
Я дякую всім футболістам команди за те, що вони попри над-
звичайно складні обставини віддали всі сили на полі і продов-
жували боротися. Також, я безмежно вдячний нашим уболіваль-
никам за вашу підтримку і єдність з командою у цей важкий для 
всіх час. Ми не несемо відповідальності за цей результат».

До речі, рішення футбольних функціонерів, які засіли у 
швейцарському Цюріху, викликало неабиякий негативний ре-
зонанс у більшості коментаторів - експертів,  медіа,  футбольних 
фанів. При цьому не лише з України. Критикують його і швей-
царські вболівальники, які вважають, що Україна не є винною у 
тому, що гра не відбулася, а Швейцарія не заслуговує залишати-
ся  в еліті, не здобувши жодної перемоги у турнірі на полі. 

То, може, Спортивний Арбітраж, до якого має намір позива-
тися українська сторона, зважить на ці красномовні факти?

«Динамо» - лідер, «Шахтар» - другий
З 27 по 29 листопада відбулися матчі 

11-го туру чемпіонату 
України з футболу.

Результати матчів:
● ПФК "Львів" - "Маріуполь" - 1:3
● "Олександрія" - "Рух" - 0:0
● "Дніпро-1" - "Шахтар" - 0:1
● "Динамо" - "Ворскла" - 2:0
● "Минай" - "Зоря" - 0:3
● "Колос" - "Десна" - 1:1
● "Інгулець" - "Олімпік" - 2:1
Турнірна таблиця:

аргентина оплакує Марадону
У віці 60 років помер легендарний аргентинський 

футболіст Дієго Марадона

Біатлон: перший етап – 
перші проблеми українців

28-29 листопада пройшов перший етап гонок 
Кубка світу з біатлону сезону-2020/21.
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А листопад... цей 
колючий заплаканий 
листопад... Він 

відібрав у неї те, що 
любила. Оголив душу, яка 
стала схожа на безлисте 
віття. Стер із серця радість... 

- Відчепися від мого сина! - ви-
гукнула з порога Степанова матір. 

Іванка вперше побачила цю жін-
ку. Раніше - лише на фотографії. 

- А ми побратися вирішили, - 
майже прошепотіла розгублена 
дівчина. 

- Вони вирішили! А в мене за-
питали?! Чи для того я горбатію 

більше десятка років на заробіт-
ках, щоб мій син злидню в хату 
привів?! Що твої батьки нажили? 
Двокімнатну квартиру в «панель-
ці»! А я своєму Степанові хороми 
в новобудові справила. Меблями 
імпортними обставила. Машину 
купила. Добро до добра повинно 
йти. Ще знайде мій Степан вигідну 
партію. А ти, дівчино, вступися з 
нашої дороги. 

- Це ваше рішення чи Степанове?
- А хто його буде запитувати?! Як 

скажу, так і буде!
Гримнувши дверима, Степанова 

матір вилетіла з помешкання. Сте-
пан чекав її в автівці. 

Прийшовши до тями, Іванна за-
телефонувала коханому. 

- Що ж нам робити? - запитала у 
розпачі. - Я ж вагітна. 

- Ти ж бачиш, що мама проти на-
шого шлюбу. А дитина... навіть не 
знаю, як бути...

- Я народжуватиму...

Через кілька днів на Іванну напав 
грабіжник. Хоча, красти не було 
чого. Поцупив стару мобілку, гама-
нець з кількома сотнями гривень 
і ключі від квартири. А ще боляче 
побив. Дитину Іванна втратила.

Її млоїла здогадка, що це «погра-
бування» не випадкове. Іванна на-
магалася щось вивідати в Степана. 
Він відповів:

- Не треба було пізно ходити. 
- Я ж із роботи поверталася, - ви-

правдовувалася. 
Та він уже кинув слухавку. А гра-

біжника так і не знайшли...                  
...Вона оберігала свою самотність, 

наче надщерблену коштовність, 
якої не могла позбутися. Нікого не 
впускала у свою долю.

- Іванко, доню, не можна жити з 
вічним смутком, - зітхала матір.  

...Грудень прикрасив землю пер-
шим снігом. Виглянуло сонечко. 
В Іванни вихідний. У полудень зі-
бралася до парку. Вже на вулиці 

зогляділася, що не взяла мобілки. 
А їй повинна клієнтка телефонува-
ти. Вранці хоче на зачіску прийти. 
Має уточнити час. Та повертатися 
додому не хотіла. Кажуть, прикме-
та погана...

Холодне зимове сонце поспішало 
до заходу. Парк виглядав чарівно. 

- Котра ж зараз година? - запита-
ла сама в себе Іванна.  

Біля лавки маленький хлопчик 
стукав горішком об горішок, аби 
приманити білку. 

- В тебе руки холодні, як лід, - 
батько намагався відібрати в ма-
лого горіхи. Той заплакав.

- Перепрошую, скажіть котра 
година, - звернулася до чоловіка 
Іванна. 

- На годиннику - початок зими, 
- пожартував незнайомець. - А на-
правду - вже по четвертій.

Малий заплаканими очима ди-
вився на Іванну. І ледь чутно сту-
кав горішком об горішок.

- А ти голосніше постукай. Білка 
не чує. Ось так...

Але білки не було. Хлопчик роз-
чаровано дивився на Іванну. 

- Мабуть, білочка гріється в дуплі. 
Це ж перший сніг. Вона ще не зви-
кла до холоду, змерзла. А наступ-
ного разу обов’язково прибіжить 
за горішками. 

Личко малого прояснилося. 
- Ви - добра, - мовив батько хлоп-

чика. - Такою була наша мама. 
- А чому була? - спантеличено за-

питала Іванна.
- Хотіла Іванкові сестричку пода-

рувати, але...
- То тебе Іванком звати? - змінила 

тему, бо бачила: її співрозмовнико-
ві це дається нелегко. - А я тьотя 
Іванна. 

...У наступний вихідний вона 
знову в полудень збиралася до 
парку. Поклала в кишеню кілька 
горішків. Їй хотілося побачити ма-
ленького Іванка. І, може, вдасться 
приманити білку. 

...Іванна і Василь, так звали Іва-
новогого батька, не змовляючись, 

очікували цих зустрічей. Не при-
значених. Наче випадкових. Уже й 
Іванко не ховався за батька, коли 
бачив її. 

...Через рік, на початку зими, в 
парку, на цьому ж місці, де Іванна 
вперше заговорила до Василя, він 
зізнався їй у коханні. Запропону-
вав руку й серце. І обіцяв завжди 
любити дорогих йому Іванка та 
Іванку.    

- На годиннику - початок зими. 
Хай цей час стане початком нашої 
долі, - схвильовано мовив Василь...     

...У торговому центрі Іванна по-
бачила Степана. Хотіла оминути. 
Але він прямував до неї. 

- Як ти? - запитав. 
- Я... у мене сім’я. А ти?
- Ще не одружився. Пробач за те, 

колишнє... Моя мама... вона хоче...
- Я повинна йти. Всього доброго!
...Ось і цьогорічний листопад від-

плакав дощами. Наче, за помахом 
чарівної палички, грудень засяяв 
сонцем. 

- Хлопці, збирайтеся на прогу-
лянку. Іванку, де твої  рукавиці? 
Знову посіяв? Скоро врожай зби-
ратимемо, - пожартувала Іванна.

У парку було людно після затяж-
них туманів і дощів. Іванна спи-
нилася біля їхньої «історичної» 
лавки. 

- Василю, котра година? - засмія-
лася. 

- На моєму годиннику - початок 
зими.  

- І початок нового життя, - таєм-
ниче мовила. - У нас буде малень-
кий або маленька.

- І ти мовчала? 
- Чекала, аби сказати це саме тут...
Іванко стукав горішком об горі-

шок. Таки приманив білку. Рудо-
хвоста зирила хи-
трими очима, наче 
підслухала розмо-
ву між дорослими. 
А Іванко ще нічого 
не знає...
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А танець нас завжди мобілізує,
Дає наснагу, силу до життя.
Душа, як тільки музику почує,
Танцює аж до самозабуття… 

Й летить увись захоплено до мрії,
І до людей несе любов палку.

Збуваються всі сподівання і надії,
Як серце чує музику дзвінку. 

На фото Івана Пшоняка: учасниці танцювального колективу «Посмішка» 
Центру дитячої творчості та юнацтва м.Тернополя.

гніздечко
Сімейне

СТРУНИ СЕРЦЯ

Ольга ЧОРНА

Відірвавши очі від ноутбука, 
Іринка поглянула за вікно. 
Сонце, червоно граючи, вже 

сховалось за сусідній будинок і небо 
на заході спалахнуло вечірньою 
загравою. А у височині, з-за 
одинокої хмарини на небесну синь 
виповз золотавий серпик місяця. 
Замилувавшись побаченим, Іринка 
не почула, як у кімнату хтось 
увійшов. 

 - Ой, Сергійку! - зраділа дівчина, крутну-
лась у комп’ютерному кріслі й кинулась 
хлопцеві на шию. - Вже з відрядження? Їсти 
хочеш? Ходімо на кухню.

Сергій, який очолює охоронну фірму, жив у 
власній двокімнатній квартирі. Він допоміг 
сестрі після закінчення вишу влаштуватися у 
редакційний відділ їхньої установи, і, забрав-
ши її до міста, поселив у своєму помешканні.

- Ну, як сестричко, справи з роботою?
- Все добре. От тільки…
- Що тільки?
- Шеф став поводитись зі мною інакше, 

аніж з іншими працівницями. Минулого 
тижня, коли я була в другу зміну, він заходив 
до кабінету й задавав дивні запитання.

- Зрозуміло… Скоро він зізнається у своїй 
палкій любові до тебе й запропонує стати 
коханкою! Це у нього не вперше. 

- Порадь, що ж мені робити?
- А ти пофліртуй з ним, жартами, комплі-

ментами випитай, що матимеш, коли пого-
дишся. 

- Це ж може бути небезпечно... Ану наки-
неться на мене...

- Не думаю, хоча… Твій травматичний піс-
толет справний?

- Так, і завжди, коли працюю в другу зміну, 
ношу з собою.

- Тоді давай вчинимо так, що він раз і на-
завжди відчепиться зі своїми приставання-
ми, або самому доведеться піти з роботи. 
Треба ж нарешті провчити цього підстарку-
ватого ловеласа. 

- Як саме?
- Відкрий коробку і поглянь на подарунок. 
- Годинник? - щиро подивувалась Іринка. 

- Ти ж казав, що мініатюрну відеокамеру 
купиш.

- А це вона і є! Вмонтована в годинник... 
Ходи в мою кімнату.

Сергій відкрив сейф і поклав перед се-
строю вишукану жіночу сумочку.

- Ну, як подобається?
- Звичайно. Але ж, певне, дорога…
- Навіть дуже… Річ у тім, що в ній теж, як і 

в годиннику, вмонтована мініатюрна відео-
камера. Ти матимеш змогу записати всі його 
приставання. От запросив він тебе до себе в 
кабінет. Ти погодилась. Клацнула сумочкою, 
вийняла дзеркальце, поправила помаду 
на губах і закрила сумочку. Спокійно ідеш 
собі за ним, а відеокамера працює… А для 
певності візьми ще годинник - поправила 
на руці й готово. До речі, ти завтра в другу 
зміну?

- Так.
- Що ж, приємних бесід!

* * * * *
І справді наступного вечора наприкінці 

зміни на порозі з’явився шеф. Він мило по-
сміхнувся, подивився, чи не має в кабінеті 
ще кого, й сміливо увійшов. Середнього 
зросту в елегантному костюмі, мав повне 

червоне обличчя з водяво-блакитними очи-
ма, з білястими віями, й такою білявою, як 
солома, густою гривою на голові. А ще рим-
ського із горбинкою носа, котрий свідчить, 
що такий тип не відступає від задуманого і 
не терпить заперечень. 

Завжди владний начальницький голос 
шефа зараз тоненько й мелодійно бринів, як 
натягнута струна. Дивлячись дівчині прямо 
в очі, облесливо посміхнувся:

- Ви елегантні й красиві, як завжди, Ірино…
- Дякую, - відповіла тихо, опустила додолу 

очі й, вдало засоромившись, занурилась у 
папери.

- Бачу у вас багато роботи? - дещо співчут-
ливо зауважив шеф.

- Є трохи... Завжди часу не вистачає, - Ірина 
поправила на руці годинник.

- Думаю, ваша робота може зачекати. 
Може, вип’ємо по чашечці кави? А заодно й 
деякі питання обговоримо. Ходімо до мене в 
кабінет. І навіть не відмовляйтесь…

 Ірина зняла з вішака сумочку, перекину-
ла через плече й рушила за шефом. Пере-
ступивши поріг його кабінету, була дещо 
шокована: на столі - пляшка шампансько-
го, коробка цукерок і ваза з фруктами... 
- Не звертайте уваги, Ірочко, це невеликий 
сюрприз. Прошу, сідайте.

 Повісивши сумочку, усілась побіля столу 
навпроти у підставлене ним крісло. Шеф на-
лив шампанського й подав дівчині.

- За вашу нову роботу! - виголосив і підняв 
келих.

- Мене кудись переводять?
- А так! На підвищення. Ви ж така розумни-

ця. Скажіть, ви хотіли б жити красиво? - ки-
нув на неї хтивий погляд сірих очей, котрі, 
як у кота, чомусь горіли зеленкуватим вог-
нем. 

 Іринка лише стенула плечима, мовляв, а 
хто нині не хоче гарно жити.

- І я хотів би вам у цьому допомогти…
- А чому саме вибрали мене?
- Іринко, ви чудово все розумієте. Ви - дуже 

вродлива, крім того мені подобаються бі-
лявки з блакитними очима й довгим во-
лоссям. І з такою стрункою фігурою, як у 
вас. Будемо їздити до мене на дачу. Там ріка, 
прекрасна місцевість для відпочинку. А ще 
їздитимемо разом у відрядження з питань 
фірми в інші міста. Можливо, навіть за кор-
дон. І, звісно, зарплата у вас буде вища, ніж 
на попередньому місці. Ну то як, ви згідні? 

- Майже, тільки ще трохи почекайте, дайте 
подумати...

- Звичайно, подумайте. Та якщо обдаруєте 
мене коханням і ласкою, ні в чому не відчу-
ватимете нестачі…

- Навіть купите авто? - лукаво зблиснула 
очима.

- Без проблем. А зараз давайте вип’ємо 
шампанського! – Станіслав Володимирович 
подав Ірині бокал…

Десь через півгодини, коли було випите 
шампанське, перемелено ще масу всяких 
дурниць, повеселілий шеф зняв з вішака су-
мочку, подав дівчині й елегантно провів до 
дверей. 

* * * * *
Минуло більш-менш спокійно ще два тиж-

ні. Цього разу шеф викликав її до себе у ка-
бінет.

- Ну що, Іро? - зиркнув на неї лукаво. - Ви 
надумали?

- Ще ні.
- Тоді ви вільні, - і показав їй на двері…
- Навіть так? То ви такий нетерплячий, - 

глянула на нього такими очима, що він усе 
зрозумів. Достукатись до неї не зможе, й по-
чав діяти.

Ще через тиждень, коли видавали зарпла-
ту, Ірина побачила, що її платня становить 
половину від загального заробітку. Бухгал-
терка не змогла нічого пояснити й поради-
ла звернутися до шефа.

Іра зателефонувала Сергієві й усе розпові-
ла. 

- Ти вже ходила до шефа?
- Спробувала. Та він сказав, що зайнятий 

і повідомив через секретарку, що прийме 
мене в кінці зміни.

- Сумочка й годинник з тобою? А «травма-
тик»?

Іра відповіла, що так.
- Тоді іди сміливо й поговори по душах. Я ж 

у цей час вже буду неподалік від його кабіне-
ту, в кімнаті охорони...

Секретарка повідомила Ірі, що шеф чекає 
на неї. Коли увійшла до кабінету, він запро-
понував сісти, й сам усівся навпроти. На цей 
раз на столі, окрім ноутбука, не було нічого: 
ні шампанського, ні цукерок.

- Я знаю, що вас цікавить ваша зарплата. 
Розумієте, ви не такий вже й хороший фахі-
вець.

- Невже? А хтось недавно обіцяв золоті 
гори, прекрасну платню, підвищував на по-
саді…

- Я помилився! Тепер бачу, що ви, як фахі-
вець, нам абсолютно не підходите…

- Ти диви! А якби стала вашою коханкою, 
тоді підходила б? А тепер, виходить, що ви 
мене звільняєте?

- Ви вже звільнені, Ірино.
- Я думала, що ви маєте трохи мудрості 

в голові, а ви до того ж упертий, як осел, і 
тупий, як сибірський валянок! Як ви могли 
сподіватися на такі стосунки між нами? – 
Ірина зі злості відпустила пару крутих не-
пристойностей на адресу шефа.

 Від почутого в нього очі полізли на лоба.
- Марш з мого кабінету! Дах поїхав?
- Кабінет фірми, а не ваш! І ви з нього звід-

си скоро вилетите, як кулька з дитячої пу-
кавки. 

Ірина вставила флешку в увімкнений 
ноутбук й повернула екраном до шефа: 

- А тепер подивіться, у кого з першої нашої 
зустрічі починає їхати дах аж до оцієї ось 
миті, котра теж записується. Й оці ваші за-
лицяння, обіцянки золотих гір, завтра змо-
же переглянути ваше керівництво, колеги 
по роботі, дружина й донька. Утім, я ж не 
перша, кого ви отак зваблювали, чи не так?

- Та ти! Ти знаєш… - він, як скажений, звівся 
на ноги, наближаючись до Ірини.

- Стійте на місці! – дівчина блискавично 
вихопила з кишені травматичний пістолет 
і наставила на шефа. 

- Охорона, охорона! - чи то з люті, чи зі стра-
ху, залементував Станіслав Володимирович. 

 У коридорі почулись швидкі кроки й у ка-
бінет, як вихор, улетів Сергій. 

- Слухаю вас!
- Ви хто? - від здивування позеленілі очі 

шефа полізли на лоба. 
- Сергій Гуменюк, керівник охоронної ор-

ганізації, котра обслуговує вашу фірму. Я 
сьогодні у них на перевірці. Так що заспо-
койтесь, шановний, присядьте й погомоніть 
з моєю сестричкою.

- Та нічого мені з ним гомоніти. Кажу вос-
таннє: ви негайно повернете мене на по-
переднє місце роботи, видасте повністю 
зароблену платню. Інакше відео з’явиться в 
Інтернеті, а ще буде вислано вашій дружині 
й керівництву холдингом. А тепер - на до-
браніч!

Данило СИВИЦЬКИЙ.с. Мшанець 
Теребовлянського району.

Зимова 
мелодія любові

Білий сніг на зеленій траві. Так красиво і 
романтично… У повітрі звучить мелодія 
любові. На струнах вітрів і наших почут-

тів. Я до нестями кохаю тебе… Лише не вмію 
знайти потрібні слова, щоб розказати тобі про 
це. І, мабуть, тому ти спішиш не до мене. А, як 
не дивно, до моєї кращої подруги. Вона ж ко-
хає іншого, а над тобою лише сміється. 

  Ти жалієшся мені, просиш поради, як при-
вернути увагу подруги. А ще замовити перед 
нею за тебе слово. 

І я роблю це. Розказую подрузі, який ти хо-
роший, класний, розумний. Подруга сміється, 
мовляв, якщо це справді так, то забери цього 
хлопця собі. Вона, як і ти, не знає, що це моя 
найбільша мрія – бути разом з тобою. 

А білі сніжинки танцюють вальс. Запроси 
мене у зимову мелодію любові, закружляй 
у вихорі почуттів. І, напевне, тоді я розкажу 
тобі про своє кохання, зізнаюся, що не можу 
жити без тебе. Боляче тільки, що ти сам не 
помічаєш цього... 

Марічка К. м. Тернопіль.

* * * * *
Якби цю довгу зиму перескочити,
Чи переспати летаргічним сном,
Та ці локдауни-нокдауни зурочити,
Прогнавши геть поганим помелом. 
Щоб зацвіла весна садами пишними,
Без болю, без хвороб і злих подій,
І не було похмурого колишнього,
Лиш майбуття із веселкових мрій...

* * * * *
Де калина в червонім намисті,
Хризантемова ніжність не в’яне,
Обпали мене, Осене, пристрастю,
А не вітром сирим, кропив‘яним.
Витанцьовують хмари фокстротом,
З неба бризкають сміхом-сльотою,
Прикраси мене, Осене, золотом,
Розпали мою душу жагою.
В твої чари чаклунські повірю,
Вип’ю келих п`янкого туману,
Між відтінків принишклого сірого,
Розфарбуй моє серце коханням... 

* * * * *
Каміння буднів монотонно стукає, 
Наклейки свят строкатістю вражають, 
Хтось в мене з серця очі виколупує,
Немов на люту битву викликає.
В брудних калюжах цінники знецінені, 
Як ті листи любовні, заціловані,
За мною тінь без віку і без імені
Скрадається, мовчанням зашифрована. 
На голому гіллі плямисті яблука, 
Байдужі до грози, вітрами зцілені,
А я вже схожою стаю до равлика,
Ховаюся в свій світ від світу білого...

* * * * *
Короткі штрих-пунктири днів-ночей, 
Мов автоматна черга строчать, строчать,
Стоїть пітьма, мов вистояний клей,
А склеїти повік ніяк не хоче.
Не сплю, вслухаюся у часоплин, 
Із камери свідомості виймаю 
Понівечені клаптики світлин
І наче пазли в пам’яті складаю.
Минуле від майбутнього моє
Відділене високою стіною, 
Сопілкою в неділю виграє, 
Пливе слідами 

теплими за мною...

Плата за нелюбов 
Життєві оказіїї

Етюд

На годиннику - початок зими...Сокровенне

Життєві сюжети

Листопад відплакав дощами, віджурився туманами. Коли минав цей місяць, їй розвиднювалося на душі. 
Як у дитинстві, хотілося повірити в білу зимову казку. У магію прийдешніх свят...

Щирою дитячою душею казково вірилось у Святого Миколая довго, десь аж до класу п'ятого. Тай 
потім, навіть коли казку було розвінчано, все одно і далі хотілось вірити в доброго чарівника, що 

живе десь у високих плесах неба, має сани і коней летючих і раз на рік дарує щось гарне, смачне, в 
яскравих обгортках, пахуче і шелестке. Один письменник сказав, що люди не вірять в дива, але все 

таки їх сподіваються. І були сніги, і ялинки, кульки мандаринок, пряники, цукерки, іграшки...

Знаєш, в дорослому житті багато чого по-іншому, та хочеться вірити в диво. Хочеться... Одні-
єї недільної служби у храмі стояла поруч з жінкою, в якої четверо діток. Таких гарненьких, 
милих, веселих дітлахів. Погода була сирою, холодною, а у неї таке благеньке-благеньке 

пальто, тоненький шарфик і зовсім затоптані старі черевички... І так, Миколаю, побажалось, щоби 
в неї було усе гаразд, і щоби не мерзла, і мала кошти на нове тепле пальто, і чоботи. І щоб діти 
були ситі і лиха не знали. Прийди тишком-нишком, так, як ти вмієш, і постав цій сім'ї щось,чого 
потребують.

 Забажалось, щоб не було нужди, лиха, голоду, скитань. А була пісня, коляда, калачі, щоби хліб і 
до хліба, щоби курточки діткам, дублянку мамі, добротні чоботи татові. Щоби... щоби... Люди такі 
розумні, стільки всього придумали: польоти на місяць, відео з крилами, співаючі унітази, машини 
s-класу, сенсорну електротехніку, ліки від болю, роботів і банкомати... Але чому людство й досі 
хворіє на бідність?

Святий Миколаю, запряжи своїх баских білогривих коней у найкращі білосніжні сани, навідай-
сь з далеких країв до всіх нужденних, знедолених, відкинутих… І нехай цій багатодітній матері 
буде тепло, навіть коли надворі буде зимно-зимно...

Неля ДРИБОТІЙ.

І сподіваюсь на диво…

Раїса ОБШАРСЬКА
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1. ПЛАНОВАНА ДІяЛЬНІСТЬ
ТОВ «Перфектер» планує здійснювати видо-

буток корисної копалини на Остап’ївському родо-
вищі суглинку(цегельно-черепичної сировини) 
Підволочиськогорайону.

Остап’ївське родовище суглинків розташоване 
на південно-західній околиці села Остап'є Підволо-
чиського району Тернопільської області.

Згідно з протоколом № 2724 від 13.09.2012 
року засідання колегії Державної комісії України по 
запасах корисних копалин при Державній службі 
геології та надр України на Остап’ївському родови-
щі станом на 01.09.2012 р. затверджені балансові 
запаси суглинків місцевого значення у кількості 
103 тис. м3 за категорією А.

При виробничій потужності кар’єру 5тис.м3з 
видобутку гірничої маси за рік, термін роботи 
кар’єру складе понад20 роки.

Площа Остап’ївського родовища суглинку ста-
новить – 0,95 га.

2. СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРюВАННя
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ПЕРФЕКТЕР», код ЄДРПОУ39640759.
юридична адреса: 46016, Тернопільська об-

ласть, містоТернопіль, вулиця Богдана Лепкого, 
будинок. 6, кв. 287.

Тел.: +380978697772.Директор – Турчин-Кука-
ріна Ірина Вікторівна.

e-mail: PetroRMB@gmail.com
3. УПОВНОВАЖЕНИй ОРГАН, яКИй ЗАБЕЗПЕЧУЄ 

ПРОВЕДЕННя ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННя
Управління екології та природних ресурсів Тер-

нопільської обласної державної адміністрації, що 

розташоване за адресою:
46008, вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 
e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua,
Груніна Світлана Олександрівна,
тел. (0352) 22-00-20.

 4. ПРОЦЕДУРА ПРИйНяТТя РІШЕННя ПРО 
ПРОВАДЖЕННя ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ 

ТА ОРГАН, яКИй РОЗГЛяДАТИМЕ РЕЗУЛЬТАТИ 
ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя

Отримання спеціального дозволу на користу-
вання надрами з метою видобування суглинківО-
стап’ївського родовища, відповідно до Постанови 
Кабінету міністрів України №615 від 30 травня 
2011 року «Про затвердження порядку надання 
спеціальних дозволів на користування надрами», 
що видається Державною службою геології та надр 
України.

5. СТРОКИ, ТРИВАЛІСТЬ ТА ПОРяДОК 
ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННя ЗВІТУ З 

ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя, ВКЛюЧАюЧИ 
ІНФОРМАЦІю ПРО ЧАС І МІСЦЕ УСІХ 

ЗАПЛАНОВАНИХ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
Тривалість громадського обговорення стано-

вить25 робочих днів (не менше 25,але не більше 35 
робочих днів) з моменту офіційного опублікуван-
ня цього оголошення (зазначається у назві оголо-
шення) та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації, визначеної суб’єктом господарювання, 
що передається для видачі висновку з оцінки впли-
ву на довкілля.

Протягом усього строку громадського обгово-
рення громадськість має право подавати будь-які 

зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосу-
ються планованої діяльності, без необхідності їх 
обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому числі в елек-
тронному вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на те-
риторії України гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 
днів з дня скасування карантину, громадські слу-
хання не проводяться і не призначаються на дати, 
що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться: не 
передбачаються.

Громадські слухання (другі) відбудуться:не пе-
редбачаються.
6. УПОВНОВАЖЕНИй ЦЕНТРАЛЬНИй ОРГАН АБО 

УПОВНОВАЖЕНИй ТЕРИТОРІАЛЬНИй ОРГАН, 
щО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДОСТУП ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя ТА ІНШОї ДОСТУПНОї 

ІНФОРМАЦІї щОДО ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ
Управління екології та природних ресурсів Тер-

нопільської обласної державної адміністрації, що 
розташоване за адресою:

46008, вул. Шашкевича, 3, м. Терно-
піль,e-mail:eco_ter@eco.te.gov.ua, 

Груніна Світлана Олександрівна, 
тел. (0352) 22-00-20.

7. УПОВНОВАЖЕНИй ЦЕНТРАЛЬНИй ОРГАН АБО 
УПОВНОВАЖЕНИй

ТЕРИТОРІАЛЬНИй ОРГАН, ДО яКОГО НАДА-
юТЬСя ЗАУВАЖЕННя І ПРОПОЗИЦІї, ТА СТРОКИ 

НАДАННя ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІй
Управління екології та природних ресурсів Тер-

нопільської обласноїдержавної адміністрації, що 
розташоване за адресою:

46008, вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 
e-mail:eco_ter@eco.te.gov.ua,Груніна Світлана Олек-
сандрівна, тел.(0352) 22-00-20.

Зауваження і пропозиції приймаються про-
тягом усього строку громадського обговорення, 
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього ого-
лошення.

8. НАяВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІя 
щОДО ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності на 174 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на роз-
гляд громадськості)

9. МІСЦЕ (МІСЦя) РОЗМІщЕННя ЗВІТУ З 
ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя ТА ІНШОї 

ДОДАТКОВОї ІНФОРМАЦІї 
(ВІДМІННЕ ВІД ПРИМІщЕННя, ЗАЗНАЧЕНОГО 

У ПУНКТІ 6 ЦЬОГО ОГОЛОШЕННя), 
А ТАКОЖ ЧАС, З яКОГО ГРОМАДСЬКІСТЬ 

МОЖЕ ОЗНАйОМИТИСя З НИМИ
Громадськість може ознайомитися з докумен-

тами з 1 грудня 2020 року у приміщенні Скалат-
ської міської ради, 47851, Тернопільська область, 
Підволочиськийрайон, м. Скалат, вул. Грушевсько-
го, 2, тел. (03543) 31607.

(дата офіційного опублікування в Єдиному реє-
стрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично ге-
нерується програмними засобами ведення Реєстру, 

не зазначається суб’єктом господарювання)
20207206143/

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності)

ОГОлОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій 

громадськості до планованої діяльності.

5 грудня XХ Міжнародний 
фестиваль сучасної 
імпровізаційної музики 

«JazzBez» відбудеться у 
Тернополі. Під час культурно – 
мистецького дійства цього дня 
на сцені виступатимуть гурти з 
Польщі, Нігерії та України.

Цьогоріч фестиваль 
проходить під гаслом 
«Двадцятий і живий!». 

«Ми зібрали усі сили і можливості, 
аби не зрадити традиціям і не зупи-
нити ходу щорічного культурно-мис-
тецького дійства. Попри труднощі 
2020 року – організовуємо ювілейний 
двадцятий фестиваль як символ пере-
можної сили музики і людей культу-
ри», - зазначили організатори. 

Музиканти виступатимуть на 
сцені Тернопільського академічно-
го обласного драматичного театру 

у складі двох колективів: Andrey 
Chmut Band (UA-NG) та польсько-у-
країнський Sarnecki/Jaros/Hnydyn/
Litvinyuk Project.

Придбати квитки можна на сайті 
концертної агенції https://pingpong.
com.ua/, у ЦУМі (відділ Коніка) та у 
касі драмтеатру.

Організатори запевняють, фести-
валь відбудеться з дотриманням усіх 
карантинних вимог, зокрема, наяв-
ність захисної маски та температур-
ний скринінг будуть обов’язковими. 
Якщо у програму фестивалю будуть 
вносити зміни, слідкувати за ними 
можна на сторінці у фейсбуці. 

Сучасна інтерактив-
на панель показує 
суму боргу як 

мешканців багатоквар-
тирних будинків, так 
і нежитлових примі-
щень.

Карта складається з 
трьох блоків, кожен з яких 
містить у собі інформаційне 
зведення, а саме: назву ву-
лиці, номер будинку та суму 
боргу.

Станом на 10 листопада 
2020 року сума заборговано-
сті за надані послуги водопо-
стачання  КП «Тернопільво-
доканал» у багатоквартирні 
будинки  складає  більше 14 
мільйонів гривень, а сума 
боргу по нежитлових будин-
ках - більше 26 тисяч гри-
вень.

Ознайомитися з інтерак-
тивною картою тернополя-
ни можуть за посиланням  
https://cutt.ly/dhlbhW9.

Здійснити оплату за на-
дані комунальні послуги 
можна  через сайти, що при-

ймають платежі, зокрема, 
http://oplata.te.ua/ або від-
ділення банків та Укрпошти.

Замість паспорта 
– телефон

З грудня завдяки 
електронним паспортам у 
Дії можна верифікувати та 

ідентифікувати свою особу для 
здійснення касових операцій 
у банку. Про це розповів 
віцепрем'єр-міністр — міністр 
цифрової трансформації 
Михайло Федоров.

Команда Мінцифри однією з перших 
у світі запустила послугу шерингу циф-
рових документів. Відтепер клієнтам 
банків, які мають електронний паспорт у 
застосунку Дія, більше не потрібні папе-
рові документи для підтвердження своєї 
особистості в банківському відділенні. 
Мінцифра навчає банки оптимізувати 
процеси з допомогою шерингу доку-
ментів, а не паперових носіїв, як раніше 
(паспортів, копій документів тощо).

Тепер громадянам будуть доступні 
верифікація та ідентифікація особи з 
електронним паспортом для здійснення 
касових операцій у банку. Для цього мож-
на використовувати як ID-картку, так 
і закордонний біометричний паспорт 
громадянина у мобільному застосунку 
Дія. Це значно спростить проведення ка-
сових операцій банками під час обслуго-
вування клієнтів.

Мінцифра спільно із Нацбанком ак-
тивно цифровізує банківську сферу. З 
жовтня у всіх відділеннях ПриватБанку 
та А-Банку можна скористатися шерин-
гом документів. А в Монобанку можна 
відкрити рахунок повністю онлайн із до-
кументами в Дії. 

Тернополян запрошують на XX 
міжнародний фестиваль «JazzBez» Українці можуть здійснювати 

касові операції в банках з 
е-паспортом в додатку «Дія»

у ТЕРНОПОлі сТВОРили каРТу БОРГіВ За кОМуНалку
У Тернополі розроблено інтерактивну карту, на якій кожен житель міста може 
переглянути суму заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги від 

комунальних підприємств «Тернопільводоканал» та «Тернопільміськтеплокомуненерго».
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При загостренні гастриту не-
обхідна сувора дієта. Хворим на 
гастрит протипоказані: шоколад, 
кава, газовані напої, алкоголь, 
консерви, концентрати і сурогати 
будь-яких продуктів, прянощі, спе-
ції, а також продукція швидкого 
харчування, страви, що провоку-
ють бродіння (виноград, чорний 
хліб), копчена, жирна і смажена 
їжа, вироби зі здобного тіста. При 
цьому харчування має бути різно-
манітним і багатим білками й віта-
мінами. 

Яблука
Дуже ефективним народним 

засобом лікування гастриту є 
яблука, особливо зелені. Очистіть 
від шкірки зелені яблука, дрібно 
наріжте їх або просто потріть на 
тертці. Ось і все, можна їсти, причо-
му в необмеженій кількості. Склад-
ність полягає в тому, що після їх 
вживання не можна їсти протягом 
2-3 годин, так як може початися 
газоутворення. Тому найпрості-
ше їсти яблучну кашку вранці на 
сніданок. Якщо ви звикли снідати 
кашею, то нічого не заважає вам 
поїсти вівсяної каші з яблучною 
кашкою! У перший місяць такого 
лікування яблука необхідно їсти 
щодня, можна двічі в день, тільки 
не на ніч. У другій місяць можна 
вже 3 рази в тиждень. А на третій 
місяць уже буде досить навіть і од-
ного дня, але з вірним дотриман-
ням всіх правил!  Ще більш про-
стий рецепт з яблуками - робити 
щоранку натщесерце свіжий сік із 
зелених яблук і моркви, в співвід-
ношенні 1: 1 (по півсклянки яблуч-
ного та морквяного). 

Березова кора 
При тривалому гастриті та не-

стерпній печії дуже ефективно до-
помагає березова кора, зірвана ще 
навесні, під час соковиділення. 2 
ст. л. дрібно нарізаної кори залий-
те літром гарячої води, температу-
ра якої не вище 60 градусів. Через 
2-3 години настоювання засіб тре-
ба процідити. Вживати необхідно 
перед їжею по півсклянки 3 рази 
на день, причому після застосуван-

ня настою, приблизно через 15 хв., 
слід ще прийняти столову ложку 
розтопленого вершкового масла. І 
тільки ще через 15 хв. можна сіда-
ти їсти. Курс лікування - 20 днів. 

самомасаж 
Обережно й м'яко промацайте 

пальцями область, де розташову-
ється шлунок, намагайтеся викли-
кати приємне відчуття. Шлунок не 
повинен бути в цей момент зовсім 
порожнім або повним. Приємні 
відчуття підкажуть вам, що ви 
дійсно лікуєте себе, а не завдаєте 
шкоди. 

сік капусти 
Чудовим засобом лікування 

гастриту з соків є капустяний сік. 
Особливо він необхідний людям із 
пониженою кислотністю шлунка. 
Для його приготування вичавіть 
склянку соку з квашеної капусти 
або капустяного листя на сокови-
жималці. Перед вживанням його 
слід підігріти. Якщо сік у вас ви-
кликає нудоту, то пийте його через 
чотири години після віджимання. 
Приймати сік слід по пів склянки 
2 рази на день за годину до їжі. Ка-
пустяний сік можна навіть зазда-
легідь готувати. Термін його збері-
гання - 36-48 годин (якщо більше 
- то він вже не буде давати ефект). 
лікування гастриту 

травами 
Візьміть по 1 ст. л. трави дере-

вію, подорожника, сени, звіробою, 
кропиви, квітів ромашки, кален-
дули і 1 ч. л. кореня валеріани. 
Все - на 1 л окропу. Кип'ятіть 1-2 
хв. Остудіть, процідіть, випивайте 
50-100 мл відвару за 30 хв. до їжі 3 
рази на день. 

 сік картоплі 
Вважається дуже хорошим 

засобом для лікування гастриту. 
Вранці, перед їжею, випийте одну 
склянку свіжовичавленого кар-
топляного соку, потім бажано по-
лежати півгодини. Через годину 
після прийому соку можна поїсти. 
Курс лікування - 10 днів. Таких 
курсів слід провести три, але з 

обов'язковою перервою після кож-
ного курсу - також на 10 днів. 

льон 
Відвар з нього густий і тягучий. 

Він м'яко обволікає стінки шлунка, 
знімаючи запалення і зменшуючи 
біль. 

Необхідно ввечері заварити 
2 ч. л. насіння склянкою окропу і 
настоювати до ранку. Перед пер-
шим прийомом їжі випити трети-
ну склянки (насіння теж потрібно 
пити), іншу частину рівномірно 
розподілити на весь день. Відвар 
рекомендується вживати протя-
гом місяця, навіть якщо напад го-
строго гастриту вже пройшов. 

Є й інші рецепти. Наприклад, 
треба взяти 3 ст. л. насіння, зали-
ти 1 л окропу. Заварити протягом 
2–4 хв. на малому вогні, накрити 
кришкою, і залишити на ніч насто-
юватися. Зранку пити натщесерце 
за 20 хв. до їди теплим по 1 скл. 
відвару, потім решту випити про-
тягом дня за півгодини до їди.

Можна робити кисіль, приго-
тований на основі насіння льону, 
змішавши його з вівсяними плас-
тівцями або ягодами. 

Обліпиха 
Олія з плодів обліпихи через 

високий вміст каротиноїдів добре 
допомагає при гастриті. Досить 
придбати олію і вживати два рази 
на день по 1 ч. л. в чистому вигляді 
заздалегідь перед сніданком і ве-
черею. Через місяць зробити пере-
рву, в потім провести ще один курс 
лікування. Можна використовува-
ти олію обліпихи і для профілак-
тики гастриту. При цьому прово-
дити її варто восени і навесні, коли 
зазвичай спостерігаються напади 
захворювання.

як би скептично не 
ставилася сучасна 
медицина до такого 

незвичайного методу, як 
лікування за допомогою кішок, 
фелінотерапія стає все більш 
підтверджуваною наукою.

Фелінотерапія - різні методи профі-
лактики та лікування захворювань за 

допомогою особливого роду контактів 
з кішками. Сьогодні вже існують дея-
кі експериментальні факти цілющого 
впливу цих тварин на здоров’я господа-
рів.

Так, власники кішок в 3 рази рідше 
страждають серцево-судинними захво-
рюваннями і на 18% рідше звертають-
ся до лікарів. Під час погладжування 

кішки нормалізується пульс і артері-
альний тиск. Кішки допомагають тим, 
хто страждає депресією, шизофренією, 
неврозами, маніями. Кішки зменшують 
дратівливість, тривожність, напруже-
ність з підвищенням м’язового тонусу, 
субклінічні порушення самопочуття при 
метеопатичних сезонних розладах.

Для нервової системи людини ці-
лющим є муркотіння кішок: діапазон 
звуків (20–50 герц), що видають ці пух-
настики, зміцнює кістки на 20% і покра-
щує їх ріст.

У деяких країнах, наприклад, в Аме-
риці та Великобританії, як додаткове 
лікування розумово відсталих дітей, а 
також людей, що страждають серцеви-

ми розладами, ушкодженнями мозку, 
різними залежностями та психічними 
захворюваннями, застосовують контак-
ти з кішками -фелінотерапію.

Також вченими з Берлінського ін-
ституту геронтології було виявлено, що 
господарі кішок живуть у середньому на 
10,3 роки довше.

За останній час оливкова олія стала досить 
модним продуктом. Про неї говорять у 
багатьох телепередачах, присвячених 

правильному харчуванню. І, напевно, кожний, 
хто турбується про своє здоров’я, хоче 
випробувати на собі її цілющий ефект.

Які ж особливості цього виду олії?
❶ Потужний антиоксидант. Вільні радикали - мо-

лекули, які пошкоджують і змінюють клітини, щодня 
впливають на наш організм. Антиоксиданти здатні ней-
тралізувати ці молекули, перешкоджаючи окисленню. 
Антиоксиданти виробляє і сам організм, але ми можемо 
допомогти йому, отримуючи їх з їжею. Оливкова олія 
містить поліфеноли - найбільш дієві антиоксиданти.

❷ Середземноморська дієта. Відомо, що жителі се-
редземноморських країн мають більшу тривалість життя 
і менше хворіють серцевими захворюваннями, ожирін-
ням і раком. Причина цього - «здорове» джерело жирів, а 
саме - оливкова олія. Жителі середземномор’я не тільки 
готують на оливковій олії, але й заправляють нею супи і 
салати, а також використовують замість вершкового мас-
ла.

❸ Косметологія. Маски і креми з використанням 
оливкової олії тонізують шкіру і знімають запалення.

Цінні властивості оливкової олії відомі вже давно. У 
XIX столітті її використовували для профілактики сер-
цевих захворювань і поліпшення травлення. Оливкова 
олія містить мононенасичені жири, які знижують рівень 
холестерину - цим пояснюється більшість її корисних 
властивостей. Покращити своє травлення можна, ви-
пиваючи натще ложку олії, а також використовуючи її в 
приготуванні їжі.

Для очищення кишечника пів години до сніданку 
потрібно випити 1 ст. л. нерафінованої оливкової олії і 
запити склянкою теплої кип’яченої води (можна підкис-
лити воду соком лимона).

Вибираючи оливкову олію, 
зверніть увагу на наступне:

❶ Кислотність - основний показник високої якості 
оливкової олії: менша її кислотність підвищує якість олії. 
Олія вищої якості має в основному кислотність від 0,8 до 
1%. Підвищення цього значення говорить про погіршен-
ня якості олії.

❷ Крім цього, оливкова олія має обмежений термін 
зберігання - не більше 1 року. Стара починає гірчити.

❸ Вибирайте тільки таку олію, на якій є напис «нату-
ральна оливкова олія» (нерафінована). Рафінована підхо-
дить для смаження і містить менше корисних речовин.

Як ПОЗБуТисЯ ГасТРиТу 
в домашніх умовах

Гастрит - це запалення слизової оболонки шлунку, яке веде до порушення його 
основних функцій, порушується переварювання та засвоєння їжі. Може виникати 

від неправильного (різкі прийоми їжі або навпаки їх відсутність тривалий час) 
або надмірного харчування (переїдання), також внаслідок хімічного отруєння, 

потрапляння в мікрофлору організму бактерії - Хелікобактер пілорі, інфекційних 
заражень, порушення обміну речовин тощо. Основні симптоми гастриту: постійна 

відрижка, здуття живота, больові відчуття в надчеревній ділянці. 

чи корисна оливкова олія 
і як обрати справжню?

Кішки лікують! 
Вони не тільки всіма улюблені домашні тварини, але 
й чудові лікарі, здатні зцілити своїх господарів від 

багатьох хвороб і продовжити їхнє життя.
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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, 02.30 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 Країна пiсень.
16.30 Т/с «Максимiлiан i Марiя Бур-

гундська».
17.30 Д/с «Дикая планета».
19.00 Жеребкування UEFA до ЧС FIFA-

2022.
19.25 Д/с «Дикi тварини».
19.55 Д/с «Тваринна зброя».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
00.05 Перша шпальта.
00.35 Т/с «Полдарк».
03.55 Д/ф «Кiноперформанс. Народний 

Малахiй!».
05.05 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
06.00 «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, 03.45 «ТСН».
09.25, 10.25, 11.25, 12.20 «Життя вiдо-

мих людей».
13.10, 14.20, 15.25 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Рiдня».
22.45 «Грошi».
00.00 «Дубiнiзми».
00.20 Х/ф «Дiамантова рука».
02.20 Х/ф «Побачення у Вегасi».

Iíòер
03.50 «Амосов. Сторiччя».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.10 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
09.35, 18.00, 19.00, 03.25 «Стосується 

кожного».
10.35, 12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
12.00 «Новини».
15.45 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.00 Т/с «Головний калiбр».
02.40 Т/с «Несолодка пропозицiя».

ICTV
04.45 Скарб нацiї.
04.55 Еврика!
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10 Громадянська оборона.

05.55 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
10.50 Х/ф «Тремтiння землi 6».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Загибель Лос-Анджелеса».
15.00, 16.15 Х/ф «2012».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Теорiя змови.
21.25 Т/с «Пес 6».
22.35 Свобода слова.
00.00 Т/с «Фантом».
01.00 Х/ф «Тремтiння землi 5: Кровна 

рiдня».
02.45 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.30 Т/с «Доктор Хаус».
07.10 Т/с «Комiсар Рекс».
09.00 МастерШеф. Професiонали.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 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.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.20 Вар`яти.
09.00 Le Маршрутка.
10.00, 19.00 Супер Топ-модель по-у-

країнськи.
12.20 Х/ф «Темний лицар».
15.40 Х/ф «Темний лицар: Вiдродження 

легенди».
21.20 Х/ф «Шибайголова».
00.20 Х/ф «Щось».
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Зона ночi.
05.00 Абзац.

5 êаíаë
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, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Бойовi кораблi».
08.10 Назустрiч сонцю.
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. Мiрош-

ниченко.
14.10 Д/с «Масштабнi iнженернi по-

милки».

15.30, 03.10 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Таємнича свiтова 

вiйна».
18.10, 22.00 Д/с «Найбiльшi танковi 

битви».
19.20, 01.15 «Кондратюк у понедiлок».
21.40 Час-Time.
00.30 Д/с «Шокуючi iстини».
03.35, 04.10 Культ Ура!

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

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.40, 03.55 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 «Роман з детективом», 1 i 2 с.
23.30 Т/с «Невiдправлений лист», 1 

i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Невiдправлений лист».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
10.25 Х/ф «Вчитель року».
12.25 Х/ф «Любовний менеджмент».
14.15, 22.10 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
16.15 «Орел i решка. Морський сезон».
18.10 «Орел i решка. Дива свiту 2».
00.15 Х/ф «Хлоя».
02.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.45 «Top Shop».
05.15 Т/с «Запороги».
07.05, 16.50, 20.50, 02.25 «Випадковий 

свiдок».
07.40 Х/ф «Вони воювали за Батькiв-

щину».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.55 «Свi-

док».
12.50 «Таємницi свiту».
14.45, 03.05 «Речовий доказ».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 Х/ф «Драконовi оси».
03.50 «Правда життя».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
10.15, 00.30 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець».
12.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстре-

мальний сезон.
13.15, 15.15 4 весiлля.
14.15, 16.15, 01.55 Панянка-селянка.
21.15 Х/ф «Мерi Шеллi та монстр 

Франкенштейна».
23.30 Одного разу в Одесi.
01.30 На коня.
02.45 Щоденники Темного.

03.30 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.

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. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

та М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.35, 01.50 Правда життя.
09.45, 00.40 Речовий доказ.
10.55, 17.50 Дикi тварини.
11.55, 15.50 Пiд iншим кутом.
12.55 Вiйна всерединi нас.
13.50, 19.50 Cекретнi матерiали давнини.
14.50 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
16.50, 23.40 Зроби або помри.
18.50 Пiдроблена iсторiя.
20.50 Бойовi кораблi.
21.50 Вуличний генiй.
22.40 Дива природи.
02.50 Бандитський Київ.
05.20 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Товариш генерал».
07.10, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.20 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30 «Зорянi долi».
12.10 Х/ф «Цар Давид: Iдеальний 

володар».
15.50 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд пе-

реслiдування».
17.15 Х/ф «За два кроки вiд «Раю».
19.00, 00.50 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Мiж високих хлiбiв».
00.30 «Академiя смiху».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.25 «ДжеДАI».
06.40 Т/с «Опер за викликом 3».
10.50 «Загублений свiт».
14.40 Х/ф «Голодний кролик атакує».
16.45 Х/ф «211».
18.15, 01.55 «Спецкор».
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Київ».

22.25, 00.15 Т/с «Кiстки 6».
02.55 «Облом.UA».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
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».
14.15 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
20.00 Т/с «Приватний детектив Маг-

нум».
22.40 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
04.00 Роздовбаї.
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.35, 11.30, 12.30 Стрибки на лижах 

з трамплiну. Кубок свiту. Нижнiй 
Тагiл. HS 134.

01.30, 08.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Санкт-Морiц. Жiнки. Супергiгант.

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

03.15, 06.30, 07.00 Гiрськi лижi. Кубок 
свiту. Валь д`Iзер. Чоловiки. Сла-
лом-гiгант. Спроба 2.

04.00, 09.30, 14.00 Снукер. UK 
Championship. Фiнал.

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

14.45, 20.05, 20.45 Снукер. Scottish 
Open. Раунд 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Ювентус - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Колос - Александрiя. Чемпiонат 

України.
10.00 «Великий футбол».
11.45 Топ-матч.
12.00 Удiнезе - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
13.50 Десна - Ворскла. Чемпiонат 

України.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Сампдорiя - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
17.45 Журнал Лiги Європи.
18.15 Шахтар - Мiнай. Чемпiонат Укра-

їни.
20.00 Монпельє - ПСЖ. Чемпiонат 

Францiї.
21.40 Live. Фiорентiна - Дженоа. Чем-

пiонат Iталiї.
23.40 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
00.35 Олiмпiк - Рух. Чемпiонат України.
02.20 Iнтер - Болонья. Чемпiонат Iталiї.
04.05 Львiв - Iнгулець. Чемпiонат Укра-

їни.
05.55 Програма передач.

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 Країна пiсень.
16.30 Т/с «Максимiлiан i Марiя Бур-

гундська».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Дикi тварини».
19.55 Д/с «Тваринна зброя».
21.45 #ВУкраїнi.
22.10 Д/с «Суперчуття».
23.40 Д/с «Боротьба за виживання».
00.15 Т/с «Полдарк».
04.25 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

Êаíаë “1+1”
06.00, 09.25, 10.25, 02.35 «Життя вiдо-

мих 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».
11.25, 12.20, 14.15, 14.45 «Мiняю 

жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Рiдня».
22.45, 00.55 «Майже колишнi».

Iíòер
05.25, 06.05, 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 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.15 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.00 Т/с «Головний калiбр».
02.30 Т/с «Несолодка пропозицiя».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.20 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, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.

10.10 Теорiя змови.
11.10, 13.15 Х/ф «Пiдривники».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.15 Т/с «Пес».
16.30 Х/ф «Епiдемiя страху».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес 6».
22.40 Т/с «Фантом».
01.40 Х/ф «Тремтiння землi 6».
03.10 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.35 Т/с «Доктор Хаус».
07.15 Т/с «Комiсар Рекс».
09.05 МастерШеф. Професiонали.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 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.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Бiблiотекарi».
11.30 Х/ф «Хлопцi будуть у захватi».
13.20 Суперiнтуїцiя.
15.00 Хто зверху? (12+).
17.00, 19.00 Любов на виживання.
21.00 Х/ф «Електра».
23.00 Х/ф «П`ята категорiя».
00.40 Х/ф «Нiч жахiв».
02.50 Зона ночi.
05.00 Абзац.

5 êаíаë
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, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Бойовi кораблi».
08.10 Назустрiч сонцю.
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 «Таємнича свiтова 

вiйна».
18.10, 22.00 Д/с «Найбiльшi танковi 

битви».
19.20, 01.15 «Країна».
21.40 Час-Time.
00.30 Д/с «Шокуючi iстини».
03.35, 04.10 Культ Ура!

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

03.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
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 «Роман з детективом», 3 i 4 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с «Вiражi долi», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Вiражi долi».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
10.25 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.10, 22.10 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
16.10 «Орел i решка. Морський сезон».
18.10 «Орел i решка. Дива свiту 2».
23.10 Т/с «Я - зомбi».
02.25 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 Т/с «Запороги».
07.55, 16.50, 20.50, 02.30 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Таємниця «Чорних дроз-

дiв».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.40, 01.35, 03.00 «Речовий доказ».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Легенди бандитської Одеси».
03.50 «Правда життя».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
10.15, 00.30 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець».
12.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстре-

мальний сезон.
13.15, 15.15 4 весiлля.
14.15, 16.15, 02.00 Панянка-селянка.
21.15 Х/ф «Кейт i Лео».
23.30 Одного разу в Одесi.
01.30 На коня.
02.50 Щоденники Темного.
03.35 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.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

та М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.45, 01.50 Правда життя.
09.45, 00.40 Речовий доказ.
10.55 Сiяя: з нами у дику природу.
11.55 Пiд iншим кутом.
12.55 Там, де нас нема.
13.55, 19.50 Cекретнi матерiали дав-

нини.
14.55 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
15.55, 21.50 Вуличний генiй.
16.55, 23.40 Зроби або помри.
17.55 Дикi тварини.
18.55 Пiдроблена iсторiя.
20.50 Бойовi кораблi.
22.40 Дива природи.
02.35 Україна: забута iсторiя.
04.50 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Безвiсти зниклий».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
08.00, 11.10 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30, 02.55 «Зорянi долi».
12.00 Х/ф «Цар Соломон. Мудрий з 

мудрих».
15.35 Х/ф «Добре сидимо».
16.55 Х/ф «Дежа вю».
19.00, 00.45 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Опiкун».
00.30 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Ласко».
07.55 Х/ф «Майор Пейн».
09.45, 17.20 «Загублений свiт».
13.50 Х/ф «Бандитки».
15.40 Х/ф «Примарний патруль».
18.15, 02.05 «Спецкор».
18.50, 02.35 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Київ».
22.35, 00.25 Т/с «Кiстки 6».
03.05 «Облом.UA».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».

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».
14.00 Т/с «СуперКопи».
16.50 Т/с «Швидка».
20.00 Т/с «Приватний детектив Маг-

нум».
22.50 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
04.00 Роздовбаї.
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.05, 01.35 Стрибки на лижах з трамп-

лiну. Кубок свiту. Нижнiй Тагiл. 
HS 134.

02.30, 13.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Санкт-Морiц. Жiнки. Супергiгант.

03.30 Ралi. ERC. Канарськi острови. 
Огляд.

04.00, 14.00, 14.45, 20.05, 20.45 Снукер. 
Scottish Open. Раунд 1.

06.30 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 
Чоловiки. Гонка переслiдування.

07.00 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 
Чоловiки. Естафета.

08.00 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 
Жiнки. Естафета.

09.00 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 
Жiнки. Гонка переслiдування.

09.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 
Свiтлана Хоркiна.

10.00, 10.30, 11.00 Олiмпiйськi iгри. 
«Всупереч усьому».

11.30, 12.00, 12.30 Олiмпiйськi iгри. 
«Foul Play».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 20.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
06.30 Десна - Ворскла. Чемпiонат 

України.
08.15 Удiнезе - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Шахтар - Мiнай. Чемпiонат 

України.
12.10 «Великий футбол».
13.50 Монпельє - ПСЖ. Чемпiонат 

Францiї.
16.00 Марiуполь - Динамо. Чемпiонат 

України.
17.50, 02.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд 

туру.
18.45 Ювентус - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
21.00, 23.55 «Нiч Лiги чемпiонiв».
21.50 Live. Динамо (К) - Ференцварош. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
00.30 Журнал Лiги Європи.
01.00 Лацiо - Брюгге. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
03.40 Сампдорiя - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
05.30 Топ-матч.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

7 грудня

8 грудня
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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 Країна пiсень.
16.30 Т/с «Максимiлiан i Марiя Бур-

гундська».
17.30 #ВУкраїнi.
18.55 Д/с «Дикi тварини».
19.55 Д/с «Тваринна зброя».
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.10 Д/с «Суперчуття».
23.40 Д/с «Боротьба за виживання».
00.15 Т/с «Полдарк».
04.25 Д/ф «Перехрестя Балу».

Êаíаë “1+1”
06.00, 09.25, 10.25 «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, 03.45 «ТСН».
11.25, 12.20, 14.15, 14.45 «Мiняю 

жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Рiдня».
22.45 «Свiт навиворiт. 10 рокiв. Ювiлей-

ний випуск».
00.10 «Свiт навиворiт 11: Китай».
01.10 «Свiт навиворiт».

Iíòер
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, 15.20 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.05 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.00 Т/с «Головний калiбр».
02.20 Т/с «Несолодка пропозицiя».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 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, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.10, 13.10 Х/ф «Iграшковi солда-

тики».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.10 Т/с «Пес».
16.25 Х/ф «П`ята хвиля».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с «Пес 6».
22.40 Т/с «Фантом».
01.40 Х/ф «Пiдривники».
03.35 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.50 Т/с «Доктор Хаус».
06.35 Т/с «Комiсар Рекс».
08.30 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.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Бiблiотекарi».
11.20 Х/ф «Я, робот».
13.40 Хто проти блондинок.
15.20 Хто зверху? (12+).
17.20, 19.00 Дiти проти зiрок.
20.40 Х/ф «Красуня i чудовисько».
23.20 Х/ф «Вiдьми з Сугаррамурдi».
01.40 Т/с «Шлях чарiвника».
02.30 Служба розшуку дiтей.
02.35 Зона ночi.
05.00 Абзац.

5 êаíаë
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, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Бойовi кораблi».
08.10 Назустрiч сонцю.
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 «Таємнича свiтова 
вiйна».

18.10, 22.00 Д/с «Найбiльшi танковi 
битви».

19.20, 01.15 «Велика полiтика».
21.40 Час-Time.
00.30 Д/с «Шокуючi iстини».
03.35, 04.10 Культ Ура!

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

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.40, 03.55 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 «Роман з детективом», 5 i 6 с.
23.30 Т/с «Вибираючи долю», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Вибираючи долю».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
10.25 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.00, 22.10 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
15.00 «Орел i решка. Морський сезон».
18.00 «Орел i решка. Дива свiту 2».
21.10 «Орел i решка. Дива Свiту 2. 

Невидане».
23.10 Т/с «Я - зомбi».
02.25 Х/ф «Вчитель року».
04.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.50 «Top Shop».
05.50 Т/с «Запороги».
07.55, 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 «Iз життя начальника карно-

го розшуку».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Таємницi кримiнального свiту».
14.35, 01.45, 02.55 «Речовий доказ».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Легенди бандитської Одеси».
03.45 «Правда життя».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
10.15, 00.45 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець».
12.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстре-

мальний сезон.
13.15, 15.15 4 весiлля.
14.15, 16.15, 02.15 Панянка-селянка.
21.15 Х/ф «Бiлоснiжка i мисливець».
23.45 Одного разу в Одесi.
01.45 На коня.

03.05 Щоденники Темного.
03.50 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.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

та М. Вереснем.
22.00 «Середмiстя».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.05, 01.50 Правда життя.
09.45, 00.40 Речовий доказ.
10.55, 17.55 Сiяя: з нами у дику при-

роду.
11.55 Пiд iншим кутом.
12.55 Там, де нас нема.
13.55, 19.50 Cекретнi матерiали дав-

нини.
14.55 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
15.55, 21.50 Вуличний генiй.
16.55, 23.40 Зроби або помри.
18.55 Пiдроблена iсторiя.
20.50 Бойовi кораблi.
22.40 Дива природи.
02.45 Таємницi кримiнального свiту.
05.20 Смарт-шоу.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Така пiзня, така тепла 

осiнь...»
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
09.30 «Спогади».
10.30, 02.50 «Зорянi долi».
10.55 «Моя правда».
11.45 Х/ф «Святе сiмейство».
15.45 Х/ф «Алегро з вогнем».
17.20 Х/ф «Очiкування полковника 

Шалигiна».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00, 00.40 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Сплячий лев».
00.20 «Академiя смiху».
03.10 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Ласко».
07.50 Х/ф «Ледi Кривавий бiй».
09.50, 17.15 «Загублений свiт».

13.45 Х/ф «Людина президента».
15.25 Х/ф «Людина президента 2».
18.15, 02.00 «Спецкор».
18.50, 02.30 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Київ».
22.30, 00.20 Т/с «Кiстки 6».
03.00 «Облом.UA».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
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».
14.15 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
20.10 Т/с «Приватний детектив Маг-

нум».
22.50 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
04.00 Роздовбаї.
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.05, 01.45, 07.30, 08.30, 12.30, 13.15 

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

02.30, 06.00, 11.30 Стрибки на лижах 
з трамплiну. Кубок свiту. Нижнiй 
Тагiл. HS 134.

03.30 Ралi. ERC. «All Access».
04.00, 09.30, 14.00 Снукер. Scottish 

Open. Раунд 1.
14.45, 20.05, 20.45 Снукер. Scottish 

Open. Раунд 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Олiмпiк - Рух. Чемпiонат України.
07.45 Журнал Лiги Європи.
08.15, 02.40 Лейпцiг - МЮ. Лiга чем-

пiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Лацiо - Брюгге. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.05 Шахтар - Мiнай. Чемпiонат 

України.
13.50 «Лiга чемпiонiв. Online».
16.00, 18.40 «Нiч Лiги чемпiонiв».
16.50 Динамо (К) - Ференцварош. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
19.15 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
19.25, 05.25 Топ-матч.
19.40 Live. Аякс - Аталанта. Лiга чем-

пiонiв УЄФА.
21.50 Live. «Лiга чемпiонiв. Online».
23.55 Ман Сiтi - Марсель. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
01.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
04.30 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
05.45 Програма передач.

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 Країна пiсень.
16.30 Т/с «Максимiлiан i Марiя Бур-

гундська».
17.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.55 Д/с «Дикi тварини».
19.55 Д/с «Тваринна зброя».
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.10 Д/с «Суперчуття».
23.40 Д/с «Боротьба за виживання».
00.15 Т/с «Полдарк».
04.25 Д/ф «Клiтка для двох».

Êаíаë “1+1”
06.00, 09.25, 10.25 «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, 03.45 «ТСН».
11.25, 12.20, 14.20, 14.45 «Одруження 

наослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Рiдня».
21.45 «Право на владу».
00.45 «Українськi сенсацiї».

Iíòер
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, 15.20 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.15 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.00 Т/с «Головний калiбр».
02.30 Т/с «Несолодка пропозицiя».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.

08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.45, 13.15, 01.45 Х/ф «Бадьорiсть 

духiв».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.15 Т/с «Пес».
16.50 Х/ф «Одного разу порушивши 

закон».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
21.25 Т/с «Пес 6».
22.40 Т/с «Фантом».
03.15 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.40 Т/с «Доктор Хаус».
07.15 Т/с «Комiсар Рекс».
09.15 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.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.20, 13.00, 01.40 Вар`яти.
09.00 Т/с «Бiблiотекарi».
10.10 Х/ф «Красуня i чудовисько».
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Алiса в Країнi Чудес».
23.30 Х/ф «Алiса в Задзеркаллi».
02.55 Служба розшуку дiтей.
03.00 Зона ночi.
05.00 Абзац.

5 êаíаë
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, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Бойовi кораблi».
08.10 Назустрiч сонцю.
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 «Таємнича свiтова 

вiйна».
18.10, 22.00 Д/с «Найбiльшi танковi 

битви».

19.20, 01.15 #Небайдужа.
21.40 Час-Time.
00.30 Д/с «Шокуючi iстини».
03.35, 04.10 Культ Ура!

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

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
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 «Роман з детективом», 7 i 8 с.
23.20 По слiдах.
00.00, 02.00 Х/ф «Секрет неприступної 

красунi».
01.30 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
10.35 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.10, 22.10 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
15.10, 02.25 «Орел i решка. Морський 

сезон».
18.10 «Орел i решка. Дива свiту 2».
19.10 «Орел i решка. Дива Свiту 2. 

Невидане».
20.10 «Орел i решка. Дива свiту».
23.10 Т/с «Я - зомбi».
03.15 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.45 «Top Shop».
05.45 Т/с «Запороги».
07.50, 16.50, 20.50, 03.15 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.45 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Секретний ешелон».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Вартiсть життя».
14.45, 01.50, 03.25 «Речовий доказ».
18.20, 03.50 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Легенди бандитської Одеси».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
10.15, 00.30 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець».
12.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстре-

мальний сезон.
13.15, 15.15 4 весiлля.
14.15, 16.15, 02.15 Панянка-селянка.
21.15 Х/ф «Мисливець i Снiгова ко-

ролева».
23.30 Одного разу в Одесi.
01.45 На коня.
03.05 Щоденники Темного.
03.50 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.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

та М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.
22.55 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.25, 01.50 Правда життя.
09.35, 00.40 Речовий доказ.
10.45, 17.50 Сiяя: з нами у дику при-

роду.
11.45 Пiд iншим кутом.
12.45 Там, де нас нема.
13.45, 19.50 Cекретнi матерiали дав-

нини.
14.45 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
15.50, 21.50 Вуличний генiй.
16.50, 23.40 Зроби або помри.
18.50 Пiдроблена iсторiя.
20.50 Бойовi кораблi.
22.40 Дива природи.
02.50 Ризиковане життя.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Алегро з вогнем».
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.50 «Моя правда».
10.00 «Спогади».
11.00, 02.55 «Зорянi долi».
12.40 Х/ф «Аврам: Хранитель вiри».
16.20 Х/ф «Чекаю i сподiваюся».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00, 00.35 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Божевiльний день».
00.15 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.30 «ДжеДАI».
06.35 Т/с «Ласко».
08.25 Х/ф «Потоп».
10.10, 17.15 «Загублений свiт».
13.15 Х/ф «Льодовиковий перiод».
15.00 Х/ф «Спис долi».
18.15, 02.00 «Спецкор».
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Київ».
22.30, 00.20 Т/с «Кiстки 6».
03.00 «Облом.UA».

04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
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».
17.00 Т/с «Швидка».
20.10 Т/с «Приватний детектив Маг-

нум».
22.50 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
04.00 Роздовбаї.
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.05, 11.30 Бiатлон. Кубок свiту. 

Контiолахтi. Чоловiки. Гонка пе-
реслiдування.

01.35, 12.00 Бiатлон. Кубок свiту. 
Контiолахтi. Чоловiки. Естафета.

02.30, 12.45 Бiатлон. Кубок свiту. 
Контiолахтi. Жiнки. Естафета.

03.30, 13.30 Бiатлон. Кубок свiту. 
Контiолахтi. Жiнки. Гонка пе-
реслiдування.

04.00, 09.30, 14.00 Снукер. Scottish 
Open. Раунд 2.

06.00 Фрiстайл. Кубок свiту. Рука. Чо-
ловiки i жiнки. Могул.

07.00, 08.00 Стрибки на лижах з трамп-
лiну. Кубок свiту. Нижнiй Тагiл. 
HS 134.

14.45, 20.00 Снукер. Scottish Open. 
Раунд 3.

19.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 
ЧC по польотах. HS 240. Квалiфi-
кацiя.

20.45 Снукер. Scottish Open. Раунд 4.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 13.20, 19.15 Журнал Лiги Європи.
06.30 Динамо (К) - Ференцварош. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
08.15 Аякс - Аталанта. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20, 02.40 Ман Сiтi - Марсель. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.10, 04.30 Огляд вiвторка. Лiга чем-

пiонiв УЄФА.
13.05, 05.25 Топ-матч.
13.50 «Лiга чемпiонiв. Online».
16.00, 18.40 «Нiч Лiги чемпiонiв».
16.50 Iнтер - Шахтар. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
19.40 Live. Наполi - Сосьєдад. Лiга 

Європи УЄФА.
21.50 Live. Тоттенхем - Антверпен. Лiга 

Європи УЄФА.
23.55 Хоффенхайм - Гент. Лiга Європи 

УЄФА.
01.45 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

9 грудня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 04.25 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка. Україна.
06.35 М/с «Попелюшка».
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

23.20, 02.15, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.50, 18.20 

Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Гранд готель».
11.25 Телепродаж.
12.25 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. 

Спринт 7 км, жiнки.
15.15 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. 

Спринт 10 км, чоловiки.
16.40, 23.45 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
17.25 VoxCheck.
17.30 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Дикi тварини».
19.55 Д/с «Тваринна зброя».
21.35, 02.40, 05.50 Спорт.
21.45 «Я - Брюс Лi».
00.15 Т/с «Полдарк».
02.45 «Зворотнiй вiдлiк».

Êаíаë “1+1”
06.00, 09.25, 10.25, 11.25, 12.20 «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, 03.25 «ТСН».
13.00, 14.20, 15.35 «Великi випуски з 

Антоном Птушкiним».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45, 00.40 «Лiга смiху».
22.45 «Вечiрнiй квартал».
00.00, 02.40 «#Гуднайтшоу».
05.10 «Свiтське життя».

Iíòер
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, 00.55 «Речдок».
16.15 «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, 01.20 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.
11.10, 13.15, 17.00, 00.15, 03.15 «На 

трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 3».
15.00, 16.15, 20.10 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 «На трьох 8».
01.50 Х/ф «Одного разу порушивши 

закон».

ÑТБ
05.15, 05.40 Т/с «Коли ми вдома».
06.35, 19.00, 22.50 Холостячка.
10.10, 23.00 Як вийти замiж.
11.15, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
00.05 Про що мовчать жiнки.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.20, 01.40 Вар`яти.
08.50 Суперiнтуїцiя.
11.10 Любов на виживання.
12.10 Аферисти в мережах.
14.20 Х/ф «Шибайголова».
17.10 Х/ф «Електра».
19.10 Х/ф «Суддя Дредд».
21.00 Х/ф «Зоряний десант».
23.40 Х/ф «Монстри».
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Зона ночi.

5 êаíаë
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: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Бойовi кораблi».
08.15 Форшмак.
08.45 Натхнення.
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 Срiбний вiк.
16.20 Кендзьор.
17.10, 23.10 Д/с «Таємнича свiтова 

вiйна».
18.10, 22.00 Д/с «Найбiльшi танковi 

битви».
19.20, 01.15 «Полiтклуб з Вiталiєм 

Портнiковим».
21.40 Час-Time.
00.30 Д/с «Шокуючi iстини».
03.10 Час «Ч».
03.35, 04.10 Культ Ура!

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

годнi.
09.30 Т/с «Виклик».
13.35 Т/с «Вiрна подруга», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Вiрна подруга».
18.00 Гучна справа.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Якщо ти мене пробачиш», 

1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Якщо ти мене пробачиш».
04.00 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.15 «Орел i решка. Шопiнг».
11.10 Х/ф «Бунтарка».
13.00, 22.10 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
14.00 «Орел i решка. Морський сезон».
18.00 «Орел i решка. Дива свiту».
19.00 М/ф «Вартовий Мiсяця».
20.25 М/ф «Планета 51».
23.10 Т/с «Я - зомбi».
02.25 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.50 «Top Shop».
05.50 Т/с «Запороги».
07.50, 17.30, 20.50, 02.50 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.20 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Це було в розвiдцi».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50, 03.50 «Правда життя».
14.40, 01.20, 03.00 «Речовий доказ».
16.50 «Нашi права».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Легенди бандитської Одеси».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
10.15, 00.30 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець».
12.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстре-

мальний сезон.
13.15, 15.15 4 весiлля.
14.15, 16.15, 02.10 Панянка-селянка.
21.15 Х/ф «До зустрiчi з тобою».
23.30 Одного разу в Одесi.
01.45 На коня.
03.00 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 «Репор-
тер». 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.
18.00 «Watchdogs».
18.30 «Влада хохотала».
19.00 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
22.00 «Мiнiстерство правди».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.35, 01.50 Правда життя.
09.45, 00.40 Речовий доказ.
10.55, 17.55 Сiяя: з нами у дику природу.
11.55, 13.55, 19.50, 23.40 Cекретнi ма-

терiали давнини.
12.55 Там, де нас нема.
14.55 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
15.55, 21.50 Вуличний генiй.
16.55 Зроби або помри.
18.55 Пiдроблена iсторiя.
20.50 Бойовi кораблi.
22.40 Дива природи.
02.50 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Очiкування полковника 

Шалигiна».
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.10 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30, 02.30 «Зорянi долi».
12.00 Х/ф «Провiнцiйний роман».
14.30 Х/ф «Марiя Антуанетта».
16.20 Х/ф «Танцюрист диско».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Багато галасу з нiчого».
00.30 Х/ф «Карусель».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 04.15 «ДжеДАI».
06.20 Т/с «Ласко».
07.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. Київ».
11.15, 17.15 «Загублений свiт».
15.15 Х/ф «Джек Раян: Теорiя хаосу».
18.15, 03.45 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Бюро людяностi».
21.15 Х/ф «Ворота темряви».
23.05 Х/ф «Експансивна куля».
00.50 Х/ф «Крижанi акули».
02.25 Х/ф «Мега-акула проти гiгант-

ського восьминога».
04.45 «Облом.UA».
05.20 «Цiлком таємно-2017».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
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».
17.00 Т/с «Швидка».
20.10 Х/ф «Робiн Гуд. Принц злодiїв».
23.00 Без краватки.
23.30 Мамареготала. Найкраще.
03.15 Чистоплюї.
04.10 Роздовбаї.
04.50 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.05, 08.30 Стрибки на лижах з трамп-

лiну. ЧC по польотах. HS 240. 
Квалiфiкацiя.

02.00, 02.30, 06.45 Гiрськi лижi. Кубок 
свiту. Валь д`Iзер. Чоловiки. Сла-
лом-гiгант. Спроба 2.

03.00, 07.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Санкт-Морiц. Жiнки. Супергiгант.

04.00, 09.30 Снукер. Scottish Open. 
Раунд 4.

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

11.30 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 
Жiнки. Естафета.

12.20, 18.45 Бiатлон. Кубок свiту. 
Хохфiльцен. Жiнки. Спринт.

13.45 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 
Чоловiки. Гонка переслiдування.

14.15 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 
Чоловiки. Естафета.

15.10 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Чоловiки. Спринт.

16.40 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC 
по польотах. HS 240.

19.35 Шахи. Тур чемпiонiв. Skilling Open.
20.05, 20.45 Снукер. Scottish Open. 1/4 

фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.10, 21.25, 03.30, 05.30 Топ-

матч.
06.10 Аякс - Аталанта. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.20 Хоффенхайм - Гент. Лiга Європи 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 23.20 Тоттенхем - Антверпен. Лiга 

Європи УЄФА.
12.05 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.00 Наполi - Сосьєдад. Лiга Європи 

УЄФА.
14.45, 21.40 Огляд матчiв. Лiга Європи 

УЄФА.
16.00 Брага - Зоря. Лiга Європи УЄФА.
17.50 «Шлях до Гданська».
18.30, 20.55 «Тур Online».
18.55 Live. Олiмпiк - Львiв. Чемпiонат 

України.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Передмова до 

туру.
01.10 Чемпiонат Францiї. Передмова 

до туру.
01.40 «Лiга чемпiонiв. Online».
03.40 Сент-Етьєн - Анже. Чемпiонат 

Францiї.
05.45 Програма передач.

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, 16.30, 19.25 Д/с «Тваринна 

зброя».
09.05 Вiдтiнки України.
09.40 Музеї. Як це працює.
10.10, 22.00 Х/ф «Передчуття».
12.00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
12.40 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. 

Етафета 4х6 км, жiнки.
14.00, 01.45 UA:Фольк. Спогади.
15.05 Телепродаж.
15.40 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. 

Переслiдування 12,5 км, чоловiки.
17.35 Х/ф «Апостол Павло: Диво на 

шляху в Дамаск», 1 с.
20.25 Д/с «Дикi тварини».
21.25 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
00.10 Д/ф «Малевич».
04.25, 05.25 Погода.
04.30 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00, 03.45 «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, 00.15 «Свiтське життя».
01.15 «Великi випуски з Антоном 

Птушкiним».

Iíòер
04.45 «Телемагазин».
05.15 М/ф.
05.55 «Слово Предстоятеля».
06.05 Х/ф «Дiвчина без адреси».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.10 Х/ф «Висота».
13.00 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
15.00 Т/с «Заради любовi я все змо-

жу!», 1-4 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Заради любовi я все змо-

жу!», 5 i 6 с.
22.00 «Бенефiс Iрини Аллегрової».
00.40 Х/ф «Чортове колесо».
02.15 «Подробицi» - «Час».
02.45 «Орел i решка. Шопiнг».
03.50 Х/ф «Джейн Ейр».

ICTV
05.00 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!

05.15 Факти.
05.40 Т/с «Копи на роботi».
07.15 «На трьох».
10.20, 13.00 Т/с «Пес».
12.45 Факти. День.
13.50 Т/с «Пес 6».
16.40 Х/ф «Елiзiум».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «На межi майбутнього».
21.30 Х/ф «Облiвiон».
23.45 Х/ф «Крикуни».
01.50 Х/ф «Iграшковi солдатики».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.50, 10.55 Т/с «Колiр пристрастi».
07.55 Неймовiрна правда про зiрок.
17.00, 22.30 Хата на тата.
19.00 МастерШеф.
00.45 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.20, 02.00 Вар`яти.
07.50, 10.00 Орел i решка.
12.10 Le Маршрутка.
13.10 Хто зверху? (12+).
15.10 М/ф «Том i Джерi: Форсаж».
16.50 М/ф «Шпигуни пiд прикриттям».
18.50 Х/ф «Я - номер чотири».
21.00 Х/ф «Загiн самовбивць».
23.40 Х/ф «Монстри 2: Темний кон-

тинент».
02.30 Зона ночi.

5 êаíаë
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: Еко-

номiка. 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 «Танцюй, танцюй».
15.15 Є сенс.
17.10, 23.10 Д/с «Таємнича свiтова 

вiйна».
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.
03.20, 04.10 Культ Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 03.10 Реальна мiстика.
08.30 Т/с «Я тебе знайду».
12.30, 15.20 Т/с «Втраченi спогади».
16.50 Т/с «Другий шанс», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Другий шанс».
23.00 Т/с «Вiдкрите вiкно», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Вiдкрите вiкно».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
11.10 М/ф «Вартовий Мiсяця».
12.50 М/ф «Планета 51».
14.30 «Орел i решка. Перезавантажен-

ня. Америка».
00.00 Х/ф «Бабадук».
01.50 «Бiйцiвський клуб».
02.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.50 «Top Shop».
05.50 Х/ф «В останню чергу».
07.30 Х/ф «Хазяїн тайги».
09.05 Х/ф «Зникнення свiдка».
10.45 Х/ф «Одиночне плавання».
12.35 «Легенди карного розшуку».
15.30, 02.35 «Випадковий свiдок».
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00, 02.05 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Дачна подорож сержанта 

Цибулi».
21.05 Х/ф «У бiгах».
23.00 Х/ф «Грiнго».
00.55 «Хвороби-вбивцi».
03.05 «Речовий доказ».
03.55 «Легенди бандитського Києва».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.10 М/ф «Дiномама».
12.45 Х/ф «Iнтуїцiя».
14.30 Х/ф «Мерi Шеллi та монстр 

Франкенштейна».
16.45 Х/ф «Кейт i Лео».
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Х/ф «Кохання та iншi лiки».
01.15 Панянка-селянка.
02.30 Теорiя зради.
03.15 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 13.15 «Ехо України» з М. Гана-

польським.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Репор-

тер». Новини.

10.10 Спецпроект «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».
21.30 «Влада хохотала».
22.00 «The Week». Мiжнародний огляд 

з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.15, 01.00 Мiстична Україна.
08.15 Прихована реальнiсть.
09.10 Україна: забута iсторiя.
10.05 Речовий доказ.
11.15, 23.00 Cекретнi матерiали дав-

нини.
15.15, 21.00 Зроби або помри.
17.15 Вуличний генiй.
18.15 Брама часу.
01.45 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф «Дорогою цiною».
07.10, 09.00, 03.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.20 «Моя правда».
09.30 «Зорянi долi».
11.10 Х/ф «Марко Поло».
14.50 Х/ф «Капiтан Немо».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Т/с «Банкiри».
03.30 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 08.50 «ДжеДАI».
09.50, 01.00 «Загублений свiт».
12.50 Х/ф «У пошуках бурштинової 

кiмнати».
15.00 Х/ф «Храм черепiв».
16.55 13 тур ЧУ з футболу. «Динамо» 

- «Колос».
19.00 Х/ф «Сльози Сонця».
21.15 Х/ф «Веселi канiкули».
23.15 Х/ф «Бойовi пси».
02.00 «Облом.UA».
03.15 «Цiлком таємно-2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20, 16.30, 00.30 Мамареготала. 

Найкраще.
09.15 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
11.30 Check-in. Україна.
13.30 Середземноморський Check-in.
18.15 Х/ф «Донька мого боса».
20.00 Х/ф «Ефект метелика».
22.15 Х/ф «Коматозники».

03.00 Чистоплюї.
03.55 Роздовбаї.
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.05, 02.30, 07.00, 16.30 Стрибки на 

лижах з трамплiну. ЧC по по-
льотах. HS 240.

01.30, 06.00 Бiатлон. Кубок свiту. 
Хохфiльцен. Чоловiки. Спринт.

04.00, 08.00 Снукер. Scottish Open. 
1/4 фiналу.

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

10.20 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кур-
шевель. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 1.

11.25 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь д`I-
зер. Чоловiки. Швидкiсний спуск.

13.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кур-
шевель. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

14.30 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Жiнки. Естафета.

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

18.45 Санний спорт. Кубок свiту. Обер-
хоф. Двiйки. Спроба 2.

19.15 Санний спорт. Кубок свiту. Обер-
хоф. Чоловiки. Спроба 2.

19.50, 20.45 Снукер. Scottish Open. 
1/2 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Олiмпiк - Львiв. Чемпiонат Укра-

їни.
07.45, 15.10 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
08.15 Наполi - Сосьєдад. Лiга Європи 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Iнтер - Шахтар. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.15, 17.55 Огляд матчiв. Лiга Європи 

УЄФА.
13.10 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.20 Брага - Зоря. Лiга Європи УЄФА.
15.55 Live. Кротоне - Спецiя. Чемпiонат 

Iталiї.
18.50 Топ-матч.
18.55 Live. Торiно - Удiнезе. Чемпiонат 

Iталiї.
20.55 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
21.40 Live. Лацiо - Верона. Чемпiонат 

Iталiї.
23.40 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
00.35 Ворскла - Мiнай. Чемпiонат 

України.
02.20 Сент-Етьєн - Анже. Чемпiонат 

Францiї.
04.05 Рух - Днiпро-1. Чемпiонат України.
05.55 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

11 грудня

12 грудня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.55, 02.40, 

04.00, 05.35 Новини.
07.10 М/с «Чорний пiрат».
08.05 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
09.00 Божественна Лiтургiя Православ-

ної Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української 

Греко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Ка-

толицької Церкви в Українi.
13.30 Телепродаж.
14.05 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. Пе-

реслiдування 10 км, жiнки.
14.55 Бiатлон. Кубок свiту. III етап. 

Етафета 4х7,5 км, чоловiки.
16.20 Студiя «Бiатлон».
16.40 Т/с «Величнi Медичi».
20.00 Д/с «Свiт дикої природи».
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф «Баухауз».
00.20 Д/ф «Кiноперформанс. Народ-

ний Малахiй!».
01.05 Країна пiсень.
02.05 #ВУкраїнi.
02.30, 04.25, 05.25 Погода.
04.30 Д/ф «Хто створив Змiєвi Вали?»

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.30, 10.45 «Великi випуски з Антоном 

Птушкiним 2».
11.50 «Свiт навиворiт. 10 рокiв. Ювiлей-

ний випуск».
13.15, 03.10 «Свiт навиворiт».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 Х/ф «Я ти вiн вона».
23.00 Х/ф «Dzidzio. Перший раз».
01.05 Х/ф «Кохання i Рiздво».

Iíòер
05.35 Х/ф «Зорро».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
12.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
16.50 Т/с «Детектив Ренуар».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Великий бокс. Владислав Си-

ренко - Костянтин Довбищенко».
23.00 Х/ф «Екiпаж».
01.55 «Речдок».

ICTV
05.35 Скарб нацiї.
05.45 Еврика!
05.50 Факти.

06.15 Анти-зомбi.
07.15 Теорiя змови.
08.10 Секретний фронт.
09.10 Громадянська оборона.
10.05, 13.00 Т/с «Розтин покаже».
12.45 Факти. День.
14.05 Х/ф «Облiвiон».
16.35 Х/ф «На межi майбутнього».
18.45 Факти тижня.
21.20 Х/ф «22 милi».
23.05 Х/ф «Холодна помста».
01.30 Х/ф «Крикуни».
03.10 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Невiдома версiя. Дiвчата.
05.55 Х/ф «Жiнка, яка спiває».
07.50 Х/ф «Формула кохання».
09.40 МастерШеф.
13.00 Хата на тата.
15.00 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
21.10 Я соромлюсь свого тiла.
23.10 Таємницi ДНК.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/ф.
07.20 Дiти проти зiрок.
09.00 М/ф «Шпигуни пiд прикриттям».
11.00 Х/ф «Суддя Дредд».
13.00 Х/ф «Диво-жiнка».
15.50 Х/ф «Загiн самовбивць».
18.20 Х/ф «Земля майбутнього: Свiт 

за межею».
21.00 Х/ф «Аквамен».
23.50 Х/ф «Зоряний десант».
02.30 Вар`яти.

5 êаíаë
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, 23.25 Х/ф.
15.25 Медекспертиза.
17.10 Д/с «Таємнича свiтова вiйна».
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.
01.55 Огляд преси.
03.15, 04.20 Культ Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
09.15 Т/с «Роман з детективом».
17.00 Т/с «Квочка», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Квочка».
23.00 Т/с «Вiдчайдушний господар», 

1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Вiдчайдушний господар».
03.15 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.45 Х/ф «Бунтарка».
10.45 Х/ф «Статус Бреда».
12.30 «Орел i решка. Перезавантажен-

ня. Америка».
00.15 Х/ф «Бiльше за життя».
02.00 «Бiйцiвський клуб».
02.45 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.45 «Top Shop».
05.45 Х/ф «Опiк».
07.45 «Слово Предстоятеля».
07.50 «Будьте здоровi».
08.25 «Страх у твоєму домi».
12.00 Х/ф «Дачна подорож сержанта 

Цибулi».
13.30 Х/ф «Повернення «Святого 

Луки».
15.15 Х/ф «Чорний принц».
17.05 Х/ф «У бiгах».
19.00 Х/ф «Iнтердiвчинка».
22.00 Х/ф «Смертельна стежка».
23.40 Х/ф «Грiнго».
01.30 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.15 М/ф «Норм та Нестримнi: Велика 

пригода».
12.00 Х/ф «До зустрiчi з тобою».
14.15 Х/ф «Бiлоснiжка i мисливець».
16.45 Х/ф «Мисливець i Снiгова ко-

ролева».
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Х/ф «Скiльки у тебе?».
01.15 Теорiя зради.
02.30 Щоденники Темного.
03.15 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. Ганаполь-
ським.

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.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.35, 01.00 Мiстична Україна.
08.25 Прихована реальнiсть.
09.20 Україна: забута iсторiя.
10.15 Речовий доказ.
11.25, 23.00 Cекретнi матерiали дав-

нини.
15.25, 21.00 Зроби або помри.
17.25 Пiд iншим кутом.
18.25 Брама часу.
01.45 Вiйна всерединi нас.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Сто тисяч».
07.10, 09.00, 03.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 10.30 «Моя правда».
09.40 «Зорянi долi».
11.20 Х/ф «Йосип Прекрасний: Намiс-

ник фараона».
15.00 Х/ф «Пригоди Електронiка».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Т/с «Банкiри».
03.30 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
07.55, 00.55 «Загублений свiт».
12.50 Х/ф «Викрадення лiтака».
14.25 Х/ф «Експансивна куля».
16.15 Х/ф «За лiнiєю вогню».
18.00 Х/ф «Детектив Ейс Вентура».
19.45 Х/ф «Детектив Ейс Вентура 2: 

Коли природа кличе».
21.20 Х/ф «Ямакасi».
23.10 Х/ф «Бронежилет».
02.00 «Облом.UA».
03.25 «Цiлком таємно-2017».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20, 01.05 Мамареготала. Найкраще.
09.40 Без краватки.
10.15 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
12.00 Азiйський Check-in.
16.00 Мамареготала.
18.00 Х/ф «Ефект метелика».

20.20 Х/ф «Ефект метелика 2».
22.00 Х/ф «Кримiнальне чтиво».
03.30 Чистоплюї.
04.20 Роздовбаї.
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.35, 16.20, 16.50 Стрибки на лижах 

з трамплiну. ЧC по польотах. 
HS 240.

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

02.30, 07.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Валь д`Iзер. Чоловiки. Швидкiс-
ний спуск.

03.30, 06.30, 09.30, 13.00 Гiрськi лижi. 
Кубок свiту. Куршевель. Жiнки. 
Слалом-гiгант. Спроба 2.

04.00, 08.00 Снукер. Scottish Open. 
1/2 фiналу.

06.00, 10.20 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Куршевель. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 1.

11.25 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь 
д`Iзер. Чоловiки. Супергiгант.

14.30 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Чоловiки. Естафета.

18.45 Лижнi перегони. Кубок свiту. 
Давос. Чоловiки. Вiльний стиль. 
15 км.

19.30 Санний спорт. Кубок свiту. Обер-
хоф. Жiнки. Спроба 2.

20.05, 20.45 Снукер. Scottish Open. 
Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 16.35 Топ-матч.
06.10 Ланс - Монпельє. Чемпiонат 

Францiї.
08.10 Брага - Зоря. Лiга Європи УЄФА.
10.00, 14.45, 23.00 Футбол News.
10.20 Д/ф «...немає iншого Днiпра».
13.00, 18.55, 23.20 Журнал Лiги чем-

пiонiв.
13.30, 15.55 «Тур Online».
13.55 Live. Iнгулець - Шахтар. Чемпiонат 

України.
16.25 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
16.45 «Суперматчi». Лiга Європи УЄФА.
16.55 Live. Десна - Марiуполь. Чемпiо-

нат України.
19.25 Live. Александрiя - Зоря. Чемпiо-

нат України.
21.20 «Великий футбол».
23.50 Кальярi - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
01.35 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
02.25 Десна - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
04.10 Аталанта - Фiорентiна. Чемпiонат 

Iталiї.
05.55 Програма передач.

Íедіëя 13 грудня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4

Поíедіëоê, 7 грóдíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провінційні 
вісті. Тиждень

08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.55, 22.35 Добрі традиції
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Формула здоров’я
15.10 Шалене стажування
17.00 Древо
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас 
19.30 Наші вітання
20.00 «На контролі»
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф.«Містерія» +16 
01.00 Х.ф.«10 кроків до успіху» +16

Віâòороê, 8 грóдíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Погляд зблизька
08.00 «На контролі»
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Добрі традиції
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Бренда Старр» 
17.00 Древо
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Машина часу
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Летючий вірус» 

+16 

Ñереда, 9 грóдíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16

11.15 Шалене стажування
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Виверження вул-

кану» 
15.35 Те, що любиш 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.00 Спогади
21.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф.«Вічна північ»,+16 

Чеòâер, 10 грóдíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15 Майстер-клас з Н. Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що любиш 
14.10 Українські традиції
14.30 Євромакс 
15.00, 19.55, 21.00 Обираємо життя
15.30 Машина часу
15.45, 20.25 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Космічний до-

зор»,+16
01.00 Х.ф.«Вічна північ»,+16

П’яòíиця, 11 грóдíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Відкрита зона
08.00 Завтра-сьогодні
08.30 Смачна мандрівка 
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15, 17.00 Древо
11.30 Обираємо життя 
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Те,що я бажав на 

Різдво» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.00 Українські традиції
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Останні герої» 

+16 

Ñóáоòа, 12 грóдíя
06.00, 10.15, 15.00 Кіндер клуб
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 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф.«Пенелопа» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00, 03.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа 
20.10 Лісапетний батальйон 
23.20 У фокусі Європа 
00.10 Вікно в Америку
02.30 Завтра-сьогодні
04.00 Х.ф.«Те,що я бажав на Різдво» 

Íедіëя, 13 грóдíя
06.00, 16.30 Огляд світових подій 
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб 
08.00, 21.45 Єдина країна
08.40, 11.40 Українські традиції 
09.00 Справжня ціна
09.30 У фокусі Європа
10.00 Пряма трансляція Божествен-

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

12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
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.«127 годин» +16 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Останні герої» +16 
03.00 «Гал-кліп»

UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 7 грóдíя
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40, 

21.00  Новини 
9.10 Втеча до села
10.00 Т/с «Жіночий рай»
11.20 Дивовижні сади
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Веселі саморобки

15.05 М/с «Чорний пірат» 
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Т/с « Величні Медичі
17.15, 22.40 Книга-мандрівка. Укра-

їна. 
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
17.45 Д/ц « Всі на море», 
18.35 TEDxKyiv 2018: Legacy of the 

Future. Навіщо ми начаємо 
дітей

19.00 Сьогодні.Головне
19.50 #ВУКРАЇНІ 
20.15 ЗміниТи
20.30 Школа доступності 
20.55 ЕкоЛюди
21.30, 22.45 Загадки чернівецьких 

атлантів
21.35 Шерифи для нових громад 
21.45 Д/ф «Три Івани
22.50 Українська читанка

Віâòороê , 8 грóдíя
 6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40, 

21.00  Новини
9.10 Втеча до села
10.00 Т/с «Жіночий рай»
11.00 Загадки чернівецьких атлантів
11.05 Дивовижні сади
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Піщана казка 
15.05 М/с «Чорний пірат» 
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Т/с « Величні Медичі
17.15, 18.35 Книга-мандрівка. Укра-

їна. 
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
17.45 Д/ц « Всі на море», 
18.40 Буковинські загадки
18.50 Край пригод 
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Наші гроші 
20.15 Пліч-о-пліч
20.30 Задача з зірочкою 
21.25 Загадки чернівецьких атлантів
21.30 12 Офелій 
21.45 Д/ф «Бальний король» 
22.50 Українська читанка
 

 Ñереда, 9 грóдíя
 6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40, 

21.00  Новини
9.10 Втеча до села
10.00 Т/с «Жіночий рай»
11.05 Дивовижні сади
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Веселі саморобки
15.05 М/с «Чорний пірат»
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Кіношкола вдома 
15.55, 17.15, 18.35 Книга-мандрівка. 

Україна
16.05 Т/с « Величні Медичі
17.20 Д/ц «Дикі тварини»

17.45 Д/ц « Всі на море», 
18.40 ЗаАрхівоване 
18.50 Недалечко
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Крим .Реалії 
20.15 StopFakeNews 
20.30 Задача з зірочкою 
21.25 Загадки чернівецьких атлантів
21.30 Освітні лекції «Форуму інклю-

зивності», 
21.45 Пишемо історію
22.05Т/с «Містер Селфрідж
22.50 Українська читанка
 

 Чеòâер, 10 грóдíя
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40, 

21.00  Новини
9.10 Втеча до села
10.00 Т/с «Жіночий рай»
11.00, 21.25 Загадки чернівецьких 

атлантів
11.05 Дивовижні сади
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Піщана казка 
15.05 М/с «Чорний пірат»
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Т/с « Величні Медичі
17.15, 18.35 Книга-мандрівка. Укра-

їна
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
17.45 Д/ц « Всі на море», 
18.40 Школа доступності, 
18.45 Street Схід 
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
20.15 ЗміниТИ
20.30 Задача з зірочкою 
21.30 Освітні лекції «Форуму інклю-

зивності», 
21.45 Земля, наближена до неба 
22.05Т/с «Містер Селфрідж
22.50 Українська читанка
 

 П’яòíиця, 11 грóдíя
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40, 

21.00  Новини
9.10 Втеча до села
10.00 Т/с « Максиміліан та Марія 

Бургундська» 
10.45 Загадки чернівецьких атлантів
10.50, 17.15, 18.35, 22.55 Книга-ман-

дрівка. Україна.
11.00 Загадки чернівецьких атлантів
11.05 Дивовижні сади
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Веселі саморобки 
15.05 М/с «Чорний пірат»
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Кіношкола вдома
15.55 Лайфхак українською 
16.05 Т/с « Величні Медичі
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
17.45 Д/ц « Всі на море», 
18.40 Крутий заміс
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 «VoxCheck»

19.55 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 Сильні
20.30 Задача з зірочкою 
21.25 Д/ф «Олександр Довженко: 

Одеський світанок
21.55 Роздивись 
22.10Т/с «Містер Селфрідж
 

 Ñóáоòа, 12 грóдíя
6.00 На східному фронті
6.30, 16.40 Разом
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.

Дайджест 
7.30 Світова медицина
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ
9.10 Втеча до села
10.40 Д/ф «З України до Голлівуду» 
11.55 Енеїда
12.50, 15.50 Пліч - о- пліч 
13.05, 19.45 ВУКРАЇНІ 
13.35 Я вдома
14.00 Лайфхак українською 
14.20 М/с «Рівень Маркуса» 
14.55 Веселі саморобки
15.10 Додолики 
15.25 «Шо? Як? « 
16.00 Маршрутом змін 
16.15 Антропологія 
17.10 Т/с « Величні Медичі
19.00 Культ особистості 
19.15 Відтінки України 
20.10 Помилка 83
21.05 «Секрети Сонячної системи
22.00 Ще більше про діджитал
22.50 Книга-мандрівка. Україна. 
22.55 Загадки чернівецьких атдантів

Íедіëя, 13 грóдíя 
6.00 На східному фронті
6.30, 16.15, 18.50 ВУКРАЇНІ 
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.

Дайджест 
7.30, 8.30  Світова медицина
9.00 Божественна Літургія Право-

славної Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви 
12.30 Недільна Свята Меса Рим-

сько-Католицької Церкви в 
Україні 

13.30 Відтінки України 
14.00 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобі поясню
14.20 М/с «Рівень Маркуса» 
15.10 Веселі саморобки 
15.15 Додолики 
15.25 «Шо? Як? « 
15.50 Невідомі Карпати
16.05 Українська читанка
16.40, 19.45 Разом 
17.10 Пліч- о- пліч
17.20 Х/ф « Чарівник країни мрій»
19.15 Обличчя , 
20.10 На східному фронті 
21.10 Секрети Сонячної системи»
22.00 Д/ф «Веронськи скарби» 
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Риба насичує організм та-
кими необхідними жирними 
кислотами як Омега-3 та 
Омега-6, завдяки яким знижу-
ється рівень шкідливого холес-
терину в крові, мінімізується 
ризик розвитку атеросклеро-
зу та покращується робота 
кровоносної та серцево-судин-
ної системи.

Фосфор, який у великій кіль-
кості міститься в рибі, добре 
впливає на нервову систему, 
покращує працездатність та 
знімає втому. А для ендокрин-
ної системи вкрай важливий 
йод, який міститься в рибі. 
Тому варто влаштовувати 
собі хоча б раз на тиждень 
рибний день.

РиБНа юШка ВіД ЄВГЕНа 
клОПОТЕНка

ПОТРІБНО: 500-700 г коропа 
(або будь-якої білої риби), 2-3  
морквини, ¼ шт. кореня селери, 
1 цибулина, 1 корінь петрушки, 
2-3 картоплини, 3,5 л води, 1 зуб-
чик часнику, 5 лаврових листків, 
50 г вершкового масла, 50 мл 
коньяку, 3-4 помідори, духмяний 
перець горошком, зерна коріан-
дру, сіль, перець. 

ПРИГОТУВАННя: очистити 
рибу і вийняти нутрощі, якщо у 
вас є ціла рибина. Якщо філе, мо-
жете залишити його цілим або 
розрізати на частини. Приготу-
вати овочевий бульйон. Для цьо-
го на сухій пательні обсмажити 
одну велику морквину, ¼ кореня 
селери і корінь петрушки, нарі-
зані довільними шматками, і по-
ловинки ріпчастої цибулини до 
рум'яної скоринки. Перекласти 
овочі до каструлі та залити во-
дою. Варити на середньому вог-
ні 30 хв. Додати до бульйону 5-6 
лаврових листів і 10-12 горошин 
духмяного перцю. Помідори на-
терти на крупній тертці, щоб 
отримати пюре без шкіри. Туш-
кувати на пательні, де підрум'я-
нювалися овочі для бульйону, 
з додаванням 50 г вершкового 
масла протягом 10-15 хв. Рідина 
упариться і вийде густе томатне 
пюре.

Влити на пательню 50 мл 
коньяку і почекати, поки випа-
рується алкоголь. Якщо вмієте, 
то при бажанні можна підпали-
ти коньяк на пательні. Дочекай-
теся, поки вогонь перегорить, і 
акуратно перекладіть томатне 
пюре у бульйон. Картоплю (2-3 

шт.) нарізати середнім кубиком, 
моркву, що залишилася, - пів-
кільцями. Покласти все до ово-
чевого бульйону. Відрізати від 
пучка петрушки стебла. Листя 
поки відкласти, а стебла  пе-
рев'язати кулінарною ниткою і 
додати до бульйону. Туди ж від-
правити великі шматки риби 
(500-700 г) і 1 ч. л. зерен корі-
андру. Продовжувати варити ще 
20 хв., посолити за смаком. З го-
тової юшки дістати половинки 
цибулі і корінь селери, бо вони 
будуть продовжувати віддавати 
свої смаки, якщо їх залишити в 
каструлі. Рибу також можна ді-
стати і викласти на окрему та-
рілку, звідки зручніше її брати. 
Готову юшку приправити свіжо-
меленим перцем, додати зелень 
петрушки і невелику кількість 
тертого часнику за бажанням.

ОсЕлЕДЕЦЬ у МаРиНаДі 
Зі сПЕЦіЯМи

ПОТРІБНО: 3 великі морожені 
оселедці, 1 л води, 2 неповні ст.. 
л. солі, 1 ст. л. цукру, 10 горошин 
чорного перцю, 3-4 лаврові ли-
сточки, олія, при бажанні – тов-
чені зерна коріандру або улю-
блені сушені трави чи спеції для 
риби.

ПРИГОТУВАННя: почистити 
розморожену рибу, видалити 
нутрощі, голову, хребет, усі кіст-
ки, плавці та шкіру. З черевця 
зішкребти ножем всю чорну 
плівку. Скласти цілі шматки 
філе в емальований посуд чи 
пластиковий контейнер. Окремо 
приготувати розсіл. Для цього 
скип’ятити воду з цукром, сіллю 
перцем, лавровим листом чи ін-
шими спеціями. Дати охолону-
ти. Залити оселедці розсолом, 
накрити кришкою і поставити 
на холод. Наступного дня вони 
будуть готові. Перед тим, як по-
давати на стіл, оселедці наріза-
ти красиво навскіс, скласти на 
плоску тарілку, полити олією, 
прикрасити зеленою цибулею 
чи петрушкою.

ОсЕлЕДЕЦЬ у БаНЦі - 
З ЦиБулЕю, 

ОЦТОМ Та ОліЄю
ПОТРІБНО: 1 кг свіжої чи мо-

роженої риби, 2 жмені солі, 1 ст. 
л. цукру, 4 великі лаврові лист-
ки, перець чорний та духмяний 
горошок, 2-3 білі або червоні рі-
пчасті цибулини, 1 ст. л. оцту, 2-3 
ст. л. олії.

ПРИГОТУВАННя: розморо-
зити з вечора рибу, почистити. 
Зняти шкірку. Нарізати шма-
точками (можна з кісточками 
і без). Покласти у миску, добре 
посипати сіллю, перемішати. 
Дати вистояти 2 години, а потім 

добре промити. У скляну банку 
чи інший посуд скласти шарами 
рибу та кільця цибулі, між ними 
– лавровий лист та перець горо-
шком. Наприкінці полити оцтом 
та олією. Через 24 години осе-
ледці готові.

РиБНЕ ФілЕ у сухаРЯх 
Та ГОРіхах

ПОТРІБНО: 500 г будь-якої мо-
роженої білої риби (хек, минтай, 
пангасіус, судак, морський окунь, 
може бути навіть короп), 100 г 
мелених білих сухарів (бажано 
домашніх) або 200 г натертого 
на тертушці черствого білого ба-
тона, борошно для панірування, 
рафінована олія, сіль, мелений 
білий перець, 50 г тертих на дріб-
ній тертці волоських горіхів.

ПРИГОТУВАННя: рибу розмо-
розити, почистити та розробити 
на філе – відрізати плавці, хво-
сти, вирізати хребці та акурат-
но вийняти кісточки. Філе роз-
різати на порційні шматочки 
приблизно однакової форми 
(прямокутники, трикутники, 
ромби). Покласти шматочки 
філе у поліетиленовий пакет, по-
солити, поперчити, посипати бо-
рошном. Добре потрусити пакет, 
щоб шматочки риби рівномірно 
вкрилися шаром борошна. 

Взяти дві глибокі тарілки. В 
одну налити спеціально при-
готовану суміш, завдяки якій 
сухарі мають приклеїтись до 
шматочків риби. Якщо не дотри-
муєтесь суворо посту - просто 
збийте виделкою 2 сирі яйця з 
додаванням щіпки солі. Якщо 
постите - приготуйте клейку су-
міш, яка має замінити яйця. На-
приклад, залийте 150 г окропу 1 
повну ст. л. крохмалю, або 1-2 ст. 
л. вівсянки швидкого приготу-
вання, або 2 ст. л. насіння льону. 
Почекайте і процідіть. У другу 
тарілку насипати і перемішати 
з тертими горіхами сухарі або 
тертий батон. Занурити посоле-
ні-поперчені й обкачані у борош-
ні шматочки рибного філе спо-
чатку в клейку суміш або яйце, а 
потім у сухарі. Смажити у добре 
розігрітій олії на середньому 
вогні з усіх боків до утворення 
рум`яної скоринки. Сковорідку 
кришкою не накривати. Виклас-
ти готові шматочки філе на сер-
ветку, щоб увібрала зайвий жир. 
Подавати з маринованими огір-
ками, картопляним пюре.

ОсЕлЕДЕЦЬ ПО-
скаНДиНаВсЬки

ПОТРІБНО: філе оселедця - 4 
рибини по 100 г, вода - 100 мл, 
сік двох лимонів, перець горо-
шком - 1 ч. л, лавровий лист - 2 
шт., білий винний оцет - 1 ст. л, 
сіль - 1 ч. Л.

ПРИГОТУВАННя: підготува-
ти маринад для оселедця. Для 
цього скип'ятити на повільному 
вогні суміш води, соку лимонів, 
перцю, лаврового листя, оцту 
та солі. Після закипання зроби-
ти слабкий вогонь, додати рибу 
та готувати її приблизно 12 хв. 
до готовності. Далі настоювати 
протягом доби і смакувати з кар-
топляним пюре. 

хЕк В ПиВНОМу клЯРі
ПОТРІБНО: хек (можна взяти 

іншу рибу) - 500 г, яйце куряче 
- 1 шт., сіль - 3 ч. л., пиво світле - 
150 мл, борошно пшеничне - 100 
г, перець чорний - за смаком

ПРИГОТУВАННя: рибу роз-
морозити, нарізати шматоч-
ками, добре посолити з двох 
боків і залишити на 10-15 хв. У 
мисочку розбити яйце, додати 
1/3 ч. л. солі, збити віничком, 
додати пиво і борошно, добре 
розмішати. Залишимо на 10 хв. 
постояти. Смажимо рибу, добре 
умочити в кляр з двох боків. Об-
смажену рибу викласти на папе-
ровий рушник. 

ЗаПЕчЕНий МиНТай 
ПіД сиРНиМ сОусОМ

ПОТРІБНО: філе минтая – 1 
кг, сир – 150 г, молоко – 300 мл, 
масло вершкове – 1 ст. л., борош-
но – 1 ст. л., прованські трави – 1 
ч. л., перець – за смаком, сіль – 
за смаком, цибуля зелена – 0,3 
пучка.

ПРИГОТУВАННя: розігріти 
духовку до 250-275 градусів. 
Кожне філе минтая розрізати на 
2-3 шматки. Викласти на деко 
і відправити в духовку на 5-6 
хв. Розтопити вершкове мас-
ло. Додати борошно, розміша-
ти. Поступово додати молоко, 
постійно помішуючи. Натерти 
сир. Додати половину натерто-
го сиру і, помішуючи, довести 
молочно-сирний соус до одно-
рідності. У форму для запікання 
викласти філе минтая (попе-
редньо злегка змастити форму 
приготованим соусом). Посоли-
ти, поперчити. Полити зверху 
сирним соусом. Додати прован-
ські трави. Посипати натертим 
сиром. Запікати філе минтая під 
сирним соусом в духовці 25 хв. 
при 230 градусів. Готову запече-
ну рибу викласти на тарілку та 
посипати зеленою цибулею.

хЕк, ЗаПЕчЕНий З 
каРТОПлЕю В ДухОВЦі
Крім хека, можна використо-

вувати філе будь-якої риби без 
дрібних кісток: тилапія, судак, 
минтай, пангасіус.

ПОТРІБНО: хек – 400–500 г, 
картопля – 6–7 шт., цибуля ріп-
часта – 1 шт., сир твердий – 80–
100 г, олія – 2 ст. л., сметана – 100 
г, лимонний сік – 1 ст. л., сіль, 
чорний мелений перець – за сма-
ком, приправа для картоплі – за 
смаком.

ПРИГОТУВАННя: рибу розмо-
розити, розрізати навпіл, видали-
ти хребти, порізати невеликими 
шматочками, трохи посолити, по-
перчити і збризнути лимонним 
соком. Картоплю помити, почи-
стити й порізати кружальцями. 
Форму для запікання змастити 
олією, викласти спочатку шар 
картоп¬лі (половину від усієї 
кількості), посипати приправою 
і трохи посолити, зверху розклас-
ти шматочки риби та змастити 
їх сметаною. Цибулю почистити 
й порізати кубиками, посипати 
зверху рибу. Верхнім шаром зно-
ву викласти картоплю, посолити, 
посипати приправою, натертим 
сиром і знов полити сметаною. 
Поставити запікатися в розігріту 
до 180–190 градусів духовку на 
45–50 хв., картопля і сир мають 
зарум’янитися. Страву подавати 
на стіл гарячою.

ТОВсТОлОБик, 
ТуШкОВаНий у кРОПОВО-

ЦиБулЬНОМу сОусі

ПОТРІБНО: товстолобик – 1 
кг, зелена цибуля – 1 пучок, зе-
лень кропу – 1 пучок, сметана – 
200 г, приправа для риби – 1 ч. л., 
борошно – 2 ст. л., олія – для сма-
ження, вода – 70 мл, сіль, чорний 
мелений перець – за смаком.

ПРИГОТУВАННя: рибу почи-
стити, відрізати голову, вирізати 
нутрощі та плавники, ретельно 
промити. Відокремити філе від 
хребта, порізати його порцій-
ними шматочками й викласти в 
миску. Посипати приправою для 
риби, трохи поперчити й залиши-
ти на 10 хв. Потім обкачати шма-
точки риби в борошні. Цибулю та 
кріп помити і дрібно порізати. На 
невеликій кількості олії обсмажи-
ти шматочки риби з одного боку, 
перевернути на інший і посипати 
подрібненими цибулею і кропом. 
Сметану розвести з водою, по-
солити й залити цією сумішшю 
рибу, після чого тушкувати все 
на слабкому вогні під кришкою 
15–20 хв. Подавати в гарячому 
вигляді з будь-яким гарніром.

Запечена, смажена, тушкована — рецептів приготування риби безліч, 
а крім того, вона ще й дуже корисна, поживна та легко засвоюється. 

Топ - 9 сТрав 
із риби
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Вихідні в грудні 2020: 
скільки українці будуть 

відпочивати
У грудні цього року в Україні відзна-

чається державне свято - католицьке 
Різдво, у зв’язку з чим на українців чекає 
додатковий вихідний день. Про це розпо-
відає «Час-Дій». 

Так, у грудні-2020 в Україні всього 
буде 22 робочих і дев’ять вихідних днів.

Католицьке Різдво, яке відзначається 
щорічно 25 грудня, цього року припадає 
на п’ятницю - цей день буде неробочим. 
Таким чином, українців чекають три ви-
хідні поспіль - 25, 26 і 27 грудня.

Робочий день 24 грудня рекомендо-
вано скоротити на 1 годину. Також ско-
роченим буде робочий день напередодні 
Нового року - 31 грудня.

Крім того, в грудні в Україні відзнача-
ються такі свята, як День Збройних Сил 
України, День святого Миколая та інші, у 
зв’язку з якими не передбачено додатко-
вих вихідних.

* * * * *
Наймодніші кольори 

сезону зима-весна-2021
Інститут кольору Pantone визначив 

головні барви «холодної» пори року. 
Отже, минулої осені та взимку 2021 року 
серед трендових кольорів такі: насиче-
ний мальвово-червоний (Samba), буз-
ково-фіолетовий (Magenta Purple), бур-
штиново-помаранчевий (Amber Glow), 
жовто-зелений (Green Sheen), колір обпа-
леної червоної цегли (Fired Brick) і багато 
інших відтінків, пише Vogue.ua. 

А які відтінки будуть найпопулярні-
шими наступної весни? За словами екс-
пертів, на вершину трендів повернуться 
яскраві й насичені кольори: після три-
валого локдауну, непростої економіч-
ної ситуації й довгих місяців зими вони 
надихнуть на винахідливість і подару-
ють оптимізм. На чолі списку - широкий 
спектр відтінків, що ілюструють природу, 
- головне джерело натхнення. Ключови-
ми кольорами весни-2021 стануть небес-
но-блакитний Cerulean, золотисто-пома-
ранчевий Marigold, яскраво-малиновий 
Raspberry Sorbet та Illuminating кольору 
сонячних променів - безкрає чисте небо, 
піщані пляжі й щойно розпуклі бутони 
квітів у дії. 

Крім цього, у тренді будуть і кла-
сичні, універсальні відтінки: молочний 
Buttercream, бежевий Desert Mist, глибо-
кий темно-синій Inkwell, сірий Ultimate 
Grey і зелений Willow.

Українців хочуть зобов’язати плати-
ти абонентську плату на опалення, 
воду та вивіз сміття. Це передбаче-

но вже прийнятим законом «Про житло-
во-комунальні послуги», пише Oглядач. У 
чинних тарифах витрати на утримання і 
ремонт інфраструктури не закладені, а з 
введенням абонентської плати гроші на 
це з’являться.

При цьому є два варіанти: або українці 
об’єднуються всім будинком (наприклад, 
створюють ОСББ) і підписують колек-
тивні договори на поставку води, тепла, 
вивезення сміття, або ж кожен самостій-
но укладає індивідуальні угоди і платить 
абонплату.

Розмір абонплати буде регулярно зро-
стати (її прив’язали до розміру прожит-
кового мінімуму, який переглядають двічі 
на рік) і в наступному році може скласти 
більше ніж 100 гривень на місяць з кож-
ної квартири.

Колективною угодою передбачається, 
що мешканці будинку самі відповідають 
за стан інфраструктури, наймають ком-
панію, яка займається ремонтом. І тому 
не платять абонплату. Описане нововве-
дення відклали до кінця карантину, про-
те зараз у Верховній Раді розглядають 
можливість ввести абонплату вже з 1 січ-
ня 2021 року.

Яким буде розмір абонплати? Кабмін 

своєю постановою №808 вже визначив 
формулу граничного розміру: 2 * про-
житковий мінімум * 2,58 * 0,15 * К, * де: 
2,58 - середня кількість осіб в сім’ї; 0,15 - 
середня частка витрат на комуналку від 
загального доходу сім’ї; К - коефіцієнт 
(для опалення і води - 0,019, для сміття - 
0,009).

Наприклад, з грудня прожитковий міні-
мум в Україні становитиме 2189 грн. Та-
ким чином, абонплата на воду та опален-
ня буде 32,19 грн., а на сміття - 15,2 грн. 

Загалом, потрібно буде платити близь-
ко 111,7 грн. на місяць (за умови, якщо є 
гаряча, холодна вода і опалення).

комуналка може ще ПодорожчаТи: 
додасться абонплата за опалення, воду й вивіз сміття

❷

❶
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ОВЕН 
Останнiм часом ви почуваєте-

ся втомленими, тож варто подба-
ти про своє здоров’я. Вам потрібно 
сісти на легку дієту або записати-
ся в спортзал.

ТЕЛЕЦЬ 
Незабаром ви зустрінете свою 

половинку, сімейнi ж люди мо-
жуть очікувати на поповнення або 
новий етап у стосунках. З’являть-

ся нові партнери по бізнесу.
БЛИЗНюКИ 

Зiрки обіцяють високу працез-
датність і приплив сил. Ви будете 
сповнені енергії, насолоджуйтеся 
кожним днем і радійте життю.

РАК 
Недуги відступлять, саме час 

дбати про своє здоров’я. Проте 
дуже важливо в усьому знати міру 
й берегти серце.

ЛЕВ 
Значно покращиться фiнансо-

ве становище, з’являться нові пе-
српективи та пропозиції роботи. 

Не виключено, що самотні серйоз-
но задумаються про шлюб і з раді-
стю пожертвують дорогоцінною 
свободою.

ДІВА 
Вам слід переглянути свій 

раціон і «зав’язати» з міцними 
напоями. Правильне харчування 
допоможе не переживати за вагу 
й фігуру.

ТЕРЕЗИ 
Вихідні проводьте активно, у 

великiй компанiї. Не дозволяйте 
роботі повністю поглинути вас. 
Заняття спортом допоможуть зня-

ти емоційну та фізичну напругу.
СКОРПІОН 

Попереду неминучий сплеск 
почуттів та емоційний підйом. Сi-
мейним людям треба пам’ятати, 
що походи «наліво» призводять до 
неприємностей.

СТРІЛЕЦЬ 
Любов допоможе вам знайти 

рівновагу і почуття визначеності. 
Ви знайдете партнера, з яким за-
хочете пов’язати долю.

КОЗЕРІГ 
Шанси зустріти велику й чисту 

любов як ніколи високі. Ну а ті, хто 

вже давно перебуває у шлюбі, змо-
жуть зміцнити свої стосунки та 
покращити фінансове становище.

ВОДОЛІй 
Не довiряйте сумнiвним обо-

рудкам, ретельно перевiряйте фі-
нансові документи. Не виключені 
непередбачувані труднощі з зако-
ном, які можуть затягнутися.

РИБИ 
Тиждень подарує вам багато 

нового, але й зажадає максимуму 
енергії та віддачі. Не нехтуйте пов-
ноцінним відпочинком, у вихiднi 
можна поїхати на природу.

ГОРОскОП
З 2 по 8 грудня

Вітаємо! 
Працівників Почаївського 

психоневрологічного будинку-
інтернату - 

іменинників грудня
Катерину Бистрицьку, 
Олександра Хоміцького, 

Галину Буц, 
Галину Боднарчук, 

Станіслава Мельника! 
Хай буде життя позитивним,
Веселим, чудовим, активним,
Багатим, щасливим і плідним,
Цікавим, блискучим і гідним!

З повагою - колектив Почаївського 
психоневрологічного будинку-інтернату.

3 грудня в Україні 
відзначають Міжнародний 
день осіб з інвалідністю, 

який був встановлений 
резолюцією Генеральної 
Асамблеї ООН в 1992 році. 
Насправді, цей день не є святом, 
а покликаний привернути увагу 
суспільства до проблем людей 
з особливими потребами, до 
захисту їхніх прав, гідності та 
благополуччя. А ще вкотре 
підтвердити: ці люди мають 
особливу силу духу. Хоча не 
завжди легко адаптуватися 
до життя по-новому, коли 
трапляється нещастя.

Прикрий випадок, який стався 4 
липня 2011 року, перевернув і моє жит-
тя з ніг на голову. Пригадую, того дня 
мій дев’ятимісячний синочок солодко 
спав, а стара розлога вишня зазирала 
у вікно, виблискуючи стиглими пло-
дами, і ніби кликала: «Зірви мене…» 
Я змалку любила лізати по деревах, 
тож швидко опинилася на вершечку. 
Майже повне відро вишень, але мені 
захотілося дорвати з «горбочком». Не 
встигла... Хрускіт старого гілля - і я зі 
страшним болем у лівому коліні опи-
нилася на землі.

Лікар Євген Швець і весь персонал 
Чортківської травматології протягом 
місяця рятували мою ногу. Сестра 
Тетяна допитувалася лікаря: «А вона 
зможе ходити?» «Так, зможе!», - ця 
ствердна відповідь Євгена Володи-
мировича давала сили боротися, а ще 
- маленький син, з яким пізніше разом 
вчились ходити. 

Спасибі, Господи, за сина, 
За чоловіка, за батьків, 
За щиру, люблячу, родину, 
За друзів, рідних й ворогів. 
Що знову я змогла ходити, 
Я вдячна просто за життя... 
Не в змозі я порахувати
Безмежних ласк Твоїх й дарів…

Минав час, мене чекали ще дві опе-
рації, а потім ускладнення після важкої 
травми - артроз. Консультації і лікуван-
ня у Чорткові, Чернівцях, Тернополі і 
Києві. Проте, я не збираюся здаватися і 
попри серйозну хворобу ходжу на робо-
ту, співаю у церковному хорі, ансамблі 
жінок, хорі «Галичина» медичних пра-
цівників Чортківської райлікарні. Ба-
гато фотографую. Пишу вірші, статті, 
друкуюся у газетах «Наш ДЕНЬ», «Сво-
бода», «Голос народу», у літературному 
альманасі «Політ моїх думок»... 

Це все додає мені сили, а основне - 
підтримка друзів, близьких і зовсім не-
знайомих мені людей. І тоді крізь біль 
ще яскравіше помічаєш  радість, яку 
дарує життя:  

… А радість є, вона велика дуже:
Є чоловік, синочок і батьки, 
Сестра, родина й добрі, вірні друзі - 
Разом із ними йтиму до мети! 

Сьогодні я вдячна також пароху 
греко-католицької церкви села Звиняч 
отцю Василю Лехняку за проповідь 
«Про таланти», вона підштовхнула 
мене до нових досягнень. Часто у сво-
їх молитвах згадую покійного Богдана 
Гарасимчука (НСЖУ), який повірив у 
мене. А ще у свої сорок років я втретє 
стала студенткою, вступивши у Тер-
нополі в університет «Україна» на фа-
культет «Журналістика». 

Отож, людям з інвалідністю хочу 
сказати: спішіть, аби довести, що ви не 
інші - ви особливі! І особливі - у всьому! 

 Що зробити, щоб бути щасливим?
 Треба мати від Бога дар:
Цінувати кожну хвилину, 
Легко знявши з душі тягар.
 Треба вміти ловити миті
 І у спеку, і у дощі, 
Треба вміти прощати й любити
 І полегшає на душі.
 Я на мить зупиню годинник 
Й не дивитимусь на календар, 
Хоч надворі пора осіння – 
Сонце вигляне із-за хмар! 
Я здолаю усі проблеми, 
Бог зі мною - я не одна, 
Вальс прощальний танцює осінь, 
А у мене в душі - весна!

Віра СИРОТА-яБЛОНЬ.
с. Звиняч 

Чортківського району.

Вітаємо!
Чудового чоловіка, 

люблячого сина, 
прекрасного внука, 

любимого зятя
андрія Ігоровича 

Шелінговича
з Тернополя
з 30-річчям! 

Вже тридцять позаду – третина життя. 
В дитинство, звичайно, нема вороття,
 До пенсії стільки ж потрібно прожить, 
А зараз бажаєм Тобі не тужить! 
Щоб впевнено йшов до своєї мети, 
Щоб все, що задумав, зумів досягти,
 Щоб дім твій минали тривога й біда,
 Щоб сила була, як весняна вода.
 Бажаєм Тобі тільки радісних сліз,
 Копицю здоров’я і доларів віз, 
Щоб поруч з Тобою дружина цвіла 
Й сім’я була ваша міцна, як скала.
 Бажаєм розжитися власним гніздом, 
Щоб мав де лелека махнути крилом.
 Бажаєм минути “тюрми і суми”, 
Тож щирі вітання, від нас Ти прийми!
Хай Бог здоров’я посилає, 
А Матінка Божа оберігає,
На Многії та Благії літа.

З любов’ю – дружина Оля та вся родина.

Вітаємо!
Любу донечку, найкращу у світі 

внучку і сестричку
Катрусю Мокоїду 

з с. Бодаки Збаразького району
 з Днем народження і з Днем  ангела!

  Дівчинко, сонечко, зіронько мила, 
Хай Твоя доленька буде щаслива.
 Хай Твоє серденько горя не знає, 
Усмішка з личка Твого не зникає. 
Здорова рости, розумна, слухняна, 
Щоб завжди Тобою пишалася мама. 
Раділа бабуся і тішився брат,
Ангел-хоронитель щоб в опіці мав. 
Хай кожен день Тобі цікаве щось несе,
І промінцями сонечко лоскоче,
Про що Ти мрієш, хай здійсниться все,
Хай збудеться усе, що лиш захочеш.
З неба веселка нехай усміхнеться,
Все дуже добре у тебе складеться.
Маленький Ісусик хай Тебе оберігає,
 Матінка Пречиста за руку тримає.

 З любов’ю - мама, бабуся, братик Василько, хресні.

Вітаємо!
Катерину Миколаївну 

Вальчишин, 
Катерину Володимирівну 

Горошко
 з Вікнин Збаразького району

 з прийдешнім Днем ангела!
Бажаємо сонця на кожній стежині
І пригорщі повні наснаги й добра,
Гарної долі і всього доволі 
У світлий цей день і на майбуття!
Нехай колосяться рясні жита у полі
Й добро у домі щедро прибува,
І хай по Божій милостивій волі
Ідуть угору справи всі щодня!
Життя хай квітне, як вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля хай дарує зорепад
Здоров’я, щастя, успіхів, надії!
Хай Матір Божа скрізь охороняє,
Господь із неба ласку посилає!

З повагою - колеги по роботі, а також 
колектив «Нашого ДНЯ» із вдячністю за 

гарну співпрацю.

Я здолаю усі проблеми…
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