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Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

 4  стор.

9 грудня - хмарно, 
без опадів, темпера-
тура повітря вночі 
3-4, вдень 1-2 градуси 
морозу. Схід сонця - 
8.02, захід - 16.17. 

10 грудня - хмар-
но, сніг, дощ, темпера-
тура повітря вночі 0-1 
морозу, вдень 0-1 гра-
дус тепла. Схід сонця - 

8.03 захід - 16.17. 
11 грудня - хмар-

но, дощ, температу-
ра повітря вночі 0-2, 
вдень 3-5 градусів те-
пла. Схід сонця - 8.04, 
захід - 16.17. 

12 грудня - хмар-
но, дощ зі снігом, 
температура повітря 
вночі 0-1, вдень 1-2 

градуси тепла. Схід 
сонця - 8.05, захід - 
16.17. 

13 грудня - хмар-
но, дощ, температу-
ра повітря вночі 1-3, 
вдень 3-4 градуси те-
пла. Схід сонця - 8.06, 
захід - 16.17. 

14 грудня - хмар-
но, дощ, температура 

п о в і -
тря вночі 1-2, вдень 
1-2 градуси тепла. 
Схід сонця - 8.07, захід 
- 16.18. Новий місяць.

15 грудня - хмар-
но, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 
0-1, вдень 1-2 градуси 
тепла. Схід сонця - 
8.08, захід - 16.18.

Погода в Тернополі й області

8 
стор.

Сучасні інноваційні технології

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

У тернопільському 
храмі вже 10 років 
працює унікальний офіс 
Чудотворця, 
який допомагає 
людям робити 
добрі справи

ЗДійсНи 
ДиТячу МРію 

і віДчуй 
сЕбЕ свяТиМ 

МиколаєМ

5 
стор.

але було 
вже пізно…  10-11  стор.

2021 рік 
продовжить  

спустошувати 
гаманці українців  

КіломеТри добра
Тернополянин бігає, щоб зібрати 

кошти для підтримки сиріт 

чоРТківсЬкий ЗаМок 
відновлять до 500-річчя міста

У Чорткові до ювілею планують відреставрувати 
старовинний замок та перетворити його 
на туристичний "магніт" області. Роботи 

планують виконати у рамках програми "Велика 
реставрація".

Зокрема, проведуть детальні розкопки всієї території, 
адже, за різними джерелами, на цьому місці збереглося чима-
ло цікавих артефактів. Також відновлять дві вежі та дах над 
палацом. Окрім того, у відновленому замку планують зробити 
мистецьку галерею для виставок робіт художників, музейні 
експозиції, які стосуються історії самого замку, туристичне 
арткафе, сувенірні магазини та інше.

До слова, програма "Велика реставрація" має декілька 
умов. Перша – надається перевага об’єктам, які мають націо-
нальне значення та перебувають в аварійному стані. Друга 
– потрібне співфінансування від громади. Третя – найкраще 
підходять об’єкти, які мають туристичний потенціал, зручне 
транспортне сполучення тощо. Попередньо відомо, що онов-
лять пам’ятки у чотирьох районах області. 

Тернопільщину накриють снігопади
Рятувальники попереджають про мокрий сніг, дощ та ожеледицю. Також 

інформують про можливе порушення транспортного сполучення через 
ускладнення погодних умов.

Погода зміниться через проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Іта-
лією на території Тернопільщини 10-11 грудня. У гідрометеоцентрі прогнозують невеликі та 
помірні опади. Зокрема, 10 грудня - мокрий сніг та дощ, 11 грудня – дощ. На дорогах ожеледи-
ця. 10 грудня та вдень 11 грудня - пориви південно-східного вітру 15-20 м/с. Така погода може 
спричинити порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

«МРієМо, щоб Нашу 
РаТушу було виДНо 
З косМосу» 13 

стор.
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- Один із корпусів універси-
тетської лікарні був закритий 
майже 4 роки. 

Тут розпочали ремонтні ро-
боти, але через відсутність ко-
штів так і не закінчили, - зазна-
чив голова обласної державної 
адміністрації 

Володимир Труш. – Спільни-
ми зусиллями та з допомогою 
аграріїв ми змогли знайти 1 
млн. 980 тисяч та перерахува-
ти на благодійний фонд лікар-
ні. Ремонтні роботи тривають 
швидко. 

І до кінця місяця можна 
буде приймати пацієнтів, хво-
рих на COVID-19.

Корпус розрахований ви-
ключно для пацієнтів з коро-
навірусом. У ньому розгорнуто 
105 ліжок. Встановлять усе не-
обхідне медобладнання: рент-
ген-апарат, КГ, УЗД, апарат для 
ендоскопії.

- Тут лікуватимуть пацієнтів 
з гострою ковідною пневмоні-
єю або іншою симптоматикою. 
На другому поверсі облашту-
ють відділення інтенсивної 
терапії, де будуть пацієнти, які 
потребують вентиляційної під-
тримки, - зазначив головний 
лікар Тернопільської універси-
тетської лікарні Василь Бліхар.

Також у медзакладі для па-
цієнтів з COVID-19 додатково 

перепрофілювали 4 відділення, 
а саме: ендокринології, пуль-
монології, гастроентерології та 
ремокардіології. Увесь медпер-
сонал перепрофільованих від-
ділень готовий працювати та 
надавати допомогу пацієнтам, 
хворим на коронавірус.

Додаткова субвенція 
на кисень

Під час візиту в лікарню 
голова обласної державної ад-
міністрації Володимир Труш 
поінформував, що Тернопіль-
щина отримала другий транш 
субвенції на підведення кисню. 
Це 23, 8 млн грн, які уже розпо-
ділили між лікарнями.

- Для університетської лі-
карні також буде закуплено 
велику кисневу восьмикубову 
бочку для розрідженого кисню. 
Це стаціонарна киснева стан-
ція, з якої подаватиметься ки-
сень не тільки у цей корпус, а й 
інші корпуси, передбачені для 
хворих на COVID-19, - зазначив 
голова ОДА.

Нагадаємо, що Тернопіль-
щина уже отримала перший 
транш державної субвенції - 14 
млн 451 тис. грн для забезпе-
чення подачею кисню ліжко-
вого фонду, передбаченого для 
надання допомоги пацієнтам з 
COVID-19. Вони призначені ви-

ключно на підведення кисню 
та закупівлю кисневих концен-
траторів.

що роблять 
мобільні групи

Мобільна група перевіряє 
готовність медзакладів області  
надавати стаціонарну медичну 
допомогу пацієнтам з COVID-19. 
До складу комісії увійшли 
представники управління охо-
рони здоров’я, управління ка-
пітального будівництва, відді-
лу контролю у соціальній сфері 
та сфері контролю, управління 
Держпраці та лікар-анастезіо-
лог. 7 грудня комісія відвідала 
медзаклади у Шумському та 
Кременецькому районах.

- Це не перевірки, а допомо-
га. У нас головні лікарі сьогодні 
виконують функції будівель-
ників, економістів, інженерів. 
Вони забезпечують лікуваль-
ний процес, відповідають за 
обладнання лікарень. Це ве-
лике навантаження. Щоб їм 
допомогти, ми направляємо у 
заклади фахівців, які зможуть 
проконсультувати, порадити 
і одразу на місці допомогти», - 
зазначив голова обласної дер-
жавної адміністрації Володи-
мир Труш.

Відтак комісія звертає увагу 
на підключення систем подачі 
кисню до ліжок; проведення 
превентивних заходів щодо за-
побігання виникнення нещас-
них випадків під час експлуата-
ції кисневих балонів та систем; 
використання субвенції на 
забезпечення подачею кисню 
ліжкового фонду за рахунок ко-
штів виділених фонду бороть-
би; додаткового добровільного 
страхування працівників на ви-
падок інфікування у закладах 
охорони здоров'я.

Ще три райони 
Тернопільської 
області 

отримали спеціально 
аварійно-рятувальні 
автомобілі. 4 грудня їх 
передали у підрозділи 
для виконання завдань 
за призначенням.

Заступник голови облас-
ної державної адміністрації Віктор Устенко вручив ключі від 
нових автомобілів керівникам пожежно-рятувальних частин 
Бережанського, Теребовлянського та Заліщицького районів. 
Відтак на Тернопільщині є уже 7 таких авто. 

- На жаль, статистика за кількістю автопригод невтішна. 
Рятувальники кожного дня стикаються з надзвичайними си-
туаціями. Під час пожежі, паводку чи ДТП ми очікуємо на їхнє 
допомогу, - зазначив Віктор Устенко. - Завдяки цим автомобі-
лям рятувальники зможуть швидко дістатися до місця події 
та надати допомогу потерпілим, де боротьба за життя йде на 
лічені хвилини, а іноді навіть менше.

Так, кожен автомобіль укомплектований усім необхідним, 
а саме: гідравлічним аварійно-рятувальним обладнанням (рі-
зак, розжим, домкрати), пневматичним аварійно-рятуваль-
ним обладнанням (пневматичні подушки), первинними за-
собами пожежогасіння, системами стабілізації пошкоджених 
транспортних засобів, аварійно-рятувальними засобами ма-
лої механізації, шанцевим інструментом, засобами навігації та 
оповіщення, освітлювальною установкою, аварійно-сигналь-
ними ліхтарями, допоміжним обладнанням.

- З допомогою цих легких й маневрених машин, обладна-
них всіма необхідними інструментами для того, щоб рятува-
ти людські життя, наші працівники можуть швидко дістатися 
до місця події. Це можливість надавати негайну домедичну і 
протишокову допомогу постраждалим в автопригодах, - наго-
лосив очільник пожежно-рятувальної служби області полков-
ник служби цивільного захисту Віктор Маслей.

Аварійно-рятувальні машини на базі автомобіля FORD 
RANGER з відповідним обладнанням закупили в рамках Дер-
жавної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху 
в Україні. Ціна одного такого авто - понад 3 мільйони гривень.

На завершення заходу всі присутні мали змогу ознайоми-
тися з технічними характеристиками та оснащенням нових 
автомобілів САРМ-Л під час навчальних тренувань з ліквідації 
наслідків ДТП.

У перші дні грудня учасники 
студентського наукового 
гуртка «Соціальний 

супервізор» взяли участь 
в просвітницькій акції з 
попередження та протидії 
домашньому насиллю.

Міжнародна спільнота щорічно під-
тримує акцію «16 днів проти насиль-
ства». Тисячі громадян та сотні держав-
них і громадських організацій із більш, 
аніж 100 країн світу, активізують з 25 ли-
стопада по 10 грудня свої зусилля заради 
привернення уваги суспільства до про-
блем подолання насильства у сім’ї, жор-
стокого поводження з дітьми, протидії 
торгівлі людьми та захисту прав жінок.

Період проведення щорічної акції 
вибрано не випадково, адже саме на цей 
час припадає низка дат, що створюють 
символічний ланцюжок днів, присвяче-
них заходам проти насильства стосовно 
різних груп населення та відстоювання 
прав людини. Шістнадцятиденний пе-
ріод акції охоплює такі важливі дати: 25 
листопада - Міжнародний день бороть-
би з насильством щодо жінок; 1 грудня - 
Міжнародний день боротьби зі СНІДом; 
2 грудня - Міжнародний день боротьби з 
рабством; 3 грудня - Міжнародний день 
людей з інвалідністю; 5 грудня - Міжна-
родний день волонтера; 6 грудня - річ-
ниця інциденту в Монреалі; 9 грудня 
- Міжнародний день боротьби з корупці-
єю; 10 грудня - Міжнародний день прав 
людини.

Просвітницьку акцію з попереджен-
ня насилля проводив студентський ак-
тив і викладачі кафедри фінансового 
менеджменту та страхування на базі 
класичного університету Тернополя з 
дотриманням карантинних норм. Сту-
денти розмістили у корпусах та гур-
тожитках ЗУНУ на стендах інформаційні 
плакати, розповсюдили інформаційні 
матеріали, у яких розглянуто види на-
силля та окреслено заходи з попере-
дження та протидії домашньому насил-
лю. 

Модераторами заходу виступили 
доценти кафедри фінансового менедж-
менту та страхування: Надія Лубкей та 
Тетяна Письменна.

Учасники заходу сподіваються, що 
акція сприятиме підвищенню обізнано-

сті населення про усі форми насильства, 
зростанню розуміння шляхів попере-
дження та протидії насильству, а також  
створенню соціального простору, віль-
ного від насильства. 

у Тернопільській університетській 
лікарні облаштовують корпус 

для пацієнтів з COVID-19
Багато років цей корпус був закритий через незакінчені ремонтні 

роботи. Зараз їх відновили. Приміщення облаштовують для надання 
допомоги хворим на COVID-19. До ліжок під'єднують кисневі точки.

Трьом районам 
Тернопільщини передали 

спеціальні аварійно-
рятувальні автомобілі

студенти й викладачі ЗуНу взяли участь
 в акції «16 днів проти насильства»
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михайло дЖУС: «Служба екстреної медичної 
допомоги - одна з найважчих в охороні здоров’я»

сьогодні ми запросили до розмови генерального директора 
Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 

Тернопільщини, заслуженого лікаря україни Михайла Джуса. саме 
медики швидкої тепер щодня «на передовій» допомагають хворим 

на COVID-19. Наскільки вони захищені, а разом з ними і ми, пацієнти? 
бо від якості та оперативності надання медичної допомоги часто 

залежить не лише здоров’я, а й життя людини. 

- Михайле Ярославовичу, у зв’язку 
з коронавірусною інфекцією праців-
ники швидкої опинилися фактично 
в зоні ризику. Кількість виїздів до 
хворих, а також госпіталізованих 
пацієнтів з COVID-19 збільшується. 
Наскільки захищені ваші медики? Чи 
багато захворіло за час пандемії?  

- Ми підписали з Національною 
службою здоров’я так званий «ковідов-
ський» пакет, де передбачені кошти і 
на засоби індивідуального захисту. І це 
дуже добре, бо якщо раніше викликів 
швидкої до людей з ознаками корона-
вірусної інфекції було менше, то тепер  
по області за добу цифра сягає до ста. 
Звичайно, не всі закінчуються госпіта-
лізацією, декому ми надаємо допомогу 
і вдома. Зараз засобами індивідуаль-
ного захисту забезпечені всі бригади. 
Це - ізоляційні комбінезони або хала-
ти, маски чи респіратори, рукавички, 
окуляри. Також уже підписали договір 
на закупівлю засобів індивідуального 
захисту більш як на два мільйони гри-
вень, з урахуванням грудня-січня-люто-
го. Потім, оцінюючи поточну ситуацію, 
будемо робити нові розрахунки та про-
водити тендери. А за час пандемії уже 
перехворіло 192 наші працівники.

- Останнім часом українські ме-
дики виїжджають на роботу за кор-
дон. Де значно вищі зарплати, більш 
надійний соціальний захист. У вашій 
структурі проблем з кадрами нема?

- Бригади, які у нас сформовані за-
раз, повністю забезпечують надання 
екстреної медичної допомоги в області. 
Хоча влітку з цим були певні проблеми 
– багато хто з фахівців справді виїжджа-
ли в Польщу, Чехію, Німеччину. У 2021-
му працівникам екстреної медичної до-
помоги обіцяють збільшити зарплату 
майже удвічі, порівняно з цим роком. 
Будемо на це сподіватися, бо тоді й від-
тік наших працівників зменшиться..

- Тернопільська «швидка» сьогодні 
працює як Центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф, 
який акумулює виклики пацієнтів з 
усієї області. Саме вам випало прове-
сти реформування цієї структури і 
стати одними з перших в Україні. Чи 
все вдалося? Що досі потребує уваги? 
До речі, ви є експертом і Національної 
служби здоров’я, і МОЗ саме щодо ро-
боти екстреної медичної допомоги.   

- Справді, прийом викликів сьогодні  
сконцентрований в Тернополі, де є опе-
ративно-диспетчерська служба. Для за-
безпечення стандартів доїзду та якості 
надання  екстреної медичної допомоги 
наша програма підключена до електро-

нної системи «Централь 103» в МОЗі. Її 
бачить Національна служба здоров’я, 
яка нас фінансує. Тобто, кожен виклик, 
який є тут, автоматично надходить у 
Київ. Там  чують розмови диспетчерів 
з пацієнтами в ОДС, бачать переміщен-
ня наших машин – де перебуває, куди 
поїхала, коли виїхала. Відстежують і 
наші виїзні картки: все, що спеціалісти 
швидкої робили на виклику, хто був, які 
бригади. До речі,  якщо ми зараз запов-
нюємо виїзні картки ще у паперово-е-
лектронному варіанті, то з наступного 
року буде вже тільки електронна версія. 
І якщо колись швидкі були закріплені за 
районною лікарнею і виїжджали в ме-
жах району, то зараз ми працюємо по те-
риторіальному принципу: яка бригада 
ближче до виклику, та й спрямовується 
на місце події. Це економить час, що ін-
коли рятує життя чи здоров’я пацієнтів. 

- Завдяки саме вашій наполегли-
вості та ініціативі вдалося й оно-
вити застарілий автопарк. Скільки 
машин ще потребують заміни на 
нові, більш сучасні?

- Останнім часом ми отримали 42 
нові машини «Сітроен». Ще чотири – че-
рез благодійний фонд Ахметова. Тому 
списали поступово 30 застарілих УАЗів. 
А 20 ще залишили. Є хутори, села, де 
таке бездоріжжя, що на «Сітроені» не 
доїдеш. У користуванні маємо також 
37 автомобілів «Пежо», які були заку-
плені в 2013 році. Звичайно, ці машини 
вже трохи застарілі. Повиходили з ладу 
пульсоксиметри, дефібрилятори, ок-
ремі потребують заміни акумуляторів. 
Тож через «ковідні» кошти закупляємо 
усе необхідне і невдовзі укомплектуємо 
новим обладнанням. Однак це, як мо-
виться, косметика, плануємо все-таки 
придбати нові машини, щоб поступо-
во замінити і ці «Пежо». Ще одне, дуже 
важливе для мене питання. Це – до кін-
ця року закупити п’ять  реанімобілів на 
кожну нашу станцію: у Тернопіль, Бере-
жани,  Теребовлю, Кременець і Чортків. 

- А скільки сьогодні маєте реані-
мобілів?

- Два, але це замало. Що таке реані-
мобіль? Це машина класу С, яка має ди-
хальний модуль. Тобто, заінтубованого 
хворого можна підключати до дихаль-
ного апарата  і везти у спеціалізований 
заклад до Тернополя чи в госпітальну 
лікарню базового округу для порятун-
ку його життя.  

- Зараз у вас фактично запрацю-
вав телеметричний центр. Розка-
жіть про це детальніше.

- Так, ми вже підключили близько 

50 апаратів ЕКГ, які мають телеметрію 
(телеметрія - це дистанційна передача 
даних ЕКГ - ред.). Навчимо всі бригади, 
як з ними працювати. Лікарі-кардіоло-
ги, яких зараз набираємо, будуть роз-
шифровувати ЕКГ пацієнта, надавати 
консультацію і вирішувати, чи треба 
госпіталізувати хворого, куди саме вез-
ти, як лікувати… З 1 січня центр буде 
уже працювати повноцінно, усі бригади 
отримають ЕКГ-апарати з телеметрією. 

- Як керівник велику увагу приді-
ляєте зростанню професійного рів-
ня своїх підлеглих. Бригади Центру 
ЕМД Тернопільщини беруть постійну 
участь в обласних, всеукраїнських, 
міжнародних чемпіонатах бригад 
екстреної медичної допомоги. І пере-
магають. Якось ви зазначили, що це 
надзвичайно важливо. Адже участь 
в подібних змаганнях – це і набуття 
практичного досвіду, й отримана ак-
туальна теоретична інформація. 

- У нас діє професійний навчаль-
но-тренувальний центр, який очолює 
Олена Євгенівна Швець. Є лікарі, фельд-
шери, які пройшли стажування та тре-
нінги і за кордоном, і в Україні. Вони  
саме й проводять різні курси, а тепер 
заняття онлайн – для медиків з райо-
нів чи інших підстанцій. Готова також 
проектно-кошторисна документація 
на добудову навчально-тренувального 
центру для подальшого розвитку в су-
часних умовах. Ми вже маємо електро-
нні манекени. Тобто, є певні програми, 
міжнародний досвід, який  можемо вті-
лювати в себе й вчити інших. Спостері-
гав, наприклад, у Польщі їхні заняття. 
Електронні манекени виведені на мо-
нітори. Курсанти не бачать викладачів, 
які задають навчальний матеріал. Вони 
виконують завдання і, відповідно, йде 
оцінювання. На добудову центру по-
трібно близько семи мільйонів гривень. 
Ми  вже звернулися до обласної влади. 
Сподіваюся, наступного року ця ідея 
стане реальністю.

- Днями ви отримали високу від-
знаку – орден святого Архістратига 

Михаїла ІІ ступеня за заслуги перед 
Православною церквою України та 
українським народом. Вручаючи на-
городу, владика Нестор щиро вам 
подякував за багаторічну працю з 
порятунку життя і здоров’я  терно-
полян, за допомогу волонтерам, гро-
мадську роботу. Звідки ота небайду-
жість до чужих проблем?

 - Я вважаю, що служба екстреної 
медичної допомоги – одна з найважчих 
в охороні здоров’я. І звичайно, мною 
і  моїми заступниками, усіма нашими 
працівниками виконується дуже нелег-
ка праця. Тому десь і церква, і влада, і 
громадськість оцінюють нашу роботу. 
Маючи чимало звернень, стараємося 
завжди допомогти. Коли був депутатом 
міської ради трьох скликань, теж не за-
лишав без уваги прохання церков, і за-
раз продовжую їм допомагати. Що сто-
сується волонтерства – ми відправляли 
на Донбас гуманітарну допомогу, наші 
водії їздили своїми бусами. Передава-
ли гроші, медикаменти. Мені здається, 
що в нинішній непростий для України 
час просто не можна бути байдужим. 
Я вдячний усьому своєму колективу за 
підтримку і розуміння, за хорошу робо-
ту. 

- А що б ви побажали нашим чи-
тачам?

- Звичайно, здоров’я. Сьогодні люди, 
на жаль, не всі розуміють, що таке ко-
від-19. Розуміють ті, хто стояв на гра-
ні між життям і смертю. Це є лотерея 
– хтось переносить легко, втрачаючи 
лише нюх чи смак. А хтось дуже важко. 
Серед них і молоді, 30-річні. І є смерт-
ність. Берегти себе потрібно. І варто до-
віряти медикам. Коли кажуть, що треба 
маску одягати і вона має закрити рот і 
ніс, то вона має бути не на бороді. Якби 
всі дотримувалися еле-
ментарних правил – си-
туація була б набагато 
кращою. Тому усім ще 
раз зичу здоров’я.

Зіна кушНіРук



№48 (384) /9  грудня - 15  грудня 2020 р. 

Нові соціологічні 
дослідження показали: 
картина, фактично, не 

змінилася. Українці найбільше 
турбуються про зростання 
цін і тарифів на комуналку, 
інфляцію, занепад економіки та 
вирішення воєнного конфлікту 
на Донбасі.

Аж 70,9% респондентів визначили 
як важливу проблему зростання цін та 
інфляцію, 69,8% - занепад економіки, 
69,3% - зростання тарифів на компо-
слуги, 69,8% - вирішення конфлікту на 
Сході нашої країни, сказала голова прав-
ління Центру «Соціальний моніторинг» 
Ольга Балакірєва. Для 64,2% респонден-
тів важливою є проблема відсутності 
роботи, безробіття, а для 63,6% - коруп-
ція та кумівство у владі.

Отже, наступного року, за підрахун-
ками фахівців, вартість комунальних по-
слуг зросте на 20-30%. А загальна цифра 
в платіжці збільшиться на 300-700 гри-
вень - залежно від сезону. Погодьтеся, 
для пересічної людини ця сума немала.  

Як пише видання «Сьогодні», 
зростання тарифів на газ вже відбуло-
ся, а транспортування подорожчало на 

100%. Крім того, в січні майже всі водо-
канали підвищать на 20% вартість своїх 
послуг з водопостачання та водовідве-
дення. 

Також українців очікує зростання 
ціни на електроенергію. У Міненерго 
переконані: 90 копійок і навіть 1,68 гри-
вень - занадто низька ціна.  

Згадане подорожчання призведе до 
зростання вартості інших житлово-ко-
мунальних послуг - найперше торкнеть-
ся керуючих компаній, які обслуговують 
житловий фонд. Зокрема, прогнозу-
ють збільшення оплати за гарячу воду; 
зростання ціни на теплопостачання і не 
лише за рахунок подорожчання газу, а й 
за рахунок збільшення вартості на водо-
постачання. 

І щодо тарифів на вивезення сміття. 
Хоча вони й не прив’язані до основних 
послуг, але в 2021 році вартість вивезен-
ня побутових відходів теж збільшиться. 

Як відомо, борги за комуналку в сумі 
сягають мільярдів. Тому політики гада-
ють, як змусити українців розрахувати-
ся за надані послуги. І придумали. Нар-
депи можуть прийняти законопроєкт, 
яким запровадять обмеження до борж-
ників з оплати за комунпослуги, подіб-
ні до заходів щодо боржників-алімент-
ників. Проєкт постанови зареєструвала 

голова комітету ВР із питань соцполі-
тики та захисту прав ветеранів Галина 
Третьякова. 

Тож, за рішенням суду, боржникам 
може бути обмежено право виїзду за 
межі України, керування транспортни-
ми засобами, користування зброєю, хо-
дити на полювання. 

Чи приймуть парламентарі цей за-
кон - стане відомо невдовзі. 

Не оминають увагою українці й ще 
один важливий нюанс - підвищення 
мінімальної зарплати. Здавалося б, це 
добре, адже в гаманцях буде більше гро-
шей. Але… Це підвищення є швидше по-
літичним рішенням, аніж економічним. 
Бо в Україні ні перед цим, ні перед попе-
редніми збільшеннями мінімалки ніхто 
не проводив відповідних розрахунків 
щодо ймовірних ризиків та наслідків. А 
тепер це тим паче важливо. Адже панде-
мія негативно вплинула на економіку, 
«закрила» деякий бізнес. Тому зростан-
ня мінімалки з 5000 до 6000 гривень із 1 
січня наступного року може негативно 
відбитися, найперше, на малому та се-
редньому бізнесі. Та й на бюджеті також.              

Як зазначає «Економіча правда», 
підвищення мінімалки означає більші 
видатки на оплату праці як публічного 
сектору, так і приватних компаній. При 

цьому вищі видатки з державного та 
місцевих бюджетів повинні мати ста-
більні джерела фінансування. Оскільки 
зростуть витрати бізнесу на оплату пра-
ці, дехто знизить інвестиції, хтось піде в 
тінь, а дехто змушений буде закритися. 

Крім того, зростання мінімальної 
платні «підвищує» ціни на продукти, і 
в першу чергу - на найбільш ходові. На 
послуги - не лише на комунальні. На 
проїзд у транспорті. Збільшуються по-
датки і так далі… І не секрет, що за раху-
нок підвищення мінімалки влада хоче 
наповнити Пенсійний фонд. 

Тож 2021-ий, як і ни-
нішний «коронавірус-
ний» рік, продовжить 
спустошувати гаманці 
українців… 
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Найбільші суми 
нараховують на 
старість суддям, 

про це повідомили у 
Пенсійному фонді.

За даними фонду, у середньо-
му судді отримують 52 420 гри-
вень. Такі високі виплати праців-
ники органів юстиції одержують 
через те, що їм нараховують за 
спеціальним законом.

Варто зазначити, що в Україні 
є більше 11,2 млн пенсіонерів, а 
суддів у цій категорії населення 
лише 3 487.

Станом на перше жовтня най-
більша частка пенсіонерів отри-
мує найменшу пенсію, яку нара-
ховують за віком. Тобто 8,4 млн 
людей отримують 3 430 гривень. 

За інвалідністю, а це 2 641 грн, 
отримують 1,4 млн пенсіонерів. 
Ще в країні, за даними Пенсій-
ного фонду, 552 тис. військовос-
лужбовців. Вони мають право на 
підвищену пенсію, на теперішній 
момент після досягнення пенсій-
ного віку вони отримують 5 502 
гривні. За вислугою років соці-
альні виплати отримують 216 
тис. українців, їм нараховують 3 
018 гривень.

На отримання соціальної пен-
сії, яка становить лише 1 729 грн, 
можуть розраховувати 74 093 
українці. А пенсію за втратою го-
дувальника одержують 517 тис. 
осіб - по 3 018 гривень.

За регіонами, звісно, найбіль-
шу соціальну виплату на ста-
рість отримують у столиці. Тут 

середня пенсія становить 4 708 
грн, трохи менше – 4 440 грн на-
раховують у Донецькій області. 
Там багато шахтарів, які можуть 
розраховувати на підвищені ви-
плати через важку працю під час 
видобутку вугілля на промисло-
вих підприємствах.

Третє місце за розміром пен-
сії посідає Луганська область. У 
цьому регіоні схожа ситуація із 
Донецькою, тому тут платять в 
середньому 4 109 гривень.

А найнижчі нарахування пен-
сіонерам у Закарпатській і Терно-
пільській  областях. Там в серед-
ньому виплачують 2 710 грн і 2 
633 грн відповідно.

Різниця розміру пенсій у чо-
ловіків і жінок в Україні стано-
вить майже 50%.

Мінімальний гарантований розмір 
аліментів на одну дитину повинен 
становити щонайменше 50% 

прожиткового мінімуму для дитини 
відповідного віку.

Від 1 грудня 2020 року в Україні зросте прожитковий міні-
мум, відповідно зростуть і різні прив'язані до цього показни-
ка соціальні допомоги, виплати, зокрема й аліменти на дітей.

Отже, 50-відсотковий мінімальний гарантований розмір 
аліментів на одну дитину від 1 грудня 2020 року: для дітей 
віком до 6 років – 960,50 грн (плюс 31 грн); для дітей віком від 
6 до 18 років – 1197,50 грн (плюс 38,50 грн).

Водночас, якщо платник аліментів має достатній заробі-
ток, то за рішенням суду встановлюється мінімальний реко-
мендований розмір аліментів на одну дитину в розмірі 100% 
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

100-відсотковий мінімальний гарантований розмір алі-
ментів на одну дитину від 1 грудня 2020 року становить: для 
дітей віком до 6 років – 1921 грн (плюс 62 грн); для дітей ві-
ком від 6 до 18 років – 2395 грн (плюс 77 грн). 

Верховна Рада 4 грудня 
підтримала законопроєкт 
про допомогу підприємцям, 

чий бізнес постраждав під час 
карантину. Проєкт передбачає 
одноразові виплати та 
звільнення від сплати оренди. 
Таким чином, ФОПи можуть 
отримати по 8 тисяч гривень від 
держави.

Так, законопроєкт №4429 загалом 
підтримали 297 нардепів. Відповідне 
рішення прийняли на засіданні Ради, 
повідомляє 24 канал. Законопроєкт про-
понує одноразову грошову допомогу 
застрахованим людям, які можуть втра-
тити частину доходу через карантин. 
Допомогу також виплатять підприєм-

цям для збереження робочих місць най-
маних працівників. Також одноразово 
компенсують витрати за сплату єдиного 
внеску на загальнообов'язкове держав-
не соціальне страхування. Під час каран-
тину та протягом 6 місяців після його 
закінчення підприємці сфери громад-
ського харчування зможуть отримати 
державну підтримку.

Для бізнесу, який призупинив роботу 
через карантин, на місяць продовжать 
дію договорів оренди державного та 
комунального майна. Крім того, закон 
пропонує скасувати стягнення плати 

за оренду державного та комунального 
майна на період карантину. Також пе-
редбачили не анульовувати ліцензії на 
роздрібну торгівлю алкоголем під час 
карантину та після його закінчення, 
якщо підприємець не вніс черговий пла-
тіж. До страхового стажу особи хочуть вклю-
чати період, протягом якого вона отримува-
ла допомогу з часткового безробіття.

Хто не отримає 8 тисяч 
гривень виплат?

● наймані працівники, за яких не на-
раховано єдиний соціальний внесок за 
ІІІ квартал 2020 року;

● ті, які працюють за сумісництвом 
або отримують зарплату більше ніж 30 
тисяч гривень на місяць;

● ФОПи, які є застрахованими особа-
ми і період їхньої державної реєстрації 
та сплати ЄСВ становить менше, ніж 3 
місяці;

● ФОПи, діяльність яких на час на-
брання чинності закону припинено;

● суб'єкти господарювання, у яких є 
заборгованість зі сплати ЄСВ.

Нагадаємо, коли уряд запровадив 
карантин вихідного дня, підприємці 
вийшли на протести. Вони наголошу-
вали, що такі обмеження можуть вбити 
їхній бізнес. Відтак, президент Володи-
мир Зеленський анонсував допомогу 
для бізнесу.

2021 рік продовжить  
спустошувати гаманці українців  

останніми роками українців хвилює одне й теж: зростання вартості товарів 
та послуг, війна, безробіття, а тепер додалася пандемія коронавірусу.   

у грудні зросли аліменти Хто отримує найвищі пенсії? 
Скільки платитимуть  українці в україні нараховують 11,2 мільйона пенсіонерів, серед яких 2 487 суддів. 

ФоПи отримають по 8 тисяч
 Рада ухвалила законопроєкт про допомогу підприємцям
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Він сам з інтернату і 
знає: це - не те місце, 
де мають рости діти. 

Тому вже 14 років залучає 
людей для допомоги 
сиротам. Мріє, що одного 
дня всі діти ростимуть 
у сім’ях - рідних чи 
прийомних. А поки цього 
не сталося, шукає все нові 
способи, як привернути 
увагу суспільства до тих, 
хто непомітний за грубими 
стінами інтернатів. Та 
особливо вразливий, коли 
доводиться покидати і цей 
тимчасовий прихисток. 

Андрій Назаренко - засновник 
і голова тернопільського благо-
дійного фонду "Майбутнє сиріт". 
Він пробіг уже 205 кілометрів, 
аби зібрати кошти для Ресурсно-
го центру, який діє на базі фонду і 
сьогодні є острівцем безпеки і те-
пла для вже дорослих сиріт. Тут 
їм надають матеріальну, психо-
логічну та юридичну підтримку. 
Вони можуть випрати одяг, по-
стільну білизну, почитати цікаву 
літературу, відпочити, поспілку-
ватися з іншими випускниками 
інтернатів і розділити з ними ра-
дісні чи сумні події з їхнього жит-
тя, взяти участь у тренінгах. 

Така допомога реально змі-
нює життя - і майбутнє сиріт, які 
не мають підтримки рідних. 

280 кілометрів за 28 днів
- Наш Ресурсний центр роз-

ташований у Петриках біля Тер-
нополя. Я проаналізував, скільки 
потрібно на газ, електрику, воду 
протягом року, - розповідає Ан-
дрій. - Виявилося, близько 28 
тисяч гривень. Якось ввечері я 
читав про те, як залучати кошти. 
При цьому думав, де взяти гроші 
на комуналку. Тому що протягом 
року люди дають допомогу на 
підтримку дітей і молоді. З тих 
коштів фонд не витрачає жодної 
гривні на електрику, газ і воду. І 
так в мене виникла ідея влашту-
вати біговий марафон і зібрати 
28 тисяч. Почав думати, як краще. 
Пробігти 28 кілометрів - це зама-
ло. А якщо 280? Ніби забагато - 
майже половина шляху до Києва. 
Але якщо розділити відстань на 
28 днів, то вже цілком реально її 
пробігти. 

Своїми міркуваннями Андрій 
поділився у фейсбуці з хештегом 
#280км28днів28000грн. Запро-
понував друзям і знайомим "ку-
пити" відстань, яку він мав про-
бігти. Кожні 100 метрів його бігу 
- це 10 гривень на підтримку Ре-
сурсного центру. Кожен кілометр 
- 100 гривень. Так ця ідея почала 
об’єднувати людей навколо до-
брої справи. 

- Я ніколи не бігав такі дис-
танції. Максимум - це в школі 3 
кілометри. Але в перший день 
пробіг 5 км, у другий - 7, а в третій 
день вирішив випробувати свою 
витривалість і пробіг 10, - усмі-
хається Андрій. - Єдине - почали 
боліти коліна. Знайшлися люди, 
які почали казати: ну все, ми ж 
тобі казали, припиняй бігати, 
ти себе добиваєш. Але я думав: 
є спортсмени, які йдуть до своєї 
мети, незважаючи на травми, і я 
теж - можу. В наступні дні трохи 
скоротив пробіжки, та благодій-
ний марафон не припинив. 

Андрія підтримали інші пра-
цівники фонду й волонтери. Де-
які благодійники, надсилаючи 
гроші, зауважували, що замовле-
ні кілометри можна "розділити" 
між іншими бігунами. Та хоч Ан-
дрій з радістю бігає в компанії 
всіх охочих, зараховувати кіломе-
три вирішив тільки ті, що набігав 
сам. 

- З волонтерами ми вже про-
бігли 320 кілометрів, - каже. - Я 
особисто - станом на вівторок, а 
це 22-ий день благодійного забі-
гу, - 205. І я таки хочу, мабуть, сам 
пробігти тих 280 кілометрів, бо 
дав собі слово. Це мене, по-пер-
ше, мотивує. Ранки зараз холодні 
й без сонця, вставати важко і не 
дуже хочеться. Але з марафоном 
я прокидаюся раніше, щоб до 
дев’ятої вже вибігти з дому. П’ю 
каву з молоком, з’їдаю печиво, 
щоб не бути голодним. А бігаю 
переважно в тернопільському 
парку Загребелля.  

З Дніпра до Тернополя 
пішки та електричками: 

непрості історії 
"дорослих сиріт"

Перші роки життя Андрія На-
заренка минули в дитбудинку в 
Тернополі, далі була школа-інтер-
нат у Коропці. Але під час навчан-

ня з ним трапилася дивовижна 
історія: у п’ятому класі він з ін-
шими сиротами потрапив у США.  
Дітей відправили на оздоровлен-
ня, але для них виглядало, наче 
в іншу реальність. Андрій жив у 
родині американців. Тім і Карлін 
Лоіси стали для нього названими 
батьками і підтримували зв’язок 
із ним, як повернувся в інтернат. 
Вдруге він приїхав у США через 
12 років. Тоді Андрій вирішив, що 
знову вернеться на батьківщину 
та спробує підтримати дітей з ін-
тернатів, як колись підтримали 
його.

У фонді "Майбутнє сиріт", 
крім Андрія, працюють і волонте-
рять інші випускники інтернатів. 
Тому дорослі сироти, опинив-
шись у скруті, передусім прихо-
дять до них, а не в соціальні служ-
би, де доведеться пройти різні 
бюрократичні кола. 

- Недавно дзвонить з Дніпра 
випускник Коропецького інтер-
нату, йому 27 років, - розповідає 
Андрій. - Їхав туди працювати, 
опинився без  роботи і докумен-
тів. Ми сказали йому, щоб вер-
тався до Тернополя, і тут допо-
можемо, чим зможемо. Тиждень 
від нього не було звісток. Вияви-
лося, він добирався до Тернополя 
електричками й пішки, оскільки 
без документів його весь час ви-
саджували з потягу. Зараз допо-
магаємо йому з пошуком роботи. 
Якщо в підприємців є  пропозиції 
- ми їх з вдячністю вислухаємо, 
така історія не єдина у нашому 
фонді. 

Цього року в "Майбутньому 
сиріт" зробили, здавалося, не-
можливе - забезпечили вихідців 
інтернатів тимчасовим житлом. 
Така програма стартувала у фо-
нді, щоб допомогти сиротам, які 
опинилися у скруті та старші 23 
років. Згідно з законом, безко-
штовне житло від держави мож-
на отримати лише до цього віку.

- На жаль, саме така категорія 
сиріт найбільш не підготовлена 
до реалій життя, - зауважує Ан-
дрій. - Вони виросли в інтернатах, 
фактично, в закритому просторі. 
Не знали, звідки беруться гроші, 
як їх витрачати, де шукати робо-
ту. Водночас інтернатна система 
навчила їх споживацтва. Всі про-
блеми починаються, коли сироти 
сподіваються на якусь вічну до-
помогу. Та коли їм виповнюється 
26-27 років, система викидає на 
вулицю: ні безкоштовного гур-
тожитку, ні допомоги від людей. 
І от, коли влітку я здійснював 
опитування, відгукнулося близь-
ко дев’яноста випускників терно-
пільських інтернатів і виявилося: 
багатьом просто нема де жити. 

Найбільш кричущими ста-
ли історії 15-ти випускників, які 
опинились в біді, а деякі на ву-
лиці у зв’язку із втратою робо-
ти, лікуванням і бідністю.  Фонд 
залучив благодійників - і вони 
отримали кошти, щоб у зимовий 
період зняти житло і заплатити 
за комуналку. 

Але, крім підтримки випус-
кників, фонд працює і з дітьми, 
які зараз живуть в інтернатах. З 

ними проводять тренінги, май-
стер-класи та вчать бути готови-
ми до самостійного життя. 

- Вдруге я потрапив у сім’ю 
в США в 21 чи 22 роки. Мене за-
просили на презентацію, щоб я 
розказав про життя в сиротинці. 
Я дуже хвилювався. І подумав, 
що в інтернаті мені б сказали: не 
знаєш, то не виступай, подякуєш 
- і досить. А мої прийомні батьки 
сказали: не переживай, ми поруч. 
Відтоді я завжди знав, що в мене 
вже є підтримка, і повірив у себе. 
Мета нашого фонду - щоби кож-
на дитина в інтернаті навчилась 
реалізувати свої можливості. А в 
майбутньому - щоби в інтернатах 
взагалі не було дітей-сиріт. Нехай 
вони ростуть у прийомних сім’ях, 
в будинках сімейного типу, але не 
потрапляють у масовий забіг на 
старті самостійного життя. 

"біг - як життя"
На початку роботи фонду, 14 

років тому, в інтернатах Терно-
пільської області жило 219 сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Сьогодні - 65. Для 
таких дітей зараз збирають пода-
рунки до Миколая. Цими днями 
ще можна звернутися у фонд, на-
писавши на сторінку у фейсбуці 
"Майбутнє сиріт", обрати лист 
конкретної дитини та попрацю-
вати помічником святого. 

Тим часом біговий марафон 
вже приніс у благодійну скарб-
ничку фонду 20 тисяч 100 гри-
вень, залишається зібрати ще 
7900. Замовляють кілометри 
різні люди. Андрій Назаренко з 
гордістю показує у списку бла-
годійників імена колишніх ви-
пускників тернопільських інтер-
натів. Зараз їм - вже за 30. Свого 
часу фонд підтримав їх, а тепер 
допомагають вони.

- Біг - як життя: я бігав і в гар-
ну погоду, і у вітряну, під дощем. 
Так само в житті. Якщо не падати 
духом і казати - сьогодні не той 
день, все не так - то врешті до-
сягнеш цілі, незважаючи на пе-
решкоди, - каже 
Андрій. 

Кілометри добра
Тернополянин бігає, щоб зібрати кошти 

для підтримки сиріт 

Підтримати проєкти фонду «Майбутнє сиріт» можна, 
надіславши кошти на банківський рахунок.

Найменування отримувача: бо "Майбутнє сиріт" ТобФ; 
(код отримувача) 34334394; (рахунок отримувача) 

UA903387830000026002055110780; назва банку - 
Тернопільська філія аТ кб "ПРиваТбаНк". 

антоніна 
бРик.
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- Масштабну спецоперацію 
провели на території Терно-
пільської, Львівської та Іва-
но-Франківської областей, 
залучивши більше 150-ти пра-
воохоронців, - розповів заступ-
ник начальника управління 
стратегічних розслідувань в 
Тернопільській області Віталій 
Кравчук. - Незаконний бізнес 
на Тернопільщині ще напри-
кінці 2019 року облаштував 
житель Монастирищини. Він 
організував два цехи з виготов-
лення алкогольної продукції на 
Монастирищині і один - на  Іва-
но-Франківщині. У спільники 
взяв п'ятьох осіб. 

За даними слідства, 50-іч-
ний організатор забезпечував 
підлеглих спиртом, корками, 
скляною тарою, контретикет-
ками та підробленими марками 
акцизного податку. В обов'язки 
інших учасників входило миття 
посуду, розлив продукції та на-
ліпка наклейок та акцизу.

Після виготовлення органі-
затор разом зі своїм спільником 
з Тернопільщини збували фаль-
сифікат у Тернопільській, Фран-
ківській і Львівській областях 
роздрібним розповсюджувачам 
- в кафе, ресторани, магазини.

Впродовж п'яти місяців пра-
воохоронці документували ді-
яльність підпільних гуралень. 
Третього грудня оперативники 

провели одночасно 29 обшуків 
на території трьох областей, а 
саме в цехах, в помешканнях та 
в автівках підозрюваних.

Під час обшуків вилучили 
понад 31 тисячу підроблених 
марок акцизного податку, 3,5 
тисяч літрів спирту, більше 1,5 
тисячі літрів готової алкоголь-
ної продукції, понад 5 тисяч 
скляних пляшок та близько 10 
тисяч корків з логотипами ві-
тчизняних виробників коньяч-
ної продукції, 65 пакунків 
есенції для виготовлення під-
роблених коньяків.

Серед вилученого - і облад-
нання для масового виготов-
лення фальсифікату: ключі для 
закорковування пляшок, лійки, 
спиртометри, ємності для купа-
жу та інші речі.

Згодом сталом відомо, що 
до злочинної діяльності при-
четні двоє працівників одного 
із спиртзаводів Тернопільщини. 
Для перевірки інформації щодо 
каналів надходження спирту 
провели обшук і на вказаному 
спиртзаводі. 

Усю вилучену продукцію 
правоохоронці відправили на 
експертизу. За її результатами 
буде вирішуватися питання про 
оголошення підозри й обрання 
міри запобіжного заходу фігу-
рантам злочинної групи.

Відповідатимуть перед за-
коном, каже Віталій Кравчук, 
і підприємці, які купували і 
розповсюджували алкоголь 
сумнівної якості, адже його 
вживання могло завершитися 
летально для споживачів.  

Друзі пишуть смс та просять 
фінансової допомоги? 

Зателефонуйте їм!

- Спосіб шахрайства простий: приходить повідомлення від 
знайомого. Фото наче його, однак, номер прихований. Він про-
сить позичити кошти. Уточняє, що вони потрібні терміново, аби 
оплатити покупку онлайн, а має лише готівку, обіцяє віддати до 
вечора. На жаль, грошей потерпілим ніхто не повертає, - розпові-
ли у поліції Тернопільської області. 

Якщо ви отримали таке повідомлення, то краще зателефонуй-
те цій людині і запитайте, чи надсилала вона подібне прохання, 
кажуть правоохоронці. 

як не стати жертвою шахраїв:
- не надавайте свої особисті дані на незнайомих сайтах. 

Паспортні та платіжні дані, номер телефону, логін і пароль в ін-
тернеті можна надавати тільки в разі 100% впевненості, що пере-
буваєте на офіційних сайтах;

 - перевіряйте прохання про матеріальну допомогу, навіть 
якщо вони надходять з акаунту знайомих людей;

- пам'ятайте, на ваших месенджерах повинна бути подвійна 
аутентифікація. Якщо у вас є підозра, що вашу сторінку "злама-
ли", необхідно припинити всі сесії цього месенджера на всіх при-
строях. Це можна зробити в налаштуваннях.

Тернопільська 
обласна прокуратура 
скерувала до суду 

обвинувальний акт щодо 
поліцейського, який 
отримав неправомірну 
вигоду, обіцяючи не 
скеровувати до суду 
адмінпротокол.

Підозрюваний працював 
старшим інспектором - черговим 

сектору реагування патрульної 
поліції Чортківського відділу по-
ліції. Йому інкримінують ч. 2 ст. 
369-2 КК України.

За версією слідства, 10 верес-
ня 2020 року правоохоронець от-
римав від місцевого жителя 8 тис. 
грн неправомірної вигоди. 

- Громадянин переказав на 
банківську картку інспектора 
вказану суму за вплив на при-

йняття негативного рішення про 
скерування до суду адмінпрото-
колу щодо нього за ст. 130 КУпАП 
(керування транспортним засо-
бом особою, яка перебуває у стані 
алкогольного сп’яніння), - пові-
домили в обласній прокуратурі. 

Досудове розслідування здій-
снювали слідчі територіального 
управління ДБР, розташованого 
у Львові.

- Упродовж останнього місяця до Тернопіль-
ського відділу поліції все частіше почали надхо-
дити повідомлення про крадіжки велосипедів з 
одного із мікрорайонів Тернополя. Двоколісни-
ки виносили вночі з під’їздів багатоповерхівок. 
Суми збитків, яких зазнавали веловласники, 
були різні – від 4500 до 10 000 гривень, - повідо-
мили у поліції Тернопільської області.  

Співробітники карного розшуку, проаналізу-
вавши крадіжки, запідозрили, що до їх вчинення 
може бути причетна одна і та ж особа. Поліцей-
ські вийшли на слід крадія. Причетним до проти-
правного виявився 20-річний житель Ланівців. 
Він ніде не працює, не навчається, не має постій-
ного місця проживання. До Тернополя переїхав 
нещодавно, наразі мешкає в свого знайомого.

- Зловмисник вночі проникав в під'їзди та за 
допомогою підручних засобів обрізав трос-зам-

ки, які фіксували велосипеди. Крадені тран-
спортні засоби продавав, брав за них в середньо-
му 1000 гривень. Поліцейські встановили місце 
знаходження двох крадених роверів, ще три – 
розшукують, - повідомили правоохоронці.  

Слідчі розпочали кримінальне провадження 
за частиною 2 статті 185 ККУ – крадіжка, вчинена 
повторно. Поліцейські також продовжують пере-
віряти ланівчанина до вчинення інших злочинів.

шТРаФ За віДсуТНісТЬ Маски: 
як карають порушників карантину

За минулий тиждень тернопільські поліцейські 
склали 79 адмінпротоколів за порушення 
карантинних правил та 458 постанов за перебування 

в громадських спорудах і будівлях без маски.
- Виконання карантинних обмежень в області щодня перевіря-

ють рейдові групи. У період з 30 листопада по 6 грудня правоохо-
ронці склали 79 протоколів за статтею 44-3 КУпАП, - розповіли у 
поліції Тернопільської області. 

Серед основних порушень - неприпинення роботи закладів 
громадського харчування після 22-ої години та перевезення паса-
жирів більше, ніж кількість місць для сидіння.

Поліцейські також контролювали дотримання маскового ре-
жиму в громадських спорудах, будівлях та транспорті. 

- За минулий тиждень виявили 458 осіб, які перебували у зазна-
чених місцях без респіраторів або захисних масок. На порушників 
накладено  штраф від 170 до 255 гривень, - розповіли у відомстві.  

Посилені превентивні заходи упродовж суботи та неділі в 
обласному центрі провели поліцейські спільно з працівниками 
Держпродспоживслужби, адже саме сюди на вихідні з’їжджається 
чимало людей. Рейдові групи перевірили роботу 146 підприємців 
щодо дотримання встановлених обмежень.

- Виявлено 6 закладів громадського харчування, які попри за-
борону продовжували працювати після 22-ої години, - зазначили у 
поліції. - Загалом у вихідні в Тернополі винесли 31 адмінпостанову 
за перебування в громадських спорудах і будівлях без маски. 

Передали до суду 
справу 31-річного 
жителя Кременця, 

який знущався над 
чотирирічним пасинком.

Чоловікові інкримінують 
умисне середньої тяжкості ті-
лесне ушкодження та домашнє 
насильство. Домашній тиран, 
на вихованні якого перебуває 
троє малолітніх дітей, у листо-
паді кулаками виховував свого 
чотирирічного пасинка. Дити-
ну з закритою черепно-мозко-
вою травмою, струсом головно-
го мозку, закритим переломом 
ноги, множинними саднами 
обличчя, шиї, обох ніг та рук 
госпіталізували до лікарні. 

- Спочатку чоловік бив ма-
лолітнього руками, а потім 
підняв над головою і кинув з 

розмаху на землю. У ході роз-
слідування стало відомо, що 
домашній кривдник не вперше 
вчиняє протиправне щодо сина 
дружини. Наприкінці жовтня, 
після нападів вітчима, хлоп-
чик в трусиках, футболці та 
гумових капцях втік до сусідки, 
розповів про побої та боявся 
повертатися додому. Неодно-
разово малюк просив рідну тіт-
ку забрати його до себе, - роз-
повіли у поліції Тернопільської 
області.  

Рік тому дитина перебувала 
у лікарні. Туди хлопчик потра-
пив з саднами обличчя та тіла, 
вибитим зубчиком, з гематоми 
спини, живота, сідниць.

У скоєному вітчим зізнався, 
а от яке покарання він нестиме 
за свою жорстокість та тира-
нію, визначить суд. 

Підпільні гуральні постачали 
в магазини й ресторани сурогат

У месенджері Telegram шахраї почали використовувати 
новий спосіб обману, за допомогою якого отримують 

доступ до важливої інформації користувачів.

Три підпільні алкоцехи, де підробляли спиртне, виявили оперативники 
Тернопільщини. вартість фальшованої продукції та підакцизних цінностей, 

що вилучили в гуральнях, оцінюють у півтора мільйона гривень. Підробки 
постачали в магазини, кафе і ресторани. 

«Малюк просив рідну тітку 
забрати його до себе»

ланівчанина підозрюють у серії 
крадіжок велосипедів 

У викраденні двоколісних транспортних засобів підозрюють 20-річного жителя Ланівців. 
Поліцейські довели його причетність до п’яти фактів незаконного заволодіння чужим майном.

судитимуть поліцейського за хабар у 8 тисяч гривень
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На що витрачають 
гроші жителі єс

У 2019 році жителі країн Євросо-
юзу найбільше витрачали кошти на 
комунальні рахунки. На житлове госпо-
дарство, воду, електрику, газ та інші види 
палива припало 23,5% витрат, свідчать 
дані Євростату. Також серед найбільш по-
ширених витрат - транспорт - 13,1%, їжа 
й безалкогольні напої - 13%. Далі в спис-
ку йдуть ресторани, готелі, відпочинок і 
культура. На меблі, домашнє обладнання 
і поточне обслуговування домашнього 
господарства - 5,5%, одяг і взуття - 4,6%, 
здоров’я - 4,4%, алкогольні напої, тютюн 
і наркотики - 4%, зв’язок - 2,4%, освіта - 
0,9%. Разом це становить близько трети-
ни - 33,0% - загальних витрат європейців.

від суїцидів за місяць 
померло більше японців, 

ніж за рік від Covid-19
японська урядова статистика по-

казує, що в жовтні самогубства забра-
ли більше життів, ніж Covid-19 за весь 
2020 рік. За даними Національного по-
ліцейського управління Японії, щомісяч-
на кількість самогубств в країні досягла 
2153 у жовтні. Кількість померлих від 
Covid-19 в Японії зараз - 2087,  пише CNN. 
Японія - одна з небагатьох країн, що опе-
ративно розкривають дані про самогуб-
ства. Японські дані можуть дати іншим 
країнам уявлення про вплив пандемії на 
психічне здоров’я людей і найбільш ураз-
ливі групи населення. «У нас не було суво-
рого карантину. Вплив Covid незначний, 
порівняно з іншими країнами. Але бачимо 
ріст кількості суїцидів. Це свідчить, що в 
інших країнах теж може бути схоже чи на-
віть більше зростання числа самогубств», 
- сказав доцент Університету Васеда в То-
кіо Мічіко Уеда.

через пандемію значно зросла 
потреба в гуманітарній допомозі 

У зв’язку з пандемією, в 2021 році 
гуманітарної допомоги у світі потребу-
ватимуть 235 млн. людей, що на 40% 
більше, ніж у 2020-у. Про це заявив за-
ступник генсека ООН, координатор над-
звичайної допомоги Марк Локок, передає 
УНН. У наступному році на гуманітарну 
допомогу потрібна безпрецедентна сума 
- $35 мільярдів, а жителям ряду країн за-
грожує голодна смерть. Локок звернувся 
до донорів із закликом про надання до-
бровільних внесків на гуманітарну діяль-
ність ООН для допомоги жителям 56 країн 
світу, які постраждали в ході конфліктів, 
стихійних лих і пандемії. У числі реципі-
єнтів - жителі нашої країни. Для України 
на гуманітарну допомогу ООН запросила 
у донорів $168 млн. 

чоловіка вагою 300 кг 
виносили з дому краном

У Франції довелося залучати кран і 
розбирати стіну будинку, щоб евакую-
вати в лікарню чоловіка вагою 300 кг. 
Ален Панаб’єр страждає на ожиріння. Його 
витягли з будинку краном після того, як 
пролежав, не рухаючись, більше року. Про 
це пише The Daily Mail. 53-річний Панаб’єр 
опинився в пастці на 2-му поверсі свого 
будинку в місті Перпіньяні після того, як 
впав і зламав ногу в липні 2019-го. Чоло-
віка не можна було перемістити в лікарню 
сходами, бо не пролазив у двері. Після па-
діння Алена годував і мив брат. Нарешті 
міській владі вдалося евакуювати його 
до лікарні. До операції залучили понад 50 
осіб - поліцейських, пожежників і медиків.

2020 рік став одним 
із найспекотніших

2020 рік, наймовірніше, увійшов до 
трійки найтепліших за всю історію спо-
стережень. За даними Всесвітньої метео-
рологічної організації ООН - ВМО, цей рік 

може побити рекорд 2016-го, повідомляє 
France 24. «Середньосвітова температура 
2020-го буде приблизно на 1,2 градуса ви-
щою за доіндустріальний рівень», - сказав 
генсек ВМО Петтері Таалас. 2020-ий став 
роком нових погодних явищ та екстре-
мальних температур, особливо в Арктиці. 
В Австралії, Сибірі та на західному узбе-
режжі США масивно горіли ліси, а в дея-
ких частинах Африки та Південно-Східної 
Азії спостерігалися сильні повені. У США 
закінчилися назви для ураганів - їх було 
забагато.

у чехії винайшли папір, 
здатний знищити коронавірус

Епідемія коронавірусу стала ви-
кликом для всього людства. Крім фар-
мацевтичних компаній, які б’ються над 
розробкою ефективної вакцини, вчені 
шукають альтернативні способи протидії 
пандемії. Так, винахідники в Чехії заявили 
про новий спеціальний склад паперу, який 
має антисептичні властивості - матеріал 
здатний знищувати бактерії і віруси, що 
потрапляють на його поверхню, пишуть 
Коментарі. Вчені припускають, що такий 
папір буде затребуваний при виготовлен-
ні грошових купюр, документів, квитків 
тощо. Він має антибактеріальні властиво-
сті. Секрет нового паперу в тому, що його 
просочують разом із хімічними речовина-
ми наночастинками срібла і цинку.

Матеріал, за заявою винахідників, аб-
солютно безпечний для людини.  Протя-
гом однієї хвилини з його поверхні зникає 
99% мікробів. Додаткові випробування 
дали дивовижний результат - протягом 
10 хвилин загинуло 70% частинок коро-
навірусу, а за 30 хвилин вони зникли пов-
ністю. 

Time назвав 2020 рік 
найгіршим в історії людства
Американський журнал Time наз-

вав 2020 рік найгіршим в історії. Люд-
ству раніше доводилося переживати тем-
ні часи, але ніхто із жителів сьогодення 
не опинявся у такому епіцентрі халеп. 
«Якби 2020-ий був фільмом, глядачі, во-
чевидь, захотіли б вимкнути його вже че-
рез хвилин 20», - написала кінокритикиня 
Стефані Захарек. За її словами, головною 
загрозою для людства цьогоріч була без-
порадність. Вона дестабілізувала стано-
вище фактично кожного жителя Землі. 
Люди зрозуміли: коронавірус нікуди не 
зникне. «Американці знають: можна пе-
ремогти будь-яку кризу. Однак загрози 
такого масштабу не доводилося пережи-
вати від часів Другої світової війни. Одно-
го дня люди застрягли вдома. Єдина аль-
тернатива - життя у соціальних мережах. 
Відчуття несправедливості паралізува-
ло. Невидимий ворог прагнув розділити 
людей. І йому це вдалося», - зазначила 
Захарек. Також голод став головною те-
мою 2020-го, кинувши виклик навіть за-
можним країнам. А ще місяцями люди не 
могли приборкати пожежі в Австралії, на 
Заході США… Здавалося, що Апокаліпсис 
вже розпочався…

від експрезидента сРсР 
Горбачова відмовилися родичі

До колишнього президента СРСР 
Михайла Горбачова перестали приїж-
джати родичі, найближчою для нього 
людиною залишився помічник, який 
допомагає знесиленому та хворому 
політику. У документальному фільмі Ві-
талія Манського «Горбачов. Рай» експре-
зидент розповів, що його більше не від-
відують онучки та від нього відмовилася 
родина, повідомляє New Format. 

Горбачов живе в підмосковному служ-
бовому будинку, наданому йому в довічне 
користування. Будівля 
оточена високим парка-
ном з колючим дротом і 
камерами відеоспостере-
ження.

Депутати отримають понад 
100 000 грн. на премії помічникам

Кожен нардеп отримає по 100 тисяч 
гривень до Нового року. Кошти призна-
чені на виплату премій для їхніх помічни-
ків, пише ICTV. Рада ухвалила відповідну 
постанову. У пояснювальній записці до до-
кументу зазначається, що у кошторисі ВР 
через економію утворився надлишок. Тому 
депутати вирішили спрямувати кошти на 
стимулювання праці помічників-консуль-
тантів. Сума виділених коштів на одну особу 
- 50 прожиткових мінімумів, встановлених 
на 1 січня 2020 року (2027 грн.), тобто 101 
350 гривень.

що думають українці 
про розвиток держави

73,2% українців вважають, що події 
в країні розвиваються в неправильному 
напрямку. Про це свідчать результати опи-
тування Центру «Соціальний моніторинг», 
передає УНІАН. Найгірше оцінюють ситу-
ацію жителі Донбасу - 84,1%. Майже такі 
ж відповіді дали 78,3% респондентів із пів-
денного регіону країни, 74,8% - із західного, 
73,3% - зі східного та 68,5% - із центрального.

Народжуваність в україні 
постійно зменшується

За 30 років незалежності України 
народжуваність постійно зменшується. 
Цьогоріч цей показник впав удвічі, повідом-
ляє Держстат. В Україні найвищий показник 
народжуваності був у 1990 році - з’явилися 
на світ 657,2 тисячі дітей. А у вересні 2020-
го в країні народилися лише 220,6 тисячі 
малюків.

борги за комуналку 
сягнули 56,1 мільярда

У жовтні заборгованість українців за 
компослуги склала 56,1 мільярда гри-
вень. Це - на 1,7 мільярдів більше, ніж міся-
цем раніше. Загалом, рівень оплати компо-
слуг за жовтень становить 81,2%. Українці 
сплатили 9 мільярдів, хоча отримали пла-
тіжки на 11 мільярдів, свідчать дані Дер-
жстату. Заборгованість за типами послуг 
ЖКГ виглядає таким чином: за поставки і 
розподіл газу - 22,4 млрд. грн.; за постачання 
теплової енергії та гарячої води - 16,7 млрд. 
грн.; за централізоване водопостачання і 
водовідведення - 5,7 млрд. грн.; за поставку 
і розподіл електроенергії - 5,1 млрд. грн.; за 
управління багатоквартирним будинком - 
5,1 млрд. грн.; за надання послуг з вивезен-
ня побутових відходів - 1,1 млрд. грн.

скільки українців не знають хто 
такі Разумков, шмигаль і єрмак

Третина українців не знає хто нині 
керує урядом, Верховною Радою та очолює 
Офіс Президента. Натомість, справа з екс-
прем’єрами значно краща. Про Володими-
ра Гройсмана та Арсенія Яценюка не чули 
лише, відповідно, 7% та 4% респондентів. 
Такі результати опитування соціологічної 
групи «Рейтинг». Соціологи досліджували 
рівень довіри до політиків, який виявив, що 
українці обізнані радше з політиками по-
передніх каденцій, ніж із представниками 
чинної влади. Так, 42% українців не чули 
про главу Офісу Президента Андрія Єрмака; 
35% опитаних не знають, хто такий Дмитро 
Разумков (спікер парламенту); 34% респон-
дентів нічого не знають про Дениса Шми-
галя, який обіймає посаду прем’єр-міністра. 
Однак всі учасники дослідження знають, 
який президент керує країною зараз та його 
попередника.

Діти загиблих військових 
безкоштовно 

харчуватимуться у школах
Діти, один із батьків яких загинув чи 

пропав безвісти під час війни на Донба-
сі, харчуватимуться безкоштовно в за-
кладах освіти. Закон підписав президент 
Володимир Зеленський. Мета - підвищити 
рівень соціального захисту дітей загиблих 
військових, повідомляє пресслужба Офісу 
Президента. Забезпечити безкоштовним 
харчуванням мають органи державної вла-
ди та місцевого самоврядування. Саме у 
їхньому підпорядкуванні перебувають дер-
жавні та комунальні заклади дошкільної, 
загальної середньої, професійної чи фахової 
передвищої освіти. Закон набирає чинності 
1 січня 2021 року.

кому народ довіряє найбільше
Українці найбільше довіряють ве-

теранам АТО/ООС, волонтерам, Зброй-
ним силам і лікарям. Про це свідчать ре-
зультати опитування Центру «Соціальний 
моніторинг», передає УНІАН. Найбільше 
довіряють ветеранам АТО/ООС - 43,9%, во-
лонтерам - 41,7%, Збройним силам - 37,5%, 
лікарям - 33%. Мінохорони здоров’я укра-
їнці не довіряють - баланс довіри/недовіри 
становить 24,8%.  Недовіру має і Верховна 
Рада, - 59,7%, Кабмін, - 52,4%, Нацбанк, - 
49,8%, президент Володимир Зеленський, 
-16,3%. Серед правоохоронних органів най-
більший негативний баланс має прокура-
тура - 58,1%, Нацполіція, - 36% та Служба 
безпеки, - 24,8%.

що буде з цінами на гречку
Експерти прогнозують: ціна на греч-

ку найближчим часом не зростатиме. 
Вартість крупи в магазинах коливається від 
37 до 60 гривень. Цьогорічний врожай греч-
ки - найбільший за останні 5 років. Зібрали 
майже 106 тисяч тонн, повідомляє ТСН.ua. 
«Нинішні ціни вищі минулорічних на 30 від-
сотків, бо в 2018-2019 маркетингових роках 
площа посівів цієї культури скоротилась на 
60 відсотків. Тому в 2019-2020 маркетин-
гових роках гречки на ринку було мало. Як 
наслідок, ціна підскочила», - розповів еко-
номіст Олег Пендзин. Крім того, не сіють 
гречку тому, що не вигідно. «Гречку великі 
агрохолдинги не вирощують, бо вона не є 
загальносвітовим товаром, як пшениця чи 
жито. Практично все, що виробили, ми з’їда-
ємо», - пояснив він.

Тариф на електроенергію 
планують підвищити вчетверте

Нацкомісія, що здійснює регулюван-
ня у сферах енергетики і компослуг, про-
понує підвищити тариф НЕК Укренерго 
на передачу електроенергії в 2021 році 
до 324,81 грн/МВт-год. Відповідне рі-
шення планується прийняти на засіданні 9 
грудня. Чим викликано ще більше зростан-
ня тарифу в НКРЕКП не пояснюють, пише 
Оглядач. У цьому році це вже 4-те підвищен-
ня тарифу на передачу електроенергії. За 
словами експертів, це може призвести до 
закриття промислових підприємств, збіль-
шення безробіття, падіння економіки, а та-
кож до чергового зростання цін на товари і 
послуги.

Перекази заробітчан 
майже на торішньому рівні

Обсяг приватних грошових переказів 
в Україну з-за кордону за жовтень цього 
року склав $1 млрд. 063 млн. Це лише на 
$11 млн. менше, ніж роком раніше ($1074 
млн), свідчать дані на сайті Нацбанку, пише 
видання Аспекти. При цьому за січень-жов-
тень обсяг переказів склав $9 млрд. 555 
млн, що на $220 млн. менше, ніж роком рані-
ше ($9775 млн). НБУ враховував у своїй ста-
тистиці як офіційні, так і неофіційні канали 
надходження грошей. У січні-жовтні нефор-
мальними каналами в Україну було перека-
зано $3 млрд. 561 млн. Як повідомлялося, в 
першій половині 2020-го грошові перекази 
заробітчан почали падати з початком коро-
накризи. Але вже за підсумками червня об-
сяг переказів із-за кордону почав зростати. 

Україна Світ

ольга чоРНа.
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Грудень – особливий 
місяць. Він хоч і холодний, 
але багатий на теплі 

свята і щирі емоції. Вогні 
ялинки, запах мандаринок, 
подарунки і зустрічі з рідними. 
Це просто неймовірна пора 
і чудова можливість робити 
добрі справи. Адже не у всіх 
людей є затишна домівка, де 
можна поставити ялинку, де 
родина може здійснити мрію 
маляти на свято Миколая. Цей 
рік був непростий і багато 
сімей зіткнулися з різними 
труднощами. Тому святковий 
грудень – це чудова можливість 
долучитися до благодійних 
ініціатив і допомогти тим, хто 
цього потребує. 

У Тернополі працює офіс Святого 
Миколая у Домі святого Антонія поряд 
із собором Святого Петра. У храмі вже 
десять років поспіль у передсвяткову 
пору встановлюють особливу ялинку, 
яка прикрашена листами до Миколая. 
Їх може взяти кожен охочий і зробити 
добру справу, здійснивши мрію дити-
ни. У листі – детальна інструкція, що 
потрібно зробити. 

- Акцію «Листи до Святого Мико-
лая»  організовує спільнота «Фран-
цисканська Молодь», яка діє при па-
рафії собору, - розповідає ініціаторка 

акції Ірина Юркевич. - Десять років 
тому ми розпочинали з 50 листів, а на 
сьогодні їх вже понад 600. Листи до 
Чудотворця пишуть діти-сироти, на-
півсироти, діти з інвалідністю, малоза-
безпечені, онкохворі, переселенці, діти 
воїнів АТО, малюки з багатодітних ро-
дин з проханнями як духовними, так і 
матеріальними. Ми починали з нашої 
парафії, зверталися у прилеглі шко-
ли, аби там збирали листи. А сьогодні 
вийшли вже не лише за межі міста, а й 
області. У нас є листи від вихованців 
школи-інтернату Нового села Підво-
лочиського району та санаторної шко-
ли-інтернату у місті Щастя на Луган-
щині.

У своїх листах діти просять різне. 
Кожен з них – такий щирий і щемли-

вий. Ось рядки з листа з красивим зи-
мовим малюнком. 

«Любий святий Миколаю! Я була 
чемна дівчинка, старалася слухати 
маму і тата, робити добрі справи. По-
молися, будь ласка, щоб люди не хворі-
ли, щоб на землі був мир. А мені нічого 
не потрібно. Якщо хочеш зробити мені 
приємне, то хай це буде сюрприз». 

«Добрий день, Миколаю! Я дити-
на-сирота. У мене є мрія отримати 
на Миколая теплі шкарпетки, труси, 
рукавиці, шапку, конструктор лего, 
солодощі, фрукти і теплу кофту. Дуже 
дякую». 

Ірина зізнається, за час, відколи 
спільнота проводить акцію, було бага-
то хвилюючих моментів та особливих 
історій. 

- Так цінно, коли наречені замість 
квітів для себе, просили гостей прине-
сти іграшки для цих діток, - додає Іри-
на. - Коли сім’я дитинки, яка ще недав-
но лікувалась від важкої недуги і чий 
лист висів у нас на ялиночці, а сьогодні 
вона одужала,  тепер здійснює чиюсь 
мрію. Також був лист, у якому хлопчик 
дякував Святому Миколаю за те, що 
його мама одужала. Адже минулого 
року він дуже просив його у листі про 
це.  Це так чудово, коли люди  жертву-
ють щось для когось, бо це насправді 
приносить багато радості і щастя.

Організатори щороку хвилюються, 
чи вдасться купити подарунки усім ді-
тям. Але з кожним разом, коли листів 
більшає, то і з’являється більше благо-
дійників. Бувало, люди по кілька разів 
приїздили у храм, аби взяти лист, бо 
їх дуже швидко розбирали. Долучили-
ся до акції і жителі з різних куточків 
України – вони передавали пакунки 
поштою. А також з Ізраїлю і Швеції. 
Цьогоріч вдалося придбати дарунки 
понад 600 маленьким мрійникам. 

Речі, які благодійники приносять, 
до свята зберігають в офісі святого 
Миколая. На кілька тижнів кімната пе-
ретворюється у справжнє царство по-
дарунків і здійснених мрій. Волонтери 
ретельно перевіряють пакунки. Якщо 
якогось подарунка не вистачає – його 
докупляють учасники спільноти. Зби-
рають кошти, проводячи різні заходи. 
Нещодавно організували благодійний 
ярмарок та аукціон, де пригощали лю-
дей випічкою, продавали різні вироби. 

Ще сьогодні долучитися до цієї  до-
брої справи може кожен. У захристію 
собору можна приносити  до 14 грудня 
дитячий одяг, канцелярське прилад-
дя, іграшки, а також, книги, солодощі, 
фрукти і добровільні пожертви. Пода-
рунки розвозять 18 грудня у домівки. 

Хай святий Миколай надихне кож-
ного з нас на добрі справи, щоб у світі 
було більше щасливих 
людей! 

Фото надані 
Іриною Юркевич. 

ЗдійСни диТячУ мрію і відчУй 
Себе СвяТим миКолаєм

у тернопільському храмі вже 10 років працює унікальний офіс 
чудотворця, який допомагає людям робити добрі справи

юля ТоМчишиН.
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Квіти чорнобривців 
спершу дещо 
прив'ялюють, а 

тоді сушать у затіненому 
місці. Опісля зберігають у 
сухому місці, в картонній 
коробці, наприклад. 
якщо додати квіти до 
узвару, такий напiй сприяє зміцненню імунітету 
і профілактиці застудних недуг. Коли готуєте 
салати, то гілочку чорнобривців обов'язково 
дрібненько туди ж наріжте, щоб забезпечити 
організм різноманітними вітамінами.

Лікарські властивості чорнобривців допомагають при ба-
гатьох недугах. Запах  у чорнобривців досить специфічний, але 
це не заважає квітці заспокоювати нервову систему і лікувати 
від стресів. Чорнобривці отримують від землі чимало корисних 
речовин, які дозволяють запобігати катаракті. Настої з квітів - 
прекрасні пото- і сечогінні засоби. Чорнобривці допомагають 
знімати запалення і боротися з бактеріями. 

Народна медицина рекомендує спробувати лікування чор-
нобривцями людям, що страждають від проблем з підшлун-
ковою залозою. Лікувальні властивості чорнобривців допома-
гають при діабеті. Додавши кілька квіточок в чайну заварку, 
можна отримати справжній цілющий напій. Такий чай допомо-
же зміцнити імунітет і побороти простудні та вірусні захворю-
вання. Чорнобривці можна і потрібно додавати в їжу людям із 
захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Квіти нормалі-
зують травлення і приведуть в порядок загальне самопочуття.  
Особливі рецепти дозволяють з допомогою чорнобривців зни-
жувати тиск. Послужний список цих простеньких квіточок до-
сить великий, але навіть це далеко не повний перелік переваг 
чорнобривців. 

Квіти відновлюють шкіру після ран та опіків; лікують стома-
тит і ангіну; позбавляють від запорів; нормалізують стан судин. 
Також здатні зарадити, якщо випадає волосся. Залийте окропом 
висушені листочки зі стеблами чорнобривців. Коли настоїться, 
то процідити настій і змочити ним волосся на півгодини, тоді 
помити і знову сполоснути цим настоєм. 

Настій з квітів чорнобривців допомагає, якщо болять колін-
ні суглоби перед зміною погоди. Візьміть 4 ложки висушених і 
подрібнених квіточок, покладіть у каструлю і залийте літром 
трохи охололого окропу. Закрийте й обгорніть, щоб настояло-
ся. Коли рідина у каструлі охолоне, процідіть її, відтисніть квіти 
і протягом дня випийте цей настій. Курс - три місяці. Щороку 
можна повторювати курс лікування.

Найпопулярніші рецепти
Щоб знизити рівень цукру в крові, досить приготувати на-

стій з чорнобривців: одна квітка заливається склянкою окропу. 
Вживати потрібно чотири рази на день по чверті склянки. 

З чорнобривців, оливкової і мигдалевої олій можна приготу-
вати м'який бальзам для губ. Суміш з декількох квітів, полови-
ни склянки оливкової і столової ложки мигдалевої олії настою-
ється близько двох тижнів. 

Лікувальні властивості з квітів чорнобривців роблять інга-
ляції просто чарівними. Засіб допомагає навіть при хронічній 
формі гаймориту. Додайте в чайник кілька бутонів і починайте 
дихати ротом. Дуже скоро дихання стане більш вільним. 

Свіжовичавлений сік чорнобривців допомагає позбутися від 
хворобливих відчуттів, набряку та свербежу після укусів комах. 

Квіти допомагають і знімати стреси. Для поліпшення само-
почуття у ванну з водою потрібно додати кілька квіточок або 
крапельок олії з чорнобривців. Настій квітів ефективний при 
аскаридозі і деяких інших глистових інвазіях. На 1 ст. л. сиро-
вини 300 мл окропу. Настоювати півгодини. Приймають настій 
тричі на добу по 2 ст. л. Вигнати аскарид і гостриків допоможуть 
і свіжі квітки чорнобривців, яких потрібно з'їдати перед сном по 
5 штук для дорослих. 

З роками цей слиз на-
копичується, і якщо 
тіло не справляється зі 

своєчасним очищенням, слиз 
починає заповнювати всі по-
рожнини нашого тіла. В першу 
чергу страждають легені, брон-
хи, шлунок. Коли слизу назби-
рується багато, він піднімаєть-
ся нагору і виходить через ніс 
чи горло. Часті простудні та 
інфекційні захворювання, хро-
нічна втома, сонливість, апатія 
можуть вказувати на загальну 
зашлакованість організму, ве-
лику кількість токсинів й інших 
шкідливих речовин, з якими 
організм не в змозі впоратися 
сам. Коли організм намагаєть-
ся вивести слиз, починається 
кашель, температура, нежить, 
з'являються мішки під очима. 

При виникненні цих симп-
томів ми відразу починаємо 
реагувати на них за звичним 
сценарієм: нежить - капаємо 
краплі в ніс, температура - зби-
ваємо аспірином, а якщо нас 
атакує ще й кашель, то при-
ймаємо антибіотики. Але такий 
спосіб аж ніяк не звільняє наш 
організм від проблеми. Слиз 
через деякий час продовжує 
накопичуватися у нашому орга-
нізмі. З часом він стає ще біль-
ше щільнішим і вже зі звичайно 
білого відтінку переходить у 
жовтий, коричневий і навіть зе-
ленуватий. Він обволікає стінки 
нашого організму, кишечника і 
розмножує мікроби, цей слиз 
стає "посередником" між вжи-
ваною нами їжею та кровонос-
ною системою. Наше тіло стає 
пристанищем усіляких мікро-
організмів. 

Якщо ми змінюємо свій 
раціон і починаємо віддавати 
перевагу їжі з вітамінами, на-
приклад овочам, фруктам, спо-
живаємо менше хімічних, нена-
туральних і варених продуктів, 
то цим «падальщикам» вже не 
так легко множитися, почина-
ється процес детоксикації орга-
нізму - виникає головний біль, 

блювота, нудота та пронос, ко-
трі є наслідком очищення. 

Найефективнішим методом, 
який допомагає вивести слиз 
та мікроби, є вживання свіжо-
го імбиру. Для цього потрібно 
очистити невеликий шматочок 
кореня імбиру, нарізати його 
тонкими кільцями, так щоб 
вийшла приблизно чайна лож-
ка, і залити окропом. Після того 
як напій настоїться і трохи охо-
лоне, можна додати 1 ч. л. меду 
і видавити трохи соку лимона. 
Пити напій потрібно теплим 
протягом усього дня, бажано за 
півгодини до їжі. 

Щоб вивести скупчення 
слизу в шлунку і кишечнику, 
можна виконати очищувальну 
процедуру. Знадобиться 1 ч. л. 
чорного перцю горошком, його 
потрібно, не розжовуючи, про-
ковтнути і запити склянкою 
чистої води. Для кращого очи-
щення організму цю процедуру 
потрібно виконувати ввечері, 
до 18:00, і тільки між прийома-
ми їжі. Загальний курс проце-
дур становить 7 днів, з періо-
дичністю виконання через два 
дні на третій. 

Не менш дієвим засобом, 
що дозволяє очиститися від 
шкідливого слизу, є лимон і 
хрін. Потрібно видавити сік з 5 
лимонів і додати до нього 150 г 
попередньо розтертого хрону, 
після чого добре перемішати. 
Отриману суміш необхідно при-
ймати по чайній ложці натще і 
перед сном. 

Серед лікарських рослин, 
які дозволяють очистити ор-
ганізм від слизу, варто виділи-
ти наступні: квітки ромашки; 
соснові і кедрові бруньки; ли-
стя евкаліпта, чорної смороди-
ни і м'яти; шишки хмелю. З них 
роблять настоянки і чаї. Можна 

спробувати такий збір: столова 
ложка липового цвіту і 2 ч. л. 
кореня солодки заварити ок-
ропом, залишити на півгодини 
настоятися, процідити і пити 
гарячим по 150 мл перед сні-
данком, обідом і вечерею. Курс 
повного лікування - 30 днів. 
очищаємо кишечник 

За 70 років життя через ки-
шечник проходить 100 тонн їжі 
і 40 тисяч літрів рідини. Під-
сумок: в кишечнику накопи-
чується більше 15 кг калових 
каменів, токсичних відходів 
життєдіяльності, що отруюють 
кров і завдають непоправної 
шкоди нашому організму. Про 
те, що кишечник забруднений, 
свідчать: часті запори, пору-
шення обміну речовин, цукро-
вий діабет, алергії, зайва або 
недостатня вага, хвороби філь-
труючих органів нирок і печін-
ки, хвороби слуху і зору, шкі-
ри - волосся - нігтів, системні 
захворювання, починаючи від 
артриту і закінчуючи раком. За 
допомогою клізм відбуваєть-
ся очищення тільки невеликої 
ділянки товстої кишки (40-50 
см). 

Застосування по 1-2 десерт-
них ложок борошна з насіння 
льону дозволяє протягом двох-
трьох тижнів очистити товстий 
і тонкий кишечник від багато-
річного слизу і калових каменів, 
паразитів. При цьому зберіга-
ється мікрофлора кишечника. 
Ця методика сприяє швидкій 
нормалізації ваги і спалюванню 
жирових відкладень. Борошно з 
насіння льону повинне бути сві-
жим. Показання до застосуван-
ня: запальні процеси слизових 
оболонок верхніх дихальних 
шляхів, шлунково-кишкового 
тракту, гастрити, коліти, вираз-
кова хвороба шлунка та дванад-
цятипалої кишки, захворюван-
ня сечовивідних шляхів - пієліт, 
цистит надлишкова маса тіла, 
порушення ліпідного обміну. 
Також можна вживати у поєд-
нанні з кефіром та імбиром. 

Зцілитися можна, 
використовуючи з 
цією метою дари 

природи

Наприклад, настій хрону допоможе здолати 
грип і застуду. Треба 1 ч. л. свіжоподрібнено-

го кореня рослини залити склянкою води, настояти 
добу, процідити і вживати по 1 ст. л. (діти – по 1 ч. л.) 
3 рази на день. Можна використовувати настій для 
промивань і компресів, якщо довго не гояться рани і 
трофічні виразки. Це сприяє їх швидкому загоєнню.

Якщо 3 рази на день протягом 3 тижнів випи-
вати перед їжею по півсклянки свіжовичав-

леного картопляного соку, можна впоратися з запо-
ром, стійким головним болем, зупинити розвиток 
гастриту, виразки шлунка і дванадцятипалої кишки, 
а також нормалізувати роботу підшлункової залози. 
Картопляну макуху, що залишилася після віджиман-
ня соку, використовують як примочки і компреси 
для якнайшвидшого загоєння ран і опіків. 

Ягоди калини, зварені з медом, їдять для усу-
нення задишки. При гіпертонії, нервовому 

збудженні, застуді та авітамінозі рекомендують про-
пустити через м’ясорубку разом з шкіркою і кісточ-
ками 1 кг ягід калини і 1 великий апельсин, перемі-
шати їх з 1,5 кг цукру і їсти це варення по 1-2 ст. л. 
вранці натще до одужання. 

Тиск при гіпертонії нормалізується, якщо 
щоранку натще з’їдати одне кисло-солодке 

яблуко, а щоденне вживання двох соковитих яблук 
попереджає розвиток атеросклерозу і інфаркту. З’їв-
ши яблуко на ніч, захистіть себе від безсоння. 

Гіпертонія відступить, якщо подрібнити разом 
зі шкіркою і кісточками, а потім змішати по 1 

ст. л. лимона, ягід журавлини або калини, 0,5 ст. л. 
плодів шипшини, 1 склянку меду і їсти по 1 ст. л. су-
міші вранці натще та ввечері перед сном. 

Неймовірно корисний гарбуз. Поріжте його на 
шматочки, складіть у посуд з товстим дном, 

додайте кілька порізаних половинками яблук, 2-3 
грона ягід калини, посипте все цукром або додай-
те за смаком мед, влийте трохи води і відваріть на 
дуже слабкому вогні. Їжте кашу щодня. Це підви-
щить імунітет, нормалізує обмін речовин, позбавить 
від закрепів, а чоловіків захистить від простатиту й 
аденоми. 

чоРНобРивЦі - 
здатні замінити 

дорогі таблетки, мазі 
та шампуні

як вивести слиз із організму? 
Надмірне утворення слизу в організмі - причина багатьох 

захворювань і запальних процесів.

РЕЦЕПТи ПРиРоДи На РіЗНі виПаДки жиТТя
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На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: 
Світлана Гнатюк, Марія Голишева, 

Руслана Чубик – керівники лановецьких 
комунальних закладів дошкільної освіти 

«Ромашка», «Сонечко», «Берізка».

гніздечко
Сімейне

Візерунками ніжними розцвіли вишиванки,
Холодний день усмішками зігріли ланівчанки,

Які дарують свою любов і тепло дітям, - 
Бо їхня професія найпотрібніша в світі…

–Ну, все! Терпець мій 
урвався! – галасувала Ольга, 
бігаючи по хаті. 
Вона то відчиняла шафу, 
щоб дістати Владові речі 
та спакувати у валізу, то 
знов зачиняла її, наче 
чужою рукою. Така злість 
її розібрала  після того, 
коли чоловік знову не 
приїхав додому ночувати. 
Уникаючи скандалу та 
зайвих запитань написав 
коротку есемеску: «Їду 
на нічне полювання» і на 
цьому його безсовісна місія 
участі в сімейному житті 
закінчилася.

А Оля … напекла, наварила, святко-
вий стіл накрила, бо ж як не як, двадцять 
років спільного життя, це вам не жарти. 
Хоча, пронеслися вони швидко, як ті груд-
неві хмари над головою…

Зустрілися вони на празнику в селі, 

де жила Оля. Їй тоді було усього сімнад-
цять. А Влад приїхав з міста до товари-
ша-однокурсника із яким навчався в еко-
номічному університеті.

Це було на Дмитра. Листопад встеляв 
землю золотими килимами. В селі пахло 
медовими пізніми яблуками. Сільські му-
зиканти грали запальних пісень, а Оля не 
могла відвести очей від високого, ставно-
го красеня з пшеничним волоссям. А він 
її не помічав. Запрошував до танцю інших 
дівчат, то витанцьовував у колі, хизую-
чись майстерними рухами. І лише коли 
свято біля опівночі завершувалося, Ми-
кола, який був Олиним далеким родичем, 

підійшов з Владом до дівчини, щоб позна-
йомити їх. Коли Влад взяв її руку у свою 
гарячу долоню і легенько стиснув, Олине 
серце пішло в п’яти. Зачарувавшись ним, 
вона й донині залишається закоханим ді-
вчиськом. 

Через рік вони побралися. Двох доне-
чок народили. У них вже свої сім'ї тепер, 
живуть окремо від батьків.

Оля з Вадимом побудували  гарний 
будинок у передмісті, залишилися жити 
вдвох. Влад пропадав у банку, де працю-
вав директором філіалу, а Оля, так і не 
здобувши вищої освіти, закінчила курси 
перукарів і працювала в салоні краси.

Іноді жінці здавалося, що чоловік нею 
зовсім не цікавиться. За вечерею, як не  в 
телевізорі, то в телефоні сидить, а вихід-
ними  – то на риболовлі, то на полюван-
ні з друзями пропадає. Приходить пізно, 
напідпитку. Може й має когось… А що?  
Зараз модно заводити молодих коханок. 
Дружина нехай дім тримає в порядку, їсти 
готує, а чоловік, то наче квартирант. Раз в 
місяць оплату здійснює, приносячи зарп-
лату. 

А де ж його ніжність, увага, любов, кві-
ти? Де? Що, сорокарічній жінці цього вже 

не потрібно? Ольгу аж перевертало від 
злості. 

– Я розлучуся з ним, – вирішила. – Буду 
краще сама жити, ніж так себе їсти. Знову 
ніч не спатиму, бо не можу без нього і все. 
Як та чорна хмара світ заступив.

Не спала. Телевізор дивилася. Пла-
кала. Думала. Згадувала юність. Вино 
розкоркувала. Взяла телефон. Написала: 
«Більше терпіти не буду. Все закінчено.» 
Після крапки хотіла поставити якийсь 
«смайлик», але передумала. Коли стало 
сіріти – заснула. Не чула, як повернувся 
чоловік.

Коли розплющила очі, побачила на 
столі розкішний букет червоних троянд. 
А біля нього – торт, шампанське і ще щось 
в маленькій рожевій коробочці. Чоловік 
порався на кухні. Ольга 
кинулася до телефону. 
В есемесці після крапки 
стояло ще дві. У неї від-
лягло від серця…

Ольга влаштувалася на 
фірму у їх містечку. 
Добре заробляла. 

Щомісяця вносила у сімейний 
бюджет щедру долю. А малу 
Наталочку обдаровувала 
модними одяганками, бантами, 
брошками, бо дівчинка дуже 
любила наряджатися. «Ти про 
себе подумай, доню. Он, пальто 
зносилося, в чобітках уже третю 
зиму ходиш, а Наталочка ще 
замала, аби вимагати щось», - 
не раз казала Таїсія. «Вона не 
вимагає, а просить. Це різні речі, 
мамочко», - піджартовувала Оля, 
яка ні для матері, ні для сестри не 
шкодувала нічого.

 
 Чистий струмочок кохання застру-

менів у серці Олі несподівано для неї са-
мої. Бухгалтером на їхній фірмі працю-
вав вродливий, стрункий хлопець, який 
приглянувся не одній дівчині. А йому 
сподобалася тиха, скромна Ольга, від не-
бесного погляду якої він починав затина-
тися. Якось несла Оля з базару важку сум-
ку. Олег її наздогнав: «Не годиться таким 
ніжним рученькам стільки кілограмів 
таскати. Давай допоможу, Олю», - сказав і 
взяв від неї сумку. Розмова попливла з уст 
хлопця легко, як хвилі тихої річечки. Олег 
розповів, що живе у найманій квартирі, 
тому мріє побудувати власний дім, де що-
вечора буде його чекати кохана дружина 
і діточки. «А ти, Олю, вийшла б за такого, 
як я?» - спитав, звівши на неї свої іскристі 
очі. Ольга зашарілася, почервоніла.  Вона 
не чекала такої розмови, засумнівалася, 
чи не жартує Олег?

   Вони стали зустрічатися. А через  
півроку – одружилися. Тихо, без  урочи-
стостей. У присутності свідків, Олегових 
батьків і Таїсії. Ольга з Олегом проживали 
у квартирі, яку Олег наймав, але щотижня 
вони навідувалися до Ольжиного дому. 
Олег порався на господарці, а Оля  - ва-
рила, пекла, щоб і їм на квартиру було що 
взяти, і матері з Наталею зосталося. Ма-
тір хвалила Олю за кулінарні здібності, 
тішилася зятем – тямущим, працьовитим, 
ввічливим. Олег веранду їм добудував, 
ремонт зробив.

    Непомітно котилися дні, місяці, 
роки. Наталя вступила в коледж, стала 
справжньою красунею. Оля часто сумку 
автобусом їй передавала. Обов’язково 
клала у неї гроші на дрібні потреби, бо се-
стра жалілася, що стипендії і тих, які мати 
дає, їй не вистачає. Оля вкотре перекону-
валася, що правильно вчинила колись, 
відмовившись далі навчатися. Бо навчан-
ня дорого обходиться. По сестрі бачить. 

     Олегові затвердили план під забу-
дову власного будинку. Разом з братами, 
що приїхали із Закарпаття, активно взяв-
ся за роботу. Через два роки, мов у казці, 
виріс будинок, на який заглядалися усі – 
сучасний фасад, візерунчасті двері, кам’я-
на огорожа, квітник… Тепер усе частіше 
Олег заводив мову про дитину. Нема при-
чини їм відкладати з цим, адже у їх ровес-
ників уже давно діти є. Звісно, Ольга не 
була проти. Не сумнівалася навіть тоді, 
коли фірму закрили і вони обоє залиши-
лися без роботи. 

    Якось Олег сповістив про те, що їде 
з братом Ігорем на роботу у Португалію. 
Мовляв, ще багато чого для їх дому по-
трібно, дитя народиться. З сумом у серці 
прощалася  Оля з чоловіком. Іще ніколи 
так тяжко не було. Не хотіла відпускати з 
обіймів.  Мов дитині, розціловувала його 
кучеряву голову, давала настанови, аби 
шанував себе, не встрявав у ніякі кон-
флікти. Усе-таки, це далека чужина. «Усе 
буде добре, Оленько. Бережи і ти себе. І 
нашу дитинку», - він притулив долоню до 
її живота.

Одного ранку Ольгу розбудив насти-
рливий дзвінок у двері. На порозі стояла 
заплакана мама. «Що сталося?» - стриво-

жилася Ольга, присадила матір в крісло. 
Подала склянку води. Мати розповіла, 
що Наталя з’явилася додому з великим 
животом, у супроводі свого кавалера. 
Виявляється, вона ще на першому курсі 
залишила коледж і весь цей час брехала 
їм обом. Тепер збирається одружитися 
зі своїм обранцем. «Ми стільки коштів 
вклали, аби вивчити її, а вона…» - не мог-
ла заспокоїтись матір.  Ользі занило біля 
серця. За своїми проблемами вона якось 
віддалилася із сестрою, не бесідувала з 
нею на дорослі теми, і ось як вийшло… 
Нічого, це ще не найбільший клопіт.  Го-
ловне,  аби було у них кохання, мир і зла-
года. А там – час покаже. Ніби відчувала, 
що справжнє горе поволі підповзає до її 
оселі. 

    Якось серед ночі розбудили Ольгу 
легенькі поштовхи у животі. О, Господи, 
це їх синочок, їх Артемчик уже нагадав 
про себе! Увесь день вона ходила щасли-
ва. Чекала вечора, коли зателефонує Олег 
і вона сповістить про радісну новину. Але 
о восьмій вечора, як завше, Олег не за-
телефонував. Мабуть, через зайнятість 
на роботі – розраджувала себе Ольга. Не 
лягала спати, аби не пропустити дзвінок. 
І він поступив. Але не від Олега. Телефо-
нував Ігор. Захлинаючись слізьми, сказав, 
що Олег загинув на будові. Під бетонною 
плитою, яка обірвалася з крана. 

    Цей період свого життя нині Ольга 
воліє не згадувати. Ці безкінечні два тиж-
ні, коли чекала на домовину з тілом чо-
ловіка, призвели до іншої трагедії – вона 
втратила дитину, їх з Олегом синочка. По-
хоронна процесія, натовп людей у чорно-
му, свічки і вінки з  траурними стрічками 
– усе це було, мов у жахливому сні. Вона, 
мов божевільна, втратила орієнтир у часі 
і в просторі. Щодня ходила з матір’ю, яка 
переїхала до неї, на кладовище і не хоті-
ла повертатися додому. Ридала, подумки 
сварилася з Олегом, що усе це його вина. 
Недарма вона не хотіла відпускати чоло-
віка в ту кляту Португалію. Так ні, не по-
слухав! А тепер залишив її одну. Без нього 
і їхнього синочка. Як їй жити з цим?

     Однієї ночі мати розбудила Ольгу. 
«В грудях пече. Дихати нічим», - пожалі-
лася. Стала задихатися. Другий інфаркт – 
і все, не стало матері, її розрадниці, сивої 
голубки, яка підтримувала свою доньку. 
А сама не витримала горя, яке звалилося 

на них. Ользі часом здавалося, що від роз-
пачу вона попаде у божевільню. Однак, 
доля, здається не втомилася її випробо-
вувати. Через п’ять років після смерті 
матері згорів її дім, побудований руками 
коханого чоловіка. Причина пожежі – за-
микання, - такий був висновок експертів. 

Ольга безпорадно вдивлялася у зга-
рище і заздрила душам своїх рідних, які 
уже витали в небесах. Не відала, як їй 
жити далі. Подумала про Наталю, свою 
сестру, яку залишив чоловік і сама вихо-
вує донечку Іринку. Звісно, вона прийме 
її. Усе-таки, це їх обох рідний дім. Вона 
Ольга, чимало коштів в нього вклала, а 
Олег багато тут добудував, переробив. Не 
могла ж Наталя цього забути…

    Через якихось два тижні Ольга збаг-
нула, як сильно вона помилилася, чека-
ючи співчуття від найріднішої людини. 
Випадково підслухала Наталчину розмо-
ву з донькою. Іринка просила купити їй 
нові туфельки. «Зачекай. Бачиш, лишній 
рот до нас приплентався. І апетит у твоєї 
тітоньки – ого-го. Може, надовго не зали-
шиться», - торохкотіла сестра. Якісь нез-
римі лещата стиснули за серце, шарпали 
кожну жилку у тілі Ольги. Вранці сказала, 
що йде на базар, а сама направилась до 
подруги, з якою колись разом працювала. 
Аня співчутливо вислухала Ольгу: «Живи 
у нас, скільки треба», - сказала. Згодом її 
чоловік Андрій разом із друзями відре-
монтували Ольжин дім за кошти, які зі-
брала громада. 

Час поступово заліковував рани, але 
не виліковував. Варто було Ользі пірну-
ти у спогади, як сердечна рана знову пе-
кла, кровоточила. А найбільше гризло її 
те, що стали чужими вони з Наталею, що 
не знайшлося для неї місця у рідній хаті. 
Якось перегортала Ольга світлини в аль-
бомі, як її спомини перервав сильний сту-
кіт у двері. На порозі стояла незнайома 
молода жінка з листком паперу в руках: 
«Я – санітарка з районної лікарні. Ваша 
сестра у важкому стані. Вірусне запален-
ня легенів, а вона запізно звернулася 
до лікарів. Самостійно лікувалася. Надії 
мало. Медсестра з інфекційного відді-
лення, де лежить Наталя, передала вам 
записку, яку писала під диктовку вашої 
сестри. Ось, візьміть». 

В Ольги все попливло перед очима. 
Тремтячими руками вона розгорнула ли-
сток. «Дорога сестричко, коли ти читати-
меш ці рядки, мене, мабуть, уже не буде 
на білому світі. Благаю, не залишай мою 
Іринку одну. Заміни їй мене. Прости, що 
не приютила тебе у нашій хаті. Не хочу 
відходити у вічність з тяжким гріхом і 
каменем на душі. Прощавай…» - йшлося 
у записці.

Разом із санітаркою Ольга сіла в таксі 
і поїхала в лікарню. Щоб сказати Наталі, 
що любить її і не тримає на неї зла. Але 
було вже пізно…

Марія МАЛІЦЬКА. 

1.

Життя – суєта суєт. Проблеми 
падають на наші плечі, як дощ, 
а ми, розв’язуючи їх, втрачаємо 

час, що летить зі швидкістю ракети. Так 
із дня в день – топчемо ряст…

Наш будинок чимось нагадує невеликий 
мурашник, а радше вулик, бо в  мурашнику тру-
дяться всі, а у вулику є ліниві, котрі лише ство-
рюють видимість, що працюють. Насправді вони 
тільки спостерігають за іншими. Хоча – це теж 
робота. Щоправда, надто своєрідна.

Баба Ніна – голова інформаційного бюро 
нашого дружнього мурашника. Їй 84, але в неї 
життєвої енергії  навіть більше, ніж у тих, кому 
за тридцять. Це – ходяча прибудинкова побуто-
во-пліткарська енциклопедія: відає про всіх меш-

канців  усе. І, здається навіть більше. Коефіцієнт  
корисної дії  спрямований на те, щоби пильним 
оком стежити за всіма сусідами і не пропустити 
щось важливе. Тільки-но сонечко поцілує ранок 
– бабуся Ніна зі свого пункту спостереження по-
повнює інформаційний ресурс, отримуючи не-
абияке задоволення від того, що саме вона воло-
діє найновішими звістками.

Учора мій Микола приліз додому, як мовить-
ся, без задніх ніг. І що ви думаєте? Баба Ніна не 
забарилася:

– Оксанко, як я тобі співчуваю! Це ж треба так 
напитися, щоби аж упасти в під’їзді, – мовила до 
мене. – Настя допомогла йому встати, провела  до 
квартири. Дивися, щоб наступного разу не завела 
до себе. Вона може… Ти така красуня, маєте гарні 

діти, а він лише про оковиту дбає. І щось похудав 
твій чоловік останнім часом. Може, захворів? – за-
питала буцімто співчутливо. 

– Має нове хобі, – засміялась я. 
– Нове що? – запитала навздогін…

2.

Галей Кривий – наш екстрасенс. 
Людина-загадка. Самооцінка 
зашкалює. На другому поверсі, 

де він мешкає, завжди гамірно. 
Якісь молодиці щодня вчащають до 
нього. Пройти неможливо. Регулярно 
навідується двометрова краля. 
Залишається на ніч, а то й на дві-три 
доби.

Я теж хотіла дізнатися, що таке екстрасенсо-
рика на практиці. Думаю –  не всі забули епоху 
Кашпіровського. Оскільки я огрядненька тітка, 
то вирішила похудати – на які би жертви не до-
велося піти. Чоловікові слова: «Скоро не влізеш у 
двері» зачепили, як то кажуть, за «живе». Виріши-
ла зустрітися з «великим екстрасенсом». У Терно-
полі не змогла потрапити на прийом, тож поїхала 
за ним до Львова. Приготувала дифірамби. Чека-
ла під дверима майже п’ять годин, і ось моя чер-
га… Зайшла… хотіла вимовити слово, аж раптом, 
як грім з ясного неба: 

– Чево прішла? 
– Хочу похудати, – заїкаючись,  мовила тихо, 

забувши підготовлені слова.
Він підняв руку, розправив п’ятірню й жестом, 

спрямував її мені в обличчя. А потому – заревів, 
мов лев:

– Нада меньше жрать! Вон атсюда!
Я, мов комета, вихором вилетіла з кімнати. 

Дорогою плакала. Микола іронічно запитував 
про результати поїздки. І що ви думаєте? Сідаю 

за стіл їсти – перед очима «п’ятірня Кашпіров-
ського» і: «Нада меньше жрать!» Мовчки відсу-
ваю їдло… Так день у день…  Психологічний трюк 
знайшов у моєму мозку  пристановище, урісся в 
мою свідомість, і ефективність даного процесу 
досягла зеніту – я висохла, неначе таранька. Те-
пер купую одяг у «Дитячому світі».

Але екстрасенсорика не залишала у спокої, 
тож завітала до Галея. Хотілося все-таки пере-
вірити його здібності на собі. Він водив, водив 
рукою мені перед очима, а я стою і хоч би що. 
Крутив правицею туди-сюди, щось шептав, а по-
тім розізлився на мене й хотів вигнати. Довелося 
підіграти… Вдаю, що заснула – аж захропіла, а він 
узявся помалу роздягати мене. Ледве вирвалася. 
Відтоді не йду – боюся. Хто знає, що в нього  на 
думці…

Василина ВОВЧАНСЬКА.
(Продовження у наступному 

«Сімейному Гніздечку»)

Невигадана історія

Оповідання

Життєві сюжети

Але було вже пізно…
   Хоч як не наполягала Таїсія, аби її старша донька кудись вступала, Оля 

категорично відмовилася. Для себе дівчина вирішила: хай згодом, потім, тільки 
не тепер, коли мати недавно повернулася з лікарні після інфаркту, а сестричка 

ще мала. Слід глядіти за нею, допомагати у навчанні, адже лишень у перший 
клас пішла. Їхній батько залишив сім’ю, коли Наталочці був рочок. Оля була на 

десять років старша від сестрички, і добре пам’ятає, як безутішно ридала тоді 
мати, благала батька опам’ятатися, але він, грубо відштовхнувши її, вибіг з 

хати. Ні, ліпше вона на роботу піде, щоб матері було легше.

Дві доставлених крапки

Раїса ОБШАРСЬКА

Мурашник двоногих
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ТЕРНоПілЬсЬкий ФуТбол

сПоРТаРЕНа

5 та 6 грудня відбулися матчі 12-го 
туру чемпіонату України з футболу.

Лідери турніру "Динамо" і "Шахтар" здо-
були різні перемоги. Кияни більше тайму 
провели в меншості після вилучення воро-
таря, а"Шахтар" не зазнав проблем у поє-
динку з "Минаєм".

На третє місце в таблиці вийшла "Дес-
на", змістивши полтавців з цієї позиції.

Результати матчів:
"Львів" - "Інгулець" - 1:1
"Шахтар" - "Минай" - 5:1
ФК "Маріуполь" - "Динамо" - 1:2
"Олімпік" - "Рух" - 3:1
"Десна" - "Ворскла" - 1:0

"Зоря"- "Дніпро-1" - 3:1
"Колос" - "Олександрія" - 1:1
Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фа-

хівців, визначила найяскравішого футбо-
ліста з усіх, які взяли участь у матчах 12-го 
туру. За підсумком голосування перемогу 
здобув нападник «Зорі» Артем Громов.

ліга чемпіонів
6 ГРУДНя НА ФУТбОЛЬНИх ПОЛях 

ТЕРНОПІЛЬЩИНИ ВІДбУЛОСя 
ТРИ ПОЄДИНКИ:

Група А: ФК «Таурів» (Козівський р-н) – ФК 
«Плотича» (Тернопільськийй р-н) – 3:7 
(2:0)

Група В: «Агроюніт-Захід» (Шумський р-н) 
– «Колос-Бровар» (Сидорів, Гусятинський 
р-н) – 0:2 (0:1)
Група С: ФК «Заруддя» (Зборівський р-н) 
– «Стандарт» (Вишгородок, Лановецький 
р-н) - 2:1 (0:1)

***
У групі А першість завоювала команда ФК 
«Плотича», ФК «Переволока» - друга, на 

третій позиції ФК «Таурів».
Група B: «Колос-Бровар», ФК «Вигнанка», 
«Агроюніт-Захід».
Група C: «Стандарт», ФК «Куропатники», 
ФК «Заруддя».
Група D: «Збруч», ФК «Зарубинці», «Говер-
ла».

ліга Тернопільщини 
6 грудня завершилася групова стадія 

Ліги Тернопільщини сезону-2020/21. За її  
підсумками визначилася вісімка команд, 
яка навесні  2021 року гратимуть в 1/4 фі-
налу.

У неділю відбувся один поєдинок Ліги 
Тернопільщини у групі «D». Господарям – 
ФК «Лісники», щоб пробитися до чверть-
фіналу обов’язково потрібно було перема-
гати «Обрій» з Ланівців з різницею в три 
м’ячі. Представник Бережанщини зумів 
святкувати перемогу, але вона виявилася 
мінімальною (1:0). Цього виявилося зама-
ло, що випередити суперника у турнірній 
таблиці. Отож, до 1/4 фіналу Ліги Терно-
пільщини потрапили: 

ФК «Вишнівець», ФК «Цвітова», «Олім-
пія» (Клювинці), «Галичина» (Чернихів-
ці), «Поділлля» (В. Березовиця), «Стрипа» 
(Купчинці), ФК «Івачів», «Обрій» (Ланівці).

* * * * * 
Український форвард Артем Мі-

левський може перейти у львівський 
"Рух".

У нинішньому сезоні він зіграв за 
брестське "Динамо" 35 матчів, забив 6 
голів та віддав 7 результативних пере-
дач. Його контракт з білоруським клу-
бом закінчується 31 грудня 2020 року. 
35-річний Артем Мілевський у 2000 
році змінив білоруське громадянство 
на українське. З 2002 до 2013 року ви-
ступав за київське "Динамо". За збірну 
України зіграв 50 матчів та забив 8 го-
лів.

* * * * * 
Стадіон "Сан-Паоло" в Неаполі пе-

рейменували на честь легендарно-
го аргентинського футболіста Дієго 
Марадони. На цій арені проводить 
домашні матчі чемпіонату Італії фут-
больний клуб "Наполі", за який ко-
лись виступав Дієго Марадона. Саме з 
аргентинським форвардом клуб двічі 
у своїй історії вигравав Скудетто. Ста-
діон вміщує 60 240 вболівальників. Це 
третій показник в Італії після "Сан-Сі-
ро" у Мілані та "Олімпійського" в Римі.

* * * * * 
3 грудня у швейцарському Ньйоні 

відбулося жеребкування "фіналу чоти-
рьох" Ліги націй 2020-2021. "Фінал чо-
тирьох" прийме переможець квартету 
А1 - Італія. Переможці півфіналів вий-
дуть у фінал, а національні команди, 
які програють - боротимуться в очній 
зустрічі за 3 місце. У півфіналах зігра-
ють: 6 жовтня 2021 - Італія – Іспанія;  7 
жовтня 2021 - Бельгія – Франція. 

* * * * *
На європейській першості у Софії 

(Болгарія) збірна України з боксу серед 
юніорів виборола 5 золотих, 4 срібні 
та 11 бронзових медалей та продемон-
струвала свій найкращий результат за 
всю історію виступів на турнірі. 

* * * * * 
Журнал Cosmopolitan визнав те-

нісистку Еліну Світоліну найкращою 
спортсменкою України 2020 року. У 
2020 році перша ракетка України здо-
була дві перемоги на турнірах WTA 
(Жіночої тенісної асоціації) у фран-
цузькому Страсбурзі та мексикансько-
му Монтерреї. 26-річна Еліна Світолі-
на займає п'яте місце в рейтингу WTA.

* * * * * 
У середу, 2 грудня, пройшли по-

єдинки 1/8 фіналу Кубка України 
2020/21. 

Результати матчів:
Верес – Маріуполь – 1:0
ВПК-Агро – СК Дніпро-1 – 0:5
Нива Вінниця – Колос – 0:4
Агробізнес – Ворскла – 1:0
Олександрія – Минай – 3:0
Десна – Зоря – матч відбудеться 16 

грудня
* * * * * 

Олімпійська чемпіонка українка 
Ольга Харлан вп'яте у кар'єрі очолила 
світовий рейтинг Міжнародної феде-
рації фехтування (FIE). Нагадаємо, на 
етапі Кубка світу в сезоні-2019/20 у 
французькому Орлеані Харлан заво-
ювала бронзову медаль, а після цього 
взяла два "золота" - в Солт-Лейк-Сіті, а 
також на Гран-прі Монреаля.

* * * * * 
У фінській Руці відбувся перший 

етап Кубка світу з лижної акробатики. 
У фіналі українець Олександр Абра-
менко, який тільки повернувся до 
стартів, виконав стрибок на 118.1 бала 
- стільки ж, як у росіянина Іллі Бурова. 
Але через додаткові показники (ви-
щий результат у попередньому раун-
ді) Буров опинився на третьому місці, 
Абраменко - четвертий.

* * * * *

4 грудня відсвяткував свій 57-й 
день народження легендарний україн-
ський стрибун з жердиною, а нині пре-
зидент НОК України Сергій Бубка. Він 
є автором 35 світових рекордів. Його 
результат - 6,15 м у приміщенні аж у 
2014 році перевершив француз Рено 
Лавіллені (6,16) на турнірі імені само-
го Бубки в Донецьку. Світовий рекорд 
на відкритому стадіоні (6,14 м), який 
було встановлено в італійському Се-
стрієре, протримався 26 років і був по-
битий лише в 2020 році молодим шве-
дом Арманом Дюплантісом (6,18 м).

Незважаючи на 6 світових чемпі-
онських титулів, Бубці лише одного 
разу підкорилися Олімпійські ігри. У 
Сеулі-1988 року він зійшов на верхній 
щабель п'єдесталу пошани. 

біаТлоН: за кілька 
кроків від медалей

3 грудня - спринт (чоловіки). У гонці брали 
участь 5 українських біатлоністів. Найкраще 
серед них виступив Артем Прима, який посів 
20 місце. За підсумками цієї гонки Прима та 
Підручний (посів 35-е місце) здобули очки, по-
трапивши до сорока найкращих біатлоністів. І 
саме вони відібралися до гонки переслідуван-
ня. Перемогу у спринті здобув норвежець Тар'єй Бо. Його брат Йоганнес 
посів третє місце. Другим у цій гонці став німець Арнд Пайффер.

3 грудня - спринт (жінки). Україну у цій гонці представляло п’ять бі-
атлоністок – Валентина Семеренко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Дар'я 
Блашко та Катерина Бех.

Перемогу у спринті здобула шведська біатлоністка Ханна Оберг. Фран-
цуженка Анаіс Шевальє прийшла другою із відставанням у 9 секунд, Пер-
ший подіум у кар'єрі здобула Ельвіра Еберг, молодша сестра Ханни стала 
третьою.

Найкращою з українок була Валентина Семеренко, яка з ідеальною 
стрільбою прийшла дев'ятою. Дар'я Блашко стала 18-ю, а Олена Підгрушна 
з одним промахом - 25-ю.

5 грудня - гонка переслідування (чоловіки). Перемогу здобув швед 
Себастьян Самуельссон. Другим став француз Фаб'єн Клод. Йоганесс Бо 
приїхав лише третім. Найкращим серед українців став Артем Прима - 26. 
Дмитро Підручний прийшов на фініш 38-м.

5 грудня - естафета (жінки). Збірну України представляли - Дар’я Блаш-
ко, Валентина Семеренко,  Віта Семеренко та Олена Підгрушна. Українки 
посіли 5 позицію.

Перемогу у гонці здобула збірна Швеція, француженки стали другими, 
німкені замкнули трійку найсильніших.

6 грудня - естафета (чоловіки). Збірну України представляли - Артем 
Прима, Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко та Богдан Цимбал. Наша ко-
манда посіла 10-е місце.

Перемогу здобула збірна Норвегії, другими стали німці. Трійку замкну-
ли представники Швеції.

6 грудня - гонка переслідування (жінки). У персьюті брали участь три 
українські біатлоністки, які здобули право на виступ у гонці за підсумками 
спринту. Валентина Семеренко на першій стрільбі припустилася аж трьох 
промахів, що її відкинуло з ТОП-10 на 46-е місце. Дар’я Блашко і Олена Під-
грушна на першому вогневому рубежі зробили по одному промаху, і опу-
стилися на кілька позицій нижче. 

Далі Блашко на трьох вогневих рубежах відпрацювала чисто і змогла ві-
діграти кілька позиції та фінішувати 12-ою. Підгрушна фінішувала 41-ою. 
Семеренко невдало відпрацювала на стрільбі та не змогла здобути очки у 
гонці. Перемогу здобула норвежка Тіріль Екгофф. Друге та третє місця від-
повідно посіли норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн та  шведка Ганна Еберг.

уПл: «Десна» вийшла на третє місце

У фінському Контіолахті 3-6 грудня відбувся 2-й етап Кубка 
світу з біатлону сезону-2020/2021.
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у Тернополі 
встановили 

ялинку

Уже зовсім скоро у 
Тернополі засвітять 
головну новорічну 

ялинку міста. Наразі ще 
тривають технічні роботи 
з влаштування святкової 
ілюмінації. Обіцяють 
облаштувати й інші зимові 
розваги. 

Як зазначає директор КП «Тер-
нопільміськсвітло» Олег Лехіцький, 
за декілька днів усі роботи з вста-
новлення та оздоблення новорічної 
ялинки завершаться. Працівники 
підприємства проведуть заміну лам-
почок на деяких гірляндах, встанов-
лять обгородження навколо ялинки 
для безпеки тернополян, апаратуру 
керування ілюмінацією та прикра-
сять зелену красуню іграшками. Цьо-
го року жителі та гості міста поба-
чать оновлену світлову програму ЗD 
- новорічної ілюмінації.

До слова, нещодавно завершили-
ся роботи з облаштування святкової 
ілюмінації на центральних водогра-
ях міста.

У сірі та холодні грудневі 
будні жителі містечка на 
Тернопільщині вирішили 

додати казковості центральним 
вулицям і прикрасити їх сотнями 
метрів гірлянд та тисячами 
різнобарвних вогників. Тому 
цьогоріч новорічно-різдвяні 
свята у бережанах точно будуть 
неймовірні. 

Ідея належить студенту-парамеди-
ку Ігорю Свірському, який навчається у 
тернопільському виші. Але, зважаючи на 
карантин, більшу частину часу з березня 
мешкає у рідних Бережанах, адже пари 
відвідує дистанційно. Тож, часто прогу-
люючись вулицями рідного міста, у ньо-
го з’явилася мрія зробити їх яскравіши-
ми та романтичнішими. Надихали Ігоря 
атмосферні різдвяні фільми. Підтрима-
ли задум хлопця у ГО «Рідне місто», во-
лонтером якої він є. 

- У приміщенні нашої громадської 
організації в ратуші  сім років поспіль 
розташовувалася «Майстерня святого 
Миколая», - розповідає волонтерка ГО 
«Рідне місто» Алла Соколовська. – Вже 
тоді ми почали створювати різноманіт-
ний святковий декор.  Далі долучилася 
міська рада – з’явилися новорічні олені, 
гірляндами прикрашали ратушу і части-
ну дерев на центральних вулицях. Цього 
року ми вирішили підтримати ініціати-
ву Ігоря Свірського і зробити святкове 
оздоблення міста значно  масштабні-
шим. Закликали людей принести старі 
гірлянди, які лежать без діла на горищі, 
зламані, які вони вже не використову-

ють і дати їм нове життя. 
Щовечора у ратуші збираються во-

лонтери і лагодять гірлянди, яких вда-
лося вже зібрати близько сотні. Долуча-
ються до роботи близько 10 бережанців. 
Хлопці працюють до ночі, аби встигнути 
зробити усе до свят. 

- Звичайно, є багато гірлянд, які по-
требують ремонту, там немає вилки, або 
ж перемикача режимів чи перегоріли 
лампочки, - розповідає Ігор Свірський. 
– Для нас дуже важливо, аби святкова 
ілюмінація була безпечна і працювала 
безперебійно. Тому ми дуже ретельно 
все перевіряємо. Люди приносять також 
велику кількість нових гірлянд і це дуже 
тішить. 

Волонтери планують прикраси-
ти ілюмінацією другий поверх ратуші, 
«одягти у вогники» дерева довкола неї, 
освітити годинникову вежу.

- Пандемія додала сірості у наші дні, 
- каже Алла Соколовська. - Звісно, цього 
року не буде великих святкувань, вулич-
них ярмарків. Прикрашання гірляндами 
міста – це чудова ідея для його нового 
сприйняття і створення святкового на-
строю. А ще це допомагає об’єднати лю-
дей довкола спільної справи. Згодом, під 
час прогулянок, люди ходитимуть між 
деревами і шукатимуть, де їх гірлянда. 
Важливо самим вміти створити свято, а 
не чекати, коли це замість тебе зробить 
держава чи якась установа. Ми поміти-
ли, що з кожною новою акцією та ініціа-
тивою вже більше людей долучається до 
спільної справи.

Вже незабаром у місті встановлюва-
тимуть ялинку. Традиційно у Бережа-

нах жива новорічна красуня. Цьогоріч 
її подарують жителі міста. Прикрасять 
ялинку незвичайними іграшками, які 
виготовили минулого року у центрі ди-
тячої та юнацької творчості. На них зо-
бражені архітектурні пам’ятки міста. А 
цього року виготовляють велику фото-
зону з оленями, адже на гербі Бережан 
зображена саме ця тварина. Для цього 
збирають серед містян частини фанери, 
яку можна було б використати на ство-
рення фотозони.  

Волонтери запевняють, це не одно-
річна акція для того, аби врятувати мі-
сто від карантину і сірості. Щороку кіль-
кість гірлянд збільшуватимуть. А ті, що 
є, після закінчення свят, відремонтують 
і збережуть до наступної зими. 

Ігор Свірський зізнається, у нього ще 
багато ідей щодо святкового оформлен-
ня міста. Цього року реалізувати все не 
встигне. Тому переконаний, це тільки 
початок. 

Бережанські волонтери радо чека-
ють на гірлянди. Приносити їх можна 
у "Відкритий простір РІДНЕ МІСТО" в 
ратуші або в магазин "Східний", ма-
газин та склад "Аркада", автомийка 
"LuxWash". За додатковою інформа-
цією можна зверта-
тися за тел. (097) 835-
10-91 ( Ігор Свірський), 
(096)172-52-52 (Алла 
Соколовська).

У Тернополі організовують 
два забіги заради добрих 
справ і гарного настрою

У суботу, 12 грудня, відбудеться забіг, 
де збиратимуть кoшти для благoдійнoї 
акції «Микoлай прo тебе не забуде». Їх 
витратять на пoдарунки пoтребуючим 
дітям Тернoпoля.

Цьoгo рoку бігoвий клуб Тернoпoля 
«Ternopil Running Club» дoлучається дo 
цієї ініціативи і запрoшує всіх небайду-
жих взяти участь в благoдійнoму забігу 
пoмічників Св. Микoлая. Учасники захo-
ду прoбіжать 1 км центрoм міста. Стар-
тують з Театрального майдану, біжать 
навколо скверу Т.Г. Шевченка, оминають 
драмтеатр та фінішують на Театрально-
му майдані. Така дистанція вибрана для 
тoгo, щoб дo акції мoгли дoлучитися не 
лише спoртсмени, а й всі oхoчі.

«Реєстраційний внесoк для участі в 

забігу 150 гривень (можна пожертувати 
більше, якщо маєте можливість). Зібра-
ні кoшти будуть витрачені на купівлю 
іграшoк для пoтребуючих дітей», – пові-
домляють організатори.

Зареєструватися можна за номером 
(097) 665-42- 35 Viber, Telegram (Андрій). 

Також Святий Миколай передав для 
учасників забігу сувеніри. 

До слова, благoдійна акція «Микoлай 
прo тебе не забуде» в Тернoпoлі прoвo-
диться 16-й рік пoспіль. Завдяки цій 
ініціативі щoрічнo діти з малoзабезпе-
чених та багатoдітних сімей, а такoж 

діти-сирoти oтримують пoдарунки, а 
разoм з ними відчуття свята та піклу-
вання.

А вже через тиждень після благодій-
ної дистанції у місті проведуть передно-
ворічний костюмований забіг Святих 
Миколаїв. 20 грудня на набережній Тер-
нопільського ставу відбудеться свят-
ковий старт. Початок реєстрації о 10.00 
год.  Розминка о 10.45 год.  Старт яскра-
вого дійства об 11.00 год. Дистанція – 5 
км. Зареєструватися можна у фейсбуці, 
заповнивши електронну анкету https://
docs.google.com/forms/d/1fCfSbo6r5rND
nHUlcApLKArsHL7en1D-4X2ZDKZB194/
edit. Також потрібно підготувати ново-
річний костюм чи елемент святкового 
образу. Кожен зареєстрований учасник 
отримає іменний стартовий номер. 
Участь безкоштовна.

nday.te.uaСуспільство

«мріємо, щоб нашУ раТУшУ бУло 
видно З КоСмоСУ»

У бережанах активні мешканці хочуть 
прикрасити гірляндами центр міста

На Театральному 
майдані розпочали 

монтаж ковзанки

святковий старт для всіх охочих
юля ТоМчишиН.



№48 (384) / 9 грудня - 15 грудня 2020 р. Програма ТБ Наш День14 nday.te.ua

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 02.55 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, 02.20 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

01.35 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Гранд готель».
15.10, 21.25, 00.00, 02.45 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
17.30 Пекельне вiдрядження.
18.55 Д/с «Дикi тварини».
19.55 Д/с «Тваринна зброя».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
00.05 Перша шпальта.
00.35 Т/с «Полдарк».
03.50 Д/ф «Гiдра».
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, 03.25 «ТСН».
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 02.20 «Життя 

вiдомих людей».
13.00, 14.20, 15.15 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Х/ф «Рiдня».
22.45 «Грошi».
00.00 «Дубiнiзми».
00.20 Х/ф «Я ти вiн вона».

Iíòер
04.10 «Легенди бандитської Одеси».
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».
10.00, 18.00, 19.00, 03.25 «Стосується 

кожного».
12.00 «Новини».
12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
15.45 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.00 Х/ф «Грошi на двох».
02.20 Х/ф «Секретний фарватер».

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, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
09.55, 13.15 Х/ф «Хоробре серце».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.15 Х/ф «Холодна помста».
16.55 Х/ф «22 милi».

18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.25 Т/с «Пес 6».
22.50 Свобода слова.
00.05 Х/ф «Слiпа лють».
01.50 Анти-зомбi.
ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.45 Т/с «Доктор Хаус».
07.30 Т/с «Комiсар Рекс».
09.35 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 «Обiйми брехнi».
23.05 Т/с «Вербна недiля».
01.15 Слiдство ведуть екстрасенси.
Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.20 Вар`яти.
08.20 Lе Маршрутка.
09.20, 19.00 Супер Топ-модель по-у-

країнськи.
12.00 Х/ф «Алiса в Країнi Чудес».
14.00 Х/ф «Алiса в Задзеркаллi».
16.20 Х/ф «Земля майбутнього: Свiт 

за гранню».
21.00 Т/с «Першi ластiвки. Zалежнi».
23.40 Х/ф «Я номер чотири».
01.40 Х/ф «Детройт».
02.55 Служба розшуку дiтей.

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».

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, 03.45 Реальна мiстика.
12.45, 05.30 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Iсторiя одного злочину.
17.10 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Роман з детективом», 9 

i 10 с.
23.30 Т/с «Мiй кращий ворог», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Мiй кращий ворог».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
10.35 Х/ф «Бiльше за життя».
12.15 Х/ф «Статус Бреда».
14.10, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
15.15 «Орел i решка. Морський сезон».
18.00 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєд-

няков».
00.00 Х/ф «Бабадук».
01.45 «Нiчне життя».
ÍТÍ
05.00 «Top Shop».
06.00 Х/ф «Наречений з того свiту».
07.15, 16.50, 20.50, 02.30 «Випадковий 

свiдок».
07.55 Х/ф «Iнтердiвчинка».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00 «Свi-

док».
12.50 «Таємницi свiту».
14.40, 03.10 «Речовий доказ».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 Х/ф «Смертельна стежка».
04.00 «Правда життя».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 19.15, 20.15 Одного разу 

пiд Полтавою.
10.15, 00.05 Країна У.
11.15 Т/с «Прибулець».
12.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстре-

мальний сезон.
13.15, 15.15 4 весiлля.
14.15, 16.15, 01.05 Панянка-селянка.
18.45, 19.45 Танька i Володька.
21.15 М/ф «Рiо».
23.05 Казки У.
02.20 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.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.45, 01.50 Правда життя.
09.45, 00.40 Речовий доказ.
10.55, 17.55 Сiяя: з нами у дику природу.
11.55 Пiд iншим кутом.
12.55 Скептик.
13.55 Cекретнi матерiали давнини.
14.55 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
15.55 Диво-винаходи.
16.55 Фестивалi планети.
18.55 Україна: забута iсторiя.
19.50 Бойовi кораблi.
21.50 Вуличний генiй.
22.40 Дива природи.
23.40 Таємницi королiвських вбивств.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Лимерiвна».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.15 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30, 02.45 «Зорянi долi».
12.05 Х/ф «Марко Поло».
15.45 Х/ф «Потяг поза розкладом».
17.10 Х/ф «Вантаж без маркування».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Повороти долi».
01.45 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.30 «ДжеДАI».
06.30 Т/с «Опер за викликом 3».
10.20 Х/ф «Ворота темряви».
12.10 Х/ф «Веселi канiкули».
14.10 «Загублений свiт».
18.15, 02.00 «Спецкор».
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Київ 2».
22.20, 00.10 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».
20.00 Т/с «Приватний детектив Маг-

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

ªâроñïорò
00.05 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC. 

Планiца. HS 240. Команди.
01.30, 08.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Валь д`Iзер. Чоловiки. Супергiгант.
02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кур-

шевель. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 1.

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

04.00, 09.30, 19.10 Снукер. Scottish 
Open. Фiнал.

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

10.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 
Пiтер ван ден Хугенбанд.

11.00, 13.30, 14.30 Олiмпiйськi iгри. 
«Foul Play».

11.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 
Едгар Гроспiрон.

12.00 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».
13.00 Футбол. Лiга чемпiонiв. Жереб-

кування.
14.00 Футбол. Лiга Європи. Жеребку-

вання.
15.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Уши Дiзль.
15.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Свiтлана Хоркiна.
16.00, 16.30 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiй-

ський момент».
17.00 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiйська 

єднiсть».
18.00, 18.30 Олiмпiйськi iгри. «Анатомiя 

спорту».
20.55 Снукер. Свiтовий Гран-прi. Ра-

унд 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Мiлан - Парма. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 01.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Александрiя - Зоря. Чемпiонат 

України.
10.00 «Великий футбол».
11.45 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.30, 13.25 «Студiя».
13.00 Live. Жеребкування 1/8 фiналу. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.40, 14.25 «Шлях до Гданська».
14.00 Live. Жеребкування 1/16 фiналу. 

Лiга Європи УЄФА.
14.45 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Рух - Днiпро-1. Чемпiонат України.
17.50 Топ-матч.
18.00 Аталанта - Фiорентiна. Чемпiонат 

Iталiї.
19.45 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
20.40 Iнгулець - Шахтар. Чемпiонат 

України.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.45 Дженоа - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
02.05 Ворскла - Мiнай. Чемпiонат 

України.
03.55 Ланс - Монпельє. Чемпiонат 

Францiї.
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 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Дикi тварини».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.45 Нашi грошi.
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, 03.25 «ТСН».
11.25, 12.20, 14.15 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Х/ф «Рiдня».
21.45 Х/ф «Армагеддон».
00.50 Х/ф «До зiрок».

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 «Нове життя».
14.15, 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 Х/ф «За вовчими законами».
02.10 Х/ф «Секретний фарватер».

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 Секретний фронт.

10.50, 01.00 Х/ф «Король злодiїв».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Пiдривники».
13.25, 16.15 Т/с «Пес».
16.30 Х/ф «Копи на пiдхватi».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес 6».
22.50 Т/с «Заклятi друзi».
02.55 Анти-зомбi.

ÑТБ
05.15 Т/с «Доктор Хаус».
07.40 Т/с «Комiсар Рекс».
09.45 МастерШеф. Професiонали.
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Таємницi ДНК.
20.15, 22.50 Т/с «Обiйми брехнi».
23.05 Т/с «Вербна недiля».
01.15 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».
11.00, 21.00 Т/с «Першi ластiвки. 

Zалежнi».
13.30 Суперiнтуїцiя.
15.00 Хто зверху? (12+).
17.00, 19.00 Любов на виживання.
23.40 Х/ф «Сутiнки».
02.00 Т/с «Шлях чарiвника».
02.50 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 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», 11 

i 12 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с «Термiн давнини», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Термiн давнини»

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
10.35 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.10, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
16.10 «Орел i решка. Морський сезон».
18.00 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєд-

няков».
23.00 Т/с «Я - зомбi».
02.15 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00, 04.50 «Top Shop».
06.00 Х/ф «Смертельно живий».
07.50, 16.50, 20.50, 02.40 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Мiй бойовий розрахунок».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.45, 01.45, 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, 19.15, 20.15 Одного разу 

пiд Полтавою.
10.15, 00.15 Країна У.
11.15, 18.45, 19.45 Танька i Володька.
12.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстре-

мальний сезон.
13.15, 15.15 4 весiлля.
14.15, 16.15, 01.15 Панянка-селянка.
21.15 М/ф «Рiо 2».
23.15 Казки У.
02.30 Щоденники Темного.
04.00 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.
08.05, 01.50 Правда життя.
09.40, 00.40 Речовий доказ.
10.50, 17.50 Сiяя: з нами у дику природу.
11.50, 16.50 Фестивалi планети.
12.50 Скептик.
13.50 Таємницi акул.
14.50 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
15.50, 21.45 Диво-винаходи.
18.50 Україна: забута iсторiя.
19.45 Друга свiтова вiйна: Свiдчення 

вiйни.
22.40 Дива природи.
23.40 Таємницi королiвських вбивств.
02.35 Професiя - альфонс.
03.20 Секти. Контроль свiдомостi.
04.10 Дракула та iншi.
05.05 Таємницi пiрамiд.
05.40 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.25 Х/ф «Мартин Боруля».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
08.00, 11.40 «Моя правда».
09.50 «Спогади».
10.50, 03.10 «Зорянi долi».
12.30 Х/ф «Самсон i Далiла».
16.10 Х/ф «Сiм старих i одна дiвчина».
17.40 Х/ф «Загiн особливого призна-

чення».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
02.25 «Академiя смiху».
03.20 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.30 «ДжеДАI».
06.20 Х/ф «Повернення Геркулеса».
08.10 Х/ф «Бронежилет».
10.00, 17.15 «Загублений свiт».
13.55 Х/ф «Детектив Ейс Вентура».
15.40 Х/ф «Детектив Ейс Вентура 2: 

Коли природа кличе».
18.15, 02.00 «Спецкор».
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Київ 2».
22.20 Т/с «Кiстки 7».
00.10 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».
12.45 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.
03.55 Роздовбаї.
04.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.00, 07.00 Бiатлон. Кубок свiту. 

Хохфiльцен. Жiнки. Спринт.
02.00, 07.45 Бiатлон. Кубок свiту. 

Хохфiльцен. Жiнки. Гонка пе-
реслiдування.

02.30, 08.15 Бiатлон. Кубок свiту. 
Хохфiльцен. Чоловiки. Спринт.

03.30, 09.00 Бiатлон. Кубок свiту. 
Хохфiльцен. Чоловiки. Гонка пе-
реслiдування.

04.00, 09.30, 14.00, 14.55, 20.05, 20.55 
Снукер. Свiтовий Гран-прi. Ра-
унд 1.

11.30, 12.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Куршевель. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 1.

12.00, 13.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Куршевель. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

19.05, 19.35 Олiмпiйськi iгри. «Анатомiя 
спорту».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
06.30 Iнгулець - Шахтар. Чемпiонат 

України.
08.15 Аталанта - Фiорентiна. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Александрiя - Зоря. Чемпiонат 

України.
12.10 «Великий футбол».
13.50 Лейпцiг - МЮ. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
16.00 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
16.55 Дженоа - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
18.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
19.40 Десна - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
21.30, 23.40, 01.45, 03.45 Топ-матч.
21.40 Live. Беневенто - Лацiо. Чемпiонат 

Iталiї.
23.55 Ман Сiтi - Марсель. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
01.55 Удiнезе - Кротоне. Чемпiонат 

Iталiї.
03.55 Хоффенхайм - Гент. Лiга Європи 

УЄФА.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

14 грудня

15 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 

Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Гранд готель».
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 23.35, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
17.30 Нашi грошi.
18.55, 23.40 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.10 Д/с «Суперчуття».
00.15 Т/с «Полдарк».
02.40 UA:Фольк.
04.25 Д/ф «Одесити на Донбасi».

Êаíаë “1+1”
06.00, 09.25, 10.25, 02.05 «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, 03.25 «ТСН».
11.25, 12.20, 14.20 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Х/ф «Рiдня».
21.45 Х/ф «Роман з каменем».
23.55 Х/ф «Лiга видатних джентль-

менiв».

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 «Нове життя».
14.15, 15.15 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.30 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.00 Х/ф «Ведмежатник».
02.20 Х/ф «Секретний фарватер».

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.
12.00, 13.15 Бiльше нiж правда.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30, 16.15 Т/с «Пес».
16.25 Х/ф «Елiзiум».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с «Пес 6».
22.50 Т/с «Заклятi друзi».
00.55 Х/ф «Святi з Бундока».
02.50 Анти-зомбi.

ÑТБ
05.20 Т/с «Доктор Хаус».
07.55 Т/с «Комiсар Рекс».
10.00 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 «Обiйми брехнi».
23.05 Т/с «Вербна недiля».
01.15 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.20 Вар`яти.
09.00 Х/ф «Тепло наших тiл».
11.10, 21.00 Т/с «Першi ластiвки. 

Zалежнi».
13.50 Хто проти блондинок? (12+).
15.50 Хто зверху? (12+).
17.50, 19.00 Дiти проти зiрок.
23.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Новий мi-

сяць».
01.40 Т/с «Шлях чарiвника».
02.35 Служба розшуку дiтей.
02.40 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 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, 03.45 Реальна мiстика.
12.45, 05.30 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Iсторiя одного злочину.
17.10 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Роман з детективом», 13 

i 14 с.
23.30 Т/с «Втраченi спогади», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Втраченi спогади».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
10.35 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.10, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
15.10 «Орел i решка. Морський сезон».
18.00 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєд-

няков».
23.00 Т/с «Я - зомбi».
02.15 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 Х/ф «Нiагара».
07.55, 16.50, 20.50, 02.40 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Нiчний патруль».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Таємницi кримiнального свiту».
14.35, 01.45, 02.50 «Речовий доказ».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Легенди бандитської Одеси».
03.30 «Правда життя».
05.00 «Top Shop».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 19.15, 20.15 Одного разу 

пiд Полтавою.
10.15, 00.00 Країна У.
11.15, 18.45, 19.45 Танька i Володька.
12.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстре-

мальний сезон.
13.15, 15.15 4 весiлля.
14.15, 16.15, 01.00 Панянка-селянка.
21.15 М/ф «Iсторiя iграшок».
23.00 Казки У.
02.15 Щоденники Темного.
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, 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.
08.40, 01.50 Правда життя.
09.40, 00.40, 02.45 Речовий доказ.
10.50, 17.50 Сiяя: з нами у дику природу.
11.50 Фестивалi планети.
12.50 Скептик.
13.50 Таємницi акул.
14.50 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
15.50, 21.45 Диво-винаходи.
16.50 Пiд iншим кутом.
18.50 Україна: забута iсторiя.
19.45 Друга свiтова вiйна: Свiдчення 

вiйни.
22.40 Дива природи.
23.40 Таємницi королiвських вбивств.
05.40 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Сiм старих i одна дiвчина».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
09.30 «Спогади».
10.30, 02.45 «Зорянi долi».
10.50 «Моя правда».
11.40 Х/ф «Лимерiвна».
13.30 Х/ф «Золото».
15.30 Х/ф «Вантаж без маркування».
17.10 Х/ф «Розмах крил».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Коли ми зустрiлися».
01.50 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.30 «ДжеДАI».
06.20 Х/ф «Нокаут».
08.10 Х/ф «Бюро людяностi».
10.00, 17.15 «Загублений свiт».
13.55 Х/ф «Швидкий i жорстокий».
15.40 Х/ф «За лiнiєю вогню».
18.15, 02.00 «Спецкор».
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Київ 2».
22.20, 00.10 Т/с «Кiстки 7».
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».
14.00 Т/с «СуперКопи».
16.40 Т/с «Швидка».
20.00 Т/с «Приватний детектив Маг-

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

ªâроñïорò
01.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кур-

шевель. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

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

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

04.00, 09.30, 14.05, 14.55, 20.05 Снукер. 
Свiтовий Гран-прi. Раунд 1.

07.00 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC. 
Планiца. HS 240.

08.15 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC. 
Планiца. HS 240. Команди.

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

12.00 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Жiнки. Естафета.

13.00 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Чоловiки. Естафета.

19.05, 19.35 Олiмпiйськi iгри. «Анатомiя 
спорту».

20.55 Снукер. Свiтовий Гран-прi. Ра-
унд 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 17.20, 21.25 Топ-матч.
06.10 Александрiя - Зоря. Чемпiонат 

України.
08.10 Дженоа - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 14.45, 22.30 Футбол News.
10.20 Десна - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
12.05, 16.25, 23.40 Журнал Лiги чем-

пiонiв.
12.35 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд 

туру.
13.30, 15.55 «Студiя Live».
13.55 Live. Десна - Зоря. 1/8 фiналу. 

Кубок України.
17.35 Iнгулець - Шахтар. Чемпiонат 

України.
19.25 Live. Ювентус - Аталанта. Чем-

пiонат Iталiї.
21.40 Live. Iнтер - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
00.35 Ворскла - Мiнай. Чемпiонат 

України.
02.20 Монпельє - Мец. Чемпiонат 

Францiї.
04.05 Дженоа - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
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, 

01.30 Суспiльна студiя.
09.30, 00.15 Т/с «Гранд готель».
11.25 Телепродаж.
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. IV етап. 

Спринт 10 км, чоловiки.
16.35 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
17.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.55, 23.40 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.35, 23.35, 05.50 Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.10 Д/с «Дикi тварини».
02.40 UA:Фольк.
04.25 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

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, 03.25 «ТСН».
11.25, 12.20, 14.20 «Одруження на-

ослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 Х/ф «Рiдня».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «До зiрок».

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».
11.10 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Нове життя».
14.15, 15.15 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.20 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.00 Х/ф «Людина без обличчя».
02.10 Х/ф «Секретний фарватер».

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, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.
11.05, 13.10 Х/ф «Копи на пiдхватi».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 16.15 Т/с «Пес».
16.30 Х/ф «Ланцюгова реакцiя».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 02.45 Анти-зомбi.
21.25 Т/с «Пес 6».
22.50 Т/с «Заклятi друзi».
00.55 Х/ф «Фунт плотi».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.50 МастерШеф. Професiонали.
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.50 Т/с «Обiйми брехнi».
23.05 Т/с «Вербна недiля».
01.15 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.
08.50 Х/ф «Сутiнки».
11.00, 21.00 Т/с «Першi ластiвки. 

Zалежнi».
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
23.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Затемнення».
02.55 Служба розшуку дiтей.

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».
23.20 По слiдах.
00.00, 02.00 Х/ф «Блискуча кар`єра».
01.30 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
10.35 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.10, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
15.10, 02.15 «Орел i решка. Морський 

сезон».
18.00 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєд-

няков».
23.00 Т/с «Я - зомбi».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.10 Х/ф «Весь свiт в очах твоїх...»
07.50, 16.50, 20.50, 02.40 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Iподром».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Вартiсть життя».
14.40, 01.45, 03.25 «Речовий доказ».
18.20, 03.45 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.20 «Легенди бандитської Одеси».
04.45 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 19.15, 20.15 Одного разу 

пiд Полтавою.
10.15, 00.00 Країна У.
11.15, 18.45, 19.45 Танька i Володька.
12.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстре-

мальний сезон.
13.15, 15.15 4 весiлля.
14.15, 16.15, 01.00 Панянка-селянка.
21.15 М/ф «Iсторiя iграшок 2».
23.00 Казки У.
02.15 Щоденники Темного.
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, 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 природу.
11.45, 16.50 Фестивалi планети.
12.45 Скептик.
13.45 Таємницi акул.
14.45 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
15.50, 21.45 Диво-винаходи.
18.50 Україна: забута iсторiя.
19.45 Друга свiтова вiйна: Свiдчення 

вiйни.
22.40 Дива природи.
23.40 Таємницi королiвських вбивств.
02.50 Нашi.
05.25 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Загiн особливого призна-

чення».
07.10, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.05 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30, 02.50 «Зорянi долi».
11.55 Х/ф «Мартин Боруля».
13.50 Х/ф «Суперпограбування в 

Мiланi».
15.50 Х/ф «Бiля тихої пристанi».
17.10 Х/ф «За вiтриною унiвермагу».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Незрiвнянний».
02.00 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф «2012: Наднова».
07.45 Х/ф «Викрадення лiтака».
09.20, 17.15 «Загублений свiт».
13.10 Х/ф «Храм черепiв».
15.05 Х/ф «У пошуках бурштинової 

кiмнати».
18.15, 01.55 «Спецкор».
18.50, 02.25 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Київ 2».
22.15, 00.05 Т/с «Кiстки 7».
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».
14.20 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
20.00 Т/с «Приватний детектив Маг-

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

ªâроñïорò
01.00, 02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Куршевель. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 1.

01.45, 03.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Куршевель. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

04.00, 09.30, 16.35, 20.00 Снукер. Свiто-
вий Гран-прi. Раунд 2.

07.00, 12.30 Бiатлон. Кубок свiту. 
Хохфiльцен. Жiнки. Гонка пе-
реслiдування.

07.30 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Жiнки. Естафета.

08.30 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Чоловiки. Естафета.

11.30 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Жiнки. Спринт.

13.00, 15.05, 19.05 Бiатлон. Кубок свiту. 
Хохфiльцен. Чоловiки. Спринт.

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

20.55 Снукер. Свiтовий Гран-прi. 1/4 
фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 21.30 Топ-матч.
06.10, 00.35 Монако - Ланс. Чемпiонат 

Францiї.
08.10 Беневенто - Лацiо. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Рух - Днiпро-1. Чемпiонат України.
12.05 Ювентус - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
13.50 Олiмпiк - Львiв. Чемпiонат України.
16.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.55 Iнтер - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
18.45, 23.40 Чемпiонат Францiї. Огляд 

туру.
19.40 Десна - Зоря. 1/8 фiналу. Кубок 

України.
21.40 Live. Рома - Торiно. Чемпiонат 

Iталiї.
02.20 Александрiя - Зоря. Чемпiонат 

України.
04.05 Удiнезе - Кротоне. Чемпiонат 

Iталiї.
05.55 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

16 грудня

17 грудня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 04.30 Енеїда.
06.30 М/ф «Бегемот та Сонце».
06.40 М/ф «Братик Кролик та Братик 

Лис».
06.50 М/ф «Будиночок для Равлика».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.50, 02.15, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

01.30 Суспiльна студiя.
09.30, 00.15 Т/с «Гранд готель».
11.25 Телепродаж.
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. IV етап. 

Спринт 7 км, жiнки.
16.35 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
17.25 VoxCheck.
17.30 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Боротьба за виживання».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.35, 02.40, 05.50 Спорт.
21.45 Д/ф «Велика Стiна».
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, 03.10 «ТСН».
12.40, 13.50, 14.15, 15.15 «Великi випус-

ки з Антоном Птушкiним 2».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 «Лiга смiху».
22.45, 02.15 «#Гуднайтшоу».
23.10 Х/ф «Армагеддон».
05.10 «Свiтське життя».

Iíòер
04.55 «Телемагазин».
05.25, 23.00 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00 «Марафон. Диво починається».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.00, 17.40 Новини.
12.25 Т/с «Нове життя».
14.15, 15.15, 00.55 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 01.50 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
21.00 «Мир або вiйна».
03.20 «Чекай на мене. Україна».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25, 01.15 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.

08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Анти-зомбi.
11.10, 13.15, 17.40, 00.05, 01.45 «На 

трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 3».
15.40, 16.15, 20.10 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 «На трьох 8».

ÑТБ
05.15, 06.00 Т/с «Коли ми вдома».
07.00, 19.00, 22.50 Холостячка.
10.05 Як вийти замiж.
11.15, 14.55, 18.00 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
23.45 Про що мовчать жiнки.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.20 Вар`яти.
10.00 Любов на виживання.
12.00 Т/с «Першi ластiвки. Zалежнi».
14.00 Аферисти в мережах.
16.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Новий мi-

сяць».
18.40 Х/ф «Сутiнки. Сага. Затемнення».
21.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок: 

частина 1».
23.30 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок: 

частина 2».
01.50 Т/с «Шлях чарiвника».
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45 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».
13.30 Т/с «Другий шанс», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Другий шанс».
18.00 Гучна справа.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Квочка», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Квочка».
04.00 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
11.00 М/ф «Монстр у Парижi».
12.40, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
13.40 «Орел i решка. Морський сезон».
16.30 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєд-

няков».
18.30 М/ф «Воруши ластами, Семмi».
20.00 Х/ф «Пенелопа».
23.00 Т/с «Я - зомбi».
02.15 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Сiмнадцятий трансатлан-

тичний».
07.50, 17.30, 20.50, 02.40 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Грiшник».
10.45 Т/с «Морський патруль».
12.50, 03.55 «Правда життя».
14.40, 01.15, 03.10 «Речовий доказ».
16.50 «Нашi права».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Х/ф «Ласкаво просимо в джун-

глi».
00.15 «Легенди бандитської Одеси».
04.55 «Top Shop».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 19.15, 20.15 Одного разу 

пiд Полтавою.
10.15, 00.15 Країна У.
11.15, 18.45, 19.45 Танька i Володька.
12.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстре-

мальний сезон.
13.15, 15.15 4 весiлля.
14.15, 16.15, 01.15 Панянка-селянка.
21.15 М/ф «Iсторiя iграшок 3».
23.15 Казки У.
02.30 Теорiя зради.
04.00 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.
08.40, 01.50 Правда життя.
09.40, 00.40 Речовий доказ.
10.50, 17.50 Сiяя: з нами у дику природу.
11.50, 16.50 Фестивалi планети.
12.50 Скептик.
13.50 Таємницi акул.
14.50 Бойовий вiдлiк.
15.50, 21.45 Диво-винаходи.
18.50 Україна: забута iсторiя.
19.45 Друга свiтова вiйна: Свiдчення 

вiйни.
22.40 Дива природи.
23.40 Таємницi королiвських вбивств.
03.20 Iсторiя українських земель.
05.05 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Розмах крил».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.45 «Моя правда».
09.55 «Спогади».
10.55, 02.45 «Зорянi долi».
12.35 Х/ф «Назар Стодоля».
14.05 Х/ф «Сiнг-Сiнг».
16.15 Х/ф «Скарби стародавнього 

храму».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Х/ф «Небезпечна гра».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф «Мiсiя на Марс».
08.05, 17.15, 01.15 «Загублений свiт».
13.10 Х/ф «Ямакасi».
15.00 Х/ф «Сльози Сонця».
18.15, 02.15 «Спецкор».
18.50, 02.45 «ДжеДАI».
19.25 Х/ф «Незнайомець».
21.15 Т/с «Вiдплата».
03.15 «Облом.UA».
03.50 «Цiлком таємно-2017».
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».
12.45 Т/с «Сишиш-шоу».
14.10 Т/с «СуперКопи».
17.00 Т/с «Швидка».
21.00 Х/ф «Дев`ять ярдiв».
23.00 Без краватки.
23.25 Мамареготала. Найкраще.
03.15 Чистоплюї.
04.05 Роздовбаї.
04.55 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.05, 09.30, 14.15 Бiатлон. Кубок свiту. 

Хохфiльцен. Чоловiки. Спринт.
01.00, 01.30 Стрибки на лижах з трамп-

лiну. ЧC. Планiца. HS 240.
02.30 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC. 

Планiца. HS 240. Команди.
04.00, 20.15 Снукер. Свiтовий Гран-прi. 

1/4 фiналу.
07.00, 08.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Куршевель. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 1.

07.30, 08.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Куршевель. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

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

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

12.45, 16.35 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Валь Гардена. Чоловiки. Супер-
гiгант.

15.05 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Жiнки. Спринт.

17.35 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Нижнiй Тагiл. HS 134.

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

20.55 Снукер. Свiтовий Гран-прi. 1/2 
фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Дженоа - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
08.10, 22.50 Десна - Зоря. 1/8 фiналу. 

Кубок України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 03.55 Рома - Торiно. Чемпiонат 

Iталiї.
12.05 Iнгулець - Шахтар. Чемпiонат 

України.
13.50, 01.10 Монако - Ланс. Чемпiонат 

Францiї.
16.00, 03.00 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
16.55 Ворскла - Мiнай. Чемпiонат 

України.
18.45 Журнал Лiги Європи.
19.40 Лiверпуль - МЮ. 1/8 фiналу 

(2015/16). Лiга Європи УЄФА.
21.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
00.40 Чемпiонат Францiї. Передмова 

до туру.
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 Книга-мандрiвка. Україна.
07.15 М/ф «Вересковий мед».
07.20 М/ф «Було скучно».
07.30 М/ф «Ватажок».
07.40 М/ф «Ведмедик i той, хто живе 

в рiчцi».
07.50 М/ф «Було лiто».
08.05, 16.45, 19.25 Д/с «Суперчуття. 

Особливий загiн».
09.05 Вiдтiнки України.
09.45 Музеї. Як це працює.
10.15, 00.10 Х/ф «Марiя-Антуанетта».
12.10 Д/с «Iсторiї вулканiв».
13.20 Телепродаж.
13.55 Бiатлон. Кубок свiту. IV етап. 

Переслiдування 12,5 км, чоловiки.
14.45, 01.40 UA:Фольк. Спогади.
15.55 Бiатлон. Кубок свiту. IV етап. Пе-

реслiдування 10 км, жiнки.
17.35 Х/ф «Апостол Павло: Диво на 

шляху в Дамаск», 2 с.
20.25 Д/с «Дикi тварини».
21.25 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
22.00 Х/ф «Рiздвяна пiсня».
02.30, 04.25, 05.25 Погода.
04.30 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
19.30, 05.15 «ТСН».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Жiночий квартал».
22.15 «Вечiрнiй квартал».
23.15, 00.15 «Свiтське життя».
01.15 «Великi випуски з Антоном Птуш-

кiним 2».

Iíòер
04.45 «Телемагазин».
05.15, 03.00 «Орел i решка. Шопiнг».
06.15 «Слово Предстоятеля».
06.25 Х/ф «Там, на невiдомих дорiж-

ках».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.10 Х/ф «Снiгова королева».
12.45 Х/ф «Дванадцять мiсяцiв».
15.45, 20.30 Т/с «Заради любовi я все 

зможу!»
20.00 «Подробицi».
22.20 «Бенефiс Валерiя Леонтьєва».
00.55 Х/ф «Осiннi турботи».
02.30 «Подробицi» - «Час».
04.35 Х/ф «Одруження Бальзамiнова».

ICTV
05.00 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!
05.15 Факти.
05.40 Т/с «Копи на роботi».
07.15 «На трьох».
09.20 Т/с «Пес».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Пес 6».
16.35 Х/ф «П`ятий вимiр».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Тихоокеанський рубiж».
21.45 Х/ф «Конг: Острiв черепа».
23.55 Х/ф «Сiкарiо».
02.10 Х/ф «Святi з Бундока».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.00, 10.55 Т/с «Обiйми брехнi».
07.55 Неймовiрна правда про зiрок.
17.00, 22.00 Хата на тата.
19.00 МастерШеф.
01.00 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
06.00, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.20, 00.50 Вар`яти.
07.50, 10.00 Орел i решка.
12.00, 13.00 Lе Маршрутка.
14.10 Хто зверху? (12+).
16.00 Х/ф «Аквамен».
19.00 Х/ф «Вiдьмина гора».
21.00 Х/ф «Лисий нянька: Спецзавдан-

ня».
23.00 Х/ф «Шахраї».
02.40 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, 00.25 Х/ф.
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.
03.20, 04.10 Культ Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 03.30 Реальна мiстика.
08.50 Т/с «Мiй кращий ворог».
12.50 Т/с «Годинник iз зозулею», 1 i 2 с.
15.20 Т/с «Годинник iз зозулею».
17.00 Т/с «Будь, що буде», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Будь, що буде».
23.00 Т/с «Потрiбен чоловiк», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Потрiбен чоловiк».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
10.50 М/ф «Воруши ластами, Семмi».
12.15 Х/ф «Пенелопа».
14.15 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
00.00 Х/ф «Охоронець».
01.50 «Бiйцiвський клуб».
02.35 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.55 Х/ф «Циган».
12.35 «Легенди карного розшуку».
15.30, 03.05 «Випадковий свiдок».
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00, 02.35 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Кубанськi козаки».
21.40 Х/ф «Близнюки-дракони».
23.40 Х/ф «Напролом».
01.30 «Хвороби-вбивцi».
03.10 «Речовий доказ».
03.55 «Легенди бандитського Києва».
04.45 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.40 Х/ф «Про риболова та його 

дружину».
12.50 Х/ф «Столику, накрийся».
14.00 Х/ф «Румпельштiльцхен».
15.10 М/ф «Рiо».
17.00 М/ф «Рiо 2».
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Х/ф «Хапай i тiкай».
00.50 Панянка-селянка.
02.05 Теорiя зради.
02.50 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.40, 13.15, 21.30 «Ехо України» 

з М. Ганапольським.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Репортер». Новини.
10.10 «Мiнiстерство правди».
10.30 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
14.10, 15.10, 16.10 «Великий марафон» 

з О. Курбановою та П. Рольником.

17.00 «Щасливе iнтерв`ю».
18.00 «Анатомiя тижня».
20.30 «Вiйна за незалежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiжнародний огляд 

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.15, 01.00 Мiстична Україна.
08.00 Україна: забута iсторiя.
08.55 Cкептик.
09.55 Речовий доказ.
11.05 Таємнича свiтова вiйна.
13.50, 23.30 Погляд зсередини.
18.15 Iсторiя українських земель.
21.00 Сучаснi будiвлi Лондону.
01.50 Теорiя Змови.
05.25 Квiтка Цисик.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «За вiтриною унiвермагу».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.30 «Моя правда».
10.20 Х/ф «Проект А».
12.20 Х/ф «Проект А 2».
14.20 Х/ф «Якщо є вiтрила».
15.40 Х/ф «Буднi карного розшуку».
17.10 Х/ф «Iнспектор карного роз-

шуку».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Х/ф «Полум`я».
01.50, 02.45 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.55 «ДжеДАI».
08.55 «Загублений свiт».
12.45 Х/ф «Орден дракона».
14.25 Х/ф «В iм`я короля 2».
16.15 Х/ф «В iм`я короля 3».
18.00 Х/ф «Капiтан Грiм».
20.10 Х/ф «Тринадцятий воїн».
22.10 Х/ф «Бладрейн».
00.00 Х/ф «Бладрейн 3».
01.35 Х/ф «Останнiй акулячий торнадо. 

Час настав».
02.55 «Облом.UA».
03.15 «Цiлком таємно-2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20, 15.40, 23.50 Мамареготала. 

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

ки-рятiвнички».
11.30 Check-in. Україна.
13.30 Средиземноморский Check-in 

(16+).
17.40 Х/ф «На вiдстанi удару».
19.45 Х/ф «Iдеальний незнайомець».
22.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
02.30 Чистоплюї.

03.30 Роздовбаї.
04.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30, 06.00 Стрибки на лижах з трамп-

лiну. Кубок свiту. Енгельберг. HS 
140. Квалiфiкацiя.

01.30, 08.30 Бiатлон. Кубок свiту. 
Хохфiльцен. Жiнки. Спринт.

02.30, 07.00, 10.30, 11.20 Гiрськi лижi. 
Кубок свiту. Валь д`Iзер. Жiнки. 
Швидкiсний спуск.

03.15, 07.45, 09.30 Гiрськi лижi. Кубок 
свiту. Валь Гардена. Чоловiки. 
Супергiгант.

04.00, 19.50, 20.55 Снукер. Свiтовий 
Гран-прi. 1/2 фiналу.

12.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь Гар-
дена. Чоловiки. Швидкiсний спуск.

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

14.40 Лижнi перегони. Кубок свiту. 
Дрезден. Спринт. Вiльний стиль.

15.55 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Жiнки. Гонка переслiдування.

16.35 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Енгельберг. HS 140.

18.50 Лижне двоборство. Кубок свiту. 
Рамзау. HS 98.

19.20 Лижне двоборство. Кубок свiту. 
Рамзау. Гонка переслiдування. 
10 км.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Монпельє - Мец. Чемпiонат 

Францiї.
07.45 Чемпiонат Францiї. Передмова 

до туру.
08.15 Ювентус - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 17.55 Журнал Лiги Європи.
11.15 Десна - Зоря. 1/8 фiналу. Кубок 

України.
13.00 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
13.55 Iнтер - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
15.55 Live. Фiорентiна - Верона. Чем-

пiонат Iталiї.
18.45, 21.05, 23.40, 01.45, 03.45 Топ-

матч.
18.55 Live. Сампдорiя - Кротоне. Чем-

пiонат Iталiї.
20.55 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
21.30 «Суперматчi». Лiга Європи УЄФА.
21.40 Live. Парма - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
23.55 Мец - Ланс. Чемпiонат Францiї.
01.55 Сампдорiя - Кротоне. Чемпiонат 

Iталiї.
03.55 Нiцца - Лiон. Чемпiонат Францiї.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

18 грудня

19 грудня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.30, 02.40, 

05.35 Новини.
07.10 Книга-мандрiвка. Україна.
07.15 М/ф «Дуже давня казка».
07.20 М/ф «Горщик-Смiхотун».
07.30 М/ф «Грицьковi книжки».
07.40 М/ф «Двоє справедливих курчат».
07.50 М/ф «Вiйна яблук та гусенi».
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.
13.35 Телепродаж.
14.20 Бiатлон. Кубок свiту. IV етап. Мас-

старт 15 км, чоловiки.
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. IV етап. Мас-

старт 12,5 км, жiнки.
15.55 Студiя «Бiатлон».
16.15 Т/с «Величнi Медичi».
18.35 Д/с «Iсторiї вулканiв».
19.00 Д/с «Всi на море».
20.00 Д/с «Свiт дикої природи».
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00, 04.05 Х/ф «Легенда Карпат».
23.55, 02.30, 04.00, 05.25 Погода.
00.00 Х/ф «Старий добрий День По-

дяки».
01.30 Країна пiсень.

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.30, 02.40 «Свiт навиворiт».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30, 03.55 «ТСН-Тиждень».
21.00 Х/ф «Пригоди S Миколая».
22.30 Х/ф «Один плюс один вдома».
01.00 Х/ф «Iзi».

Iíòер
06.00 Х/ф «Белль i Себастьян».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00 «Iнше життя».
12.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
16.50, 20.30 Т/с «Детектив Ренуар».
20.00 «Подробицi».
21.35 Х/ф «Зимова вишня».
23.25 Х/ф «На вас чекає громадянка 

Никанорова».
01.15 «Речдок».

ICTV
05.25 Скарб нацiї.
05.35 Еврика!
05.40 Факти.
06.05 Анти-зомбi.
07.05 Теорiя змови.

08.00 Секретний фронт.
09.00 Громадянська оборона.
10.00, 13.00 Т/с «Розтин покаже».
12.45 Факти. День.
14.00 Х/ф «Тихоокеанський рубiж».
16.30 Х/ф «Конг: Острiв черепа».
18.45 Факти тижня.
20.55 Х/ф «Геошторм».
23.00 Х/ф «Руйнування Вегаса».
00.40 Х/ф «Слiпа лють».
02.15 Х/ф «Фунт плотi».

ÑТБ
05.15, 05.40 Т/с «Коли ми вдома».
06.45 Х/ф «Два береги».
08.10 Х/ф «Двоє в новому будинку».
10.00 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, 09.00 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.00 М/ф «Велика втеча».
09.05 Дiти проти зiрок.
10.40 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок: 

частина 1».
13.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. Свiтанок: 

частина 2».
15.00 Х/ф «Вiдьмина гора».
17.00 Х/ф «Лисий нянька: Спецзавдан-

ня».
19.00 Х/ф «Маска».
21.00 Х/ф «Син Маски».
23.00 Х/ф «Атлантида».
01.00 Вар`яти.
02.50 Зона ночi.

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 «Не хочу тебе втрачати», 

1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Не хочу тебе втрачати».
23.00 Т/с «Протистояння», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Протистояння».
03.15 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Ух ти show».
09.30 М/ф «Монстр у Парижi».
11.15 Х/ф «Лiлi - справжня вiдьма: 

Подорож у Мандолан».
13.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
00.00 Х/ф «Пiвтора лицаря: В пошуках 

чарiвної принцеси Герцелiнди».
02.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.15 Х/ф «Дикий пляж».
06.30 «Слово Предстоятеля».
06.35 «Будьте здоровi».
07.10 «Страх у твоєму домi».
10.40 Х/ф «Кубанськi козаки».
12.40 Х/ф «Приходьте завтра».
14.30 Х/ф «Троє в човнi, якщо не ра-

хувати собаки».
17.00 Х/ф «Близнюки-дракони».
19.00 Х/ф «У зонi особливої уваги».
20.55 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
22.30 Х/ф «Пастка 44».
00.15 Х/ф «Напролом».
02.05 «Речовий доказ».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 М/ф «Супергерой».
12.00 М/ф «Врятувати Землю».
13.30 М/ф «Iсторiя iграшок».
15.15 М/ф «Iсторiя iграшок 2».
17.00 М/ф «Iсторiя iграшок 3».
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Х/ф «Нянь».
00.35 Панянка-селянка.
01.50 Щоденники Темного.
02.35 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

15.00, 16.00, 17.00 «Репортер». 
Новини.

09.15 «Медексперт» з К. Трушик.
10.10, 20.00 «Мiнiстерство правди».
10.30, 22.00 «П`ята колонка» з Х. 

Чернегою.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.

13.10 «Ехо України» з М. Ганаполь-
ським.

14.10, 15.10, 16.10 «Великий марафон» 
з О. Шилкiною та О. Близнюком.

17.15 «Про особисте» з Н. Фiцич.
18.00 «Анатомiя тижня».
20.20 «Про вiйсько».
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.30 «Щасливий день з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. Полтавою.

МÅГА
06.00, 01.25 Бандитська Одеса.
07.05, 00.40, 05.30 Мiстична Україна.
07.55 Україна: забута iсторiя.
08.50 Скептик.
09.50 Речовий доказ.
11.00 Пересказана iсторiя.
14.00 Погляд зсередини.
14.30 Пiд iншим кутом.
19.10 Iсторiя українських земель.
21.00 Справжня гра престолiв.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Як коваль щастя шукав».
07.10, 09.00, 02.45 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.30 «Моя правда».
10.20 Х/ф «Змова проти корони».
14.20 Т/с «Секретний фарватер».
19.40 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.40 Х/ф «Будинок - це храм».
03.15 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
08.05 «Загублений свiт».
14.10 Х/ф «Втрачений скарб».
16.00 Х/ф «Найкращi серед найкра-

щих».
17.55 Х/ф «Найкращi серед найкра-

щих 2».
19.55 Х/ф «Найкращi серед найкра-

щих 3».
21.45 Х/ф «Найкращi серед найкра-

щих 4».
23.35 Х/ф «Спiймати i вбити».
01.30 «Облом.UA».
03.25 «Цiлком таємно-2017».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20, 00.00 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 «Дев`ять ярдiв».
20.00 Х/ф «Жага смертi».
22.10 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
02.40 Чистоплюї.

03.30 Роздовбаї.
04.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30, 07.00, 16.45 Стрибки на лижах 

з трамплiну. Кубок свiту. Енгель-
берг. HS 140.

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

02.00, 14.40 Бiатлон. Кубок свiту. 
Хохфiльцен. Жiнки. Гонка пе-
реслiдування.

02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь 
д`Iзер. Жiнки. Швидкiсний спуск.

03.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь Гар-
дена. Чоловiки. Швидкiсний спуск.

04.00, 19.45 Снукер. Свiтовий Гран-прi. 
1/2 фiналу.

06.00, 08.20, 10.35 Санний спорт. 
Кубок свiту. Вiнтерберг. Двiйки. 
Спроба 2.

06.30, 08.50 Санний спорт. Кубок свiту. 
Вiнтерберг. Жiнки. Спроба 2.

09.20 Санний спорт. Кубок свiту. Вiнтер-
берг. Чоловiки. Спроба 1.

10.55 Санний спорт. Кубок свiту. Вiнтер-
берг. Чоловiки. Спроба 2.

12.05 Лижне двоборство. Кубок свiту. 
Рамзау. HS 98.

12.55 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Чоловiки. Мас-старт.

13.45 Лижнi перегони. Кубок свiту. Дрез-
ден. Командний спринт.

15.15 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Жiнки. Мас-старт.

16.05 Лижне двоборство. Кубок свiту. 
Рамзау. Гонка переслiдування. 
10 км.

18.45 Санний спорт. Кубок свiту. Вiнтер-
берг. Спринт.

20.55 Снукер. Свiтовий Гран-прi. Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00, 08.00, 13.15, 15.25 Топ-матч.
06.10 Фiорентiна - Верона. Чемпiонат 

Iталiї.
08.10 Марсель - Реймс. Чемпiонат 

Францiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 23.40 Журнал «Man In The 

Middle». 1 епiзод.
11.15, 19.55 Парма - Ювентус. Чемпiо-

нат Iталiї.
13.05 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.25 Live. Торiно - Болонья. Чемпiонат 

Iталiї.
15.55 Live. Сассуоло - Мiлан. Чемпiонат 

Iталiї.
17.55 Live. Лорьян - Ренн. Чемпiонат 

Францiї.
21.40 Live. Лацiо - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
00.35 Брест - Монпельє. Чемпiонат 

Францiї.
02.20 Iнтер - Спецiя. Чемпiонат Iталiї.
04.05 Лiлль - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
05.55 Програма передач.

Íедіëя 20 грудня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4

Поíедіëоê, 14 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, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм 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 Межа правди
15.10 Шалене стажування
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Миротворці» +16
01.00 Х.ф.«127 годин» +16 

Віâòороê, 15 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 Сільський календар
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.«Святі і солдати» 
17.00 Древо
17.30 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання 
20.00 Відкрита зона
20.30 Спогади
21.00 Машина часу
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф.«Застиглі в часі» 

+16

Ñереда, 16 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 Відкрита зона
08.00 Євромакс
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.«Диявольський 

вітер» 
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 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Селестіна» +16 

Чеòâер, 17 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
14.10 Х.ф.«Ангел в сім’ї» 
15.45, 19.55 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
21.00 У фокусі Європа
21.35 Майстер-клас з Н. Фіцич 
22.35, 04.00 Х.ф.«Татусі без шкідли-

вих звичок» +16 
01.00 Х.ф.«Ангел в сім’ї» 

П’яòíиця, 18 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, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Шалена п’ятниця» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Сільський календар
20.30 Спогади
21.00 Українські традиції
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Кімната №6» +16 

Ñóáоòа, 19 грóдíя
06.00, 10.15, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті

07.35 Про нас 
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30 Шалене стажування
10.30 Про нас 
11.00 На контролі
12.00, 00.30 Х.ф.«Сім років у Тібе-

ті» +16 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Те, що любиш 
17.00, 03.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання 
19.30 У фокусі Європа
20.10 Джамала. Я вірю
21.50, 03.50 Х.ф.«Суперник» +16
00.10 Вікно в Америку
02.30 Завтра-сьогодні 

Íедіëя, 20 грóдíя
06.00, 16.30, 20.00, 03.00 Огляд 

світових подій
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40 Українські традиції
09.00 Справжня ціна
09.30 У фокусі Європа 
10.00 Пряма трансляція Божествен-

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

11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Сім’я від А до Я
15.30 Древо
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку 
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті. 

Тиждень
21.00 Шалене стажування
22.15, 04.15 Х.ф.«Крізь об’єктив» 

+16
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Кімната №6» +16 
02.30 «Гал-кліп»

UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 14 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» 
10.50 Загадки чернівецьких атлантів
11.00, 17.15, 21.45 Книга -мандрівка. 

Україна. 
11.05 Легендарні визначні місця. 
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Веселі саморобки
15.05 М/с «Чорний пірат» 

15.30 М/с «Рівень Маркуса»
15.45 Лайфхак українською 
16.00 Т/с « Величні Медичі
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
17.45 Д/ц « Всі на море», 
18.35 Книга-мандрівка. Україна. 
18.40 TEDxKyiv 2018: Legacy of the 

Future. «Чому лише критичне 
мислення може врятувати нас 
від великої людської дурості»

19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Пекельне відрядження 
20.15 ЗміниТи
20.30 Задача з зірочкою 
20.55 ЕкоЛюди
21.30 Загадки чернівецьких атлантів
21.35 Шерифи для нових громад 
21.50 Д/ф «АУ» 
22.50 Українська читанка

Віâòороê , 15 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» 
10.50, 21.25 Загадки чернівецьких 

атлантів
10.55, 18.35 Книга- мандрівка. Укра-

їна.
11.05 Легендарні визначні місця. 
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Піщана казка 
15.05 М/с «Чорний пірат» 
15.30 М/с «Рівень Маркуса»
15.45 Лайфхак українською 
16.00 Т/с « Величні Медичі
17.15 Книга-мандрівка. Україна. 
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 ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч-о-пліч
20.30 Задача з зірочкою 
21.30 Освітні лекції «Форуму інклю-

зивності»,
21.50 Д/ф «Бальний король» 
22.50 Українська читанка

Ñереда, 16 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» 
10.50, 21.25 Загадки чернівецьких 

атлантів
10.55, 18.35 Книга- мандрівка. Укра-

їна.
11.05 Дивовижні сади
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Веселі саморобки
15.05 М/с «Чорний пірат»
15.30 М/с «Рівень Маркуса» 
15.45 Кіношкола вдома 

15.55 Лайфхак українською 
16.00 Т/с « Величні Медичі
17.15 Книга-мандрівка. Україна
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 
21.30 Освітні лекції «Форуму інклю-

зивності», 
22.05 Т/с «Містер Селфрідж
22.50 Українська читанка

Чеòâер, 17 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 Д/с Чилі: Дика подорож 
10.00 Т/с « Максиміліан та Марія 

Бургундська» 
10.50, 21.25 Загадки чернівецьких 

атлантів
10.55, 17.15, 18.40 Книга- мандрівка. 

Україна
11.05 Дивовижні сади
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Піщана казка 
15.05 М/с «Рівень Маркуса» 
15.45 Лайфхак українською 
16.00 Т/с « Величні Медичі
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
17.45 «Секрети Сонячної системи» 
18.50 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 
22.05 Т/с «Містер Селфрідж
22.50 Українська читанка

 П’яòíиця, 18 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 Д/с Чилі: Дика подорож 
10.00 Т/с « Максиміліан та Марія 

Бургундська» 
10.50, 21.25 Загадки чернівецьких 

атлантів
10.55, 17.15 Книга-мандрівка. Укра-

їна.
11.05 Дивовижні сади
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Веселі саморобки 
15.05 М/с «Рівень Маркуса» 
15.45 Кіношкола вдома
15.55 Лайфхак українською 
16.00 Т/с « Величні Медичі
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
17.45 Відмовитися від мяса
18.10 Світова медицина
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 
21.30 Пишемо історію
21.45 Роздивись 
22.05 Т/с «Містер Селфрідж
22.50 Українська читанка

 Ñóáоòа, 19 грóдíя
6.00 На східному фронті
6.30, 16.40 Разом
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.30 Д/ц «Світ дикої природи»
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ
9.00, 15.20, 22.50 Книга-мандрівка. 

Україна. 
9.10 Д/с Чилі: Дика подорож 
10.10 Д/ф «Бальний король» 
11.15 Д/ф «Олександр Довженко: 

Одеський світанок»
11.55 Енеїда
12.50, 18.45 Пліч - о- пліч 
13.05, 19.45 ВУКРАЇНІ 
13.35 Я вдома
14.00 Лайфхак українською 
14.20 М/с «Рівень Маркуса» 
15.10 Додолики 
15.25 «Шо? Як? « 
15.50 Пліч - о- пліч 
16.00 Маршрутом змін 
16.15 Антропологія 
17.10 Еко-люди 
17.15 Х/ф « Старий добрий день 

подяки» 
19.00 Культ особистості 
19.15 Відтінки України 
20.10 Добровольці 
21.00 Еко-люди 
21.05 Розсекречена історія
22.00 Д/ф «Краса та відчай - імпе-

ратриця Австрії»
22.55 Загадки чернівецьких атдантів

Íедіëя, 20 грóдíя 
6.00, 20.10 На східному фронті
6.30, 16.15 , 18.50 ВУКРАЇНІ 
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.30 Д/ц «Світ дикої природи» 
8.30 Д/ц Планета інновацій 
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 Додолики 
15.20 Веселі саморобки
15.25 «Шо? Як? « 
15.50 Невідомі Карпати
16.05 Українська читанка
16.40, 19.45 Разом 
17.10 Пліч- о- пліч
17.15 Х/ф «Різдвяна пісня» 
19.15 Обличчя ,  
21.05 Д/с Чилі: Дика подорож
22.00 Д/ф «Клітка для двох»
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На вулиці випав перший сніг, 
багато родин вже почали при-
крашати ялинку. Це чудова 
пора для того, аби разом із 
дітьми спекти смачне печи-
во до чаю. Адже воно значно 
смачніше, аніж магазинні со-
лодощі. До того ж, мабуть, 
немає малюків, яким не сподо-
бається процес приготування 
солодощів чи розмальовуван-
ня імбирних пряників. Ми під-
готували вам підбірку цікавих  
кулінарних ідей. Хай ваші груд-
неві вечори будуть смачними і 
сповненими щасливих миттє-
востей. 

Миколайчики 
віД євГЕНа клоПоТЕНка

ПОТРІбНО: 350 г борош-
на, 150 г цукру, 150 г меду, 75 г 
вершкового масла, 1 ст. л конья-
ку чи рому, 1 ч. л. розпушувача, 1 
ст. л. какао, ½ ч. л. імбиру (меле-
ного), ½ ч. л. кардамону (меле-
ного), 1 яйце, 1 ст. л. пудри.

ПРИГОТУВАННя: у мисці з'єд-
нати масло, цукор і мед. Прогрі-
ти на водяній бані до повного 
розчинення. Додати розпушувач 
і яйце, перемішати і залишити 
масу охолонути до кімнатної 
температури протягом 20 хв. 
Потім додати в миску коньяк або 
ром. Далі додати в миску какао. 
Акуратно перемішати. В окремій 
мисці змішати сухі інгредієнти 
- борошно, мелений імбир і ме-
лений кардамон. Змішати сухі 
інгредієнти з сумішшю яйця і 
масла. Замісити тісто. Можливо, 
вам знадобиться трохи більше 
борошна, в залежності від якості 
і рівня в ній клейковини. Роз-
качати тісто в пласт товщиною 
0,5 см. За допомогою формочок 
надати тісту форму чоловічків. 
Можна використовувати будь-
які інші форми. Викласти печиво 
на деко, застелене пергаментом. 
Випікати в духовці при темпе-
ратурі 180 градусів 10-12 хв. За 
бажанням прикрасьте готове пе-
чиво цукровою пудрою. 

аРоМаТНЕ ПЕчиво віД 
блоГу «TAsTywOrlD»

ПОТРІбНО: 200 г розм’якше-
ного вершкового масла, 100 г 
цукру, 2 ст. л. молока, 2 яйця або 
2 ст. л. кукурудзяного крохмалю 
розведеного у 4 ст. л. кип’яченої 
води, 2 скл. борошна, 1,5 скл. вів-
сяних пластівців, 3 скл. мелених 
волоських горіхів, мелений ім-
бир, мелений мускатний горіх, 
кориця, чорний перець, переме-
лені 3 бутончики гвоздики.

ПРИГОТУВАННя: просіяти 
борошно, додати до нього спеції. 
(Можна  3/4 ч. л. імбиру, багато 
кориці, якщо любите), щіпку 
перцю, щіпку  мускатного горіху 
та подрібнені у ступці бутончи-
ки гвоздики. Збити міксером до 
однорідної маси масло з цукром. 
Додати молоко та яйця або кро-
хмаль, перемішати. Змішати 
борошно з цією масою. Додати 
вівсяні пластівці та горіхи. Пере-
мішати і поставити тісто у холо-
дильник на 10 хв. За цей час ро-
зігріти духовку до 180 градусів. 
Застелити пергаментом деко. 
Дістати тісто та викласти печи-
во за допомогою столової ложки, 
лишаючи між порціями трохи 
місця. 1 печиво = 1 ст. л. тіста, але 
ви можете робити їх і більшими. 
Випікати це смачне печиво необ-
хідно близько 15 хв.

сиРНЕ ПЕчиво віД 
вікТоРіЇ лЕНЬ

ПОТРІбНО: 1 кг сиру, 3 яйця, 
200 г цукру, 100 г розтопленого 
масла, 50 г вершків, ваніль, 1 ч. 
л розпушувача, цедра лимона, 2 
скл. борошна.

ПРИГОТУВАННя: всі інгре-
дієнти  вимішати, розкачати 
тісто. Вирізати склянкою кола. 
У тарілку насипати цукор (з ва-
ніліном чи корицею). Далі ко-
жен шматочок обваляти у цукрі 
і скласти двічі, щоб утворилася 
четвертинка. Випікати в духовці 
до готовності.

ПісочНЕ ПЕчиво
ПОТРІбНО: 1 яйце, 100 г 

вершкового масла, 100 г цукру, 
ванілін, 1,25 склянка борошна, 
0,5 ч. л. гашеної соди

ПРИГОТУВАННя: збити яйце 
з цукром, потім додати м'яке 
масло і соду (не забудьте пога-
сити оцтом або лимонним со-
ком). Тепер всипати борошно 
і замісити тісто. Воно повинно 
бути м'яке і не прилипати до 
рук. Загорнути у харчову плівку 
і відправити на 30 хв. на холод. 
Через півгодини розкачати тісто 
товщиною 5-7 мм і вирізати пе-
чиво. Випікати на папері при 180 
градусах до золотистого кольо-
ру (приблизно 7-10 хв., залежно 
від духовки).

ГалЕТНЕ ПЕчиво
ПОТРІбНО: 100 мл молока або 

сироватки, 3 ст. л. цукру, 2 ст. л. 
олії, 2,5 склянки борошна (склян-
ка місткістю 200 г), ванілін.

ПРИГОТУВАННя: змішати в 
ємності рідкі інгредієнти, дода-

ти сипучі і замісити тісто. Воно 
вийде досить круте. Розкачати 
тісто в пласт товщиною при-
близно 3 мм. Сформувати пе-
чиво. Випікати на пекарському 
папері при 200 градусах 5-7 хв. 
Будьте уважні, таке печиво пе-
четься дуже швидко, тому не 
пропустіть момент!

  ПЕчиво З ваРЕННяМ

ПОТРІбНО: 100 г маргарину, 
2,5 склянки борошна, 1 яйце, 0,5 
склянки цукру і будь-якого ва-
рення, 1 ч. л. соди, сіль, олія для 
змащування дека. 

ПРИГОТУВАННя: виделкою 
розім'яти маргарин, вбити яйце 
і всипати цукор, все збити мік-
сером, додати соду і дрібку солі, 
поступово всипати борошно, за-
мішуючи тісто - воно повинно 
вийти щільним. Духовку нагріти 
до 180 градусів, розділити тісто 
навпіл, одну частину розкачати 
за розміром дека, рясно змасти-
ти варенням, іншу частину тіста 
перекрутити через м'ясорубку, 
розкласти одержані «черв'ячки» 
на варення . Запекти печиво в 
розігрітій до середньої темпе-
ратури духовці 10-15 хв. до за-
рум'янювання, перед подачею 
гаряче печиво розрізати на пор-
ційні шматочки. 

ПЕчиво На Пиві
ПОТРІбНО: 2 скл. борошна, 

200 г вершкового масла, 0,5 скл. 
міцного пива, дрібка солі, пачка 
ваніліну, цукор для посипання. 

ПРИГОТУВАННя: посікти 
масло з борошном ножем на 
крихту. Потім трохи розтерти 
руками й всипати сіль, ванілін, 
влити пиво. Замісити м’яке елас-
тичне тісто (воно дуже приємне 
на дотик й абсолютно не липне 
ані до рук, ані до столу). Скатати 
з нього кулю, загорнути в хар-
чову плівку й прибрати в холо-
дильник на 30 хв. Потім розді-
лити на чотири частини і кожну 
розкачати в пласт завтовшки 
3-4 мм. За допомогою формочок 
вирізати печиво. Вмочити кожне 
печиво в цукор, щільно притис-
нувши. Деко встелити пергамен-
том, викласти на нього фігурки 
в цукрі (нічим змащувати пер-
гамент не потрібно). Випікати в 
духовці при 220°С приблизно 15-
25 хв. до зарум'янювання.

іМбиРНі ПРяНики-
МЕДяНики

ПОТРІбНО: 100 г масла, 125 г 
цукру, по 1 ч. л. мелених гвозди-
ки, анісу та кориці, 2-3 ч. л. меле-
ного імбиру, 0,5 ч. л. солі, 500 г 

борошна, 250 г меду, 10 г какао, 2 
яйця, 10 г розпушувача.

ПРИГОТУВАННя: на невели-
кому вогні, постійно помішуючи, 
розігріти мед, масло, цукор до 
повного розчинення. Переміша-
ти всі спеції (гвоздику, аніс, ко-
рицю, імбир), сіль, какао і додати 
все це у медово-масляну суміш. 
Коли вона охолоне до теплого 
стану, вбити 1 яйце. Борошно 
перемішати з розпушувачем і 
поступово всипати до суміші. 
Тісто має бути м’яким і подат-
ливим, як пластилін. Залишити 
його на 3 год. у холодному місці. 
Розкачати пластом завтовшки 1 
см і вирізати фігурки. Випікати 
хвилин 10 хв. у розігрітій духов-
ці (200 °С).

ГлаЗуР Для 
РоЗФаРбовуваННя 

ПРяНиків

ПОТРІбНО: 1 білок, 150 г цу-
крової пудри, 1 ч. ложка лимон-
ного соку, харчовий барвник.

ПРИГОТУВАННя: збити охо-
лоджений білок, поступово до-
даючи цукрову пудру, протягом 
10 хв. (не менше!). Консистенцію 
регулювати кількістю пудри. 
Айсинг має литися густою, але 
цільною цівкою. Відтак додати 
лимонний сік і збивати ще 3-4 хв. 
Розділити на порції і підфарбува-
ти харчовими барвниками, розве-
деними у кількох краплях води, 
або гелевими. Помістити глазур 
у кондитерський мішечок або 
пакетик із надрізаним кінчиком і 
прикрасити остиглі фігурки.

лиМоННЕ ПЕчиво

ПОТРІбНО: масло вершкове 
– 100 г, цукор – 100 г, ванілін – 1 
пакетик, лимон – 2 шт., яйце – 1 
шт., борошно – 300 г, розпушувач 
– 1 ч. л., цукрова пудра – 3 ст. л.

ПРИГОТУВАННя: натерти це-
дру з 2-х лимонів. Віджати сік з 
одного лимона. Збити міксером 
розм’якшене вершкове масло з 
цукром, цедрою лимона, ванілі-
ном до однорідної пишної маси. 
Додати яйце і збити ще хвилину. 
Потім додати лимонний сік і теж 
збити на високій швидкості до 
однородності. Змішати борошно 
з розпушувачем, додати масляну 
суміш і замісити тісто. Готове ті-

сто покласти в холодильник на 1 
год. Дальше тісто розділити на 
кульки вагою приблизно 15-20 г. 
Обваляти кульки в цукровій пу-
дрі і випікати в розігрітій духов-
ці при температурі 180 градусів 
в середньому 15 хв. 

ХРуМкЕ ПЕчиво-бЕЗЕ 
З ГоРіХаМи “Їжачки”

ПОТРІбНО: 3 ч. л. масла 
(м’якого), 3 ч. л. молока, 3 ч. л. 
цукру, 3 жовтки, ванілін (за сма-
ком), 4-4,5 ст. л борошна. А та-
кож: 3 білки, 1 скл. цукру, горіхи.

ПРИГОТУВАННя: замісити 
тісто, розкатати і нарізати то-
неньку лапшу, розсипати на пер-
гаменті. Випікати до рум’яного 
кольору при 180-200С 20-30 хв., 
час від часу перемішуючи, та 
охолодити. Збити 3 білки та 1 
скл. цукру до стійкої піни. Дода-
ти холодну лапшу, за бажанням 
можна додати 1 скл. подрібне-
них горіхів, все акуратно пере-
мішати, випікати на змащеному 
маслом пергаменті при невисо-
кій температурі (десь 160С 1 год. 
– одне дістати, розламати і пере-
вірити готовність).

НіжНі баНТики 

ПОТРІбНО: йогурт - 125 г, 
яйце - 1 шт., олія соняшникова - 
50 мл, цукор - 80 г, борошно - 300 
г, розпушувач і ванільний цукор 
по 1 ч. л., цедра апельсина або 
лимона.

ПРИГОТУВАННя: яйце збити 
з йогуртом до однорідності. До-
дати олію і цукор з ванільним 
цукром, цедру за смаком і пере-
мішати масу до однорідності. Бо-
рошно просіяти і частину разом 
з розпушувачем всипати в масу. 
Перемішати і частинами дода-
ти решту борошна, вимішуючи 
м’яке і податливе тісто. Стіл при-
сипати борошном і розгорнути 
пласт товщиною 5 мм. Виріза-
ти кружечки з діаметром 7 см. 
Зробити на кружечку надрізи у 
вигляді пелюстків і потім склас-
ти їх таким чином, щоб вийшов 
бантик. Порада: можете зробити 
печиво будь-якої форми на свій 
смак, у вигляді трубочок, тро-
яндочок і т.д. Викласти на деко, 
застелене пергаментом. Духовку 
розігріти до 180 градусів і випі-
кати близько 15 хв. Печиво по-
винне бути золотистим. Посипа-
ти його цукровою пудрою.

Топ-12 рецепТів 
надзвичайного 
зимового печива

Смачні ідеї для затишних грудневих вечорів
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віДПовіДі

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

реКлама: +38 (068) 364-08-54

На Різдво (за юліанським 
календарем) українці матимуть 
чотири вихідних поспіль – 7, 8, 9, 
10 січня.

Оскільки, Різдво Христове, 
яке святкуємо 7 січня, припа-
дає на четвер, Кабінет Міністрів 
України у своєму розпорядженні 
рекомендував зробити наступ-
ний день також вихідним, пові-
домляє «Релігійна правда».

“Керівники підприємств, 

установ та організацій, у яких 
встановлено п’ятиденний ро-
бочий тиждень з двома вихід-
ними днями в суботу та неділю, 
зможуть перенести робочі дні з 
п’ятниці 8 січня на суботу 16 січ-
ня”, – йдеться в розпорядженні.

Також три дні вихідних цьо-
горіч припадають на Різдво за 
григоріанським календарем: 25 
грудня (п’ятниця) та 26-27 груд-
ня (субота і неділя).

Тернополяни, які хочуть здати 
пробне ЗНО, повинні обрати лише 
один предмет. У 2021 році таке 

нововведення є вимушеним у зв’язку 
з поширенням COVID-19. Усі інші 
предмети можна пробно здати онлайн 
за лінками е-кабінету.

Раніше учасники іспиту складали очно два 
тестування. Тепер після одного пробного іспиту 
в е-кабінеті зареєстрованого учня з’являться лін-
ки на тестові зошити й бланки відповідей з усіх 
навчальних предметів, інформує вайбер-група 
«Школа-Інфо».

Таким чином у пункті тестування учасник 

«відчує» процедуру під час одного предмету, чого 
є цілком достатньо. А вдома перевірить, наскіль-
ки добре опанував програму з інших предметів.

Реєстрація на пробне ЗНО розпочнеться вже 5 
січня 2021 року й триватиме до 19 січня.

Основну сесію ЗНО-2021 розпочнуть тернопо-
ляни наприкінці травня. Перший екзамен – з хімії. 
Реєструватись можна з 1 лютого до 5 березня. Ре-
зультати ЗНО будуть відомі до 30 червня.

Як повідомляє «Школа-Інфо», школярі склада-
тимуть 21.05 – хімію,  24.05 – іспанську, французь-
ку, німецьку мови, 25.05 – англійську мову, 28.05 
– математику, 1.06 - українську мову, українську 
мову і літературу, 4.06 – історію України, 7.06 – фі-
зику, 10.06 – біологію, 16.06 – географію.

Загублений додаток (дублікат) до диплому, виданого 
Дячун Світлані Євгенівні  ІП № 007 282 про закінчення 
Технічного коледжу Тернопільського приладобудівного  
інституту  від 23 березня 1995 року вважати недійсним.

ТерноПільСьКі абіТУрієнТи наЖиво ЗмоЖУТь 
СПробУваТи СКлаСТи лише одне Зно

Реєстрація триватиме з 5 до 19 січня

На Різдво українці матимуть 
чотири вихідних поспіль

ЗаХіДНоукРаЇНсЬкий 
НаЦіоНалЬНий 

уНівЕРсиТЕТ
IV рівня акредитації відповідно 

до Закону України «Про вищу освіту» 
оголошує конкурс на заміщення посад:

● ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА 
ЕКОНОМІЧНОї ТЕОРІї;
● ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ФІНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ;
● ДОЦЕНТА КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ, ПУ-
бЛІЧНОГО УПРАВЛІННя ТА ПЕРСОНАЛУ;
● ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ПОДАТКІВ ТА 
ФІСКАЛЬНОї ПОЛІТИКИ.

Вимоги до кандидатур на посади: науко-
вий ступінькандидата наук.

Термін подання документів – один мі-
сяць з дня опублікування оголошення. 

Перелік документів, які подаються на 
ім’я ректора університету: заява про участь 
у конкурсі; особовий листок з обліку кадрів; 
автобіографія; засвідчені в установленому 
порядку копії документів про вищу освіту, на-
укові ступені і вчені звання; список наукових 
та навчально-методичних праць і винаходів.

Додаткова інформація щодо основних 
функціональних обов'язків, розміру та 
умов оплати праці надається кадровою 
службою. (Працівники ЗУНУ для участі у 
конкурсі подають заяву на ім'я ректора, онов-
лений список наукових та навчально-мето-
дичних праць).

Документи надсилати за адресою: ЗУНУ, 
вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020. Де-
тальніше з умовами конкурсу можна озна-
йомитись у вченого секретаря ЗУНУ зател. 
(0352) 47-50-62.
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ОВЕН 
Продумуйте всі деталі напе-

ред, це допоможе вчасно завер-
шити розпочаті проєкти. Будуть 
моменти, коли ви зможете відчути 
стабільний ґрунт під ногами.

ТЕЛЕЦЬ 
Попереду переїзд, зміна обста-

новки i навiть роботи. Варто бути 
обережнішим iз фінансами, адже 
нових джерел прибуткiв не перед-

бачається.
бЛИЗНЮКИ 

У вас буде багато завдань, які 
потрібно виконати у визначений 
термін. Але не поспішайте розпо-
відати про свої плани.

РАК 
Що стосується фінансів, то го-

ловне - не приймати поспішних 
рішень, а діяти спокійно. Вас че-
кають цікаві зустрічі та новi вра-
ження.

ЛЕВ 
Перiод початку нових відно-

син. На горизонті з’являться ві-

дразу кілька цікавих варіантів. 
Будьте готові піти за покликом 
серця чи прислухатися до здоро-
вого глузду.

ДІВА 
Тиждень буде успішним щодо 

кар’єрного та особистісного росту. 
Правильне рішення підкаже лю-
дина з близького оточення.

ТЕРЕЗИ 
Ваш шлюб може пройти ви-

пробування на міцність. Не поспі-
шайте рубати з плеча, душевна 
розмова допоможе прийти до 
спільного знаменника.

СКОРПІОН 
Зiрки обiцяють багато лю-

бовних переживань і яскравих 
інтрижок, але виникнуть деякі 
складнощі у виборі супутника для 
постійних відносин.

СТРІЛЕЦЬ 
Якщо ви самотні, наберіться 

терпіння, скоро зустрінете своє 
кохання. Пiклуйтеся про самопо-
чуття, тоді не буде серйозних про-
блем зі здоров’ям.

КОЗЕРІГ 
Усі іспити ви витримаєте з че-

стю, так що час виходити на доро-

гу великої кар’єри. Дрібні невдачі 
посприяють бажанню ще міцніше 
утвердитися.

ВОДОЛІй 
Тиждень буде важким, але ре-

зультати виконаної роботи просто 
приголомшать вас. Ви ніяк не мо-
жете підібрати ключик до заповіт-
них дверей, просто штовхніть їх.

РИбИ 
Вам нелегко від¬окремити 

реальність від фантазій, але дове-
деться. Інакше в нашому складно-
му світі все заплутається ще біль-
ше.

ГоРоскоП
З 9 по 15 грудня

Вітаємо!
Дорогого сина, брата, 

дядька
андрія 

арсенійовича 
Гусарчука

із села Малі Вікнини 
Збаразького району
з Днем народження!

Гарного настрою, теплого сонця, 
Ласкавої долі, довгого віку, 
Хай стукає радість у кожне віконце, 
Усяких гараздів і щастя – без ліку! 
Хай звучать найщиріші вітання: 
З «Днем народження!» -
                                  скажуть усі,
Хай здійсняться усі побажання, 
Буде радісно хай на душі.
Хай здоров’я не зрадить ніколи, 
Мир і злагода будуть в сім’ї,
Хай у серці весна буде ясна
Навіть в сірі, захмарені дні!
Нехай Господь в житті допомагає, 
Дарує довголіття й безмір ласк, 
Свою любов із неба посилає 
Сьогодні, завтра й повсякчас! 

З любов’ю - мама Феодосія, брати, сестри, 
племінники, швагри, братова і вся велика родина.

Вітаю!
Мудру, щиру, вродливу жінку, 

неперевершену майстриню куховарити і 
творити весільні короваї, чудову подругу

Ганну михайлівну романчак
із с. Підгайчики Теребовлянського району 

з Днем народження!
Бажаю Тобі добра та любові,
І сонячної повені в душі,
А ще безмежний океан здоров’я,
Аби до ста топтати спориші. 
Аби до ста весняно молодою
Кружляти в танці на балу життя.
І вимолити внучкам добру долю,
І правнуків повести до вінця.
Нехай усе приємне й радісне здійсниться,
Сумне ж минає досвітковим сном,
І кожен день хай щедро колоситься
Благополуччям, щастям  і добром!
А доля хай наснаги додає
Красиво жити, мріяти, любити,
Щоб Ти зуміла все життя своє 
Під Божою опікою прожити.

З любов’ю і безмежною вдячністю за 
розуміння, доброту і щирість – подруга 

Марія Маліцька з Теребовлі.

Вітаємо! 
Колектив та адміністрація  

ФГ «Вікторія-92» вітають своїх 
працівників - іменинників грудня

Володимира Гураля, 
Володимира бацулу, 

андрія топоровського, 
миколу Загнійного, 

мирона івахіва
з Днем народження!

Хай кожен день дарує радість,
Хай сонце світить з висоти,
Роки ніколи хай не старять 
І не приносять в дім біди!
Хай усміхається щасливо доля,
І обминає хай журба,
Бажаєм Вам на видноколі
Благополуччя, миру і добра.
А ще – тепла, і спокою, й любові,
Хай не міліє в серці доброта,
Нехай Господь зсилає Вам здоров’я
На многії і благії літа!

Вітаємо!
Милу донечку, любу сестричку і 

братову, добру, щиру тьотю 
Катерину арсеніївну 

Поліщук
із с. Вікнини на Збаражчині

із 40-річним ювілеєм!
Бажаємо фантастичного щастя,
Безкрайнього моря чудових подій.
Хай все, що бажаєш, легко удасться,
А також цікавого втілення мрій.
Хай зорями радість Тебе осипає,
Природа здоров’ям наділить міцним.
Тебе з Днем народження щиро вітаєм,
Хай спокій і мир завітають у дім!
Хай кожен день здається дивним сном,
Який Тебе робив би щасливішим,
І будь завжди оточена теплом
Найближчих, найдорожчих, найрідніших!
Нехай Господь дарує многа літ
Без прикрощів, без заздрості,  без болю.
Хай сонечко любові круглий рік
Освітлює Твоє життя і долю.

З любов’ю - мама Феодосія, 
сестри - Ліля, Жанна, Іванна,  Зоряна, 
брати – Михайло, Іван, Микола, Андрій, 
швагри - Володимир, Василь, Юрій, 
братова Людмила і 16 племінників.

Вітаємо!
Кохану дружину, ніжну матусю, 

люблячу невістку
Катерину Поліщук

з с. Вікнини на Збаражчині
з Днем народження! 

Сьогодні Твій день, не сумуй – 
                                    усміхнись.
Бажаєм веселого свята!

Щоб всі Твої мрії чимшвидше збулись!
Щоб запам’яталась ця дата!
Хай багато ще весен, багато ще літ
Злинуть в радості, мирі й спокої.
Хай ще довго сіяє Твоя зірка вгорі,
Дні проходять у щасті й здоров’ї.
Хай Матінка Пречиста ні на мить
Покрову Свого з Тебе не знімає.
Нехай Тобі завжди і скрізь щастить,
Ніколи хай Твій ангел не дрімає.
Під ясним небом, у добрі - 
                                          без меж,
Живи в достатку, у теплі й любові,
Від долі, кажуть люди, не втечеш,
Тож хай вона складається казково!

З любов’ю - чоловік Руслан, 
дочки Оля й Аня, син Віталій, 

свекруха Зіна і свекор  Микола.

Позитивні  емоції у похмурі будні подарували 
своїм вихованцям педагоги Лановецької 
ЗОШ №1 ім. Ю. Коваля, облаштувавши біля 

школи осінню фотозону. Авторка ідеї Алла Жмака  - 
вчителька фізкультури. Долучилися до цього гарного 
задуму й інші вчителі, учні, батьки. 

 Пані Алла каже, що відтепер фотозони на різні тематики бу-
дуть прикрашати подвір’я перед школою. І вже вишукуюь щось 
цікаве до Нового року, Різдвяних свят. 

На фото Мирослава КОЛОМІйЧУКА: 
Вікторія Козирська, Валентина Рикун, 

Алла Жмака – вчителі.    

Коли осінь 
дарувала тепло

ТЕРНОПІЛЬСЬКИй ОбЛАСНИй 
ДРАМАТИЧНИй ТЕАТР 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
9 грудня о 19:00 – музична комедія  

«Наталка Полтавка» (І.Котляревський).
10 грудня о 19:00 – комедія 
«Суто сімейна справа» (Р. Куні).
11 грудня о 19:00 – комедія «Естроген» 

18+ (М. Смілянець).
12 грудня о 19:00 – музична комедія-жарт 

«Як наші діди парубкували» (В. Канівець).
13 грудня о 19:00 – комедія «Медовий 

місяць на всі сто» (Р. Куні).

15 грудня о 19:00 – комедія «Естроген» 
18+ (М. Смілянець)

19 грудня о 13:00 – музична казка Іва-
сик Телесик.

Замовлення квитків за тел. 
(096) 724-1-726

ТЕРНОПІЛЬСЬКА 
ОбЛАСНА ФІЛАРМОНІя

15 грудня о 18:30 - концерт вокального 
тріо «Солов’ї Галичини» з нагоди 111-ї річни-
ці від дня народження А.Кос-Анатольського. 

афіша


