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Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

 4  стор.

16 грудня - хмар-
но, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 
0-1 градус морозу, 
вдень 0-1 градус те-
пла. Схід сонця - 8.08, 
захід - 16.18. 

17 грудня - хмар-
но, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 
0-1 морозу, вдень 0-1 
градус тепла. Схід сон-

ця - 8.09, захід - 16.18. 
18 грудня - хмар-

но, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 
0-1 градус морозу, 
вдень 1-2 градуси те-
пла. Схід сонця - 8.10, 
захід - 16.19. 

19 грудня - хмар-
но, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 
1-2, вдень 1-3 градуси 

тепла. Схід сонця - 
8.10, захід - 16.19. 

20 грудня - хмар-
но, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 
0-1, вдень 1-2 градуси 
тепла. Схід сонця - 
8.11, захід - 16.19. 

21 грудня - хмар-
но, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 
0-1 градус морозу, 

вдень 0-1 градус те-
пла. Схід сонця - 8.11, 
захід - 16.20. 

22 грудня - хмар-
но, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 
0-1 градус морозу, 
вдень 0-1 градус те-
пла. Схід сонця - 8.12, 
захід - 16.20.

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

В освітніх закладах з 19 грудня 
не можна проводити масових 
заходів за участі дітей з більш 

ніж однієї групи чи класу. Під 
забороною і відвідувачі. Табу на 
публічні події та святкові заходи 
діятиме також у розважальних і 
закладах громадського харчування. 
Кафе й ресторани змушені будуть 
закриватися з 23:00 до 7:00, виняток - 
доставка та замовлення їжі "на виніс", 
але розрахуватися треба до 22:00. 

Храми не закриватимуть, але суворіші об-
меження діятимуть і в них: не більше однієї 
людини на 5 квадратних метрів і 1,5 метра 
дистанції між присутніми, якщо релігійний за-
хід відбувається на вулиці. В музеях та інших 
закладах культури ліміт - одна людина на 10 
квадратних метрів. 

Під час новорічних свят може сформуватися 
нова хвиля коронавірусу, прогнозують в уряді. 
Тому для боротьби з нею вирішили запрова-
дити новий локдаун. Він буде менш жорстким, 
порівняно з весняним, коли не працював гро-
мадський транспорт. Але таке рішення уряду 
вже викликало хвилю протестів підприємців, 
які змушені будуть зачинитися більш, ніж на 
два тижні. Кілька тисяч активістів зібралися у 
вівторок в Києві біля парламенту. Згодом вони 
перемістилися на Майдан, протестуючи проти 
нових обмежень.

З 8 по 24 січня взагалі заборонять роботу 
кафе та ресторанів (крім доставки та замов-
лень "на виніс"). Також не працюватимуть ТРЦ, 
кінотеатри, спортзали та магазини непродо-

вольчих товарів. Окрім того, на канікули від-
правлять усі навчальні заклади, за винятком 
дитсадків. Проведення будь-яких масових за-
ходів на період карантину буде заборонено. 
Виняток - професійні спортивні заходи за умо-
ви відсутності глядачів. 

Натомість громадський транспорт, кажуть 
в уряді, продовжить роботу. Також працюва-
тимуть продуктові магазини, аптеки, банки, 
готелі та пошта. Перукарні та салони краси так 
само продовжать роботу, але лише за передза-
писом - без очікування клієнтів у приміщенні.

В останні дні листопада в Україні фіксува-
ли рекордну середньодобову кількість нових 
хворих на COVID-19 - близько 15 тисяч. Цими 
днями підтверджених випадків поменшало. 
Вчора виявили 8416 нових хворих, серед них 
на Тернопіллі - 90. 

Всього від початку пандемії коронавірусу 
в Україні занедужали, за офіційними дани-
ми, 909 082 людей. У Тернопільській області - 
31374.

СвяТий Миколай 
пРиНЕСЕ Нові 

каРаНТиННі обМЕжЕННя
Сезон зимових свят в Україні традиційно розпочинається 

19 грудня. По всій країні цього дня для боротьби з COVID-19 
посилять і карантин. З 8 по 24 січня розпочнеться так званий 

локдаун - ще жорсткіші обмеження. Вони стосуватимуться всіх 
сфер життя - від шкіл, садочків до кафе і торгових центрів. 

Букетіз сердечок  10-11  стор.

польща пропонує 
нашим лікарям 

200-300 тисяч гривень 
платні, а Україна не 

спромоглася на 23 тисячі  

білЬ і пЕчалЬ, 
пРоНЕСЕНі 
кРіЗЬ Роки

У козові відбулася визначна 
подія - відкриття монумента 
у пам’ять українців - жертв 
депортації 
у 1944–1947 
роках з 
польщі.

Почався прийом заявок

До 31 грудня ФОПи та офіційно наймані 
працівники юридичних осіб або ФОПів, 
які постраждали від карантину, зможуть 

отримати одноразову матеріальну допомогу. Її 
розмір - 8 тисяч гривень. Оформити допомогу 
можна на інтернет-порталі "Дія" або в 
однойменному мобільному додатку. 

Для цього потрібно зайти у розділ "Послуги". Заповнення 
заяви займе не більше 5 хвилин. Гроші обіцяють зарахувати 
на особистий гривневий рахунок ще до кінця цього року. Для 
того, щоб отримати кошти, треба вказати IBAN свого особи-
стого гривневого рахунку.

Допомогу можуть отримати офіційно наймані праців-
ники юридичних осіб або ФОПів за кількох умов: основний 
КВЕД належить до тих, стосовно яких вжито карантинні за-
ходи; організація нарахувала ЄСВ за ІІІ квартал 2020 року; се-
редня зарплата найманого працівника не перевищує 30 тис. 
грн на місяць за ІІІ квартал; найманий працівник не працює 
за сумісництвом в організації.

Для ФОПів також є кілька умов отримання матеріальної 
допомоги. Серед них: на 31.10.2020 основний КВЕД відне-
сено до переліку тих, стосовно яких вживають карантинні 
заходи; здійснює діяльність понад 3 місяці; сплатив ЄСВ не 
менше, ніж за три місяці у 2020 році; якщо людина не є ФО-
Пом та найманим працівником одночасно.

Продовження на 2 стор.

як отримати 8 тисяч 
гривень за карантин
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В облдержадміністрації 
підсумували результати 
перевірки лікарень 

області, які беруть участь у 
лікуванні хворих на COVID-19. 
Передумовою рішення щодо 
проведення моніторингу 
послужив прецедент у сусідній 
області, коли через відсутність 
світла в медзакладі померли 
пацієнти, підключені до ШВЛ. 
У додаток до цієї обставини 
непростою була ситуація, коли 
два тижні тому в 5 районах 
Тернопільщини відключили 
світло. Завдяки оперативній 
реакції влади, лікарів та 
допомозі ДСНС вдалося 
уникнути жертв.

 Мобільна група мала на меті переві-
рити готовність медзакладів надавати 
допомогу пацієнтам, хворим на коро-
навірус. До всіх лікарень, у яких є паці-
єнти з COVID-19, повинен бути підклю-
чений кисень. А електрогенератори, у 
разі відключення світла, повинні забез-
печувати безперебійну експлуатацію 
кисневих станцій та балонів.

- Усі лікарні, які надають допомогу 
хворим з коронавірусом, забезпечені 
на 80% ліжками з підключенням до 
кисню. А в резерві є ще близько тися-
чі ліжок. На цей час на Тернопільщині 
зайнято 33.4% ліжкомісць, відведених 
для хворих на COVID-19.Тобто резерв 

є, але ми й далі працюємо над тим, щоб 
збільшити відсоток ліжок для надання 
допомоги хворим з коронавірусом, - за-
значив голова облдержадміністрації 
Володимир Труш.

 До складу комісії увійшли представ-
ники управління охорони здоров’я рай-
держадміністрацій, виконкомів міст 
обласного значення, ОДА, капітального 
будівництва, Держаудитслужби, управ-
ління Держпраці. Представники комісії 
перевірили підключення систем подачі 
кисню до ліжок у відповідних відділен-
нях та умови експлуатації кисневих ба-
лонів.

- Перевірка мала на меті: перше - це 
забезпеченість киснем ліжок, як цен-
тралізованим постачанням кисню, так 
і концентраторами. Друге – наявність 
генератора, виплата заробітної плати 
медичним працівникам, що працюють з 

хворими на коронавірус, у розмірі 300% 
та страхування медичних працівників, 
- повідомила начальниця управління 
охорони здоров'я обласної державної 
адміністрації Ольга Ярмоленко.

У свою чергу в.о. генерального ди-
ректора ДУ «Тернопільський обласний 
лабораторний центр МОЗ України» 
Оксана Чайчук додала, що ситуація з 
забезпеченням лікарень киснем в об-
ласті задовільна. Лише в Козівській та 
Бережанській районній лікарнях є про-
блеми з підключенням, але їх мають ви-
рішити в найближчий тиждень. Комісія 
зафіксувала інші незначні недопрацю-
вання, але керівники лікувальних за-
кладів оперативно їх усували.

В ОДА додали, що резерви індивіду-
ального захисту в лікарнях області до-
статні -  запасів вистачає на місяць, як 
це вимагають протоколи МОЗ. 

Рекомендації щодо зміни 
меню будуть наданні у всі 
навчальні заклади освіти.

- Тернопільська облдержадміністра-
ція сприяє покращенню матеріальної 
бази для того, щоб  наші діти отриму-
вали збалансоване і корисне харчуван-
ня. Але разом з цим хочу зазначити, що 
Держспоживслужба перевірятиме якість 
продуктів харчування у школах на всій 
території Тернопільської області. Згідно 
з програмою, яка буде прийнята на рівні 
області, а саме: «Якісне харчування для 
дітей Тернопільщини», - зазначила на-
чальник управління освіти та науки ОДА 
Ольга Хома.

Вперше на законодавчому рівні буде 
врегульовано питання щодо харчування 
дітей з особливими дієтичними потре-
бами. Якщо вони підтверджені довідкою 
сімейного лікаря чи педіатра, то власник 
закладу повинен організувати харчуван-
ня з врахуванням рекомендацій лікаря 
щодо виключення або заміни певних 
харчових продуктів.

Нагадаємо, що затверджено новий Са-

нітарний регламент для закладів загаль-
ної середньої освіти. Документ набуває 
чинності з 1 січня 2021 року. 

Новим санітарним регламентом за-
проваджується принцип здорового та 
збалансованого харчування, а саме: ви-
значається перелік продуктів харчуван-
ня, які забороняється продавати в шкіль-
них буфетах та автоматах (стоп для 
чипсів, снеків, сухариків, попкорну, газо-
ваних напоїв тощо). Заборонено до заку-
півлі, реалізації та пропонування дітям 
технологічно оброблені м'ясні та рибні 
страви (ковбаси, сосиски, заморожені 
напівфабрикати тощо), солодкі газова-
ні напої, енергетичні напої та будь-які 
інші напої із вмістом доданих цукрів. Об-
межується добова кількість солі, цукру, 
борошняних та кондитерських виробів, 
жирів. Забезпечується харчування учнів 
з особливими дієтичними потребами, у 
тому числі з неперенесенням глютену та 
лактози. Також чітко визначено, якими 
мають бути бутерброди в школі. Окрім 
того, дозволяється постачання до шкіл 
готової кулінарної продукції оператора-
ми ринку харчових продуктів.

володимир Труш підсумував результати 
перевірки лікарень області

У навчальних закладах Тернопільської області розпочали виконувати 
методичні  рекомендації щодо впровадження здорового харчування.  

На сьогоднішній час працює велика команда щодо змін меню у 
закладах загальної середньої освіти. Про це повідомила начальник 

управління освіти і науки Тернопільської ОДА Ольга Хома.Договір про спіль-
ну діяльність 
підписано між 

ректором Західноукра-
їнського національного 
університету Андрієм 
Крисоватим та прези-
дентом ГО «Федерація 
поліцейського хортин-
гу України» Борисом 
Шаповаловим.

- Я радий можливості співпрацювати з федерацією поліцейського 
хортингу України, адже молодим людям, які навчаються на юридичному 
факультеті ЗУНУ, корисно набиратися знань саме шляхом практики та 
обміну досвідом зі справжніми фахівцями, - зазначив Андрій Крисоватий.

- Співпраця з класичним університетом Тернополя, переконаний, 
принесе користь студентам. Фахова підготовка правоохоронців - це ос-
новні засади нашої спільної діяльності. Буду радий, якщо студенти Захід-
ноукраїнського національного університету візьмуть участь в обласних, 
всеукраїнських та міжнародних змаганнях з поліцейського хортингу та 
інших видах спорту, до програми яких входить розділ «Самозахист» (self-
defense), - сказав Борис Шаповалов.

Сторони домовились про організацію та проведення фізкультур-
но-оздоровчої та спортивної роботи серед студентів, підвищення рівня 
фізичної підготовки юнаків та дівчат університету, а також про заходи 
для розвитку і популяризації поліцейського хортингу як національного 
професійно-прикладного виду спорту.

У навчальних закладах 
Тернопільщини змінять підхід 

до харчування школярів

ЗахіДНоУкРаїНСЬкий 
НаціоНалЬНий УНівЕРСиТЕТ 
відкриває нові можливості 

для студентів
ЗУНУ та Го «Федерація поліцейського хортингу України» 

співпрацюватимуть

Продовження. Початок на 1 стор.

Для оформлення заяви на 
порталі "Дія" необхідно: 
мати електронний 

підпис для авторизації у 
порталі; зареєструватися чи 
авторизуватися, якщо вже 
зареєстровані, у кабінеті 
громадянина на diia.gov.ua 
за допомогою електронного 
підпису або BankID; у розділі 
"Послуги" обрати "Одноразова 
матеріальна допомога ФОП та 
найманим працівникам". 

"Дія" автоматично перевірить дані 
в Реєстрі застрахованих осіб Пенсій-
ного фонду України на відповідність 
умовам отримання допомоги. Після 
цього необхідно підтвердити своє по-
точне місце роботи та ввести номер 
свого гривневого рахунку у форма-
ті IBAN. При цьому отримати кошти 
можна лише на особистий рахунок. 
Наступні кроки - слід перевірити та 
надіслати заповнену заяву й очікува-
ти на повідомлення про нарахування 
виплати. 

Як отримати послугу в додатку 
"Дія"? По-перше, авторизуйтесь у до-
датку через свій Приват24, Monobank, 
або BankID НБУ. У розділі "Послуги" 
натисніть "Отримати допомогу".  Вве-
діть номер свого гривневого рахунку 
у форматі IBAN. Отримати кошти з до-
помогою додатку також можна лише 
на особистий рахунок.  Очікуйте спо-
віщення про опрацювання заяви. 

як отримати 8 тисяч 
гривень за карантин
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Вже за кілька днів свято 
Миколая, не за горами 
Новий рік та Різдво. 

У цю пору важко уявити 
нашу оселю без святково 
прикрашеної іграшками та 
гірляндами зеленої красуні. 
Одні обирають штучне 
деревце, інші купують живе 
або ж у горщику. Тернопільське 
обласне управління лісового і 
мисливського господарства вже 
розпочало продаж новорічних 
ялинок. Їх вирощують  на 
спеціальних плантаціях, аби 
дарувати родинам особливий і 
неймовірний аромат свята.   

Вирушаємо у «Тернопільський 
лісгосп», аби побачити все на власні 
очі. У розсадниках на території під-
приємства десятки видів хвойних і 
листяних дерев. Аби з маленького 
саджанця виросла красива ялинка, 
потрібно кілька років і дбайливий до-
гляд фахівців. 

- Всього у лісгоспах області цього 
року виростили 5,5 мільйонів штук 
садильного матеріалу, - розповідає на-
чальник обласного управління лісово-
го та мисливського господарства Олег 
Яремко. – Щодо хвойних порід, то сьо-
годні у підприємстві налічується 490 
тисяч дерев різного віку.  

Сезон продажу новорічних красунь 
у тернопільських лісників почався з 1 
грудня. Підприємства з Півдня і Сходу 
вже почали замовляти зелених кра-
сунь до свят. Готуються заздалегідь, 
адже дерева потрібно ще встигнути 
доставити за сотні кілометрів. 

Для тернополян цьогоріч плану-
ють продати 7600 ялинок. Минулого 
року ця цифра становила 10,5 тисяч 
дерев. Загалом же готові до продажу 
137 тисяч зелених красунь. Зокрема 
15 тисяч штук сосни звичайної, 2 тися-
чі сосни кримської і 120 тисяч - ялини 
європейської.

Вартість ялинок вже третій рік по-
спіль не змінюється. Залежить вона 
від висоти і трішки варіюється у кож-
ному лісництві. В середньому за ме-
трову красуню потрібно заплатити 70 
гривень. Чим вище деревце, тим ціна 
більша. За ялинку від 1,5 до 2 метрів 

потрібно заплатити 120 гривень. Від 4 
до 5 метрів – 360 гривень.  

Фахівці радять, обираючи ялинку, 
звертати увагу на колір ялинових го-
лок. Він повинен бути насичено зеле-
ним, товщина стовбура - понад 6 см 
при висоті ялинки 1,5 метра. Варто 
розтерти кілька голок у руках. Якщо 
дерево свіжозрізане, шкіра стане лип-
кою і відчуєте аромат хвої. Проведіть 
рукою проти росту голок - вони не по-
винні обсипатися. На зрізі не має бути 
темних плям. Також варто звернути 
увагу на  симетрію дерева, щоб при-
крашена ялинка було красива.

купуємо дерево 
у горщику 

З кожним роком стає все популяр-
нішою ідея прикрашати свою оселю 
живою ялинкою, вирощеною у спеці-
альному горщику, що дозволить після 
всіх  урочистостей, навесні, висадити її 
на дачі або у дворі будинку.  

Минулого року на Тернопільщині 
таких ялинок  продали 200 штук. Тому 
цьогоріч для жителів області заго-
товили 500. Їх вартість в середньому 
190-600 гривень.  

Аби дерево вижило в умовах квар-
тири, варто після купівлі акліматизу-
вати його в найпрохолоднішому при-
міщенні вашого дому. Далі обрати для 
нього освітлене місце подалі від гаря-
чої батареї і обігрівачів. Слід намага-
тися створити для ялинки найбільш 
відповідний режим (наскільки це мож-
ливо в приміщенні): зокрема, важливо 
підтримувати вологість повітря. Рос-
лину слід обприскувати (не менше 1 
разу на день), а також поливати в міру 

підсихання земляної грудки, забезпе-
чуючи рівномірну помірну вологість 
ґрунту. Рівень вологості можна переві-
рити на дотик – глибина перевірки 3-5 
см від краю ґрунту вглиб.

За словами Олега Яремка, виро-
щування і хвойних, і листяних порід 
із закритою кореневою системою з 
кожним роком стає все популярнішим, 
і лісові господарства активно практи-
кують саме такий спосіб. Такі дерева 
простіше висаджувати влітку, адже не 
пошкоджується їх коренева система. 

як перевірити, 
чи ялинка легальна? 

 - На кожному дереві повинна бути 
самоклейна етикетка або ж пластма-
сова бирка-стяжка, - розповідає лісни-
чий «Тернопільського лісництва» Пав-
ло Качуряк. - Ми їх прикріплюємо до 
стовбура. При спробі зняття етикетки 
чи бирки вони розриваються і їх не 
можна використати повторно. 

На цій етикетці є індивідуальний 
номер та відповідний йому штрих-код, 
який заносять у Систему електронно-
го обліку деревини. Завдяки цьому 
номеру можна дізнатися, де вироще-
на ялинка, у якому лісгоспі, в якому 
кварталі вона росла. Цей номер можна 
ввести на сайті www.ukrforest.com/
check  або ж скачати мобільний до-
даток «ялинка інфо» і перевірити, 
чи дерево легальне. У випадку, якщо 
інформація на сайті відсутня, це може 
свідчити про сумнівне походження 
ялинки.

Напередодні свят обласне управ-
ління лісового та мисливського госпо-
дарства спільно з екоінспекцію та по-

ліцією проводять рейди, аби виявляти 
порушників, які незаконно вирубують 
дерева у лісі або ж продають їх на рин-
ках і ярмарках. 

За словами Олега Яремка, таких 
людей з кожним роком меншає. Торік 
було складено три адмінпротоколи на 
таких порушників – двоє було на рин-
ку і один випадок, коли спіймали у лісі. 

Штраф за незаконно зрубану ялин-
ку - 255-510 гривень, а для посадових 
осіб – від 1275 до 2550 гривень. Також 
потрібно буде компенсувати шкоду, 
завдану за зрубане деревце. Сума за-
лежить від діаметра стовбура. Якщо 
його величина до 10 сантиметрів, то 
потрібно буде заплатити 454 гривень, 
від 10 до 14 сантиметрів – 800 гривень 
і т.д.  Про факти зловживання або 
виявленні порушення тернополя-
ни можуть  повідомляти на гарячу 
лінію Тернопільського обласного 
управління лісового та мисливсько-
го господарства  (098) 81-00-958 або 
ж у поліцію. 

передсвяткові ярмарки 
вже стартували

Купити новорічні дерева можна 
безпосередньо у лісництвах, на рин-
ках або ж у спеціально відведених 
місцях у кожному місті та селищі. У 
різних мікрорайонах Тернополя з 15 
грудня стартували передсвяткові яр-
марки. Тут можна придбати і зрізані 
деревця, і в горщиках, і ялинки, зро-
блені з гілочок. Також продають оздо-
блення, святкові віночки і навіть гіл-
ля хвойних. Знайти торговців можна 
за адресами: вул. 15 Квітня (біля буд. 
№23),  бульвар С. Петлюри (навпро-
ти магазину «Сільпо»), вул. Київська 
(біля будинку побуту), проспект Злуки 
(біля буд. №1), вул. Максима Кривоно-
са (навпроти розважального центру 
«Марципан»), вул. Гетьмана І. Мазепи 
(майданчик біля буд. №2), перехрестя 
вулиць Миру-Дружби, вул. Карпенка 
(біля магазину «АТБ - маркет»), вул. 
С. Будного (біля магазину «АТБ-мар-
кет»), вул. Генерала Шухевича (на-
впроти буд. №24), проспект Степана 
Бандери (біля магазину «Орбіта»),  пе-
рехрестя вулиць Лесі Українки-Клима 
Савури. вул. Слівенська (біля магазину 
«Прогрес»), вул. Бродівська (площадка 
біля верхнього тунелю),  
вул. Живова (біля ТЦ 
«Орнава»). Продаж ново-
річних красунь тривати-
ме до 10 січня. 

обираємо новорічну ялинку! 
Тернопільські лісники виростили 

майже пів мільйона хвойних дерев

Юля ТоМчиШиН.
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Наступний рік у 
фінансовому плані 
буде важким. І 

хтозна, які корективи 
у бюджети всіх країн, й 
нашої в тому числі, внесе 
пандемія…  

Свого часу деякі політики 
обіцяли повернути в Україну 
гроші з офшорів -  це неабияк 
допомогло б вітчизняній еко-
номіці. Зрештою, ці мільярди 
виведені з країни незаконно. 
Але… 

«Неможливо знайти но-
вину про те, що кіпрська 
компанія побудувала в укра-
їнському місті дитячий май-
данчик, школу чи лікарню. 
Тим часом офшорні компанії 
за роки незалежності вивели з 
України $162 мільярди - її чо-
тирирічний бюджет», - пише 
професорка Київської школи 
економіки Соломія Шпак для 
Економічної правди. 

До офшорів, тобто прива-
бливих країн для уникнення 
податків і відмивання грошей, 

належать Швейцарія, Кайма-
нові острови, Сейшельські 
острови, Ірландія, Сінгапур, 
Кіпр, США. Українські багатії 
особливо полюбляють Кіпр. 
Саме Кіпр є лідером із залу-
чення українських інвестицій 
- 90% зовнішніх інвестицій з 
України осідають там.

Поки олігархи, бізнесме-
ни, чиновники гроші з Укра-
їни виводять, країна змуше-
на брати величезні позики в 
міжнародних фінінституцій, 
аби якось виживати. От і на-
ступного року наша країна не 
зіскочить з гачка кредиторів.  

У 2021-у Україна має намір 
взяти в борг у міжнародних 
позичальників 180 мільярдів 
гривень. Крім того, офіційний 
Київ візьме позики на 497 мі-
льярдів гривень і у «внутріш-
ніх» кредиторів. Левова част-
ка від цієї суми - 468 мільярдів 
- піде на погашення вже взя-
тих боргів. Про це заявив мі-
ністр фінансів Сергій Марчен-
ко в коментарі Укрінформу. 

За оцінками міністра, кре-

дити для України подешевша-
ють на початку 2021 року. Та 
проблеми можуть виникнути 
в разі згортання програми 
співпраці з МВФ. Тоді Україна 
втратить не лише кредити від 
Фонду, а й підтримку від ін-
ших кредиторів. Тут усе взає-
мопов’язане: інвестори охочі-
ше дають у борг тим країнам, 
які мають активні програми 
співпраці з Міжнародним ва-
лютним фондом.

До кінця нинішнього року 
Україна очікує на другий 
транш у розмірі $700 мільйо-
нів. Але, за прогнозами екс-
пертів, це є малоймовірним. 

Наразі Світовий банк ви-
ділив Україні $300 мільйонів 
кредиту на екстрені виплати 
громадянам. Передбачається, 
що кошти підуть на підтримку 
малозабезпечених сімей. Адже 
через пандемію COVID-19 за 
межею бідності  ризикують 
опинитися близько одного 
мільйона українців. Прогнози 
Світового банку вказують, що 
бідність у країні може збіль-

шитися на 4%, сягнувши 23% 
населення до кінця 2020 року. 
Крім того, за розрахунками 
СБ, близько 60% українців з 
числа тих, хто знаходиться на 
межі бідності через наслідки 
коронакризи, зараз не отри-
мують допомогу за жодною з 
програм соцзахисту.

Тому, як варто сприймати 
на фоні згаданих прогнозів та 
цифр, скажімо, той факт, що 
депутати Верховної Ради ухва-
лили зміни до своєї постано-
ви, і тепер кожний народний 
обранець може виплатити до 
кінця грудня своєму помічни-
ку 100 тисяч гривень? Підра-
хували: якщо дати кожному 
нардепу цю суму, то вийде 42 
мільйони 300 тисяч. Або ще: 
за повідомленням 5 каналу, 
перед Новим роком чиновни-
ки закупили 700 швабр за 100 
тисяч гривень для Офісу ген-
прокурорки. І 75 тисяч дали 
Укрзалізниці на корм для ри-
бок. Звісно, рибок годувати 
треба. Але до чого тут держав-
ні кошти?

І до цієї теми - у контексті 
коронавірусних проблем. Як 
відомо, Кабмін не підтримав 
ідею Мінохорони здоров’я 
підвищити зарплати україн-
ським лікарям хоча б до 23 
тисяч гривень. Водночас, як 
передає Оглядач, Польща піш-
ла на безпрецедентний крок: 
збільшила своїм медикам 
зарплати до рівня німецьких: 
у перерахунку - 200-300 тисяч 
гривень на місяць - і запропо-
нувала українським лікарям 
переїжджати до них й почина-
ти роботу без процедури під-
твердження диплома. Досить 
бути фахівцем у своїй сфері та 
вивчити мову.

Без комен-
тарів…  
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чоРНа.

польща пропонує нашим лікарям 
200-300 тисяч гривень платні, 

а Україна не спромоглася на 23 тисячі  
олігархи, офшори, борги, бідність… проблеми, які з одного року переходять 

в інший. і годі спрогнозувати, коли Україна цього всього позбудеться. 

Впровадження 
відновлювальних джерел 
енергії та скорочення 

споживання енергетичних 
ресурсів завдяки покращенню 
енергоефективності будівель 
– важливі аспекти розвитку 
Тернопільщини. Про це 
заявив голова ОДА Володимир 
ТРУШ під час спілкування з 
журналістами.  

- Сьогодні частка  відновлювальних 
джерел  у загальному виробництві елек-
троенергії в країні досягла 11%, в області 
– близько 9%, - розповів очільник краю. 
-  Тернопільщина посідає друге місце за 
показником впровадження відновлю-
вальних джерел енергії. Як альтернати-
ву область використовує енергію сонця, 
вітру та води. В регіоні розміщено 16 
гідроелектростанцій, 2 вітрових, 2363 
приватних і 34 промислових сонячних 
електростанцій. Збільшення обсягу від-
новлювальних джерел енергії та скоро-
чення викидів СО2 залишається стра-
тегічним напрямком роботи. Це один зі 
шляхів, як захистити наше довкілля та 
зміцнити нашу енергетичну безпеку.

Окрім впровадження відновлюваль-
них джерел енергії, сьогодні дуже важ-
ливе скорочення споживання енерге-

тичних ресурсів за рахунок підвищення 
енергоефективності та енергозбережен-
ня у будівлях і всіх галузях виробництва. 

- На Тернопільщині є 3,5 тисячі бага-
токвартирних будинків, 250 тисяч буді-
вель бюджетних установ та організацій 
і 260 тисяч домогосподарств, - зазначає 
Софія Близнюк, начальник управління 
ЖКГ та енергозбереження департамен-
ту архітектури, містобудування, ЖКГ 
та енергозбереження ОДА. - За класом 
споживання енергоефективності  всі 
наші будівлі належать до класу G, тоб-
то останнього. Питоме споживання на 1 
мкВ доходить до 280 кВт на годину, при 
нормативному 70. Жителі краю дуже ба-
гато платять за енергоносії. Однак ми не 
можемо вплинути на ціну енергоносіїв, а 
лише можемо зменшити суму в платіж-

ках, скориставшись програмами енер-
гозбереження. 

Відтак Урядовою програмою «Теплі 
кредити» в області протягом 2015–2020 
років скористалось 12,5 тис. домогоспо-
дарств та 34 ОСББ на суму 258 млн гри-
вень. З обласного бюджету відшкодо-
вано 1,1 млн гривень на впровадження 
заходів з енергоефективності.

Також п’ять ОСББ Тернопільщини  
уже підписали грантові угоди на 24,7 
млн гривень з Фондом енергоефектив-
ності (Чортків – 2 ОСББ, Тернопіль - 2 
ОСББ, с. Білокриниця Кременецького ра-
йону - 1 ОСББ), який відшкодовує до 70% 
від вартості проєкту комплексної термо-
модернізації будинків.

- Люди говорять, що немає грошей 
на реалізацію таких складних проєктів. 

Однак статистика доводить протилежне. 
Гроші є, вони у ваших платіжках. Питан-
ням залишається, чи заплатити частину 
тих грошей на модернізацію будинку, 
чи газопостачальній компанії. Рішен-
ня залишається за власниками, - додав 
регіональний радник в Тернопільській 
області проєкту IFC з підтримки Фонду 
енергоефективності України Михайло 
Мельник.

Коли ОСББ хоче скористатися про-
грамою, то необхідно звернутися до 
регіональних консультантів фонду IFS, 
які допоможуть оформити документи. 
Також представники фонду роблять без-
коштовний огляд будинку, аудит і попе-
редньо рахують, скільки буде коштувати 
проєкт з енергозбереження.

Наразі в області активно користу-
ються програмами енергозбереження. 
Відтак разом з органами місцевого само-
врядування триває розробка програми 
співфінансування з місцевих бюджетів. 
На 2021 рік уряд передбачає фінансу-
вання «Теплих кредитів» за новими на-
прямками - буде кредитування електро-
мобілів, електроакумулюючих систем 
тощо. Також для громадських будівель 
Європейський інвестиційний банк у 
2021 році виділить 300 млн. євро креди-
ту на проєкти з енергоефективності, що 
передбачає енергомодернізацію адміні-
стративних будівель, шкіл, дитячих сад-
ків, культурних закладів і лікарень.

володимир ТРУШ: «Тернопільщина серед лідерів 
у впровадженні відновлювальних джерел енергії»

аби платити менше за комунальні послуги, жителі області можуть 
скористатися «теплими кредитами» і програмою «Енергодім»
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Український 
різдвяний 
вертеп вперше 

представили на 
міжнародній виставці у 
Ватикані «100 вертепів 
світу». Відкриття 
традиційної експозиції 
відбулося 13 грудня 
на площі Святого 
Петра за участю 
посольства України 
при Святому престолі, 
повідомляє «Радіо 
Свобода». Зазвичай 
виставка проходить у 
ватиканських палацах. 
Цього року через 
пандемію COVID-19 її 
вирішили влаштувати 
на площі під колонадою 
архітектора Джан 
Лоренцо Берніні.

Виставка вертепів і голов-
на ялинка міста-держави пере-
творили Ватикан на справжню 
різдвяну листівку, щоправда 
без снігу. Географія вертепів 
різноманітна і вони відрізня-
ються між собою за майстерні-
стю та ідеєю: починаючи з кла-
сичних шопок неаполітанської 
школи 700-х років і закінчую-
чи простими вертепами, які 

виготовили діти початкових 
шкіл або люди з обмеженими 
можливостями.

З-поміж сотні різдвяних 
шопок із різних куточків світу 
на помітному місці – худож-
ній вертеп схимонахині УГКЦ 
Теодозії Полотнюк. Уроджен-
ка Львівщини тривалий час 
служила на території Доне-
цько-Харківського екзархату, 
згодом заснувала Свято-У-
спенський жіночий скит на 
Донеччині. Останні два роки 
сестра живе у Зарваниці на 
Тернопільщині, де продовжує 
займатися улюбленим ремес-
лом – виготовленням вертепів.

Шопку, представлену у Ва-

тикані, сестра Теодозія вигото-
вила власноруч з екологічних 
матеріалів: картону, моху, де-
ревини, глини, каміння і піску. 
Різдвяний витвір має вигляд 
великої дерев’яної скрині, яка 
відкриває нам справжнє вер-
тепне дійство: тут і Пресвята 
родина, народження Божого 
Сина в хліву, українська хата 
з орнаментами, криниця, ста-
вок, Карпати і зоряне небо 
Батьківщини.

На передньому плані мож-
на розгледіти карпатські яли-
ни, синє озеро й отару овець 
біля нього. А на другому – по-
двір’я і хатина з села Многопіл-
ля Донецької області. Саме 

там до початку війни на сході 
жила схимонахиня Теодозія. Її 
вертеп символічно відображає 
дух українського Різдва від за-
ходу до сходу. Сестра Теодозія 
із приємністю згадує різдвяні 
вечори, які вдалося організу-
вати в донбаському селі. Каже, 
що для місцевих людей укра-
їнське Різдво було надзвичай-
ним, бо вони до того часу, фак-
тично, не бачили вертепних 
дійств, традицій.

Українська шопка дуже 
символічна і порушує багато 
сучасних проблем. У вертепі 
попереду українська хата, а 
позаду неї – хлів. Новонарод-
жений Ісус у цій композиції 
далеко не на видному місці. І 

в цьому авторка заклала її ре-
лігійний зміст: перед святом 
Різдва, переймаючись мате-
ріальними клопотами, люди 
насправді мало дбають про 
Христа і залишають його, як 
у цьому вертепі, на задньому 
плані. Дехто може відхилити 
двері для Нього, адже повні-
стю відкрити Йому своє серце 
мало хто наважується, переко-
нана авторка. 

Під час інавгурації лунали 
українські колядки у виконан-
ні дитячого хору при римсько-
му храмі УГКЦ Святої Софії та 
семінаристів. Виставка верте-
пів у Ватикані триватиме до 
10 січня, вхід для відвідувачів 
безкоштовний.

Що спонукає 
людей, без різниці 
національностей і 

віросповідної приналежності, до 
плекання такої великої пошани 
до святителя Миколая? А це те, 
що чудотворець є втіленням 
безмежної любові людини 
до людини. Все його життя є 
сповнене любов’ю до людей 
та служіння їм. Серцевідець 
Господь, «плідну доброту душі 
його передбачивши», з дитячих 
років обрав його носієм Своєї 
благодаті. Численні тілесні і 
духовні подвиги віри і чеснот 
зробили святителя Миколая 
істинним і мужнім сповідником 
Христовим.

Коли Господь покликав його на ви-
соке архіпастирське служіння, тоді 
святитель усьому світові показав себе 
«правилом віри і образом лагідності», 
учителем стриманості і християнського 
смирення. Прекрасним завершенням 
великих чеснот його стали діла надзви-
чайної любові до людей, невичерпного 
милосердя і доброти до стражденних і 

бідних. Святитель був батьком для си-
ріт, утішителем для скорботних.

Благочестиві християни, сучасники 
святителя Миколая, неодноразово пе-
реконувалися в силі його молитов перед 
Богом і часто зверталися до нього за по-
міччю в своїх бідах, скорботах і нещас-
ті. За молитвами святого багато людей 
отримували швидку поміч Божу в годи-
ну лиха на суші і на морі. З особливою 
ревністю творив він духовну милість, 
суворо викривав закоренілих грішників, 
навертаючи їх на шлях покаяння і спа-
сіння, наставляв і переконував тих, що 
сумнівалися у вірі, а коли хто знемагав 
під тягарем життя, утішав прикладом 
Самого Христа і надією вічних благ у 
Царстві Небесному. Милосердя правед-
ника до всіх, хто потребував його до-
помоги і звертався до нього, було неви-
черпне, і святитель сам поспішав туди, 
де вона була особливо необхідною.

Пам’ять про святе життя угодника 
Божого Миколая зобов’язує нас по змозі 
наслідувати його у нашому земному жит-
ті. А це означає завжди зберігати в собі 
вогонь святої віри Христової, цінувати 
час земного життя нашого і за прикладом 
святителя Христового Миколая, засвідчу-

ватимемо віру в Господа ділами милосер-
дя. А за діла милосердя Господь наш Ісус 
Христос обіцяє Царство Небесне: «Істин-
но кажу вам – коли ви зробили це одному 
з братів Моїх менших, то зробили Мені».

Тому звертаймося частіше в своїх 
молитвах до Христа Спасителя та Пре-
чистої Матері і до великого угодни-
ка Божого святителя Миколая. Нехай 
він допоможе всім нам жити на землі 
по-християнському і приведе у вічні 
обителі Царства Небесного своїм мило-
стивим заступництвом перед Богом.

P. S. Свято Миколая в Україні є осо-
бливо бажаним дитячим святом. 
Малюки пишуть Чудотворцю листи, 
у яких вказують, що доброго зробили 
протягом року і просять про подарун-
ки. Тож хай св. Миколай обдарує чемних, 
слухняних дітей гарними гостинцями, 
а дорослим випросить щедрих ласк на-
шого Батька Небесного.

УкрАїНСький ВерТеП ВПерше 
представили на виставці у ватикані

о. богдан ЗіНчЕНко, 
член національної 

Спілки журналістів 
України.  

Монахиня із Зарваниці створила з екоматеріалів оригінальну 
різдвяну шопку, яка спонукатиме людей до роздумів

Святий Миколай – правило 
віри і образ смирення

Одним з найбільш шанованих святих є святитель і чудотворець Миколай, 
архиєпископ Мир-Ликійський. його поважає цілий християнський світ – 

як на Сході, так і на Заході. 

У ТЕРНополі 
ТРиває акція 

«НаГоДУй 
біДНоГо»

Благодійний фонд «Карітас» 
закликає усіх небайдужих допо-
могти людям, які опинилися у 
складних життєвих обставинах. 
При парафіях УГКЦ організовують 
збір продуктів, які передають по-
требуючим. Також продукти мож-
на приносити у благодійні їдальні, 
що діють при фонді “Карітас”.

Під час карантину обіди готу-
ють і роздають  тричі на тиждень: 
щопонеділка, кожної середи та 
п’ятниці о 12.00.  Отримати теплу 
їжу приходять близько 80 людей, 
серед них - безхатьки, одинокі та 
потребуючі люди.
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Подія трапилася  у 
минулу середу 
поблизу села 

Золота Слобода  
Козівського району. 

- Повідомлення про ін-
цидент надійшло до поліції 
близько 17 години від очевид-
ців події. В полі поблизу села 
Золота Слобода місцеві меш-
канці побачили, як впав літак. 
Правоохоронці виявили його 
з розбитою кабіною та відір-
ваним мотором. 

Слідчі з’ясували, що роз-
бився одномоторний паса-
жирський одинадцятимісний 
літак малої авіації «АН-2». На 
момент нещастя в салоні паса-
жирів не було. Тіло пілота пра-
воохоронці виявили мертвим 
за десять метрів від розбитого 
повітряного транспорту. 

Загиблим виявився жи-
тель Миколаївської області, 
1980 року народження. За по-
передньою інформацією, пілот 
намагався посадити літак між 
двома полями, але не врахував 
нерівності та глибокий рів. 

- Ймовірно, чоловік при 
зниженні зачепив крилом 
землю і літак почало кидати 
об землю. Чи мав він доку-
менти на право пілотування, 
в тому числі дозвіл на керу-

вання пасажирським літаком, 
кому належить повітряний 
транспортний засіб, а також 
причини падіння - усе це з'я-
совують слідчі, - додали у по-
ліції. 

Інформацію про подію вне-
сли в Єдиний реєстр досудо-
вих розслідувань за статтею  
281 ККУ - порушення правил 
повітряних польотів, якщо 
вони спричинили загибель 
людей або інші тяжкі наслідки. 

Рекет 
по-тернопільськи

як повідомили у Тернопільській обласній 
прокуратурі, чоловікам інкримінують ч. 2 ст. 189 
КК України - вимога передачі чужого майна з 

погрозою, вчинена групою осіб. Також у справі фігурує 
житель Львівщини, затриманий раніше. Попередньо 
відомо, що вони регулярно брали гроші із перевізників 
за кожну поїздку в країни Європи.

- Уродженця Львівської області затримали у червні на вимаган-
ні й отриманні ним коштів у тернополянина за нібито безпечне 
здійснення міжнародних автоперевезень. Пізніше в поле зору опе-
ративників потрапили ще два спільники рекетира. Вони теж систе-
матично вимагали по 150 євро у водіїв, що здійснюють міжнародні 
пасажирські перевезення за маршрутом Україна – Французька рес-
публіка. У разі несплати коштів зловмисники погрожували власни-
кам мікроавтобусів спалити транспорт, який вони використовують 
для закордонних поїздок, - розповіли у прокуратурі.

Поки триває слідство, для спільників рекетира обрали запобіж-
ні заходи. Одному - тримання під вартою, іншому - домашній арешт.

організували 
корупційну схему

Служба безпеки України викрила 
керівника Управління Державної 
архітектурно-будівельної інспекції у 

Тернопільській області та його підлеглого, 
інспектора будівельного нагляду. Їх 
підозрюють в організації корупційної 
схеми, завдяки якій вони систематично 
отримували хабарі за надання швидкого 
дозволу на будівельні роботи.

- За попередніми даними досудового розслідуван-
ня, посадовці налагодили механізм систематичного 
одержання неправомірної вигоди від представників 
будівельного бізнесу. За різні суми хабарів фігуранти 
обіцяли підприємцям сприяння у безперешкодному 
отриманні дозвільних документів на виконання під-
рядних робіт, - повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці задокументували один із фактів 
вимагання керівником грошей у місцевого забудов-
ника за оформлення документації для введення в 
експлуатацію об’єкта комерційної нерухомості.

Затримали обох фігурантів справи на робочому 
місці під час одержання другої частини неправомір-
ної вигоди. Раніше було задокументовано отриман-
ня посадовцями першої суми хабара.

За цими фактами розпочали кримінальне про-
вадження. Підозрюваним інкримінують ч. 3 ст. 368 
(прийняття пропозиції, обіцянки або одержання не-
правомірної вигоди службовою особою) КК України. 

 - «Родич в поліції» - одне з най-
популярніших видів злочинів, 
пов’язаних з привласненням ко-
штів. Люди віддають всі гроші 
та цінності, аби їх рідні уникну-
ли відповідальності за неіснуючі 
злочини, - розповіли у поліції Тер-
нопільської області.  

Довірливість жительки Борщів-
ського району, 1944 року народ-
ження ,обійшлася їй в 33392 гривні. 
Гроші вона переказала аферистові 
начебто за спасіння своєї доньки 
від кримінальної відповідальності. 

- До пенсіонерки зателефонував 
невідомий, назвався співробітни-
ком поліції. Шахрай розповів, що 
донька жінки причетна до бійки і 
їй загрожує кримінал. Жінка пові-
рила, адже додзвонювач майстер-

но маніпулював й постійно тримав 
жінку на зв’язку. Він розповів, що 
уникнути відповідальність можна, 
але за це потрібно заплатити, - за-
значили у поліції.  

Пенсіонерка відправилася в 
центр Борщова й за допомогою 
терміналу переказала кошти. Вже 
пізніше жінка зрозуміла, що її ошу-
кали, адже зв’язалася з донькою, 
яка спростувала інформацію. Слід-
чі розшукують зловмисника. 

 - Запам’ятайте, якщо від вас ви-
магають гроші – це шахрай, - нага-
дують у поліції. - Якщо телефонує 
невідомий та просить грошей, за-
питайте, як його звати і в якому 
відділі поліції він працює, перепи-
тайте прізвище та ім’я родича. Піс-
ля цього шахраї зазвичай кидають 
слухавку.

Також обов’язково зателефонуй-
те родичу. Якщо його телефон не 
відповідає чи відключений – не па-
нікуйте! Зателефонуйте до відділу 
поліції й дізнайтеся, чи є там ваш 
родич.

Завжди перевіряйте отриману ін-
формацію від незнайомців. Не по-
спішайте виконувати їх умови.

- Як би це дивно не звучало, але 
приблизно в половині випадків 
люди самі допомагають невідо-
мим вчиняти протиправне, - пояс-
нюють правоохоронці. - Краянам 
до вподоби писати в соціальних 
мережах про відпустки або відря-
дження, адже роблять все напо-
каз. Пам’ятайте, що злодії активні 
користувачі соціальних мереж і 
завдяки різним постам стежать за 
черговою жертвою.

На Тернопільщині впав 
літак: деталі трагедії

керував біпланом житель Миколаївської області, чоловік загинув 
На Тернопільщині оголосили про підозру двом 

чоловікам, що тероризували перевізників. За даними 
слідства, зловмисники вимагали по 150 євро за 

кожне безперешкодне міжнародне автоперевезення.

На Тернопільщині СБУ затримала 
двох топ-чиновників ДАБІ

поНаД 33 ТиСячі ГРивЕНЬ За поРяТУНок ДоНЬки
Люди продовжують довіряти шахраям і втрачають чималі кошти

На лаві підсудних 
- колишній 

правоохоронець
Екс-поліцейського 

звинувачують у торгівлі 
зброєю

Підозрюваний - житель Зборівсько-
го району. За версією слідства, чоловік 
незаконно зберігав і збував вогнепальну 
зброю та боєприпаси.

- Пенсіонера МВС викрили під час збу-
ту пістолета моделі «de Poche» виробни-
цтва компанії «Browning» (Бельгія), вось-
ми патронів до нього та гвинтівки ТОЗ-8, 
- розповіли у пресслужбі Тернопільської 
обласної прокуратури. - За них він отримав 
37 000 гривень. Під час обшуку в автомо-
білі зловмисника виявили автомат Калаш-
никова «АКС-74» та 128 патронів до нього.

Досудове розслідування завершено. 
Обвинувальний акт скерували до суду за ч. 
1 ст. 263 КК України.

- Трагедія сталася в одному з сіл району. Тіло жінки на 
підлозі та в крові виявили сусіди. Вони викликали швидку. 
Проте медики констатували смерть потерпілої, - розповіли 
у поліції Тернопільської області.

На місці події оперативники з’ясували, що 43-річна жін-
ка померла від ножового поранення, завданого чоловіком. 
Подружжя разом уже багато років. За словами сусідів, вони 
обоє зловживали спиртними напоями. 

- За попередньою інформацією, у день сварки чоловік 
вживав алкогольні напої. Дружина також повернулася від 
подруги у стані алкогольного сп'яніння. Між ними виник 
конфлікт, чоловік схопив ніж і вдарив ним жінку у груди. 
Потерпіла впала, а кривдник пішов по сусідах, розповідаю-
чи про смерть дружини, - повідомили у поліції. 

Чоловіка затримали, у скоєному він зізнався.  Вирішу-
ється питання про обрання для нього запобіжного заходу. 

"пішов по сусідах, 
розповідаючи про смерть 

дружини"
Сварка та спиртне призвели 

до вбивства на Теребовлянщині
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бездомні великої британії 
переїдуть на свята в готелі

Лондонським бездомним на Різдво 
запропонують двотижневе проживання 
в готелі з триразовим харчуванням і вір-
туальними виступами знаменитостей. У 
минулі роки благодійні організації на свята 
розміщували людей без певного місця про-
живання в гуртожитках. Нині ж це стало не-
можливим через ризик поширення корона-
вірусу. Тому об’єднання London Hotel Group 
погодилося надати номери в чотирьох 
своїх готелях за зниженою вартістю. Також 
безхатькам буде доступна медична допо-
мога, а в різдвяну ніч на екранах транслю-
ватимуться виступи відомих британських 
зірок. За даними Міністерства житлового 
будівництва, громад і місцевого самовря-
дування, в Британії 36690 осіб вважаються 
бездомними. Ще 38450 людей опинилися 
під загрозою втрати житла.

У єС борються за права... курей
До руху гуманного поводження з до-

машньою птицею долучаються нові кра-
їни. Спосіб утримання, де на одну особину 
припадає простір завбільшки з аркуш А4, 
оголошують поза законом. Приміром, за-
конодавчі зміни Чехії торкнуться категорії 
найбільш беззахисних птахів. Там прийня-
ли закон, що забороняє тримати курей у 
клітках. Заборона набуде чинності в 2027 
році. До цього в селян і промислових птахо-
фабрик буде час пристосуватися до нових 
умов. Зараз у Чехії вирощують у клітках 
близько 4,5 млн. курей. Часом вони перебу-
вають так близько одна до одної, що курка 
не може розправити крила. Це негативно 
позначається на їхньому ментальному здо-
ров᾽ї. Чехія не перша в Євросоюзі заборони-
ла клітки для курей. Такий закон діє в Люк-
сембурзі та Австрії, в Німеччині вступить 
у силу з 2025 року, а в Словаччині - з 2030. 
Всього в ЄС вирощується понад 180 мільйо-
нів курей, з них половина постійно перебу-
ває в тісних клітках.

японці хочуть збільшити 
народжуваність за допомогою 

сайтів знайомств
Уряд японії профінансує створення 

сайтів знайомств, які використовують 
штучний інтелект. Про це повідомляє 
сайт уряду. Фінансування допоможе вико-
ристовувати більш складні алгоритми з 
урахуванням інтересів, хобі та цінностей 
користувачів. Таким чином влада намага-
ється підвищити рівень народжуваності в 
країні. У 2019 році число новонароджених в 
Японії впало до рекордних значень - нижче 
865 тисяч. Згідно з прогнозами, населення 
країни може скоротитися до кінця століт-
тя з 128 до 53 мільйонів осіб. У 2021 році 
уряд виділить $19 млн. на розвиток сайтів 
знайомств. Щоправда, на думку медичного 
антрополога Сачіко Хорігучі, найдієвіший 
спосіб підвищити народжуваність в краї-
ні - збільшити зарплату молодим людям із 
низьким доходом. 

У канаді можуть запровадити 
Covid-паспорти

У канадській провінції Онтаріо готу-
ються запровадити Covid-паспорти для 
тих, хто отримав вакцину від корона-
вірусу. Про це повідомляє Global News. Як 
зазначила міністр охорони здоров’я Крістін 
Елліот, такий документ може знадобитися 
людям для подорожей, роботи, відвідуван-
ня театрів, кінотеатрів і «всіх інших місць, 
де люди у тіснішому фізичному контакті. 
Це буде важливий крок для суспільства». 
Отримання згаданого документа не буде 

обов’язковим для населення. «На людей, 
які не прищепилися, можуть бути накладе-
ні деякі обмеження», - додала Елліот.

китай бажає втрутитись 
у «погодну канцелярію»

Китай готується впровадити масш-
табний проєкт зі зміни погоди. Експе-
рименти з погодою можуть призвести до 
суттєвої зміни клімату в регіоні. Так, уряд 
Піднебесної планує почати використову-
вати у великих масштабах посів хмар сріб-
ними мікрочастинками, що несе ряд загроз. 
Про це пише CNN. Китай хоче збільшити за-
гальну площу проведення експерименту зі 
зміни погоди майже до 16 мільйонів кв. км., 
що більше площі сусідньої Індії. Це може не 
лише суттєво змінити клімат у регіоні, а й 
спричинити конфлікт із прилеглими краї-
нами. Найбільший удар може припасти на 
сільське господарство Індії, яке залежить 
від сезонних мусонних дощів. Фахівці На-
ціонального Тайванського університету 
побоюються, що «відсутність належної ко-
ординації діяльності в питаннях впливу на 
погоду може призвести до звинувачень у 
«крадіжці дощу» між сусідніми регіонами».

через пандемію світ очікує 
різке підвищення цін

Різку інфляцію по всьому світу може 
спровокувати пандемія коронавірусу. 
Фірми не встигнуть відновитись на всю 
потужність, повідомляє The Economist. 
Інфляція може бути пов’язана з тим, що під 
час карантину люди не витрачали гроші, 
а після вакцинації кинуться продовжува-
ти покупки. Ціновий тиск також вказує на 
ймовірність інфляції. За словами експертів, 
країни повинні вберегти себе від ризику 
шляхом реорганізації. У такому випадку 
урядам необхідно фінансувати фіскальні 
стимули.

похований під землею палац 
ірода відкриють для туристів

Влада Ізраїлю вирішила відкрити 
для громадського доступу споруди в 
палаці-фортеці царя Ірода, так званий 
Іродіон. Музей є надзвичайно популяр-
ним туристичним надбанням Ізраїлю, він 
розташований неподалік від Віфлеєму, на 
Західному березі річки Йордан. За версією 
археологів, цар-тиран римської епохи по-
хований саме тут. У кінці свого життя Ірод 
вирішив «поховати» свій палац, використо-
вуючи землю з найближчого пагорба. І роз-
порядився зробити так, щоб навіть контур 
споруди не був помітний. Як повідомляє 
Урядовий кур’єр із посиланням на Daily Mail, 
туристи вперше побачать аркові сходи Іро-
діона, фойє і приватний театр на 300 місць. 
Археолог з Єврейського університету Рой 
Порат, який брав участь у розкопках, зазна-
чив: бажання Ірода перетворити пишний 
палац у величезний похоронний пагорб до-
помогло зберегти це місце протягом 2000 
років.

Росію запідозрили в 
підготовці до ядерної війни
Приводом для підозр стали масш-

табні військові навчання ядерних сил 
РФ, повідомляють іноЗМІ. Росія в останні 
роки розширила свої військові навчання. 
Це відбувається на тлі зростання напруги 
у відносинах із Заходом, який почався після 
захоплення Росією Криму в 2014 році. Так, 
у Великій Британії звернули увагу на не-
давні навчання в РФ за участю російських 
ядерних сил, які розцінили, як «підготовку 
до ядерної війни». На Заході зазначають, що 
навчання відбулися за два місяці до того, як 
закінчується термін дії Договору про скоро-
чення стратегічних наступальних озброєнь 
(СНО-3). Він може бути продовжений, хоча 
Москва та Вашингтон досі не дійшли до 
єдиного рішення з цього 
питання. Це - найважли-
віша зараз угода з контр-
олю над ядерними озбро-
єннями Росії і США.

Укрзалізниця хоче щомісяця 
збільшувати ціни на квитки

Укрзалізниця має намір провести 
індексацію тарифів з 1 березня на 2% 
щомісячно, що принесе компанії більше 
півмільярда гривень доходів. Про це по-
відомляє Інтерфакс-Україна з посиланням 
на фінзвітність Укрзалізниці. За словами 
директора «Пасажирської компанії» АТ Укр-
залізниця Олександра Перцовського, хоча 
це дозволить отримати понад півмільярда 
гривень доходу, проте не перекриє всіх ви-
трат на перевезення, однак дозволить інве-
стувати в поліпшення якості послуг.

перепис населення 
перенесли на пізніше

Кабмін погодив пропозицію Держав-
ної служби статистики щодо проведення 
у 2023 році Всеукраїнського перепису 
населення. На цей процес із держбюджету 
виділять 7,26 мільярдів гривень, інформує 
УНН. На підготовку, проведення, оброблен-
ня, узагальнення та поширення результатів 
перепису населення необхідно 7,260 мі-
льярда. Із цих видатків, 70% - зарплата пер-
соналу. Для підготовки та проведення пере-
пису населення передбачається залучити 
більше 98 тисяч тимчасових працівників. 

У школах заборонять про
давати шкідливі продукти

З 1 січня 2021 року в школах не мож-
на буде продавати шкідливі продукти в 
буфетах та автоматах. Такі нововведення 
передбачає Санітарний регламент для за-
кладів загальної середньої освіти від Мі-
нохорони здоров’я. Про це повідомив голов-
ний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише 
Газета по-укрїнськи. «Це, зокрема чіпси, 
сухарики, м’ясні та рибні продукти про-
мислового виробництва, ковбаси, сосиски, 
копчена та солена риба. А також солодощі, 
цукерки, які також будуть заборонені для 
продажу», - сказав Ляшко. І додав, що вста-
новлені групи харчових продуктів, які по-
винні бути в щоденному шкільному раціоні 
учнів. Наприклад, злакові, овочі, фрукти, 
ягоди, молочні продукти. 

карантин вихідного дня 
спричинив новий пік безробіття

Україна перебуває на піку безробіття. 
В країні стрімко зростає кількість безробіт-
них. Усього за місяць ця цифра збільшилась 
із 396 до 420 тисяч осіб.

На початку пандемії в Україні було 
всього 361 тисяча офіційних безробітних. 
За весь період карантину через центри за-
йнятості працевлаштувалися 440 тисяч 
осіб. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль 
сказав у інтерв’ю Українській правді. За 
його словами, після карантину вихідного 
дня цифра виросла. Тобто, якщо ВВП не по-
страждав, то люди - так. Унаслідок каранти-
ну вихідного дня найбільше постраждали 
співробітники сфери обслуговування, офі-
ціанти, адміністратори кафе і ресторанів. 
Також через погіршення матеріального 
становища українців знизилися обороти в 
багатьох підприємців. Крім того, впливає на 
зростання безробіття  завершення аграрно-
го сезону.

від З до 10 мільярдів на рік - 
обсяг корупції в будівництві
В Україні корупція в будівельній сфері 

складає від 3 до 10 мільярдів гривень на 
рік. У Верховній Раді пов’язують це з вико-

ристанням застарілої системи будівельних 
норм. Про це в інтерв’ю повідомила заступ-
ник голови фракції «Слуга народу» Олена 
Шуляк, передає РБК-Україна. За її словами, 
цифри корупції в будівництві можуть бути 
й більші. Нардеп зазначила, що будівництво 
завжди було корумпованою сферою з різ-
них причин. «Практично, жоден проєкт не 
може бути виконаний без порушень. Тому 
що в Україні ми використовуємо неймовір-
но застарілу систему державних будівель-
них норм», - додала вона.

буде служба захисту 
від комунальників

Кабмін зареєстрував у парламенті 
два проєкти законів про створення жит-
лово-комунальної інспекції. Про це пові-
домляється на Урядовому порталі від імені 
Мінрегіону. Відомство обґрунтовує створен-
ня ЖКІ (житлово-комунальної інспекції) 
численними скаргами українців на тарифи 
та дії організацій, що надають компослуги. 
За планами Мінрегіону - автора законопро-
єктів - ЖКІ повинна стати арбітром між ко-
мунальниками та споживачами. За проєкта-
ми законів, житлово-комунальній інспекції 
надається право перевіряти рівень надання 
будь-яких компослуг та наскільки обгрун-
товані тарифи на ЖКП.

Фермери можуть 
масово зупинити роботу

Близько двох тисяч фермерських 
господарств України можуть припинити 
свою діяльність вже у 2020 році. Одна з 
головних причин - важкі умови ведення 
бізнесу. Про такі невтішні підсумки року за-
явив голова Союзу сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів Іван Томич, 
якого цитує Zerno-ua. За його словами, від 
скасування у 2016 році пільгового режи-
му адміністрування ПДВ постраждав весь 
агропромисловий комплекс. А фермерам, 
як найслабшим у фінансовому плані фор-
муванням, було завдано найдошкульнішого 
удару. За останні чотири роки внаслідок не-
вдалої податкової новації виробництво ва-
лової продукції АПК упало на 30%. На дум-
ку експерта, у 2020 році фермери, приватні 
селянські господарства та кооперативи от-
римали найнижчу підтримку за всю історію 
новітньої України.

чверть товарів на ринку 
країни - «сірий імпорт»

Чверть усіх товарів на ринку України 
завезли за заниженою вартістю з метою 
сплати менших податків. Про це йдеться 
у дослідженні Інституту економічних дослі-
джень та політичних консультацій. Серед 
опитаних лише 20% респондентів вважа-
ють корупцію та хабарництво проблемою 
в роботі митниці. Серед проблем, названих 
підприємствами, корупція посідає четверте 
місце, пише Економічна правда. У першій 
трійці - недосконале митне законодавство, 
завищення митної вартості та недостатня 
прозорість та відкритість. 44% експортерів 
та імпортерів назвали наявність «друзів» у 
владі важливим фактором для успіху біз-
несу. З 2018 року ця частка зросла на 4,7%. 
З 2018 року не змінилась частка «сірого 
імпорту» в Україні. 79% респондентів під-
тримали криміналізацію контрабанди. До 
слова, Україна - єдина європейська країна, 
де контрабанда товарів не є кримінальним 
правопорушенням, що спричиняє значні 
втрати надходжень до бюджету. 

Україна - на 58 місці у світовому 
рейтингу швидкості інтернету

У світовому рейтингу швидкості ін-
тернету Україна посідає 58 сходинку за 
швидкістю кабельного інтернету. Про це 
повідомляє Speedtest Global Index. У жовтні 
швидкість кабельного інтернету в Україні 
становила 61,78 Мбіт за секунду. Перше міс-
це за швидкістю інтернету посідає Південна 
Корея (162,40 Мбіт/с), друге - Китай (140,74 
Мбіт/с). Трійку замикають Об’єднані Араб-
ські Емірати з 117,84 Мбіт/с. Швидкість мо-
більного інтернету в Україні дорівнює 25,15 
Мбіт/с. Всього у рейтингу 176 країн світу.

Україна Світ

ольга чоРНа.
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Ідея створення пам’ятника у Козо-
ві, де кожен четвертий її житель 
походить із родини депортованих, 

належить голові районного Всеукраїн-
ського товариства «Лемківщина» Воло-
димиру Беку. Із скульптором, уроджен-
цем Козови, Іваном Сонсядлом, було 
узгоджено архітектурну композицію 
монумента. На прохання районного ВУТ 
«Лемківщина» надати  фінансову і мате-
ріальну допомогу для втілення задуму 
активно відгукнулися меценати: ком-
панія «Агропродсервіс» (Андрій Баран, 
Адам Чайківський), ФГ «Вікторія-92» 
(Петро Пеляк), ПАП «Агроінвест» (Юрій 
Пудлик), ПП «Качан-07» (Роман Кин-
дзерський), ПАП «Нива»  (Михайло 
Кошеля), підприємці району Василь Бу-
чак, Микола Бек, Юрій Белиця, Володи-
мир Чикота, Микола Гудов, Володимир 
Гач, ярослав Коздрінь, Богдан Пашков-
ський, народні депутати VIII скликання 
Тарас Юрик, Володимир Соляр, парафі-
яни Козівської церкви Василя Велико-
го, Козівська районна та селищна ради, 
інші. Працівники Козівського райагро-
буду, очолюваного ярославом Лішнян-
ським, заклали фундамент, зробили 
постамент для встановлення пам’ятни-
ка та облицювали його плиткою. А Ми-
хайло Котило навколо нього вклав бру-
ківку. Складові частини виготовленого 
монументу привіз із Тернополя до місця 
встановлення підприємець Ігор Роман-
чик, де підприємець ярослав Коздрінь 
із синами та агробудівськими працівни-
ками  змонтували його на постаменті. 

Кілька разів відкриття пам’ятника від-
кладалося через карантинні обмеження. І 
ось, нарешті, настав момент, коли голова 
Всеукраїнського товариства «Лемківщи-
на» Олександр Венгринович та голова 
Козівського ВУТЛ Володимир Бек, свідки 
і жертви депортації Михайло Довбуш  і 
Мирон Судомир його урочисто відкрили. 
А священники Богдан Скасків, Євген Бой-
ко та Михайло Забанджала здійснили чин 
освячення та відправили поминальну па-
нахиду за жертв депортації.

Так постав перед козівчанами скуль-
птурний витвір, який зображає дві части-
ни розірваного дерева. Зліва - палаючі 
домівки, святі храми, спустошені села, по-
середині - похилий придорожний хрест, 
а справа - валка нещасних вигнанців, які 

долають важкий шлях на Схід. На верхівці 
пам’ятника - зігнані зі своїх гнізд лелеки, 
що, наче, жалісно курличуть над нещас-
ною долею пригнобленого народу.

Композиція пам’ятника відтворює тра-
гічну сторінку історії українців Лемківщи-
ни, Надсяння, Підляшшя і Холмщини, яких 
насильно вигнали з рідних земель 76 ро-
ків тому. Хоч уже старше покоління жертв 
депортації відійшло у вічність, але гірку 
правду про неї вони навічно зберегли в 
собі та передали нащадкам.

Сьогодні важко уявити цинізм тодіш-
ньої тоталітарної комуністичної системи. 
Ще точилася Друга світова війна, ще Вар-
шава була окупована фашистами, а Сталін 
уже нав’язав Польщі прорадянський кому-
ністичний уряд. При вступі Червоної армії 
у липні 1944 року на територію Польщі у 
Любліні  було створено маріонетковий 
промосковський тимчасовий, так званий, 
Польський комітет національного визво-
лення. Тоді, як у Лондоні перебував закон-
ний уряд Польщі, який керував країною 
до 1 вересня 1939 року, тобто, до нападу 
Німеччини на Польщу. Тож  між держава-
ми постало на часі питання встановлення 
радянсько-польського кордону. Поль-
ський уряд у Лондоні вимагав відновлен-
ня Польщі в кордонах, які існували до 1 
вересня 1939. Сталіна це не влаштовувало. 
Водночас, Польський комітет національ-

ного визволення погодився з Москвою на 
проведення кордону по, так званій, лінії 
Керзона, згідно з якою Західна Україна 
відходила до СРСР, а така ж за площею те-
риторія після війни відходила Польщі з 
північно-східних земель Німеччини. Таким 
чином, споконвічні українські землі Холм-
щини, Надсяння, Підляшшя і Лемківщини 
відійшли до Польщі, а українців звідти 
примусово виселили. 9 вересня 1944 року 
у Любліні була підписана сумнівна «Угода 
між  урядом УРСР і Польським комітетом 
національного визволення про евакуа-
цію українського населення з території 
Польщі та польських громадян з території 
УРСР». Тож поляки поверталися з колись 
загарбаних українських земель на свою 
батьківщину додому, а українців без їх-
ньої згоди виганяли з рідної землі, де вони 
споконвіку проживали. Хоча міждержавна 
угода зазначала добровільне переселення 
людей, яке розпочалося 15 жовтня 1944 
року, та вже з січня 1945 через військо-
во-силові методи воно набуло бруталь-
но-примусового характеру. 

Умови переїзду були жахливими. На 
підготовку в дорогу родині надавали об-
межений час, а від дому до залізниці су-
проводжували військовим конвоєм. Хто 
мав коней, збирав пожитки на віз і їхав на 
станцію. Хто не мав - брав клунки на плечі, 
дітей, корову на шнурок і чвалав на стан-

цію пішки, залишивши все в хаті, у стайні, 
на полі. Назад дороги не було. До відправ-
ки поїзда на залізничних станціях люди 
часто перебували по кілька тижнів просто 
неба, без належних санітарних умов, хар-
чування та медичної допомоги. Перевози-
ли їх переважно у товарних вагонах, часом 
разом з худобою. Часто старші люди не 
витримували таких жахливих умов і поми-
рали в дорозі, а немовлята, котрі народжу-
валися, не всі виживали. 

Насамперед, людей масово направляли 
у південні та центральні регіони Східної 
України. Дорога туди була тривалою, не-
стерпною і тягнулася до двох місяців. Люди 
з гірської місцевості не могли прижитися у 
степових районах. Звичні до одноосібного 
господарювання, вони не сприймали кол-
госпну дійсність і масово втікали у західні 
області, де колективізація ще не була за-
проваджена. Та й тут переселенців чекали 
невтішні реалії життя. Зморені фізично та 
зламані морально, вони блукали селами у 
пошуках порожніх хат і кращої долі.

На Козівщину переселенці стали прибува-
ти у 1945-1946 роках в більшості з Лемківщи-
ни. Поселилося в селах району 911 родин, а в 
Козові осіло до двох тисяч осіб, де їх на пер-
ших порах чекав голод, холод і важкі злидні. 
Минули роки, поки життя налагодилося, а 
козівська земля, яка їх прихистила в лиху го-
дину, стала для них і їхніх дітей рідною.

У своєму виступі на відкриті пам’ятни-
ка голова ВУТ «Лемківщина» Олександр 
Венгринович дав політичну і громадян-
ську оцінку подіям депортації українців 
із Польщі всередині 40-х років минулого 
сторіччя. Акцентував увагу на важливому 
значенні увічнення їх пам’яті у монументі, 
чим зроблено внесок у світову культуру 
Лемківщини. 

Голова районного ВУТЛ Володимир Бек 
щиро подякував всім, хто мрію зробив ре-
альністю: оргкомітету, місцевій владі, ме-
ценатам, духовенству, козівчанам, тим, хто 
долучився до загальної справи.  Особливо 
- автору скульптури Івану Сонсядлу. 

Святковий захід супроводжувався кон-
цертною програмою чарівних лемківських 
пісень у виконанні працівників районного 
будинку культури під керівництвом за-
служеного працівника культури України 
Світлани Андрушків та Гурту «Криївка» із 
Золотої Слободи, очолюваного Володими-
ром Буліним.

А потім Володимир Бек запалив симво-
лічну лемківську ватру. Вона у прохолодну 
погоду зігрівала і єднала козівчан своїм те-
плом, а яскравим полум’ям та іскрами, що 
летіли у височінь, слала вітання минулим і 
прийдешнім поколінням лемківського люду. 

Іван ДУФЕНЮК, 
член Національної спілки 

журналістів України. 

БІЛь І ПечАЛь, ПрОНеСеНІ крІЗь рОки
На свято введення в храм пресвятої богородиці у козові відбулася визначна подія. 

Громадськість, гості, духовенство, представники місцевої влади зібралися 
у сквері центральної площі містечка на відкриття монумента у пам’ять 

українців - жертв депортації у 1944–1947 роках з польщі.

у козові відбулася визначна подія - відкриття 
монумента у пам’ять 
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Вчені наголошують: 
як і будь-які ліки, 
ефірні олії треба 

тримати якомога далі 
від дітей. Також спершу 
випробовуйте таку олійку 
у малесеньких дозах. 
Спостерігайте, як реагує 
організм. якщо схильні до 
алергії, проконсультуйтеся 
з фахівцями. 

як Діє?
Чому восени, коли у кожному 

домі на столі є чимало овочів і 
фруктів, багатих на вітаміни, мі-
кроелементи, починається епіде-
мія вірусних захворювань? Одна 
з причин - саме у цей час у пові-
трі дуже низький вміст ефірних 
олій. І чому навесні, коли орга-
нізм збіднений через нестачу ві-
тамінів, інших корисних речовин 
у продуктах харчування, вірусні 
епідемії відступають? Бо навесні 
повітря наповнюється пахощами 
ефірних олій різноманітних рос-
лин. Так лікує природа. 

За допомогою тієї чи іншої 
ефірної олії, використовуючи, 
наприклад, аромалампу, можна 
створити "штучну модифікацію" 
повітря, аналогічного весняному 
під час цвітіння дерев і квітів. У 
багатьох країнах це давно засто-
совують. Наприклад, у лікарнях 
Німеччини ефірні олії медики 
призначають як додаток до ос-
новного лікування.

як вибРаТи?
Ефірні олії виділяють із па-

хучих рослин здебільшого вод-
но-паровою відгонкою. Одер-
жана речовина має вигляд 
маслянистої прозорої рідини від 
злегка зеленуватого до жовтува-
того кольору. З-поміж усіх тільки 
олія ромашки лікарської виріз-
няється насиченим синім забарв-
ленням. 

Лікувальний ефект мають 
лише натуральні олії. Ароматич-
ний сурогат з різними домішка-
ми може ще й нашкодити. 

Натуральна ефірна олія не 
може бути дешевою. Її вартість 
стартує від кількасот гривень. 
Адже для виготовлення 10 мл 
ефірної олії, наприклад, лимона 
треба п’ять кілограмів цедри. 

Аби перевірити якість ефірної 
олії, крапніть її на папір: якщо 
олія натуральна, жирна пляма 
зникне через 10-15 хвилин. 

Є метод виділення летких 
ароматичних речовин з рослин 
за допомогою органічних роз-
чинників. Такі олії називаються 
"абсолю" і ціняться на світовому 
ринку значно нижче, бо якраз і 
мають у своєму складі домішки. 
І, нарешті, нехай не вводить вас 
в оману термін "натуралізована". 
Він не має нічого спільного з на-
туральною олією. Насправді вам 
пропонують синтетичну речови-
ну, вироблену хімічним шляхом, 

просто її аромат схожий на при-
родний. Такі олії ще називають 
парфумерними. Звісно, ніяких 
цілющих властивостей вони не 
мають.

Обирати ефірну олію необхід-
но за запахом. Олії, аромати яких 
найбільше подобаються, наразі 
вам найбільше здатні допомогти. 

як ЗаСТоСовУваТи?
Найперше варто розуміти, що 

для ефірних олій бар’єрів не іс-
нує: крапаєте розведену олію в 
ніс, а вона проникає і до щито-
видної залози, і до нирок, печін-
ки та інших органів. Ефірні олії 
здатні нормалізувати всі обмінні 
процеси.

Тож є такі методи ароматера-
пії: аромалампа, аромаванни, 
інгаляції. Найпростіший варіант 
- візьміть розпилювач, яким за-
звичай зволожують білизну під 
час прасування. На півлітра води 
достатньо 5 крапель ефірної олії 
(суміші полину, лаванди, м’яти чи 
інших рослин, які вам найбільше 
до душі). Розпиліть суміш у при-
міщенні. Таке просте насичення 
повітря пахучою водою дозволяє 
миттєво осадити пил, створити 
атмосферу лісу, поля, степу, іоні-
зувати простір. В дорозі ж добре 
мати з собою пробірку з улюбле-
ною ефірною олією. Приємний 
аромат не лише принесе радість, 
а й очистить носові ходи, захи-
стить від вірусних інфекцій. 

Натуральні ефірні олії можна 
вживати і внутрішньо (крапну-
ти на мед або цукор), розтирати 
тіло, змішавши з водою, додава-
ти в креми, шампуні, тоніки для 
шкіри, зубну пасту. Окрім цього, 
ефективні краплі для носа, які 
виготовляються на основі кіль-
кох краплин ефірної олії і базової 
олії. Як базову використовують, 
наприклад, олію авокадо чи кун-
жутну, здобуті методом холодно-
го пресування.

Також можна використовувати 
спрей для носа з метою профі-
лактики вірусних недуг: пляшеч-
ку з розпилювачем заповнити 
фізрозчином і додати туди кілька 
крапель певної ефірної олії. За-
стосовувати кілька разів на день.

Щодо внутрішнього вживання 
ефірної олії, то, як правило, один 
курс триває три тижні. Потім 
тиждень перерви, і знову можна 
повторити курс.

ПАМ’яТАйТЕ: ефірні олії - це 
дуже концентровані речовини. 
Тому їх використовують букваль-

но по крапельці. Передозування 
небезпечне і може спричинити 
отруєння та іншу шкоду. 
ЕФІРНА ОЛІя ЧАйНОГО ДЕРЕВА 

– одна з найбезпечніших (її мож-
на використовувати навіть для 
лікування дітей). А також один 
із найпотужніших засобів, який 
має виражену антисептичну, 
протигрибкову, протимікробну і 
противірусну дії. Рослинний ан-
тибіотик широкого спектру дії. 
Важливою її властивістю є про-
типаразитарна дія.

Ванни з додаванням цієї олії 
або збагачені нею креми вико-
ристовують для лікування різ-
них захворювань шкіри, в тому 
числі псоріазу, екземи, нейродер-
мітів, юнацьких вугрів, борода-
вок. Можна використовувати її 
замість йоду і зеленки.

Коли є набряк лімфоїдної тка-
нини, закладений ніс, набряк 
слизової оболонки носа, то за-
стосовують краплі для носа із 
додаванням олії чайного дерева: 
1 мл ефірної олії ретельно зміша-
ти з 10 мл базової олії. Крапати 
по одній краплі розведеної олії 
в кожну ніздрю 3-4 рази на день 
протягом трьох тижнів.

Якщо болить вухо (отит), за-
стосовують турунди, змочені в 
олії чайного дерева (1 краплю 
ефірної олії змішати з трьома 
краплями базової, змочити в су-
міші турунду і вставити її у вухо 
на півгодини).

При грибкових стоматитах 
можна полоскати ротову порож-
нину розчином – 1-2 краплі ефір-
ної олії додати до 50 мл води. 
Можна в таких випадках робити 
змазування ясен: 1 крапля ефір-
ної олії на 5 крапель базової олії.

Позбутися молочниці жінці 
допоможуть спринцювання, які 
треба робити раз на день: 3 кра-
плі ефірної олії змішати з поло-
виною чайної ложки соди харчо-
вої і 50 мл води.

За аденоми простати олія чай-
ного дерева теж дуже ефективна. 
Адже вона має низьку питому 
вагу і добре проникає в місця, 
куди не можуть потрапити інші 
антисептичні речовини. Тому 
за допомогою мікроклізми олія 
проникає в капсулу простати, 
усуває запалення і набряк. Аби 
приготувати мікроклізму, треба 
2-3 краплі ефірної олії додати до 
30 мл молока. Робити раз на день, 
найкраще ввечері. Курс лікуван-
ня – три тижні.

Купуючи ефірну олію чайного 
дерева, слід звертати увагу на 
вміст у ній терпінену та цинео-
лу. Терпінену має бути не менше 
40%, а цинеолу – не більше 5%.

Про властивості інших 
ефірних олій і їх 

застосування розпові-
мо в наступних випусках 

"Нашого ДНя".

Ліки можна купити в аптеці, 
а можна приготувати 
самостійно з природних 

складників. Ми підібрали 
для вас найпопулярніші 
народні рецепти від кашлю. 
Зрозуміло, самолікування - 
досить ризиковане заняття, і з 
відповідними симптомами краще 
звертатися до лікаря. Але якщо кашель у вас залишився 
після хвороби або тільки почав турбувати, його можна 
спробувати побороти народними засобами.

чоРНа РЕДЬка З МЕДоМ 
Серед бабусиних рецептів від кашлю редька з медом займає місце 

у першій п'ятірці. Її пекучий сік в поєднанні із зігріваючою дією меду 
дає швидкий і помітний ефект. На жаль, зараз мало хто вирощує 
чорну редьку, але купити її цілком реально на ринку або у великому 
магазині. 

Рецепт: редьку миють, чистять, розрізають навпіл і роблять все-
редині поглиблення з допомогою столової ложки або ножа. В загли-
бину наливають 2 ч.л. меду і залишають на годину. Потім з овоча по-
чинає виділятися сік, який п'ють по 1 ч.л. кожні 3 години. 

Молоко З цибУлЕЮ 
Ще один ефективний (але не надто апетитний) "бабусин" засіб 

від кашлю - це молоко із цибулею. Молоко пом'якшує подразнення 
в горлі, сприяє виведенню мокротиння, а цибуля зміцнює імунітет. 

Рецепт: одну велику цибулину потрібно зварити до м'якості в 
склянці молока. Потім овоч дістають, роблять з нього пюре і знову 
кладуть у молоко. Отриману суміш вживають по 2 ст.л. кожні 3-4 го-
дини.

калиНа З МЕДоМ 
Калина - універсальний засіб. На її основі існує чимало рецептів 

в народній медицині. Окрім того, калиновий відвар або настій мож-
на застосовувати як засіб від кашлю для дітей. Цей напій знімає 
подразнення в горлі, покращує відхаркування і добре тонізує при 
загальній слабкості. 

Рецепт: залийте півсклянки тертої калини склянкою гарячого 
меду і настоюйте 20 хвилин. Потім вживайте суміш по 1 ст.л. кожні 
2 години. 

цибУлЕвий СиРоп віД каШлЮ 
Ще один доступний рецепт із "бабусиної скарбнички", який готу-

ється з цибулі та меду або цукру. Приготувати таку "мікстуру" доволі 
просто, а ось пахне вона специфічно, тому скоріше підійде для ліку-
вання дорослих хворих.  

Рецепт: візьміть велику цибулину, подрібніть її, а потім засипте 4 
ст.л. цукру або полийте медом і перемішайте. Залиште суміш на ніч 
при кімнатній температурі, а на ранок починайте вживати по 1 ст.л. 
кожні 3-4 години. 

віДваРи З ТРав віД каШлЮ 
Для полоскання горла і пиття підійдуть також відвари трав. Най-

популярніші з них - мати-й-мачуха, ромашка, материнка, чебрець, 
квітки липи, корінь солодки, листя й плоди малини. Вони не ство-
рять неймовірного ефекту при питті, а ось в якості полоскання чу-
дово пом'якшать горло, очистять мигдалини і полегшать дихання. 

Рецепт: подрібніть 1-2 ч.л. сухого трав'яного збору, залийте 
склянкою окропу і настоюйте 2 години під кришкою. За бажанням 
можете додати 1 ч.л. меду. Пийте по півсклянки за раз або полощіть 
горло тим же об'ємом настою. 

бУРяк З лиМоНоМ 
Якщо у вас вдома є буряк (кілька середніх коренеплодів) і сокови-

жималка, можна приготувати чудову суміш для полоскання горла. 
Втім, можна обійтися і терткою, але це займе трохи більше часу. 

Рецепт: натріть на дрібній тертці буряк, відтисніть сік у склянку, 
підігрійте його. Потім в теплий сік влийте 2-3 ст.л. лимонного соку і 
полощіть горло кожні 2 години.

МоРквяНий Сік З МЕДоМ 
Полоскати горло цією теплою сумішшю можна 7-10 разів в день. 

Це допоможе очистити мигдалини від слизу і втамувати біль у горлі. 
Рецепт: видавіть склянку морквяного соку, додайте в нього 1 ст.л 

меду і підігрійте на паровій бані до помірної температури. 

Домашня альтернатива аптечним 
мікстурам від кашлю

Редька, буряк, 
цибуля, калина… 

ЕФіРНі олії - дивовижні 
ліки від природи 

Усього кілька їх крапель можуть замінити цілий арсенал 
фармпрепаратів. ефірна олія – це те найцінніше, що має у собі рослина. 

І здебільшого містить понад сотню активних цілющих компонентів. 
ефірні олії здатні вилікувати і запобігти багатьом проблемам зі 

здоров’ям. Основне – обрати якісні та правильно їх використовувати.
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На фото Івана ПШОНЯКА: учасники народного аматорського 
обрядово-фолькльорного ансамблю "Білівчанка".

гніздечко
Сімейне

 А як тії музиченьки файно та й заграють,
Любі наші  співаночки ми вам заспіваєм...

Життєві сюжети

Каті йшов 
десятий рік. 
Вона була 

кмітливою, вигадувала 
всілякі історії, гарно 
малювала. І вірила в 
добро й доброту. 

Найперше, подалася на пошуки 
доброти до батька, який жив не-
подалік. Він перебрався до тітки 
Тамари - маминої подруги. Ска-
зав, що тітка Тамара - кохання, 
на яке чекав усе життя....

Катя подзвонила у знайомі две-
рі. Відкрив батько. 

- Чого тобі?  

- Мама захворіла. Ліки потрібні. 
Дорогі. А в нас грошей нема. 

- А я що, благодійний фонд? 
Батько зачинив двері. Катя зро-

зуміла: тут доброта не живе. 
А, може, піти до сусідки, поду-

мала дівчинка. Мама її виручала. 
Коли в тітки Нелі була зламана 
рука, мама з Катею на її дачу їз-
дили. Все зібрали, прибрали. Су-
сідчині син з невісткою в Поль-
щу на заробітки поїхали. 

Катя звернулася до сусідки з 
цією ж фразою, що й до батька. 

- Дитино, в кого тепер гроші є? 
- закотила очі тітка Неля. 

- Ви нам позичте, будь ласка, 
потім мама...

Задзвонив телефон. Сусідка по-
спішно зачинила перед дівчин-
кою двері. 

- І тут доброта не живе, - по-до-
рослому зітхнула Катя.

А, може... Вона знала, що молод-
ша мамина сестра з ними майже 
не спілкується. Мама виховувала 
тітку Маринку. Була їй за сестру 
і за матір. Сама заочно закінчила 
педагогічне училище, а Марин-
ка - інститут. Без Тані, Катиної 
мами, Маринка навряд, чи отри-
мала б диплом. 

Маринка віддалилася, коли від 
Тані, коли благовірний пішов. У 
Маринки щасливий шлюб. Чо-
ловік при посаді. А розлучена 
сестра, що працює в дитсадку на 
малу платню, не ходить на шо-
пінг та в салони краси - не вель-
ми цікава.    

Катя набрала тітчин номер те-
лефону. Попросила допомоги. 

- Тебе мама підсилає грошей ка-
нючити? - невдоволено запитала 
Маринка.

- Ні, я сама. 
- Ага, сама. Скажи мамі, що я їй 

нічого не винна. 
І тут доброта не живе... 
Катя сиділа на лавці. Плакала. 
- Що сталося, мала? - почула різ-

кий голос і аж підстрибнула.
Біля неї стояв сусід з крайньо-

го під’їзду. Міцний, височенний. 
Місцеве жіноцтво нарекло його 
бандитом. За вигляд. Поселився 
тут недавно. Жив у трикімнат-
ній квартирі. Їздив на дорогій 
машині. Ні дружини, ні дітей... 

- Мене Вадимом звати. А тебе, 
мала, як?

- Катя, - прошелестіло дівча. 
- Вже темніє, а ти тут сидиш 

сама. З дому втекла?
Заперечливо похитала голо-

вою. Розповіла чужому дядькові 
про мамину недугу.   

- Веди-но мене до своєї мами. 
Не бійся, не такий я страшний, 
як про мене тут кажуть, - засмі-
явся. 

- А ви справді не бандит?
Катя відчинила двері. Вадим 

зрозумів: статками тут не пахне.  
- Мамо, до нас е-е-е... дядько Ва-

дим прийшов.       
Таня з недовірою глянула на 

дивного сусіда. 
- То які ліки вам треба? - запи-

тав.
- Мені від вас нічого не треба.
- Та годі вам! Наслухалися дур-

ниць. Нічого нікому злого я не 
зробив. А те, що вигляд такий... 
Ведмедем мене в школі назива-
ли. 

Катя вперше за весь день усміх-
нулася. 

- Давайте свої рецепти. 
Дівчинка поспішно простягну-

ла невеличкі аркуші. Вадим згріб 
їх вуличезною рукою:

- Скоро повернуся.
Він приніс ліки, а ще фрукти й 

смаколики.
- Дякую. Я поверну гроші, - мо-

вила Таня.     
Дядько Ведмідь, так подумки 

нарекла Вадима Катя, присів 
на стільці й, втупивши погляд у 
паркет, розповів свою історію. 

- Вдівець я. Одружився пізну-
вато. Бізнес робив. А потім зу-
стрів Оленку. На руках її носив. 
Вона тендітна, така, як ви. Ми 
первістка очікували. Машину їй 
подарував. Дурень. Якийсь ідіот 
підрізав її на дорозі. Там поворот 
крутий і... Ні Оленки, ні дитини... 
Ми жили в заміському будинку. 
Зачинив його. Не можу там сам 
бути. Купив квартиру. Тут людей 
багато. Хоча, я майже ні з ким не 
спілкуюся. 

- Я вам чаю зробила, - Катя по-
ставила перед дядьком Ведме-
дем горня і поклала куплене ним 
печиво.   

- Смачно, - Катя вперше поба-
чила його усмішку. Коли дядько 
Ведмідь усміхався, то не вида-
вався таким суворим.

- Ну, я піду. Видужуйте. А ти, 
мала, не сиди пізно сама на ву-
лиці. 

...Таня бідкалася, як віддати Ва-
димові борг за дорогі ліки. Катя 
раділа, що мама видужує. Дядько 
Ведмідь видавався їй уособлен-
ням доброти. 

Таня зібрала половину суми. 
Побачивши Вадима біля автівки, 
підійшла.

- Хотіла б повернути вам поло-
вину боргу. Зачекайте, я винесу.

- Пізніше. Я поспішаю.      
Зателефонував у неділю попо-

лудні. Запитав, чи можна зайти. 
Ще не встиг переступити порога, 
як Таня почала вибачатися, що 
не може одразу повернути всіх 
грошей. І простягнула конверта 
з тим, що зібрала. 

- А на чай не запрошуєте? - по-
жартував. 

- Запрошуємо, - відповіла Катя. 
- У тебе коли день народження? 

- запитав у дівчинки. 
- Недавно був. 
- Тримай, - дядько Ведмідь вру-

чив конверта з поверненим бор-
гом. - Хай тобі мама щось купить. 
І решти повертати не треба.    

- Ні-ні, я так не можу, - мовила 
Таня. - Ви ж мене на ноги поста-
вили. 

Вадим уже допивав друге горня 
чаю. Йому хотілося довше побу-
ти в товаристві Тані та її доньки. 
Катя розповідала смішні історії. 
Показувала свої малюнки. А Таня 
ніяковіла...

...Вадим побачив Таню на зу-
пинці. Пригальмував. 

- Додому? Сідайте, підвезу. Хо-
лодно сьогодні. 

Зупинився біля квіткового ма-
газину. 

- Момент, я швидко. 
Із крамнички вийшов з буке-

том квітів. 
- Це вам, Таню. 
- Дякую, але ж у мене сьогодні... 

не святковий день. 
- А хіба треба чекати свята, щоб 

подарувати вам квіти?
Коли Таня вийшла з Вадимової 

автівки з квітами, місцеві сороки 
мало з лавки не попадали:

- То наша Танька з бандитом 
зв’язалася? - запитала котрась.

- А буцім горем прибита, що 
Іван від неї пішов...  

Багато чаю випив Вадим у 
гостях в Тані, поки зважився собі 
зізнатися: ця жінка йому не бай-
дужа. І з Катею подружився.

...Ось і цього разу «випадково» 
зустрів Таню. Напросився в гості. 
Прийшов з квітами, подарунком 
для Каті і перснем для Тані. Він 
не умів гарно говорити. Сказав 
просто:

- Я кохаю вас... тебе, Таню. І хо-
тів би, щоб ти... ви з Катею ста-
ли моєю сім’єю. Виходь за мене, 
Таню. 

- Мама згідна! - вигукнула Катя. 
- Катю, - знітилася Таня. - Що ти 

таке... 
- Просто мама нерішуча...
Колишній чоловік новину про 

те, що Таня зібралася заміж за 
Вадима, зустрів не радісно: 

- Я за доньку хвилююся. Бандит 
він. На фейсі написано. Хіба чес-
на людина може мати магазини, 
і що там ще в нього є?

- А коли ти йшов від нас, про 
доньку не переживав?

...Таня з Вадимом живуть у лю-
бові та злагоді. У Каті з’явився 
братик. 

Колишня подруга при зустрічі 
нарікає на Таниного ексблаго-
вірного. Роботу втратив. Інші чо-
ловіки на заробітки їдуть, а він 
не хоче. Розлінився... 

Маринка, замість того, аби по-
радіти за сестру, заздрісно мови-
ла:

- Що у тобі Вадим знайшов? Та 
з його статками можна з такою 
закрутити...

Сусідка Неля при зустрічі опу-
скає очі...

...Катя надсилає свої художні 
роботи на виставки-конкурси. 
А один із малюнків висить в за-
міському будинку на чільному 
місці (перебралися туди після 
народження хлопчика). Усміхне-
ний ведмідь дарує букет із серде-
чок маленькій дівчинці. Малю-
нок називається 
«Дядько Ведмідь 
і доброта». Ва-
дим жартує, що 
це його перший 
портрет.

(Продовження. 
Початок у минулому випуску). 

 3.

Сім’я Галини та Пилипа Чорностаїв 
мешкає по сусідству з Галеєм. 
Чесно відпрацювали  в торгівлі 

купу років, а тепер на заслуженому 
відпочинку. Майже все літо на дачі. 
Пилип – гуморист від природи, а 
Галина  все сприймає за чисту монету. 
Сім’я антиподів. Чоловік, випивши 
чарчину, а він це робить регулярно, 
одразу на лаві розповідає всім, як він 
свою Галю «взув».

Приїхав  якось на дачу і, стоячи на п’ятиметровій 
відстані  від неї,  телефонує: 

– Галю, мене сьогодні не чекай, – кричить у 
слухавку, знаючи, що дружина не дочуває. – Водії 
маршруток страйкують, бо начальство не хоче 
підвищувати їм зарплату! То я приїду завтра. Ми 
з Галеєм п’ємо пивце. Тож я не сам. Не переживай.

Галя, «зігнута у три погибелі», полола грядку. 
Почувши, що Пилип не приїде, – впала до землі, 
розпластавшись,  мов жаба. Якось піднялася й 
нумо волати в слухавку: 

– Ага, то ти не приїдеш! Я так і знала, що для 
тебе головне пиво, а не я. Знайшов голодранця Га-
лея. Усі відають в під’їзді, чим він займається. Мені 
тільки не вистачало, щоб і ти махав руками перед 
голими бабами, як він. Чому вони сидять у нього 
по два-три дні? Не скажеш? Може, тобі теж хочеть-
ся нових вражень? Плануєш перетворити кварти-
ру на бордель. Це гріх.

 – Ти що, збожеволіла? Гріх, що я не приїду?
– Не валяй дурня. Ти добре знаєш, що  маю на ува-

зі. Все кидай і щоб за годину був тут. Ти мене чуєш? 
– Чую, сонце, чую, – щипаючи Галю за м’яке міс-

це, на якому сидять, та  сміючись,  відповідає  він.
Галя з переляку верещить ще більше, але Пилип, 

отримавши чергову дозу адреналіну, всміхаючись, 
обіймає свій скарб, бо як-не-як – любить.

А цю історію, двадцятирічної давності, він 
розповідав, напевно, вже  разів  п’ять. Усі прямо 
заходяться від сміху, а особливо баба Ніна – голо-
ва інформаційного бюро нашого дивовижного 
мурашника. Вона всім підряд розповідає, як Пилип 

«розіграв» свою Галюню. А було так. Дружина за-
снула на дивані біля сьомої години вечора. Спить 
і хропе на всю квартиру. Цей храп ледь-ледь ви-
тримує Пилип. За хвилину до дванадцятої години 
Пилип вмикає радіо на максимальний звук, а сам 
біжить і лягає в ліжко.  Лунає гімн, сповіщаючи про 
закінчення ще одного дня. Дружина, позіхаючи, 
встає, думаючи, що вже ранок, – і починає наводи-
ти марафет. Тихо вийшла з квартири, зачинивши 
двері. Пилип швидко побіг на балкон. Почекав, 
поки вона вийде з під’їзду, а потім як  крикне: 

– Куди?  Вирішила працювати в нічну зміну? На 
таких, як ти, запиту нема. Вертайся додому!

4.

Настирний дзвінок розірвав тишу. 
Відчинила двері, а там Стефка з 
третього поверху. Розхристана, 

белькоче, а слів не розібрати.
–  Оксано, допоможи мені, – нарешті второпала, 

що вона хоче. – Я вийшла на площадку, а сусід з 
десятої лежить під дверима. Що тепер буде? Тре-
ба якось занести його у квартиру, бо простудить-
ся. Я будила-будила, тормосила, але  не встає. Він 
височенний, наче жирафа, а тяженний, мов слон. 
Неможливо зрушити з місця.

Вітю Муляра називають льотчиком, бо служив 
у Афганістані. Передчасно демобілізований через 
контузію. Розповідав страшні речі про товари-
шів, тіла яких збирав частинками. Такого жахіття 
будь-чия психіка не витримає. Поринав у забуття 
в тандемі зі спиртним. Усі його шкодували, бо він 
пройшов через горнило безжальної і нікому не по-
трібної війни.

Вийшовши з квартири, побачила лежачого Ві-
тика, який не подавав ніяких ознак життя. Він був 
дебелий мужчина, і навіть удвох нам ніяк не вдава-
лося підняти його. Мучилися-мучилися, тягнули і 
сяк, і так, а він ніби приріс до порога і дверей.  

– Потрібна ще чиясь допомога, – не вгаваючи, 
белькотіла Стефка. – Самі не справимося…

– Зачекай, покличу свого чоловіка, – мовила я.
Мій Микола залементував, мов недорізане паця. 

Я мало не оглухла. Він не належав до категорії тих, 
котрі поспішають на допомогу. Вчора, видно, сам 
недопив, то сьогодні ходив злий, як той пес.

– Знайшла дурня! – несамовито крикнув. – Буду 
я возитися з твоїми пияками. Неси сама. Він чим 

думав, коли пив? Має жінку, діти, то хай його не-
суть.

На роздуми було мало часу, і я згадала про нашо-
го екстрасенса. Галей ніби чекав на запрошення. 
Ми всі троє взялися до справи. Стефка за одну ногу, 
я за другу, а Галей  попід пахви, і якось зрушили з 
місця. Тягнемо коридором. Притягли, вклали у 
ліжко. І тут настав кульмінаційний момент. Льот-
чик розплющив очі, що  почали вилазити з орбіт,  
встав і, наче термінатор, рушив уперед – прямо на 
мене. Мені зі страху відняло мову, ноги задубіли, а 
серце почало  битися, мов пташка у сильці. Стефка 
плаче, а екстрасенс, роблячи врівноважений і ро-
зумний вид, підняв  п’ятірню й, направивши її 
на Вітьку, зачав кричати на всю хату: «Спакуха!», 
«Спакуха!». 

5.

Марко Потічок мешкає напроти 
льотчика. Колись працював 
завгоспом у школі. Добряга, 

аж інколи його шкода. Безвідмовний 
у всіх аспектах. А який креативний! 
Саме креативність і згубила. Усе добре 
в міру, як то кажуть. 

Одного травневого ранку Марко виліз на по-
крівлю й налапав горобців. Оскільки їх було бага-
тенько, то всіх позапихав у рукави свого старого 
пальта. Зліз і гордо зайшов у перший клас. 

  – Я зараз покажу вам фокус. Фр-р-р-р! – голосно 
закричав, розвівши руки в сторони.

Із рукавів почали вилітати, один за одним, го-
робці. В класі здійнявся такий гармидер, що Марко 
закрив вуха. Горобці цвірінькали, літаючи по кім-
наті, а діти в захопленні кричали: «Валшєбнік!», 
«Валшєбнік!». Вчителька стояла й не могла дати 
ради. Школярі бігали за горобцями, хотіли впій-
мати й кидали в них хто чим міг. Зірвали уроки і 
в паралельних класах, бо шум перевищував ліміт 
слуху. Поступово галас охопив усю школу. Вчителі 
й учні повибігали з класів, а директор із кабінету. 
Такого масового заходу в школі ще не було. Втихо-
мирювали майже годину…

Марко став у школі «персоною грата». Як тіль-
ки попадався на очі дітям, то всі на нього показу-
вали пальцем і хором вигукували: «Валшєбнік!», 
«Валшєбнік!» Пройти коридором йому було не-
можливо. Ця популярність замучила Марка. А ще 

більше допекло, коли, прийшовши до школи, по-
бачив плакат: «Прілєтіт вдруг валшєбнік в галу-
бом вєртольотє і бєсплатно покажет кіно…» Це був 
останній штрих. Директор не витримав і… попро-
сив Марка написати заяву за власним бажанням. І 
той написав…

Поповнивши ряди безробітних,  успішно склав 
товариство льотчикові. У під’їзді всі сусіди назива-
ли їх Штепсель і Тарапунька. Якось обоє «трішки» 
пригубили оковитої і йшли співаючи: «Ми с Тама-
рой ходім парой».

Та це ще не так страшно. Хохма почалася зго-
дом… Льотчик, як пільговик, отримав путівку на 
відпочинок і вирішив розділити її з Марком. Жін-
ки не відпускали без онуків, тож довелося ділити 
на чотирьох. Приїхавши в Карпати, наші кавалери 
відразу знайшли собі супутниць, які належали до 
категорії «двічі просити не треба». Гуляли, аж пір’я 
летіло… 

Онуки, щоби привернути до себе увагу, вирі-
шили зробити популярними своїх дідусів, коли ті 
відпочивали з дівахами у бані. Через вікно зняли 
відеофільм і показали у прямому ефірі онлайн, а 
потім скинули відео на вайбер сусідським хлоп-
цям. Інформація зі швидкістю ракети розійшлася 
мурашником. Дебати тривали цілісінький день і 
досягли апогею. Льотчикова Люда не знала куди 
подітися від такої «слави», а Маркова Неля мало не 
віддала Богові душу. «Швидку» викликали тричі.

…Хлопці, після курортних процедур та смачної 
їжі, мов огірочки, нічого не відаючи, приїхали на 
таксі. Під під’їздом бракувало лише червоної до-
ріжки й оркестру. 

– Бравісімо нашим відеогероям! – кричали і пле-
скали в долоні сусіди. – Як масаж? А масажистки 
де?

Після перегляду відеоролика, що зробив обох 
суперпопулярними, вони місяць не виходили з до-
машньої клітки …

Василина ВОВЧАНСЬКА.
(Продовження у наступному «Сімейно-

му гніздечку»)

Мурашник двоногихОповідання

Сокровенне

Люблю зимовими, а тепер ще й дощовими, ранками дивитись на берези за моїм 
вікном. Такий маю подарунок від долі, як сказала би Ліна Костенко. Берези. 
Зараз обвітрені, сонні, розхристані, та все ж, красиві. По своєму, красиві. 

Поодинокі вицвілі листки з останніх сил ще тримаються змарнілих віток. Чи до весни дожити хо-
чуть ці диваки? Чи якими мислями керуються, прирісши до своїх кубелець? Як ті останні очевидці літа, 
осені, спеки, проливнів стоять і дивляться - а хто ж таки піде останнім? Згадала бабу з дідом, коли вечо-
рами за чаєм з калини і домашніми сухарями, вели нехитрі бесіди про те, хто помер, а хто ще лишився. 
Хто найстарший на селі з чоловіків, а хто з жінок. Хто ще дотягне до Різдва, а хто ледь-ледь дихає. 

Я то нишком слухала і невинно усміхалась, думаючи, які ці розмови чудні. Згадалось. Пройшлось 
паралеллю часу поміж моїх статних берізок. Кидаю крихти хліба на підвіконник жителям дерев і не-
бес - прилітають, бо вже знають своїх, голуби, синички, горобці, а потім аж ворони. Чекають своєї чер-
ги. Отака ієрархія панує серед птахів! Чи то вони знають, що чорні і не такі благородні як от голуби, 
чи звідки такий розподіл? Отак. Тут свої закони. Неписані, ненадиктовані, а мабуть, зразу закладені в 
пам'яті всіх поколінь, ким вони є від початку.

Мої берези. Стоять піснею мені під вікном, пестять шиби моїх вікон, шепочуть казку на ніч... 
Дякую, доле, за цей дарунок! Направду, це цінно для моєї не раз змученої душі, а вони мене воскре-

шають! Якими вітрами насіялись тут ті берези на берегах мого життя? Якими хвилями тут опинився 
мій причал? Та стрілись ми...

Неля ДРИБОТІЙ. 

Етюд

Якими вітрами насіялись?..

Букет

Ольга ЧОРНА

Прабабуся казала: доброта є, її потрібно шукати. 
І Катя пішла на пошуки, коли занедужала мама.  

із сердечок
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біатлон: чим далі, тим гірше
В австрійському Гохфільцені відбувся третій 

етап кубка світу з біатлону сезону-2020/2021.
11 грудня - спринт (жінки). Україну у цій гонці представляли п’ять бі-

атлоністок – Дар'я Блашко, Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Юлія 
Джима, Катерина Бех.

Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка із одним промахом при-
йшла 22-ю.

11 грудня - спринт (чоловіки). У гонці брали 5 українських біатлоністів. 
Найвище місце серед них посів Артем Прима – він був 30-им. 

12 грудня - естафета (жінки).  Збірну України представляли - Дар’я 
Блашко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна, яка на ос-
танньому етапі прийшла до фінішу сьомою.

12 грудня - гонка переслідування (чоловіки).  Українці не змогли по-
трапити у ТОП-40, що означає, що наші спортсмени не набрали залікових 
очок. Артем Прима став 43-м, Антон Дудченко - 45-й.

13 грудня - гонка переслідування (жінки). Українку представляли 
Дар’я Блашко, Юлія Джима та Катерина Бех. Серед українок найвище міс-
це посіла Дар'я Блашко - фінішувала 18-ою. Юлія Джима посіла 43-є місце, 
Катерина Бех - 52-е.

13 грудня - естафета (чоловіки). Збірну України представляли: Артем 
Прима, Руслан Ткаленко, Дмитро Підручний, Антон Дудченко. Наші біатло-
ністи прийшли на фініш лише 13-ми.

«Нива» пішла на 
зимову перерву 

Статистика матчів футбольного клубу "Нива" 
в осінній частині сезону 2020/21.

кубок України
1 етап: "Карпати" – "Нива" 1:2; 
2 етап: "Епіцентр" – "Нива" 3:0.

перша ліга
1 тур: "Металіст 1925" – "Нива" 1:1
2 тур: "Нива" – "Альянс" 1:1
3 тур: "Волинь" – "Нива" 2:2
4 тур: "Нива" – "Авангард" 1:1
5 тур: "Гірник-Спорт" – "Нива" 4:1
6 тур: "Нива" – "Оболонь" 2:1
7 тур: "Верес" – "Нива" 3:1
8 тур: "Прикарпаття" – "Нива" 2:1
9 тур: "Чорноморець" – "Нива" 1:2
10 тур: "Нива" – "Кремінь" 2:2
11 тур: "ВПК-Агро" – "Нива" 1:0
12 тур: "Полісся" – "Нива" 0:1
13 тур: "Нива" – "Миколаїв" 0:0
14 тур: "Агробізнес" – "Нива" 4:0
15 тур: "Нива" – "Кристал" 2:0
16 тур: "Нива" – "Металіст 1925" 1:2
Маючи у своєму активі 18 очок, «Нива» пішла на зимову 
перерву на 10 місці турнірної таблиці.

армспорт
Чотирнадцять нагород та кубок 

за перше місце серед команд-учас-
ників з армспорту вибороли спортс-
мени з Тернопільщини. Змагання 
відбулися на Закарпатті.

ПРИЗЕРАМИ ТУРНІРУ 
СТАЛИ ТЕРНОПОЛяНИ:

Савелюк Олена — 
1 місце на праву руку.
Головата Олександра — 
2 місце на ліву і праву руки.
Савелюк Назар — 3 місце на ліву 
та 1 місце на праву руку.
Заєць Михайло — 
1 місце на ліву руку.
Точинський Сергій — 
2 місце на ліву руку, 1 – на праву.
Поліщук Максим — 
1 місце на праву руку.
Стецюк Вадим — 
1 місце на обидві руки.
Пасєка Ігор — 
1 на ліву та праву руки.
Козіцький Василь — 
2 місце на праву руку.

Тернопільський 
футбол

13 грудня, матчем у Сидорові 
між чемпіонами Гусятинського та 
Шумського районів завершився 
груповий етап Ліги чемпіонів Тер-
нопільщини сезону-2020/21.

Група В: "Колос-Бровар" (Сидорів, 
Гусятинський р-н) – "Агроюніт-За-
хід" (Обич, Шумський р-н) – 5:3 (4:2)

Отож, до чвертьфіналу Ліги 
чемпіонів Тернопільщини 
вийшли: ФК "Плотича" (Терно-
пільський р-н), ФК "Переволока" 
(Бучацький р-н), "Колос-Бровар" 
(Сидорів, Гусятинський р-н), ФК 
"Вигнанка" (Чортківський р-н), 
"Стандарт" (Вишгородок, Лано-
вецький р-н), ФК "Куропатники" 
(Бережанський р-н), "Збруч" (До-
рофіївка, Підволочиський р-н), ФК 
"Зарубинці" (Збаразький р-н). 

Матчі 1/4 фіналу відбудуться 
навесні 2021 року.  

бокс
Більше тижня столиця Болгарії 

приймала учасників чемпіонату 

Європи з боксу серед юніорів. Честь 
Тернопільської області у складі 
збірної України на континенталь-
ній першості в Софії відстоювала 
Каріне Айрапетян. У ваговій кате-
горії 80 кг наша землячка, змага-
ючись у фіналі з боксеркою з Росії, 
здобула срібну нагороду. 

Зазначимо, спортсменка пред-
ставляє школу вищої спортивної 
майстерності (ШВСМ) та боксер-
ський клуб «Шкіряна Рукавичка», 
є вихованкою КЗ ДЮСШ з гре-
ко-римської боротьби (відділення 
боксу), навчається в одинадцято-
му класі Тернопільської ЗОШ І-ІІІ 
ст.№ 4. Тренується під керівниц-
твом Руслана Фірмана та Анатолія 
Фірмана.

"Динамо", яке лідирує в турнірі, втра-
тило очки  у грі  з «Колосом», де було два 
пенальті і два вилучення.

Матч "Інгулець" - "Шахтар" не відбувся 
через замерзле поле стадіону у Кропив-
ницькому.

На останньому місці на зимову перерву 
йде "Дніпро-1", який в ослабленому через 
коронавірус складі програв своєму прямо-
му конкуренту "Руху".

Результати матчів:
"Олімпік" - ПФК "Львів" - 1:1
"Ворскла" - "Минай" - 1:1
"Рух" - "Дніпро-1" - 4:1
"Динамо" - "Колос" - 2:2
"Інгулець" - "Шахтар" - матч не відбувся
"Десна" - "Маріуполь" - 2:0
"Олександрія" - "Зоря" - 0:2

Новий сезон в УПЛ стартував 21 серпня і 
триватиме до 15 травня. Команди зіграють 
у два кола - вдома та на виїзді. Після зимо-
вої паузи чемпіонат відновиться 13 лютого.

Чемпіонат України проводиться в 30-й 
раз в історії. З цього сезону турнір був роз-
ширений до 14 команд. Чемпіонський ти-
тул захищає "Шахтар".

Гонку бомбардирів УПЛ очолюють фор-
вард "Олімпіка" Шахаб Захеді і півзахисник 
"Динамо" Віктор Циганков, на рахунку яких 
по 8 голів.

У половині з них 
зіграють по шість 
команд, а в інших 

п'яти – по п'ять. Повністю 
склад відбіркових груп 
має такий вигляд:

Група A: Португалія, Сербія, Ір-
ландія, Люксембург, Азербайджан;
Група B: Іспанія, Швеція, Гре-
ція, Грузія, Косово;
Група C: Італія, Швейцарія, Пів-
нічна Ірландія, Болгарія, Литва;
Група D: Франція, Україна, Фін-
ляндія, Боснія і Герцеговина, 
Казахстан;
Група E: Бельгія, Уельс, Чехія, 
Білорусь, Естонія;
Група F: Данія, Австрія, Шот-
ландія, Ізраїль, Фарерські ос-
трови, Молдова;
Група G: Нідерланди, Туреччи-
на, Норвегія, Чорногорія, Лат-
вія, Гібралтар;
Група H: Хорватія, Словаччина, 
Росія, Словенія, Кіпр, Мальта;
Група I: Англія, Польща, Угор-
щина, Албанія, Андорра, 
Сан-Марино;
Група J: Німеччина, Румунія, 
Ісландія, Північна Македонія, 
Вірменія, Ліхтенштейн.

календар матчів групи D:
1 тур. 24.03.2021

Фінляндія - Боснія і Герцегови-
на (21.45)
Франція - Україна (21.45)

2 тур. 28.03.2021
Казахстан - Франція (16.00)
Україна - Фінляндія (21.45)

3 тур. 31.03.2021
Боснія і Герцеговина - Франція 
(21.45)
Україна - Казахстан (21.45)

4 тур. 01.09.2021
Казахстан - Україна (17.00)
Франція - Боснія і Герцеговина 
(21.45)

5 тур. 04.09.2021
Фінляндія - Казахстан (19.00)
Україна - Франція (21.45)

6 тур. 07.09.2021
Боснія і Герцеговина - Казах-
стан (21.45)
Франція - Фінляндія (21.45)

7 тур. 09.10.2021

Казахстан - Боснія і Герцегови-
на (16.00)
Фінляндія - Україна (19.00)

8 тур. 12.10.2021
Казахстан - Фінляндія (17.00)
Україна - Боснія і Герцеговина 
(21.45)

9 тур. 13.11.2021
Боснія і Герцеговина - Фінлян-
дія (16.00)
Франція - Казахстан (21.45)

10 тур. 16.11.2021
Боснія і Герцеговина - Україна 
(21.45)
Фінляндія - Франція (21.45)
10 переможців європейських 
груп вийдуть безпосередньо на 
ЧС-2022. 

10 других команд відбір-
них груп і дві кращі збірні се-
ред переможців груп Ліги на-
цій-2020/2021 (із тих, хто не 
потрапить до першої двійки у 
групах кваліфікації ЧС-2022) 

зіграють у березні 2022 року у 
плей-офф, що складатиметься з 
двох одноматчевих етапів.

12 учасників спочатку у сти-
кових півфінальних матчах 
визначать шістьох, а потім у фі-
нальних - трьох найсильніших. 
Вони й отримають три путівки 
до Катару, що залишилися за 
квотою Європи. Чемпіонат сві-
ту проходитиме в період із 21 
листопада по 18 грудня 2022 
року.

Тим часом, ФІФА опубліку-
вала черговий рейтинг націо-
нальних збірних, в якому Укра-
їна посідає 24 місце. 

Порівняно з попереднім рей-
тингом Україна зберегла по-
зицію й має 1521 бал. Серед 
представників УЄФА наша наці-
ональна команда 16-а. 

Суперники збірної України 
у фінальному турнірі Євро-
2020 посідають наступні міс-
ця: Нідерланди - 14, Австрія - 
23, Північна Македонія - 65.

Суперники у відбірному 
турнірі ЧС-2022 займають на-
ступні позиції: Франція - другу, 
Фінляндія - 54-у, Боснія і Герце-
говина - 55-у, Казахстан - 122-у.

Спорт Тернопілля

«Динамо» втратило очки
З 11 по 13 грудня пройшли матчі 13-го туру УПЛ, 

який став заключним перед зимовою паузою.

чС-2022: СТаРТУєМо У ФРаНції 
У понеділок, 7 грудня, в штаб-квартирі Міжнародної федерації футболу 
відбулося жеребкування відбору на чемпіонат світу з футболу в катарі 

у 2022 році, під час якого було сформовано 10 груп.
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У центрі міста вже закінчують 
монтаж ковзанки та 
встановили різноманітні 

атракціони. У місці відмовилися 
цьогоріч взагалі від  торгівельних 
яток із сувенірами, їжею та 
напоями. Натомість залишили 
зимові розваги. 

- Ковзанка буде такою ж, як торік, - 
розповідає організатор зимового містеч-
ка Тарас Ковальчук. - Вона працюватиме 
за різної погоди, адже має власне холо-
дильне обладнання. Її розміри 40 на 16 
метрів. Підрядник пообіцяв надати нову 
машину для очищення льоду, аби збері-

галося якісне льодове покриття. Також 
закупили частину нових ковзанів. З но-
вих атракцій – велосипеди, на яких мож-
на буде кататися на льоду.  

Атракціони вже почали працювати. 
Серед них є дитячі, сімейні та дорослі. В 
середньому їх вартість 10-100 гривень. 
Покататися на потязі - 50 гривень, а на 
кораблі – 100. Щодо вартості катання на 
ковзанці, то в середньому становитиме 
75 гривень за вхід і стільки ж за прокат 
ковзанів. Про пільги і знижки для дітей 
ще не відомо. 

Відкриття ялинки запланували на 18 
грудня. Як зазначають у міській раді, це 
не буде так масово, як минулоріч. Однак 

святкове запалення ялинки та різдвяної 
шопки планують організувати. 

Щодо обмежень, то наразі відомо, що 
у павільйон, де люди перевзуватимуться, 
зможе заходити обмежена кількість лю-
дей і в масках. А от на ковзанку маски не 
потрібно буде. Чи буде обмеження щодо 
кількості людей, яких впускатимуть на 
лід, ще невідомо. 

Вулицями Тернополя бігали 
помічники Святого Миколая

Минулих вихідних у 
нашому місті відбувся 
забіг помічників 

Святих Миколаїв. Участь у 
ньому взяли кілька десятків 
тернополян. Це спільний 
проєкт бігового клубу TerRun 
Club та ініціативи «Миколай 
про тебе не забуде». 

Учасники у костюмах або шапках помічників Миколая  подолали дистанцію 1 кі-
лометр по маршруту «Театральний Майдан - вулиця Грушевського». Кожен отримав 
медальку та святковий  пряник. Багато людей долучилися до ініціативи дистанційно 
і пожертвували кошти. 

- Пишаємося, що нам вдалося реалізувати цей задум, - зазначив співорганізатор 
Андрій Бородій. - Цього року в Миколая з’явилося 40 нових помічників. Разом нам 
вдалося зібрати 6430 гривень. До свята Миколая ми витратимо ці кошти на купівлю  
іграшок для дітей з малозабезпечених сімей і передамо їх в рамках акції «Миколай 
про тебе не забуде». 

У Микулинцях 
запрацювала майстерня 

святого Миколая

У Микулинецькому центрі дітей та юна-
цтва вже стало доброю традицією напере-
додні свята Миколая організовувати творчу 
майстерню. Вихованці закладу збираються 
із викладачами та разом готуються до свя-
та. Діти пишуть листи, створюють малюнки, 
виготовляють різдвяні сувеніри для своїх 
рідних. Цьогоріч гуртківці також приготу-
вали листівки для воїнів, які перебувають у 
зоні бойових дій.

- Це чудова традиція, яку ми підтриму-
ємо з року в рік, - розповідає Ірина Плекан, 
методист Микулинецького центру дітей та 
юнацтва. – Цьогоріч  у листах діти просили 
у Святого Миколая  здоров’я собі та рідним, 
мирного неба, перемоги нашим воїнам і по-
даруночків солодких для себе. А ще ділили-
ся своїми мріями. 

До 20 січня 2021 року у 
Тернополі триватиме що-
річний конкурс на кращий 
власноруч змайстрований 
макет Різдвяної шопки 
«Різдвяне диво».

Окрім макетів шопки, 
цьогоріч конкурсом ви-
значено ще дві номінації: 
«Вертепна атрибутика» - 
передбачає виготовлення 
різдвяної зірки, вертепних 
персонажей та «Ялинкова 
прикраса» - виготовлення 
автентичних іграшок.

У конкурсі можуть 
брати участь: установи, 
підприємства, заклади, ор-
ганізації, суб’єкти господар-

ської діяльності  незалежно 
від форм власності, розта-
шовані на території міста; 
церковні громади, парафії; 
мешканці Тернопільської 
міської територіальної гро-
мади; професіонали, амато-
ри. Приймають роботи від 
учасників без вікових обме-
жень: колективні (родинні, 
гуртові) та індивідуальні.

Основними вимогами 
до конкурсу є: виготов-
лення виробу власноруч, 
розмір - не більше 70 см, 
прикріплена до виробу 
інформація про учасника 
конкурсу (прізвище, ім’я 
автора, вік, техніка ви-

конання, форма роботи). 
Кількість макетів від учас-
ника – необмежена.

Переможців визнача-
тиме спеціально створена 
комісія. Їх відзначать по-
дяками міського голови і 
грошовою винагородою. 
Усі подані роботи будуть 
представлені на виставці у 
січні 2021 року.

Заявки для участі у 
конкурсі подаються в 

управління культури і 
мистецтв Тернопіль-

ської міської ради до 5 січ-
ня 2021 року за адресою: 

46001, бульвар Шевченка, 
1, каб. 31, тел. 52-67-32.

У ньому - музичні інструменти 
зі всього світу. Є серед них 
і екзотичні, привезені 

з Африки, Австралії чи Азії. 
Цієї зими в музеї вирішили 
влаштовувати не лише 
віртуальні музичні мандрівки - 
відправилися й самі у подорож. 

Музей "Камертон" розташований у 
селі Ішкові Козівського району. Створив 
його тернопільський музикант і колекці-
онер Петро Катола. Стіни музею завішані 
cкрипками й трубами, дудочками різно-
манітних форм і кольорів, у кутках прича-
їлися гітари й етнічні барабани. У колекції 
пана Петра – вже більше сотні музичних 

інструментів: духові, ударні, смичкові. 
- Музичний центр "Камертон" ініці-

ював проєкт "З "Камертоном" навколо 
світу", - розповів Петро Катола.  - У рам-
ках цього проєкту ми відвідуємо сільські 
школи Тернопілля та презентуємо власну 
освітньо-культурну програму. 

Любов до музичних інструментів у Пе-
тра Католи з дитинства. Музикували і його 
батько, і двоє братів, колись навіть грали 
разом. Вдома у них завжди були музичні 
інструменти. Вони і стали першими екс-
понатами колекції - баян, труба і тромбон. 
Згодом мешканці села почали приносити 
свої інструменти, які припадали пилом у 
них вдома. 

З часом пан Петро почав цілеспрямо-

вано збирати експонати. Тож тепер у музеї 
є музичні інструменти, незвичні і для на-
шого краю, і для України. До пана Петра 
вони потрапляли різними шляхами: деякі 
йому дарували друзі, інші він купував сам. 
Іноді раритетні речі продають дівчата, що 
вийшли заміж за іноземців. Одна з наших 
співвітчизниць продала музиканту араб-
ські барабан і лютню.

- Я хочу, аби більше людей дізналося 
про незвичайні інструменти, відчули їхнє 
звучання, - розповідає колекціонер. - Хо-
четься поспілкуватися про це з дітьми, за-
цікавити їх музикою, традиціями. Під час 
наших мандрівок ми говоритимемо про 
музику народів світу,  історію виникнення 
та класифікацію музичних інструментів, 

роль музики в різні історичні періоди, про 
музику як засіб комунікації. А ще пограємо 
на екзотичних інструментах та просто ве-
село проведемо час.

Проєкт триватиме у грудні, для всіх 
охочих він - безкоштовний. Реалізують 
його за підтримки Українського культур-
ного фонду. 

Для того, щоб запросити до себе в 
гості незвичайний музей, телефонуй-
те за номером: 0972622994.

На ТеаТральНому майдаНі 
всТаНовили аТракціоНи і ковзаНку

Як відзначатимуть новорічно-різдвяні свята у Тернополі

За найкращу обіцяють винагородуНа добру справу зібрали понад 6 тисяч гривень

З "КаМертоНоМ" НавКоло Світу
Школами Тернопілля мандрує незвичайний музей

Тернополян закликають 
майструвати шопки
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 02.55 Енеїда.
06.30 М/ф «Горщик-Смiхотун».
06.40 М/ф «Грицевi писанки».
06.50 М/ф «Двоє справедливих курчат».
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, 

01.50 Суспiльна студiя.
09.30, 00.35 Т/с «Гранд готель».
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.25, 00.00, 02.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
17.30 Д/с «Дикая планета».
18.55 Д/с «Боротьба за виживання».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
00.05 Перша шпальта.
03.50 Д/ф «Клiтка для двох».
04.55 Погода.
05.00 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
06.00 «ТСН-Тиждень».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 03.45 «ТСН».
09.25, 10.20, 11.15, 12.20 «Життя вiдомих 

людей».
12.50, 14.15 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.15 «Чистоnews».
20.20 Х/ф «Трансформери».
23.10 Х/ф «Армагеддон».
02.10 Х/ф «Шерлок».

Iíòер
03.40 Х/ф «Крапка, крапка, кома...»
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
09.55, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
10.55, 12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
12.00 «Новини».
15.50 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволi».
23.55 Т/с «Знайомство з батьками».
01.55 Х/ф «Зимова вишня».

ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30 Громадянська оборона.
06.20 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.45, 13.15 Х/ф «Ланцюгова реакцiя».

12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.15 Х/ф «Руйнування Вегаса».
16.30 Х/ф «Геошторм».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.25 Т/с «Пес».
22.45 Свобода слова.
00.00 Т/с «Фантом».
02.00 Анти-зомбi.
ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.30 Т/с «Комiсар Рекс».
11.10 Звана вечеря.
13.20, 14.50 Т/с «Слiд».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.05 СуперМама.
19.05 Детектор брехнi.
20.15, 22.50 Т/с «Двоє над прiрвою».
23.05 Т/с «У рiчки два береги».
01.05 Слiдство ведуть екстрасенси.
Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20 Вар`яти.
10.10 Le Маршрутка.
11.10, 19.00 Супер Топ-модель по-укра-

їнськи.
13.10 М/ф «Геркулес».
15.00 Х/ф «Син Маски».
17.00 Х/ф «Маска».
21.20 Х/ф «Вiктор Франкенштейн».
23.40 Х/ф «Бiлий слон».
01.30 Х/ф «Первiсний».
03.00 Служба розшуку дiтей.
03.05 Зона ночi.
05.00 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

06.25 На власнi очi.
07.10, 21.25 Актуально: Економiка. По-

лiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.10 Назустрiч сонцю.
09.30 Машина часу.
10.10, 11.10, 05.10 Д/с «Найнебезпечнiшi 

польоти».
12.30 Pro Вiйсько.
13.00 Час. Пiдсумки тижня з А. Мiрош-

ниченко.
14.10 Д/с «Найбiльш завантажений у 

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

вiйна».
18.10, 22.00 Д/с «Вирiшальнi битви 

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

Êаíаë «Óêра¿íа»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.40, 02.10 Реальна мiстика.
12.45, 04.40 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Iсторiя одного злочину.
17.10 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Кримiнальний журналiст», 

1 i 2 с.
23.30 Т/с «Кримiнальний журналiст», 

3 i 4 с.
01.40 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
10.40 Х/ф «Лiлi - справжня вiдьма: По-

дорож у Мандолан».
12.15 Х/ф «Пiвтора лицаря: В пошуках 

чарiвної принцеси Герцелiнди».
14.30, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
16.30 «Орел i решка. На краю свiту».
18.10 «Орел i решка. Iвлєєва VS Бєд-

няков».
00.00 Х/ф «Охоронець».
01.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.50 «Top Shop».
05.20 Х/ф «Несправедливiсть».
08.10, 16.50, 20.50, 03.00 «Випадковий 

свiдок».
08.50 Х/ф «У зонi особливої уваги».
10.40 Х/ф «Ласкаво просимо в джунглi».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.30 «Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.40, 03.05 «Речовий доказ».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Т/с «Справжнiй детектив 3».
00.40 Х/ф «Пастка 44».
03.50 «Правда життя».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 19.15, 20.15 Одного разу 

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

ний сезон.
13.15, 15.15 4 весiлля.
14.15, 16.15, 01.05 Панянка-селянка.
21.15 М/ф «Корпорацiя монстрiв».
23.05 Країна У. Новий рiк.
00.05 Казки У.
02.05 Щоденники Темного.
03.35 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.
Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 
М. Шамановим та М. Матросовим.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. 
Ашiон i П. Рольником.

11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Ю. 

Шпачинською i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

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

зовцем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.35, 01.45 Правда життя.
09.35, 00.45 Речовий доказ.
10.45, 17.45 Сiяя: з нами у дику природу.
11.45, 17.15 Фестивалi планети.
12.45 Скептик.
13.45 Дикi Фiлiппiни Найджела Марвiна.
14.45 Бойовий вiдлiк.
15.45, 21.50 Неймовiрнi винаходи.
16.45 Пiд iншим кутом.
18.45 Майор «Вихор».
19.50 Сучаснi будiвлi Лондону.
20.50 Друга свiтова вiйна: свiдчення 

вiйни.
22.45 Дива природи.
23.45 Таємницi королiвських вбивств.
02.50 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Людина нiзвiдки».
07.10, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.30 «Моя правда».
09.55 «Спогади».
10.55, 02.50 «Зорянi долi».
12.20 Х/ф «Графиня Коссель».
15.20 Х/ф «Iнспектор карного розшуку».
17.10 Х/ф «Їх знали тiльки в обличчя».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Дивовижна iсторiя дивної 

любовi».
01.50 «Академiя смiху».
03.10 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.25 «ДжеДАI».
06.20 Т/с «Опер за викликом 3».
10.20 Х/ф «Спiймати i вбити».
12.15 Х/ф «Незнайомець».
14.05 «Загублений свiт».
18.15, 01.55 «Спецкор».
19.30 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/с «Темний плащ».
09.30 М/с «Сiмпсони».

11.20 Т/с «Друзi».
12.45 Т/с «Сишиш-шоу».
14.20 Т/с «СуперКопи».
16.50 Т/с «Швидка».
20.00 Т/с «Приватний детектив Магнум».
23.35 Мамареготала. Найкраще.
03.20 Чистоплюї.
03.50 Роздовбаї.
04.35 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.05, 06.00, 12.00 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Кубок свiту. Енгельберг. 
HS 240.

01.30, 07.40 Бiатлон. Кубок свiту. 
Хохфiльцен. Чоловiки. Мас-старт.

02.00, 08.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
Хохфiльцен. Жiнки. Мас-старт.

02.30, 09.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Альта-Бадiа. Чоловiки. Сла-
лом-гiгант. Спроба 1.

03.15, 10.10 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Альта-Бадiа. Чоловiки. Сла-
лом-гiгант. Спроба 2.

04.00, 15.00 Снукер. Свiтовий Гран-прi. 
Фiнал.

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

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

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

10.50, 13.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Альта-Бадiа. Чоловiки. Слалом. 
Спроба 1.

13.50 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Альта-Ба-
дiа. Чоловiки. Слалом. Спроба 2.

17.30 Екстремальнi види спорту. Фести-
валь «Прорив». Огляд.

18.30 Олiмпiйськi iгри. «Сила особи-
стостi».

19.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 
Footsteps.

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

20.30, 21.00 Олiмпiйськi iгри. «Всупереч 
усьому».

21.30 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».
22.30 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiйський 

момент».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 11.45, 17.45, 01.30, 03.30, 

05.30 Топ-матч.
06.10 Аталанта - Рома. Чемпiонат Iталiї.
08.10 Олiмпiк - Динамо. Чемпiонат 

України.
10.00 Марсель - Реймс. Чемпiонат 

Францiї.
12.00 Лiверпуль - Арсенал. 1/4 фiналу 

(2007/08). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

13.50 Парма - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
15.40, 22.30 Футбол News.
15.55 Лiлль - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
18.00 Iнтер - Спецiя. Чемпiонат Iталiї.
19.45 Журнал «Man In The Middle». 1 

епiзод.
20.40 Нiцца - Лiон. Чемпiонат Францiї.
22.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.40 Ньюкасл - Бордо (2012/13). Лiга 

Європи УЄФА.
01.45 Сампдорiя - Кротоне. Чемпiонат 

Iталiї.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 03.35 Енеїда.
06.30 М/ф «Грицьковi книжки».
06.40 М/ф «Де ти, мiй кiнь?»
06.50 М/ф «День народження Юлiї».
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, 02.45 Суспiльна студiя.
09.30, 00.15 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, 23.40 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.45 #ВУкраїнi.
22.10 Д/с «Дикi тварини».
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, 03.45 «ТСН».
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.10 «Мiняю 

жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.15 «Чистоnews».
20.20 Х/ф «Трансформери 3».
23.20 Х/ф «Полiсмен з Беверлi-Гiллз».
01.25 Х/ф «Шерлок».

Iíòер
03.20, 18.00, 19.00 «Стосується кожного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Нове життя».
14.30, 15.25 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Зло-

чинець мимоволi».
23.55 Т/с «Знайомство з батьками».
02.00 Х/ф «Формула кохання».

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.
10.00 Бiльше нiж правда.
11.00, 13.10 Х/ф «Важкий корпус».

12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 16.10, 21.25 Т/с «Пес».
16.45 Х/ф «Максимальний ризик».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
22.45 Т/с «Заклятi друзi».
00.50 Т/с «Фантом».
02.40 Анти-зомбi.
ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.00 Т/с «Комiсар Рекс».
11.00 Звана вечеря.
13.20, 14.50 Т/с «Слiд».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.05 СуперМама.
19.05 Таємницi ДНК.
20.15, 22.50 Т/с «Двоє над прiрвою».
23.05 Т/с «У рiчки два береги».
01.05 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20 Вар`яти.
09.50 Х/ф «Добийся успiху».
11.50 Х/ф «Одного разу в Римi».
13.20 Суперiнтуїцiя.
15.00 Хто зверху? (12+).
17.00, 19.00 Любов на виживання.
21.00 Х/ф «Хронiки Нарнiї: Лев, чаклунка 

i чарiвна шафа».
23.50 Х/ф «Зачарована».
02.00 Т/с «Шлях чарiвника».
02.50 Зона ночi.
05.00 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.25 Pro Вiйсько.
07.10, 21.25 Актуально: Економiка. Полi-

тика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.10 Назустрiч сонцю.
09.30 Машина часу.
10.10, 11.10, 05.10 Д/с «Найнебезпечнiшi 

польоти».
12.30 Стоп Реванш.
13.10, 14.10 Д/с «Найбiльш завантажений 

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

вiйна».
18.10, 22.00 Д/с «Вирiшальнi битви дру-

гої свiтової вiйни».
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, 

02.30 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.40, 02.50 Реальна мiстика.

12.45, 04.40 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Iсторiя одного злочину.
17.10 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Кримiнальний журналiст», 

5 i 6 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с «Кримiнальний журналiст», 7 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Кримiнальний журналiст», 8 с.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
10.40 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.15, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
16.15 «Орел i решка. На краю свiту».
18.10 «Орел i решка. Iвлєєва VS Бєд-

няков».
00.00 Т/с «Я - зомбi».
03.00 «Нiчне життя».
ÍТÍ
05.50 Х/ф «Чорна долина».
07.55, 16.50, 20.50, 02.50 «Випадковий 

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

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
10.40 Х/ф «Ульзана».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.40, 03.05 «Речовий доказ».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Т/с «Справжнiй детектив 3».
00.50 «Легенди бандитської Одеси».
03.45 «Правда життя».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 19.15, 20.15 Одного разу 

пiд Полтавою.
10.15, 23.25 Країна У. Новий рiк.
10.45, 00.25 Казки У.
11.15, 18.45, 19.45 Танька i Володька.
12.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстремаль-

ний сезон.
13.15, 15.15 4 весiлля.
14.15, 16.15, 01.25 Панянка-селянка.
21.15 М/ф «Унiверситет монстрiв».
02.25 Щоденники Темного.
03.55 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. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та 

М. Вереснем.

22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-
зовцем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.25, 01.45 Правда життя.
09.25, 00.45 Речовий доказ.
10.35, 17.35 Сiяя: з нами у дику природу.
11.35 Фестивалi планети.
12.35 Скептик.
13.35 Дикi Фiлiппiни Найджела Марвiна.
14.35 Бойовий вiдлiк.
15.35, 21.50 Неймовiрнi винаходи.
16.35 Суперчуття.
18.35 Прокляття Че Гевари.
19.40 Сучаснi будiвлi Лондону.
20.50 Друга свiтова вiйна: свiдчення вiйни.
22.45 Дива природи.
23.45 Апокалiпсис. Перша свiтова вiйна.
02.50 Телеформат.

Enter-фіëьм
05.25 Х/ф «Дiти Дон Кiхота».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 10.10 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.00, 02.45 «Зорянi долi».
11.00 Х/ф «Змова проти корони».
15.00 Х/ф «Секретний фарватер».
17.30 Х/ф «Без року тиждень».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Заради любовi».
01.40 «Академiя смiху».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.35 «ДжеДАI».
06.35 Х/ф «Втрачений скарб».
08.25 Х/ф «Швидкий i жорстокий».
10.10 Х/ф «Найкращi серед найкращих».
12.10 Х/ф «Найкращi серед найкращих 

2».
14.10 «Загублений свiт».
18.15, 02.05 «Спецкор».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Київ 2».
22.25, 00.15 Т/с «Кiстки 7».
03.05 «Облом.UA».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
07.50 М/ф «Качинi iсторiї».
08.40 М/с «Темний плащ».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.20 Т/с «Друзi».
12.45 Т/с «Сишиш-шоу».
14.30 Т/с «СуперКопи».
16.50 Т/с «Швидка».
20.00 Т/с «Приватний детектив Магнум».
23.30 Мамареготала. Найкраще.
03.20 Чистоплюї.
03.45 Роздовбаї.
04.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.00 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiйський 

момент».

23.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 
Тiна Мазе.

00.00, 00.30, 01.00 Олiмпiйськi iгри. 
«Foul Play».

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

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

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

03.10, 08.45, 17.40 Гiрськi лижi. Кубок 
свiту. Альта-Бадiа. Чоловiки. Сла-
лом. Спроба 2.

04.00, 15.00 Снукер. UK Championship. 
Фiнал. Трамп - Н. Робертсон.

06.00, 19.50 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Валь-Гардена. Чоловiки. Швидкiс-
ний спуск.

07.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Аль-
та-Бадiа. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 1.

07.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Аль-
та-Бадiа. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

08.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Альта-Ба-
дiа. Чоловiки. Слалом. Спроба 1.

09.30 Лижне двоборство. Кубок свiту. 
Рамзау. Гонка переслiдування.

10.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Дрез-
ден. Чоловiки i жiнки. Спринт.

11.00 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Чоловiки. Спринт.

12.00 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Жiнки. Спринт.

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

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

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

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

18.35, 20.50 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Мадонна-дi-Кампiльо. Чоловiки. 
Слалом. Спроба 1.

21.35 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Мадон-
на-дi-Кампiльо. Чоловiки. Слалом. 
Спроба 2.

22.50 Ралi. ERC. Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 21.25, 01.30, 03.30, 05.30 

Топ-матч.
06.10 Марсель - Реймс. Чемпiонат 

Францiї.
08.10 Шахтар - Колос. Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Лацiо - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
12.05 Барселона - Мiлан (2013/14). Золо-

та колекцiя Лiги чемпiонiв.
13.50 Нiцца - Лiон. Чемпiонат Францiї.
15.55 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
16.50 Аталанта - Рома. Чемпiонат Iталiї.
18.40 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
19.35 Лiлль - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
21.40 Live. Ювентус - Фiорентiна. Чем-

пiонат Iталiї.
23.40 МЮ - Фейєноорд (2016/17). Лiга 

Європи УЄФА.
01.45 Брест - Монпельє. Чемпiонат 

Францiї.
03.45 Барселона - Ман Сiтi (2016/17). 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

21 грудня

22 грудня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 03.35 Енеїда.
06.30 М/ф «День, коли щастить».
06.40 М/ф «Дерево i кiшка».
06.50 М/ф «Жар-птиця».
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, 02.45 Суспiльна студiя.
09.30, 00.15 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 #ВУкраїнi.
18.55, 20.25, 23.40 Д/с «Боротьба за 

виживання».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.10 Д/с «Дикi тварини».
04.25 Д/ф «Висота 307.5».

Êаíаë “1+1”
06.00, 09.25, 10.25 «Життя вiдомих 

людей».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 03.45 «ТСН».
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.10 «Мiняю 

жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.15 «Чистоnews».
20.20 Х/ф «Трансформери 4».
23.35 Х/ф «Полiсмен з Беверлi-Гiллз 2».
01.40 Х/ф «Полiсмен з Беверлi-Гiллз».

Iíòер
03.25, 18.00, 19.00 «Стосується кожного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Нове життя».
14.30, 15.25 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Зло-

чинець мимоволi».
23.55 Т/с «Знайомство з батьками».
01.55 Х/ф «Мiмiно».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.10, 13.15 Х/ф «По слiду».

12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.15, 21.25 Т/с «Пес».
17.00 Х/ф «Точка обстрiлу».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
22.45 Т/с «Заклятi друзi».
01.00 Т/с «Фантом».
02.50 Анти-зомбi.
ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.45 Т/с «Комiсар Рекс».
11.00 Звана вечеря.
13.25, 14.50 Т/с «Слiд».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.10 СуперМама.
19.10 Про що мовчать жiнки.
20.15, 22.50 Т/с «Привiт, тату!».
23.05 Т/с «У рiчки два береги».
01.05 Слiдство ведуть екстрасенси.
Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20 Вар`яти.
08.20 Х/ф «Зачарована».
10.20 Х/ф «Хронiки Нарнiї: Лев, чаклунка 

i чарiвна шафа».
13.20 Хто проти блондинок.
15.20 Хто зверху? (12+).
17.20, 19.00 Дiти проти зiрок.
20.40 Х/ф «Хронiки Нарнiї: Принц 

Каспiан».
23.40 Х/ф «Нерв».
01.40 Т/с «Шлях чарiвника».
02.30 Служба розшуку дiтей.
02.35 Зона ночi.
05.00 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.25 Стоп Реванш.
07.10, 21.25 Актуально: Економiка. Полi-

тика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.10 Назустрiч сонцю.
09.30 Машина часу.
10.10, 11.10, 05.10 Д/с «Найнебезпечнiшi 

польоти».
12.30 Спостерiгач.
13.10, 14.10 Д/с «Найбiльш завантажений 

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

вiйна».
18.10, 22.00 Д/с «Вирiшальнi битви дру-

гої свiтової вiйни».
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, 02.10 Реальна мiстика.
12.45, 04.40 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Iсторiя одного злочину.
17.10 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Кримiнальний журналiст», 

9 i 10 с.
23.30 Т/с «Кримiнальний журналiст», 

11 i 12 с.
01.40 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
10.40 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.15, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
16.10 «Орел i решка. На краю свiту».
18.10 «Орел i решка. Iвлєєва VS Бєд-

няков».
00.00 Т/с «Я - зомбi».
03.00 «Нiчне життя».
ÍТÍ
04.45 «Top Shop».
05.45 Х/ф «Вишивальниця в сутiнках».
07.50, 16.50, 20.50, 03.10 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.40 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Дiти Дон Кiхота».
10.35 Х/ф «Брати по кровi».
12.50 «Таємницi кримiнального свiту».
14.40, 02.15, 03.25 «Речовий доказ».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Т/с «Справжнiй детектив 3».
00.40 «Легенди бандитської Одеси».
04.05 «Правда життя».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 19.15, 20.15 Одного разу 

пiд Полтавою.
10.15, 23.15 Країна У. Новий рiк.
10.45, 00.15 Казки У.
11.15, 18.45, 19.45 Танька i Володька.
12.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстремаль-

ний сезон.
13.15, 15.15 4 весiлля.
14.15, 16.15, 01.15 Панянка-селянка.
21.15 М/ф «Воллi».
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. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 «Середмiстя».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.15, 01.45 Правда життя.
09.45, 00.45 Речовий доказ.
10.55, 17.55 Сiяя: з нами у дику природу.
11.55, 16.55 Фестивалi планети.
12.25 Сучаснi будiвлi Лондону.
12.55 Скептик.
13.55 Дикi Фiлiппiни Найджела Марвiна.
14.55 Бойовий вiдлiк.
15.55, 21.50 Неймовiрнi винаходи.
18.55 Мiсто, яке зрадили.
19.50 У пошуках iстини.
20.50 Друга свiтова вiйна: свiдчення вiйни.
22.45 Дива природи.
23.45 Апокалiпсис. Перша свiтова вiйна.
02.50 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Божевiльний день».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
09.30 «Спогади».
10.00 «Моя правда».
10.50 Х/ф «Генрiх VIII».
14.50 Х/ф «Секретний фарватер».
17.30 Х/ф «Мiж високих хлiбiв».
19.10 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.10 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
23.00 Х/ф «Милi».
01.40 «Академiя смiху».
02.45 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.35 «ДжеДАI».
06.20 Х/ф «Останнiй акулячий торнадо. 

Час настав».
08.10 Х/ф «Земний апокалiпсис».
09.55 Х/ф «Найкращi серед найкращих 

3».
11.45 Х/ф «Найкращi серед найкращих 

4».
13.20 «Загублений свiт».
18.15, 02.05 «Спецкор».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Київ 2».
22.25, 00.15 Т/с «Кiстки 7».
03.05 «Облом.UA».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
07.50 М/ф «Качинi iсторiї».
08.40 М/с «Темний плащ».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.20 Т/с «Друзi».
12.45 Т/с «Сишиш-шоу».
14.10 Т/с «СуперКопи».
16.40 Т/с «Швидка».
20.00 Т/с «Приватний детектив Магнум».

23.30 Мамареготала. Найкраще.
03.20 Чистоплюї.
03.45 Роздовбаї.
04.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.50 Автоперегони. WTCR. Огляд.
00.50 Снукер. UK Championship. Фiнал. 

Трамп - Н. Робертсон.
02.30, 08.30, 19.30 Гiрськi лижi. Кубок 

свiту. Мадонна-дi-Кампiльо. Чо-
ловiки. Слалом. Спроба 1.

03.15, 09.00, 20.00 Гiрськi лижi. Кубок 
свiту. Мадонна-дi-Кампiльо. Чо-
ловiки. Слалом. Спроба 2.

04.00, 15.00 Снукер. Scottish Open. Фiнал.
06.00, 06.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Санта-Катарiна. Чоловiки. Сла-
лом-гiгант. Спроба 2.

07.00, 22.50 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Альта-Бадiа. Чоловiки. Сла-
лом-гiгант. Спроба 2.

07.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Альта-Ба-
дiа. Чоловiки. Слалом. Спроба 2.

09.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Рука. HS 142.

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

11.30 Стрибки на лижах з трамплiну. ЧC 
по польотах. Планiца. HS 240.

13.00, 14.00 Стрибки на лижах з трамплi-
ну. Кубок свiту. Енгельберг. HS 240.

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

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

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

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

20.35, 21.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Валь-д`Iзер. Жiнки. Швидкiсний 
спуск.

22.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-д`I-
зер. Жiнки. Супергiгант.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 21.25, 01.30, 03.30, 05.30 

Топ-матч.
06.10 Кротоне - Парма. Чемпiонат Iталiї.
08.10 Десна - Зоря. Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Лiлль - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
12.05 Реал - Мiлан (2009/10). Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
13.50 Ювентус - Фiорентiна. Чемпiонат 

Iталiї.
15.55 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
16.50 Марсель - Реймс. Чемпiонат 

Францiї.
18.35 Журнал «Man In The Middle». 1 

епiзод.
19.25 Live. Верона - Iнтер. Чемпiонат 

Iталiї.
21.40 Live. Мiлан - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
23.40 Бенфiка - Тоттенхем. 1/8 фiналу 

(2013/14). Лiга Європи УЄФА.
01.45 Бордо - Реймс. Чемпiонат Францiї.
03.45 Барселона - Аякс (2013/14). Золо-

та колекцiя Лiги чемпiонiв.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55 Енеїда.
06.30 М/ф «Дивне китеня».
06.40 М/ф «Дощику, дощику, припу-

сти».
06.50 М/ф «Дiвчинка та зайцi».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00, 23.00, 02.15, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

01.30, 02.45 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Гранд готель».
11.25 Телепродаж.
15.10, 23.25, 02.40, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
17.25 VoxCheck.
17.30, 04.50 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Боротьба за виживання».
19.30 Д/с «Суперчуття».
20.30 Нiчна Рiздвяна Меса пiд проводом 

Святiшого Отця Франциска в Ба-
зилiцi Святого Петра.

22.30, 04.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
23.30 Д/ф «Блаженнiший».
03.35 #ВУкраїнi.
05.20 Погода.

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

ослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.15, 03.10 «Чистоnews».
20.20 Х/ф «Морський бiй».
23.00 Х/ф «Полiсмен з Беверлi-Гiллз 

3».
01.05 Х/ф «Полiсмен з Беверлi-Гiллз 

2».

Iíòер
03.25, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Нове життя».
14.30, 15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволi».
23.55 Т/с «Знайомство з батьками».
01.55 Х/ф «Будьте моїм чоловiком».

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.
10.10 Секретний фронт.
11.10, 13.15 Х/ф «Живим чи мертвим».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20, 21.25 Т/с «Пес».
16.15 Х/ф «Сiкарiо».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 02.50 Анти-зомбi.
22.45 Т/с «Заклятi друзi».
00.55 Т/с «Фантом».

ÑТБ
05.15, 01.05 Т/с «Коли ми вдома».
06.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.55 Звана вечеря.
13.20, 14.50 Т/с «Слiд».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.05 СуперМама.
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.50 Т/с «Привiт, тату!».
23.05 Т/с «У рiчки два береги».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20, 13.00, 02.20 Вар`яти.
08.00 Х/ф «Принц Валiант».
10.00 Х/ф «Хронiки Нарнiї: Принц 

Каспiан».
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Гарi Поттер i фiлософський 

камiнь».
00.20 Х/ф «Я номер чотири».
02.55 Служба розшуку дiтей.
03.00 Зона ночi.
05.00 Абзац.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.25 Спостерiгач.
07.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.10 Назустрiч сонцю.
09.30 Машина часу.
10.10, 11.10, 05.10 Д/с «Найнебезпеч-

нiшi польоти».
12.30 Невигаданi iсторiї.
13.10, 14.10 Д/с «Найбiльш завантаже-

ний у свiтi».
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 «Вирiшальнi битви 

другої свiтової вiйни».
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 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 «Кримiнальний журналiст», 

13 i 14 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с «Кримiнальний журналiст», 

15 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Кримiнальний журналiст».
02.30 Т/с «Потрiбен чоловiк».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
10.40 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.15, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
16.10 «Орел i решка. На краю свiту».
18.00 «Орел i решка. Iвлєєва VS Бєд-

няков».
00.00 Т/с «Доктор Хто».
02.30 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.05 Х/ф «Все перемагає любов».
07.50, 16.50, 20.50, 02.40 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.30 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Бiля тихої пристанi».
10.35 Х/ф «Смертельна помилка».
12.50 «Вартiсть життя».
14.40, 02.05, 03.20 «Речовий доказ».
18.20, 03.50 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Т/с «Справжнiй детектив 3».
01.05 «Легенди бандитської Одеси».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 19.15, 20.15 Одного разу 

пiд Полтавою.
10.15, 23.15 Країна У. Новий рiк.
10.45, 00.15 Казки 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 «Супер Шiстка».
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.
08.40, 01.55 Правда життя.
09.40, 00.45 Речовий доказ.
10.50, 13.50, 17.50 Сiяя: з нами у дику 

природу.
11.50 Суперчуття.
12.50 Скептик.
14.50 Бойовий вiдлiк.
15.50, 21.50 Неймовiрнi винаходи.
16.50 Фестивалi планети.
18.50 Чорна пiхота.
19.50 Їжа богiв.
20.50 Друга свiтова вiйна: свiдчення 

вiйни.
22.45 Довiдник дикої природи.
23.45 Апокалiпсис. Перша свiтова вiйна.
02.55 Таємницi кримiнального свiту.
05.25 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Казка про втрачений час».
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.45 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30, 02.40 «Зорянi долi».
11.35 Х/ф «Червоний колiр Бразилiї».
15.40 Х/ф «Рiдна дитина».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Манорама».
01.40 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.35 «ДжеДАI».
06.15 Х/ф «Орден дракона».
08.05 Х/ф «Астероїд проти Землi».
09.55 Х/ф «В iм`я короля 2».
11.50 Х/ф «В iм`я короля 3».
13.20 «Загублений свiт».
18.15, 02.05 «Спецкор».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Київ 2».
22.25, 00.15 Т/с «Кiстки 7».
03.05 «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/с «Темний плащ».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.20 Т/с «Друзi».
12.45 Т/с «Сишиш-шоу».
14.20 Т/с «СуперКопи».
16.45 Т/с «Швидка».
20.00 Т/с «Приватний детектив Маг-

нум».
23.30 Мамареготала. Найкраще.
03.20 Чистоплюї.
03.50 Роздовбаї.
04.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Аль-

та-Бадiа. Чоловiки. Слалом. Спро-
ба 2.

00.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Мадон-
на-дi-Кампiльо. Чоловiки. Слалом. 
Спроба 2.

01.00 Снукер. Scottish Open. Фiнал.
02.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Енгельберг. HS 240.
04.00, 15.00 Снукер. ЧC. Фiнал. О`Сал-

лiван - К. Вiлсон.
06.00, 17.35 Автоперегони. «24 години 

Ле-Мана». Огляд.
07.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Огляд.
08.30, 20.00 Велоспорт. «Джiро 

д`Iталiя». Огляд.
09.30, 21.00 Велоспорт. «Вуельта». 

Огляд.
10.30 Тенiс. Australian Open. Чоловiки. 

Фiнал. Джоковiч - Тiм.
12.00 Тенiс. US Open. Чоловiки. Фiнал. 

А. Зверєв - Тiм.
13.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

Фiнал. Джоковiч - Надаль.
19.00 Велоспорт. «Тур де Франс - 2020». 

Огляд.
22.05 Тенiс. Australian Open. Жiнки. 

Фiнал. Кенiн - Мугуруса.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 21.25, 22.30, 01.30, 03.30, 

05.30 Топ-матч.
06.10 Рома - Кальярi. Чемпiонат Iталiї.
08.10 Александрiя - Зоря. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.15 ПСЖ - Страсбур. Чемпiонат 

Францiї.
12.05 Рома - Баварiя (2010/11). Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
13.50 Верона - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
15.55 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
16.50 Бордо - Реймс. Чемпiонат Францiї.
18.40 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
19.35 Мiлан - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
21.35 Журнал «Man In The Middle». 1 

епiзод.
22.45 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд 

туру.
23.40 Севiлья - Боруссiя (Д) (2010/11). 

Лiга Європи УЄФА.
01.45 Нiцца - Лiон. Чемпiонат Францiї.
03.45 Iнтер - Тоттенхем (2010/11). Золо-

та колекцiя Лiги чемпiонiв.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

23 грудня

24 грудня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.30 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.05, 02.15, 

05.25 Новини.
07.15 Книга-мандрiвка. Україна. Як 

Санта в Українi саундтрек Рiздва 
знайшов.

07.20 М/ф «Врятуй i збережи».
07.30 М/ф «Як козаки олiмпiйцями 

стали».
07.50 М/ф «Як козаки сiль купували».
08.05 Д/с «Тваринна зброя».
09.05, 02.40, 05.50 Погода.
09.10 Вiдтiнки України.
10.00 Рiздвяна Свята Меса Римсько-Ка-

толицької Церкви в Українi.
11.30 Музеї. Як це працює.
12.05 Пишемо iсторiю. Андрей Шеп-

тицький.
12.25 Телепродаж.
13.00 Рiздвяне привiтання i Апостольське 

благословення для Риму i цiлого 
свiту Urbi et Orbi Святiшого Отця 
Франциска.

13.30 Х/ф «Книга Буття. Створення 
свiту».

15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
17.35 Х/ф «Апостол Павло: Диво на 

шляху в Дамаск», 2 с.
19.30 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
20.25, 21.25 Д/с «Дикi тварини».
22.00 Х/ф «Мир вашому дому».
00.30 Д/ф «Сходи Якова».
01.20 #ВУкраїнi.

02.45 «Зворотнiй вiдлiк».

Êаíаë “1+1”
06.00 Х/ф «Пригоди S Миколая».
07.25 Х/ф «Морський бiй».
10.00 Х/ф «Трансформери».
12.55 Х/ф «Трансформери 3».
16.00 Х/ф «Трансформери 4».
19.30, 03.10 «ТСН».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Нiч хiтiв».
22.30, 02.30 «#Гуднайтшоу».
23.10 «Жiночий квартал».
01.10 Концерт Iрини Федишин «Україна 

колядує».
05.10 «Свiтське життя».

Iíòер
03.15, 18.00, 01.45 «Стосується кож-

ного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.55 «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».
14.30, 15.25, 00.45 «Речдок».

16.25 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Чого хочуть чоловiки».
03.10 «Чекай на мене. Україна».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 01.55 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.00 Х/ф «Мишаче полювання».
10.50, 13.15 Х/ф «Хоббiт: Несподiвана 

подорож».
12.45 Факти. День.
14.30 Х/ф «Хоббiт: Пустка Смога».
17.20, 19.10 Х/ф «Хоббiт: Битва п`яти 

воїнств».
18.45 Факти. Вечiр.
20.45 Дизель-шоу.
23.45, 02.25 «На трьох».

ÑТБ
05.00 Т/с «Коли ми вдома».
05.35 Т/с «Комiсар Рекс».
07.20 Холостячка Ксенiя Мiшина.
11.15, 14.50, 16.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
16.25 Коханi коханцi.
19.00, 22.50 Холостячка. Життя пiсля 

проєкту.
23.50 Про що мовчать жiнки.
00.50 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20 Хто зверху? (12+).
09.20 Х/ф «Гарi Поттер i фiлософський 

камiнь».
12.20, 15.10, 00.20 Вар`яти.
18.10 Х/ф «Гарi Поттер i в`язень Аз-

кабана».
21.00 Х/ф «Гарi Поттер i кубок вогню».
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 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: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.15 Форшмак.
08.45 Натхнення.
09.30 Машина часу.
10.10, 11.10, 05.10 Д/с «Найнебезпечнiшi 

польоти».
12.30 На власнi очi.
13.10, 14.10 Д/с «Найбiльш завантаже-

ний у свiтi».
15.30 Срiбний вiк.
16.20 Кендзьор.
17.10, 23.10 Д/с «Таємнича свiтова 

вiйна».
18.10, 22.00 Д/с «Вирiшальнi битви 

другої свiтової вiйни».
19.20, 01.15 «Полiтклуб з Вiталiєм Порт-

нiковим».
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, 15.00, 19.00, 03.10 Сьогоднi.
09.00 Т/с «Не хочу тебе втрачати».
13.00 Т/с «Ялинка на мiльйон», 1 i 2 с.
15.20 Т/с «Ялинка на мiльйон».
17.30, 20.00 Концерт «Привiт, 20-i».
21.50 Концерт Олега Винника «Роксо-

лана».
00.00, 02.15 Музична платформа: Краща 

пiсня року.
01.45 Телемагазин.
04.00 Х/ф «Блискуча кар`єра».
05.30 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
10.35 Х/ф «Принц i я 3: Медовий мi-

сяць».
12.20, 22.00, 01.45 «Орел i решка. Навко-

ло свiту».
16.10 «Орел i решка. Iвлєєва VS Бєд-

няков».
18.10 Х/ф «Няньки».
20.00 Х/ф «Щурячi перегони».
00.00 Х/ф «Остiн Пауерс: Мiжнародна 

людина-загадка».
02.30 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.45 «Top Shop».
05.45 Х/ф «Сiм няньок».
07.15, 15.55, 02.30 «Випадковий свiдок».
09.00 Х/ф «За вiтриною унiвермагу».
10.50 Х/ф «Слiд Сокола».
12.55 Х/ф «Зiта i Гiта».
18.20 «Таємницi свiту».
19.00, 02.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Обережно, бабусю!»
21.15 Х/ф «Суперпограбування в 

Мiланi».
23.15 Х/ф «Це я».
01.00, 02.55 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 19.15, 20.15 Одного разу 

пiд Полтавою.
10.15 Країна У. Новий рiк.
10.45, 00.25 Казки У.
11.15, 18.45, 19.45 Танька i Володька.
12.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстремаль-

ний сезон.
13.15, 15.15 4 весiлля.

14.15, 16.15, 01.25 Панянка-селянка.
21.15 Х/ф «Алiса у країнi чудес».
23.25 Казки У Кiно.
02.25 Теорiя зради.
03.55 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

16.00, 17.00 «Репортер». Новини.
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. Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство правди».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.35, 01.00 Мiстична Україна.
08.25, 18.20 У пошуках iстини.
09.15 Скептик.
10.15 Речовий доказ.
11.25 Бойовi кораблi.
12.20, 21.00 Iгри iмператорiв.
14.20 Пiд iншим кутом.
16.50, 00.00 Фестивалi планети.
23.00 Дикий рiк Японiї.

Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «Без року тиждень».
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.30, 02.30 «Зорянi долi».
10.20 «Моя правда».
11.10 Х/ф «Осляча шкура».
13.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
15.00 Х/ф «Ключi вiд неба».
16.20 Х/ф «Бережiть жiнок».
19.00 Т/с «Панi пiд вуаллю».
23.00 Х/ф «Анвар».

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
08.00 «Загублений свiт».
12.55 Х/ф «Капiтан Грiм».
15.05 Х/ф «Тринадцятий воїн».
17.05 Х/ф «Шанхайський полудень».
19.10 Х/ф «Випадковий шпигун».
21.00 Х/ф «Пiвтора шпигуна».
23.05 Х/ф «Подвiйнi неприємностi».
00.50 Х/ф «Трiгонал: Боротьба за спра-

ведливiсть».
02.40 «Облом.UA».
03.15 «Цiлком таємно-2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
07.30 М/ф «Зорянi вiйни: Рух опору».
07.50 М/ф «Качинi iсторiї».
08.40 М/с «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».
20.35 Х/ф «Влада страху».
23.00 Без краватки.
23.25 Мамареготала-шоу.
03.55 Чистоплюї.
04.25 Роздовбаї.
04.50 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.00 Тенiс. US Open. Жiнки. Фiнал. 

Осака - Азаренко.
00.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

Фiнал. Швентек - Кенiн.
01.00 Снукер. ЧC. Фiнал. О`Саллiван - К. 

Вiлсон.
02.30 Автоперегони. «24 години Ле-Ма-

на». Огляд.
04.00, 18.30 Стрибки на лижах з трамп-

лiну. «Турне 4-х трамплiнiв». 
Оберстдорф. HS 137.

04.45, 19.30 Стрибки на лижах з трамп-
лiну. «Турне 4-х трамплiнiв». Гар-
мiш-Партенкiрхен. HS 142.

05.45, 20.30 Стрибки на лижах з трамплi-
ну. «Турне 4-х трамплiнiв». Iнсбрук. 
HS 128.

06.30, 21.30 Стрибки на лижах з трамп-
лiну. «Турне 4-х трамплiнiв». 
Бiшофсхофен. HS 142.

07.30, 15.30 Тенiс. Australian Open. 
Огляд.

08.30, 16.30 Тенiс. US Open. Огляд.
09.30, 17.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». 

Огляд.
10.30, 22.30 Велоспорт. «Мiлан - Сан-Ре-

мо».
11.30 Велоспорт. «Тур Ломбардiї».
12.30 Велоспорт. ЧC. Iмола. Чоловiки. 

Груповi перегони.
13.30 Велоспорт. «Льєж - Бастонь - 

Льєж».
14.30 Велоспорт. «Тур Фландрiї».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 21.25, 22.30, 

01.30, 03.30, 05.30 Топ-матч.
06.10 Верона - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
08.10 Ворскла - Рух. Чемпiонат України.
10.15 Бордо - Реймс. Чемпiонат Францiї.
12.05 Ман Сiтi - Баварiя (2014/15). Золо-

та колекцiя Лiги чемпiонiв.
13.50 Мiлан - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
15.55 Журнал «Man In The Middle». 1 

епiзод.
16.50 ПСЖ - Страсбур. Чемпiонат 

Францiї.
18.40 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд туру.
19.35 МЮ - Лiверпуль. 1/8 фiналу 

(2015/16). Лiга Європи УЄФА.
21.35 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
22.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.40 Селтiк - Iнтер. 1/16 фiналу 

(2014/15). Лiга Європи УЄФА.
01.45 Рома - Кальярi. Чемпiонат Iталiї.
03.45 Реал - Вольфсбург. 1/4 фiналу 

(2015/16). Золота колекцiя Лiги 
чемпiонiв.

05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.40, 02.40, 

04.00, 05.35 Новини.
07.15 Книга-мандрiвка. Україна.
07.20 М/ф «Як козак щастя шукав».
07.30 М/ф «Як козаки у футбол 

грали».
07.50 М/ф «Як козаки кулiш варили».
08.05 Д/с «Тваринна зброя».
09.05 Вiдтiнки України.
09.35 Музеї. Як це працює.
10.05 Х/ф «Мир вашому дому».
12.25 Х/ф «Мiсiс Клаус».
14.00 Телепродаж.
14.35 Мiста та мiстечка.
15.00, 01.45 UA:Фольк. Спогади.
16.05 Д/с «Боротьба за виживання».
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19.30 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
20.25 Д/с «Дикi тварини».
21.25 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
22.00 Х/ф «Груднева наречена».
00.05 Д/ф «Хто створив Змiєвi Вали?»
00.55 #ВУкраїнi.
04.25, 05.25 Погода.
04.30 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00, 03.25 «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, 23.15 «Свiтське життя».
00.15 «Нiч хiтiв».

Iíòер
04.45 «Телемагазин».
05.15 «Орел i решка. Шопiнг».
05.50 «Слово Предстоятеля».
06.00 Х/ф «Белль i Себастьян: Пригоди 

продовжуються».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кух-

ня».
10.00 «Корисна програма».
11.10 Х/ф «Тато на Рiздво».
12.45 Т/с «Заради любовi я все 

зможу!»
17.45 Х/ф «Анжелiка, маркiза ян-

голiв».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Перекладачi».
22.30 «Бенефiс Алли Пугачової».
01.45 Х/ф «Казка про Жiнку i Чо-

ловiка».
03.05 «Подробицi» - «Час».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.

04.20 Еврика!
04.25 Факти.
04.50 Т/с «Копи на роботi».
06.45 «На трьох».
08.45, 13.00 Т/с «Пес».
12.45 Факти. День.
14.30 Х/ф «Великий переполох у ма-

лому Китаї».
16.35 Х/ф «За бортом».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Ремпейдж».
21.25 Х/ф «Мег».
23.30 Х/ф «Максимальний ризик».
01.25 Х/ф «Важкий корпус».

ÑТБ
05.15, 10.55 Холостячка. Життя пiсля 

проєкту.
07.55 Неймовiрна правда про зiрок.
12.00 Т/с «Двоє над прiрвою».
16.00 Хата на тата.
19.00 МастерШеф.
00.45 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20 Вар`яти.
07.50, 10.00 Орел i решка.
12.10 Х/ф «Гарi Поттер i в`язень 

Азкабана».
15.00 Х/ф «Гарi Поттер i кубок вогню».
18.10 Х/ф «Гарi Поттер i Орден 

Фенiкса».
21.00 Х/ф «Гарi Поттер i Принц-на-

пiвкровка».
00.20 Х/ф «Абсолютна влада».
02.20 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 «Бойовий вiдлiк».
07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
08.15 Д/с «Топ 10: Таємницi й за-

гадки».
08.40 Натхнення.
09.30, 02.10 Машина часу.
10.10 Медекспертиза.
10.30 Майстри ремонту.
11.10 Гончаренко рулить.
11.35, 15.40 На власнi очi.
12.15 Х/ф «Жертва заради кохання».
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 «Вирiшальнi битви другої 
свiтової вiйни».

00.10 Кiнозлива.
00.25 Х/ф «Нескорений».
03.20, 04.10 Культ Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.30, 02.30 Реальна мiстика.
08.30 Т/с «Вiд любовi до ненавистi».
12.30 Т/с «Таксистка», 1 i 2 с.
15.00, 19.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Таксистка».
17.00 Т/с «Поговори з нею», 1 i 2 с.
20.00 Т/с «Поговори з нею».
22.00 Т/с «Доля на iм`я Любов», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Доля на iм`я Любов».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Ух ти show».
09.15 «Орел i решка. Шопiнг».
11.10 Х/ф «Няньки».
13.00 Х/ф «Щурячi перегони».
15.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Мiй хлопець - кiлер».
01.45 «Бiйцiвський клуб».
02.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.50 «Top Shop».
05.50 Х/ф «Розслiдування».
07.15 Х/ф «Пiдiрване пекло».
09.00 Х/ф «Ще до вiйни».
11.40 Х/ф «Постарайся залишитися 

живим».
12.55 Х/ф «Суперпограбування в 

Мiланi».
14.55, 02.55 «Випадковий свiдок».
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00, 02.20 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Невловимi месники».
21.05 Х/ф «Сiнг-Сiнг».
23.15 Х/ф «Блакитна iгуана».
01.15 «Хвороби-вбивцi».
03.00 «Речовий доказ».
03.55 «Легенди бандитського Києва».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф «У пошуках йєтi».
11.20 Х/ф «Гiббi».
13.00 М/ф «Ранго».
15.00 М/ф «Унiверситет монстрiв».
17.10 М/ф «Корпорацiя монстрiв».
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Iгри приколiв.
00.00 Країна У. Новий рiк.
01.00 Панянка-селянка.
02.00 Теорiя зради.
02.45 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 «Ре-

портер». Новини.
10.10 «Мiнiстерство правди».
10.30 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
14.10 Концерт.
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.
07.25, 01.00 Мiстична Україна.
08.15, 18.10 У пошуках iстини.
09.05 Cкептик.
10.05 Речовий доказ.
11.15 Бойовi кораблi.
12.10, 21.00 Iгри iмператорiв.
14.10, 00.00 Фестивалi планети.
23.00 Їжа богiв.
01.50 1377 спалених заживо.
02.35 Легендарнi замки України.
03.25 Полювання на НЛО.
04.05 Зворотний бiк Мiсяця.
04.50 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Мiж високих хлiбiв».
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.30, 03.00 «Зорянi долi».
10.05 «Моя правда».
10.55 Х/ф «Шербурзькi парасольки».
12.45 Х/ф «Чорний тюльпан».
14.55 Х/ф «Дороги назад немає».
19.00 Т/с «Панi пiд вуаллю».
23.00 Х/ф «Краще за рай».
03.10 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 08.40 «ДжеДАI».
09.40 «Загублений свiт».
13.40 Х/ф «Подвiйнi неприємностi».
15.15 Х/ф «Збиток».
17.20 Х/ф «Посилка».
19.15 Х/ф «Iкар».
21.00 Х/ф «Кiнець свiту».
23.15 Х/ф «Вiдмороженi».
00.55 Х/ф «Шангрi-Ла: На межi зник-

нення».
02.25 «Облом.UA».
03.15 «Цiлком таємно-2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 Мамареготала-шоу.
09.20 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
11.40 Check-in. Україна.
13.40 Середземноморський Check-in.
15.30, 01.00 Мамареготала. Найкраще.
17.40 Х/ф «Операцiя «Валькiрiя».
20.00 Х/ф «Останнiй самурай».

23.00 Х/ф «Дракон, що летить. Тигр, 
що стрибає».

02.50 Чистоплюї.
03.45 Роздовбаї.
04.35 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.30 Велоспорт. «Тур Ломбардiї».
00.30 Велоспорт. ЧC. Iмола. Чоловiки. 

Груповi перегони.
01.30 Велоспорт. «Льєж - Бастонь - 

Льєж».
02.30 Велоспорт. «Тур Фландрiї».
04.00, 18.00 Олiмпiйськi iгри. «Зал 

Слави». Барселона-1992.
05.00, 19.00 Олiмпiйськi iгри. «Зал 

Слави». Атланта-1996.
06.00, 20.00 Олiмпiйськi iгри. «Зал 

Слави». Сiдней-2000.
07.00, 21.00 Олiмпiйськi iгри. «Зал 

Слави». Афiни-2004.
08.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Рука. HS 142.
09.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 

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

ЧC по польотах. Планiца. HS 240.
11.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Енгельберг. HS 240.
13.00, 22.05 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Кубок свiту. Турне 4-х 
трамплiнiв. Огляд.

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

15.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь-д`I-
зер. Чоловiки. Супергiгант.

16.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Валь-Гардена. Чоловiки. Супер-
гiгант.

17.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Валь-Гардена. Чоловiки. Швид-
кiсний спуск.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 21.25, 22.30, 

01.30, 03.30, 05.30 Топ-матч.
06.10 Iнтер - Боруссiя (М). Лiга чем-

пiонiв УЄФА.
08.10 Колос - Львiв. Чемпiонат України.
10.15 Мiлан - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
12.05 Рома - Челсi (2008/09). Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
13.50 ПСЖ - Страсбур. Чемпiонат 

Францiї.
15.55 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
16.50 Верона - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
18.40 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
19.35 Бордо - Реймс. Чемпiонат Фран-

цiї.
21.35 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд 

туру.
22.45 Журнал «Man In The Middle». 1 

епiзод.
23.40 Арсенал - Мiлан. 1/8 фiналу 

(2017/18). Лiга Європи УЄФА.
01.45 Кротоне - Парма. Чемпiонат Iталiї.
03.45 Ювентус - Атлетiко. 1/8 фiналу 

(2018/19). Лiга чемпiонiв УЄФА.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

25 грудня

26 грудня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.40, 02.40, 

05.35 Новини.
07.15 Книга-мандрiвка. Україна.
07.20 М/ф «Дерев`янi чоловiчки».
07.30 М/ф «Як козаки на весiллi гу-

ляли».
07.50 М/ф «Казка про жадiбнiсть».
08.05 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
09.00 Божественна Лiтургiя Православ-

ної Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української 

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

толицької Церкви в Українi.
13.30, 18.40 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
14.35 Мiста та мiстечка.
15.00, 01.30 Країна пiсень.
16.00, 22.00 Х/ф «Мiсiс Клаус».
17.45 Д/с «Неймовiрне мiсто».
19.05 Д/с «Масштабнi iнженернi по-

милки».
20.00 Д/с «Свiт дикої природи».
21.25 Д/с «Дикi тварини».
00.05 Д/ф «З України до Голiвуду».
02.30 Погода.
04.00 Д/ф «Малевич».

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.30, 02.45 «Свiт навиворiт».
19.30, 03.55 «ТСН-Тиждень».
21.00 Х/ф «Сам вдома».
23.05 Х/ф «Сам вдома 5».
00.55 Х/ф «Полiсмен з Беверлi-Гiллз 

3».

Iíòер
03.35 «Орел i решка. Шопiнг».
04.15 М/ф.
04.45 Х/ф «Ялинка, кролик i папуга».
06.10 Х/ф «Белль i Себастьян: Друзi 

навiк».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00 «Iнше життя».
12.00 Х/ф «Дитина до Нового року».
14.00 Х/ф «Планета одинакiв».
16.50 Т/с «Детектив Ренуар».
19.00 Т/с «Вбивства за абеткою», 1 

i 2 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Вбивства за абеткою», 3 с.
23.10 Х/ф «Перекладачi».
01.15 «Речдок».

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!

05.00 Факти.
05.25 Т/с «Копи на роботi».
06.55 Анти-зомбi.
07.50 Громадянська оборона.
08.50, 13.00 Т/с «Розтин покаже».
12.45 Факти. День.
14.40 Х/ф «Ремпейдж».
16.40 Х/ф «Мег».
18.45 Факти тижня.
20.55 Х/ф «Пiслязавтра».
23.25 Х/ф «Точка обстрiлу».
01.00 Х/ф «По слiду».
02.50 Я зняв!

ÑТБ
04.35 Невiдома версiя. Королева бен-

зоколонки.
05.40 Х/ф «Ати-бати, йшли солдати...»
07.20 МастерШеф.
13.00 Хата на тата.
15.00 СуперМама.
19.00, 02.00 Слiдство ведуть екстра-

сенси.
20.00 Один за всiх.
21.10 Я соромлюсь свого тiла.
23.10 Таємницi ДНК.

Íоâий êаíаë
05.45, 08.05 Kids` Time.
05.50 М/ф «Ми - монстри».
08.10 Дiти проти зiрок.
10.00 Х/ф «Вiктор Франкенштейн».
12.00 Х/ф «Гарi Поттер i Орден 

Фенiкса».
15.00 Х/ф «Гарi Поттер i Принц-на-

пiвкровка».
18.00 Х/ф «Гарi Поттер i Дари смертi. 

Частина 1».
21.00 Х/ф «Гарi Поттер i Дари смертi. 

Частина 2».
23.40 Х/ф «Iнший свiт: Еволюцiя».
01.40 Вар`яти.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

06.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
07.10, 16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
07.50 Актуально: Економiка. Полiтика. 

Соцiум.
08.15 Невигаданi iсторiї.
08.35, 15.45 Vоїн - це я!
08.45 Натхнення.
09.25 Хронiка тижня.
10.10, 11.10 Д/с «Найнебезпечнiшi 

польоти».
12.25 Х/ф «Жертва заради кохання».
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 «Вирiшальнi битви другої 

свiтової вiйни».
23.10 Кiнозлива.
23.25 Х/ф «Нескорений».
01.55 Огляд преси.
03.15, 04.20 Культ Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
08.40 Х/ф «Золото дурнiв».
10.55 Х/ф «Паперовi квiти».
13.00 Т/с «Ти тiльки вiр».
17.00 Т/с «Любов iз закритими очима», 

1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Любов iз закритими очима».
23.00 Т/с «Штамп в паспортi», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Штамп в паспортi».
03.45 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Ух ти show».
09.40 Х/ф «Принц i я 3: Медовий 

мiсяць».
11.20 Х/ф «Остiн Пауерс: Мiжнародна 

людина-загадка».
13.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Дев`ятки».
01.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.45 «Top Shop».
05.45 Х/ф «Зухвалiсть».
07.35 «Слово Предстоятеля».
07.40 «Будьте здоровi».
08.15 «Страх у твоєму домi».
11.50 Х/ф «Одруження Бальзамiнова».
13.30 Х/ф «Мiмiно».
15.20 Х/ф «Сiнг-Сiнг».
17.30 Х/ф «Невловимi месники».
19.00 Х/ф «Знову невловимi».
21.45 Х/ф «Полоненi сонця».
23.30 Х/ф «Блакитна iгуана».
01.20 «Речовий доказ».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.35 М/ф «Ранго».
11.25 М/ф «Врятувати Санту».
13.00 М/ф «Воллi».
14.50 М/ф «Супер Шiстка».
16.50 Х/ф «Алiса у країнi чудес».
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Iгри приколiв.
00.00 Країна У. Новий рiк.
01.00 Панянка-селянка.
02.00 Щоденники Темного.
03.30 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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 Концерт.
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 Бандитська Одеса.
07.15, 01.00 Мiстична Україна.
08.05, 18.10 У пошуках iстини.
09.05 Скептик.
10.05 Речовий доказ.
11.15 Бойовi кораблi.
12.10, 21.00 Iгри iмператорiв.
14.10, 00.00 Фестивалi планети.
20.00 Дикий рiк Японiї.
23.00 Їжа богiв. Яблука.
01.50 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Ключi вiд неба».
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.30, 01.40, 02.40 «Зорянi долi».
09.50 «Моя правда».
10.40 Х/ф «Граф Монте Крiсто».
14.10 Х/ф «Людина в прохiдному 

дворi».
19.00 Т/с «Панi пiд вуаллю».
23.00 Х/ф «Гуддi».
03.00 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
07.50, 00.10 «Загублений свiт».
12.55 Х/ф «Ера динозаврiв».
14.45 Х/ф «100 000 000 до н.е.» (16+).
16.15 Х/ф «Земля, забута часом».
18.00 Х/ф «Робокоп».
19.55 Х/ф «Робокоп 2».
22.10 Х/ф «Робокоп 3».
02.10 «Облом.UA».
03.25 «Цiлком таємно-2017».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.25, 01.20 Мамареготала. Найкраще.
09.30 Без краватки.
10.00 М/ф «Чiп i Дейл - бурундуч-

ки-рятiвнички».
11.50 Азiйський Check-in.
16.00 Мамареготала.
18.00 Х/ф «Останнiй самурай».
21.05 Х/ф «Хеллбой: Герой з пекла».
23.30 Х/ф «Ворон».
03.10 Чистоплюї.
04.00 Роздовбаї.
04.50 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.05 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Рука. HS 142.
00.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 

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

ЧC по польотах. Планiца. HS 240.
02.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Енгельберг. HS 240.
04.00, 18.00 Олiмпiйськi iгри. «Зал Сла-

ви». Пекiн-2008.
05.00, 19.00 Олiмпiйськi iгри. «Зал Сла-

ви». Лондон-2012.
06.00, 20.00 Олiмпiйськi iгри. «Зал Сла-

ви». Рiо-2016.
07.00, 21.00 Олiмпiйськi iгри. «Зал Сла-

ви». Пхенчхан-2018.
08.00, 22.05 Стрибки на лижах з трамп-

лiну. «Турне 4-х трамплiнiв». 
Оберстдорф. HS 137.

09.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 
«Турне 4-х трамплiнiв». Гар-
мiш-Партенкiрхен. HS 142.

11.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 
«Турне 4-х трамплiнiв». Iнсбрук. 
HS 128.

12.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 
«Турне 4-х трамплiнiв». Бiшоф-
схофен. HS 142.

14.00 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Чоловiки. Спринт.

15.00 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен. 
Жiнки. Спринт.

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

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

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

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

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 11.15, 15.40, 21.25, 

22.30, 01.30, 03.30, 05.30 Топ-
матч.

06.10 ПСЖ - Страсбур. Чемпiонат 
Францiї.

08.10 Олiмпiк - Мiнай. Чемпiонат Укра-
їни.

10.20, 18.40 Журнал «Man In The 
Middle». 2 епiзод.

11.30 Фiнали Лiги чемпiонiв (1993-2015).
12.00 Аякс - Реал (2012/13). Золота 

колекцiя Лiги чемпiонiв.
13.50 Бордо - Реймс. Чемпiонат Францiї.
15.55 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд 

туру.
16.50 Ювентус - Фiорентiна. Чемпiонат 

Iталiї.
19.35 Байєр - Нiцца. Лiга Європи УЄФА.
21.35 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
22.45 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
23.40 Лацiо - Штутгарт (2012/13). Лiга 

Європи УЄФА.
01.45 Верона - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
03.45 Ман Сiтi - Баварiя (2014/15). 

Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 27 грудня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4

Поíедіëоê, 21 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. 
08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.55, 22.35 Добрі традиції
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Формула здоров’я
15.10 Шалене стажування
17.00 Древо
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас 
19.30 Наші вітання
20.00 «На контролі»
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф.«Бруд» +18 
01.00 Х.ф.«Крізь об’єктив» +16

Віâòороê, 22 грóдíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті.
07.35 Погляд зблизька
08.00 «На контролі»
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.00 Пряма трансляція Божественної 

Архиєрейської Літургії з нагоди 
Храмового Празника Непороч-
ного Зачаття Пресвятої Бого-
родиці з Архикатедрального 
Собору УГКЦ м.Тернополя 

12.05 Єдина країна
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Антоніо Вівальді : 

принц Венеції» 
17.00 Древо
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
18.00 Т.с. «Травма» +16
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Машина часу
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Чоловіки на межі» 

+16 

Ñереда, 23 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.
07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16

11.15 Шалене стажування
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Упіймати буревій» 
15.35 Те, що любиш 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.00 Спогади
21.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Дорога на грецьке 

весілля» +12 

Чеòâер, 24 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.
07.35 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15 Майстер-клас з Н. Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що любиш 
14.10, 01.00 Х.ф.«Ангел з майбут-

нього»
15.45, 19.55 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
21.00 У фокусі Європа 
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Санта молодший»

П’яòíиця, 25 грóдíя
06.00, 09.30, 13.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35 Відкрита зона
08.00 Завтра-сьогодні
08.30 Смачна мандрівка 
09.00, 00.30 Час-Tайм
10.30 Т.с. «Травма» +16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади 
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 00.50 Х.ф.«Хороший хлопчик. 

Різдво Джоржа Лопеза» 
16.00 Не барися, Святий Миколаю – 

цілий рік тебе чекаєм !
17.15 Древо
17.30 Різдвяний огляд світових подій
18.00, 03.00 Х.ф. «Різдвяна втеча-1»
19.30 Наші вітання
20.00 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.00 Єдина країна 
21.20 Добрі традиції
21.30, 04.30 Х.ф. «Різдвяна втеча-2»
23.05 Х.ф.«Третя п’ятниця» +16 

Ñóáоòа, 26 грóдíя
06.00, 10.15, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Різдвяний огляд світових подій
07.35, 10.30 Про нас 

08.00, 19.00 Єдина країна 
08.30, 02.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30 Шалене стажування
11.00 «На контролі»
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф.«Життя і смерть 

Пітера Селлерса» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00, 03.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа 
20.10, 03.40 Х.ф. «Володар бурі» +16 
22.20 Х.ф. «Допоможіть стати бать-

ком» +16
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 27 грóдíя
06.00, 16.30, 20.00 Огляд світових 

подій 
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб 
08.00, 21.00 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 Українські традиції
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25, 21.40 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
21.45 Древо
22.00, 04.15 Х.ф.«План «Б» +16 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф. «Допоможіть стати бать-

ком» +16
03.00 «Гал-кліп»

UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 21 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 Х/ф «Марія Терезія»
10.50, 17.15, 21.45 Книга -мандрівка. 

Україна. 
11.05 Д/ц «Ремесло за призначен-

ням « 
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Веселі саморобки
15.05 М/с «Рівень Маркуса»
15.45 Лайфхак українською 
16.00 Т/с « Величні Медичі
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
17.45 Д/ц «Супер - чуття»
18.40 TEDxKyiv 2018: Legacy of the 

Future. «Наша боротьба – це 

біг на довгу дистанцію»
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Наші гроші 
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 «Веронськи скарби»
22.50 Українська читанка

Віâòороê , 22 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 Х/ф «Марія Терезія»
10.50, 16.00, 18.30, 21.45 Книга -ман-

дрівка. Україна. 
11.05 Д/ц «Ремесло за призначен-

ням « 
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Піщана казка 
15.05 М/с «Рівень Маркуса»
15.45 Лайфхак українською 
16.10 Х/ф «Марія Терезія»
17.15 Книга-мандрівка. Україна. 
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
17.45 TEDxYouth. Kyiv 2019: Celebrate 

troubles. «Tough love і «вагон-
чик, який зміг» 

18.10 TEDxYouth/ Kyiv 2019: Celebrate 
troubles. «Як філософія Лю-
дини Убунту врятує систему 
правосуддя для неповнолітніх» 

18.25 ЕкоЛюди
18.40 Буковинські загадки
18.50 Край пригод 
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Наші гроші 
20.15 Пліч-о-пліч
20.30 Задача з зірочкою 
21.30 Освітні лекції «Форуму інклю-

зивності» 
21.40 Загадки чернівецьких атлантів
21.50 Д/ф «Клітка для двох» 
22.50 Українська читанка

Ñереда, 23 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 Х/ф «Марія Терезія»
10.50, 16.00, 17.15, 18.30 Книга- ман-

дрівка. Україна.
11.05 Д/ц «Ремесло за призначен-

ням « 
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Веселі саморобки
15.05 М/с «Рівень Маркуса» 
15.45 Кіношкола вдома 
15.55 Лайфхак українською 
16.10 Х/ф «Марія Терезія»
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
17.45 TEDxYouth. Kyiv 2019: Celebrate 

troubles.«Не давайте техноло-
гіям використовувати себе» 

18.05 TEDxYouth. Kyiv 2019: Celebrate 
troubles. «Як зробити своє місто 
найкращим» 

18.25 ЕкоЛюди
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»
21.40 Загадки чернівецьких атлантів
21.45 Д/ф «Капелани 
22.50 Українська читанка

Чеòâер, 24 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 Х/ф «Марія Терезія»
10.50, 18.40 Книга- мандрівка. Україна
11.05 Д/ц «Ремесло за призначен-

ням « 
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Піщана казка 
15.05 М/с «Рівень Маркуса» 
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Х/ф «Марія Терезія»
17.15 Книга-мандрівка. Україна
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
17.45 TEDxKyivWomen 2019 : 

Bold+Brilliant «Мовчання вби-
ває»

18.05 TEDxKyivWomen 2019 : 
Bold+Brilliant «Якщо немає 
крові – шансів на виживання 
нуль»

18.25 ЕкоЛюди
18.30, 21.40 Загадки чернівецьких 

атлантів 
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 Д/ф «Ті, що вірні»
22.50 Українська читанка

 П’яòíиця, 25 грóдíя
6.00, 15.25 «Шо? Як? «
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 19.00, 21.00 Новини
9.10 Д/ц «Дикі тварини «
10.05 Д/ф «Хто створив Змієві 

Вали?»
10.50. 15.55 Книга-мандрівка. Україна.
11.05 Д/ц «Ремесло за призначен-

ням « 
12.00, 20.35 #ВУКРАЇНІ
12.25, 16.00 Пліч - о- пліч
12.50 Пишемо історію 
13.00 Різдвяне привітання і Апостоль-

ське благословення для Риму 
і цілого світу Святішого Отця 
Франциска з площі святого 
Петра в Римі 

13.30 Пишемо історію
13.45 UA:МУЗИКА. Павло Табаков. 

Колядки народів світу
14.00 Х/ф «Король Дроздобород «
15.00 Веселі саморобки 
15.05 Додолики 
15.45 Кіношкола вдома
16.15 Життя післязавтра

17.10 Х/ф «Легенда Карпат» 
18.40 Крутий заміс
19.15 ЗміниТи
19.30 Разом 
19.50 «VoxCheck»
19.55 Схеми. Корупція в деталях 
20.30 Еко люди
21.30 Люди Є 
21.40 Загадки чернівецьких атлантів
21.45 Роздивись 
22.05 Розсекречена історія
22.50 Українська читанка

Ñóáоòа, 26 грóдíя
6.00 На східному фронті
6.30, 16.40 Разом
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.

Дайджест 
7.30 Д/ц «Світ дикої природи»
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ
9.10 Д/ц «Дикі тварини «
10.05 Х/ф «Легенда Карпат»
11.30, 22.50 Книга-мандрівка. Україна. 
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 Веселі саморобки
14.30 Додолики 
15.10 Веселі саморобки
15.25 «Шо? Як? « 
15.50 Пліч - о- пліч 
16.00 Маршрутом змін 
16.15 Антропологія 
17.10 Еко-люди 
17.15 Х/ф «»Передчуття»
19.00 Культ особистості 
19.15 Відтінки України 
20.10 100 років ізоляції
21.05 Д/ц «Вердикт історії» 
22.00 Розсекречена історія
22.55 Загадки чернівецьких атдантів

Íедіëя, 27 грóдíя 
6.00, 20.10 На східному фронті
6.30, 16.40, 19.45 Разом
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 Православ-

ної 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 Веселі саморобки
14.30 Додолики 
15.10 Веселі саморобки
15.25 «Шо? Як? « 
15.50 Невідомі Карпати
16.05 Українська читанка
16.15, 18.50 ВУКРАЇНІ 
17.10 Еко-люди 
17.15 Д/ф «Малевич»
19.15 Обличчя
21.05 Д/ф «АУ»
22.00 Д/ц «Масштабні інженерні 

помилки»
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Сьогодні 
прикрашаємо 
холодні грудневі 

дні сезонними 
продуктами. Незвичайні 
та неймовірно смачні 
страви готуємо зі 
звичних інгредієнтів. 
Експериментуйте собі на 
втіху, відчуваючи себе 
справжнім шеф-кухарем, 
і приємного апетиту!

хаРчо З волоСЬкиМи 
ГоРіхаМи

Перша  страва, яка здатне ві-
дігріти навіть Снігову королеву. 
Можна сказати, що це візитна 
картка грузинської кухні: яскра-
вої й неймовірно харизматичної. 
Обов’язкова приправа для харчо 
– хмелі-сунелі.

ПОТРІБНО: 4 л води, 300 г 
телячих ребер, 200 г баранячих 
ребер (якщо не любите, можна 
без), 2 великі цибулини, 2 голов-
ки часнику, 3-4 ст. л. олії, 200 г 
яловичого фаршу, 100 г рису, 3-4 
ст. л. томатної пасти, 2 лаврові 
листки, 1 ч. л. хмелі-сунелі, 0,5 
ч. л. кумина, 1 ч. л. орегано, го-
стрий перець (на кінчику ножа), 
50 г ядер волоських горіхів, 2-3 
ст. л. соусу ткемалі, сіль, зелень 
кінзи і петрушки.

ПРИГОТУВАННя: ребра ви-
мийте, обсушіть паперовим 
рушником і запікайте в розі-
грітій духовці протягом 20-30 
хвилин разом з неочищеними 
і розрізаними навпіл цибули-
ною і голівкою часнику. Цю під-
рум’янену компашку відправте 
в каструлю з водою і зваріть 
бульйон. На плиті це займе до 
півтори години. Нехай бульйон 
настоїться. В цей час другу ци-
булину очистіть, подрібніть і 
обсмажте на розігрітій сково-
роді з невеликою кількістю олії. 
Буквально пару хвилин до про-
зорості. Після цього приєднайте 
фарш і підрум’яньте, постійно 
помішуючи. Додайте промитий 
під проточною водою рис, то-
матну пасту і кілька ополоників 
гарячого бульйону. Заправку 
протушкувати під кришкою про-
тягом п’яти хвилин і можна екс-
периментувати зі спеціями. На 
цьому ж етапі (або в кінці) дода-
ють ткемалі. Якщо цього соусу у 
вас немає, його можна замінити 
соком лимона, але не оцтом (!), 
або протертими помідорами. Ос-
танні приєднують за 15 хвилин 
до готовності. Заправку пере-
кладіть у проціджений бульйон 
і тушкуйте близько півгодини 

на мінімальному вогні. У цей час 
з ребер обберіть м’ясо і наріжте 
невеликими шматочками. Його 
теж в харчо, разом з рубаними 
волоськими горіхами. Нехай 
харчо ще трохи покипить. За-
лишилося додати подрібнений 
часник і зелень і дати йому тро-
хи настоятися. Подавайте харчо 
гарячим, присмачивши подріб-
неною кінзою (якщо не любите, 
то петрушкою). Можна ще трохи 
часничку. 

СУп З бРоколі З 
СиРНиМи чіпСаМи

Цей суп хороший, коли немає 
бажання довго стояти біля пли-
ти, а хочеться швиденько наїсти-
ся, зігрітися, подобрішати і від-
почити. Тільки не варіть овочі 
довго, щоб не втратити користь.

ПОТРІБНО: 400 г замороже-
ної броколі, 1 літр молока, 1 ци-
булина, 3-4 зубчики часнику, 4 
ст. л. вершкового масла, 2 ст. л. 
борошна, спеції, 100 г твердого 
сиру (для чіпсів), зелена цибуля 
(для подачі).

ПРИГОТУВАННя: цибулю і 
часник очистіть, подрібніть і 
обсмажте на вершковому мас-
лі одразу в каструлі. Коли вони 
підрум’яняться, додайте борош-
но. Обсмажуйте ще пару хвилин. 
Влийте молоко, перемішайте і 
варіть близько 5-10 хвилин, піс-
ля чого додайте броколі, спеції і 
тримайте на вогні ще 5 хвилин, 
поки капуста не стане м’якше. 
Суп збийте занурювальним 
блендером. Подавайте з подріб-
неною зеленою цибулею і сир-
ними чіпсами. Їх можна зробити 
заздалегідь. Це теж легко і швид-
ко.

Відмий кулінар Гордон Рам-
зі радить вибирати для чіпсів 
пармезан, але можна і будь-який 
інший твердий сир, чеддер на-
приклад. Сформуйте з тертого 
сиру кола на папері для випічки, 
змащену олією, можна додат-
ково присмачити прянощами. 
І відразу в розігріту до 180 гра-
дусів духовку хвилин на п’ять, 
буквально до золотинки. Зроби-
ти сирні чіпси можна і в мікро-
хвильовці, вафельниці, навіть 
на сковороді. Захрумтять вони, 
коли охолонуть.

каРТопляНо-
ГаРбУЗовЕ НЬоккі

Сьогодні будемо готувати 
ньоккі (італ. Gnocchi). І разом з 
тим ми вирушимо в захоплюючу 
подорож до Італії, адже страва 
це італійська. Зазвичай для неї 
використовують пшеничне бо-

рошно, картоплю, яйця, сир, іно-
ді шпинат.

ПОТРІБНО: 500 г м’якоті гар-
буза, 500 г картоплі, 2 скл. бо-
рошна, 2 яйця, спеції, вершки, 
рубана зелень, часник, гострий 
сир (для подачі).

ПРИГОТУВАННя: гарбуз запе-
чіть у фользі в духовці, очищену 
картоплю відваріть до готовно-
сті. Яйця збийте з сіллю і спеція-
ми (радимо орегано), з’єднайте з 
гарбузовим і картопляним пюре 
і просіяним борошном. Тісто роз-
качайте в ковбаску і розріжте на 
порційні довгасті шматочки. Ко-
жен трохи притисніть виделкою, 
але це не обов’язково. Якщо шма-
точки будуть маленькими, наз-
вете їх ньоккетті. Також ньоккі 
можна зробити будь-якої форми: 
квадратної, круглої або у вигля-
ді коржів. Смак від цього нічого 
не втратить. Відваріть ньоккі в 
підсоленій воді. Досить хвилин-
ки після того, як вони спливуть. 
Вийміть шумівкою. Хочете – ві-
дразу в тарілку і їжте з вершка-
ми, подрібненою зеленню, час-
ником і гострим сиром. Смачні і 
ньокі, томлені в пряному соусі, 
каррі або томатному наприклад. 
Можна як на сковороді, так і в ду-
ховці. А подати – щедро посипав-
ши тертим пармезаном. Також 
смачно обсмажити готові ньоккі 
на вершковому маслі з часником, 
шавлією і кедровими горішками.

полЕНТа-піца З овочаМи

Ще один привіт з Італії і чудо-
вий рецепт для любителів піци. 
Поленту можна їсти і холодною, 
і гарячою, зробити солодкою чи 
солоною. До речі, корисна шту-
ка: поповнює в організмі запаси 
калію, магнію, фосфору, селену, 
заліза, цинку і міді. 

ПОТРІБНО: 1 скл. кукуру-
дзяної крупи, 4 скл. води, сіль і 
чорний перець, 1 ч. л. сухого ба-
зиліка, 0,5 ч. л. сухої м’яти, 1-2 ст. 
л. оливкової олії, 1 болгарський 
перець, 1 баклажан, 2-3 помідо-
ри, 1 цибулина, 2-3 зубчики час-
нику, 5-6 ст. л. томатного соусу, 
зелений базилік (для прикраси).

ПРИГОТУВАННя: кукурудзя-
ну крупу всипте в киплячу воду 
і, постійно помішуючи (якщо за 
італійською класикою, то тіль-
ки за годинниковою стрілкою), 
варіть до загустіння. Посоліть 
і додайте трави і оливкову 
олію. На пергаментному папері 
сформуйте з отриманої полен-
ти форму коржа для піци і від-
правте в духовку (180 °C) на 15 
хвилин. Для начинки потрібно 
протушкувати подрібнені овочі, 

додавши в кінці процесу розчав-
лений ножем часник. Вийміть 
з духовки кукурудзяну основу, 
рівномірно покрийте томатним 
соусом і тушкованими овочами. 
Помістіть у духовку ще на 10-15 
хвилин. Подавайте, прикрасив-
ши свіжим базиліком. В рецепт 
можна додати улюблений сир. 
Ідеально підходить бринза або 
дорожчі - горгонзола й емен-
таль. В Італії сир додають в по-
ленту при варінні, щоб він роз-
чинився в крупі. 

виШУкаНа каРТопляНа 
ЗапікаНка 

Несподіваний інгредієнт - 
яблука. Така запіканка - вишука-
на і водночас надзвичайно про-
ста страва.

ПОТРІБНО: картопля - 1 кг, 
яблуко - 1 шт., цибуля - 2 шт., час-
ник - 3-4 зубчики, біле сухе вино 
- 0,5 склянки, вершки - 0,5 л, сир 
(моцарела чи будь-який м'який 
сир на ваш смак) - 100-150 г, сіль 
та перець.

ПРИГОТУВАННя: почистіть 
картоплю та яблука, наріжте їх 
тонкими кружальцями чи напів 
кружальцями. Приправте сіллю 
та перцем на свій смак. Наріжте 
очищену цибулю пів кільцями 
та підсмажте її до золотистого 
кольору. Додайте подрібнений 
часник та пів склянки вина. Туш-
куйте на середньому вогні, доки 
рідина не випарується. Додайте 
цибулю до картоплі з яблука-
ми. Перемішайте та викладіть у 
форму для випікання. Влийте в 
форму вершки і посипте подріб-
неним сиром. Накрийте форму 
фольгою та випікайте в духовці 
при температурі 150 градусів 
годину. Тоді зніміть фольгу та 
випікайте ще 20 хвилин, щоб з'я-
вилася золотава скоринка.

пРоСТий РЕцЕпТ 
апЕТиТНої СоляНки

У холодну пору ніщо не зігріє 
краще за ситну та гарячу солян-
ку з копченим м'ясом та пікант-
ним присмаком.

ПОТРІБНО: свинина чи яло-
вичина - 600 г, цибуля - 1 шт., 
морква - 1 шт., солоні огірки в 
розсолі - 500 г, томатна паста - 3 
ст. ложки, маслини - 60 г, копче-
на ковбаса - 70 г, копчена курка 
чи інше м'ясо - 70 г, цукор - 1 ст. 

ложка, лимон - 1 шт., сіль та пе-
рець.

ПРИГОТУВАННя: викладіть 
у каструлю з водою м'ясо, до-
ведіть до кипіння та тримайте 
на повільному вогні з закритою 
кришкою годину. Наріжте дріб-
но цибулю, моркву та очищені 
від шкірки солоні огірки. Об-
смажте на олії цибулю до золо-
тистого кольору, а тоді додайте 
моркву та огірки. Злегка про-
тушкуйте суміш, тоді додайте 
150 мл розсолу з огірків, цукор, 
томатну пасту, а також влийте 
трохи води. Тушкуйте заправку 
на маленькому вогні близько 5 
хвилин. Дістаньте з бульйону 
м'ясо, наріжте його невеликими 
шматочками та поверніть назад 
у каструлю. Додайте до бульйо-
ну заправку, доведіть до кипіння 
і зменште вогонь. Тоді поріж-
те копчене м'ясо невеликими 
шматками та додайте до солян-
ки разом з маслинами. Посоліть 
і поперчіть на свій смак та три-
майте на вогні ще близько 5-10 
хвилин. Подавайте на стіл, при-
красивши скибочкою лимону.

ДоМаШНє вівСяНЕ 
пЕчиво

Десерт з розряду тих, що мож-
на робити на око – і вдасться. Та 
так, що і до чаю, і до кави, і про-
сто на перекус, щоб поповнити 
заряд енергії, якої взимку ой як 
не вистачає. Тим паче, цукру в 
рецепті мінімум. Його заміню-
ють родзинки. Любите солодше 
- додайте трохи цукру на ваш 
смак. Або меду.

ПОТРІБНО: 200 г вівсяних 
пластівців, 3 ст. л. молока, 1 яйце, 
30 г борошна, 10 г розпушувача, 
60 г вершкового масла, 2 ст. л цу-
кру, 3 ст. л. родзинок.

ПРИГОТУВАННя: вівсяні 
пластівці перебийте в блендері 
в борошно. Можна і не дробити 
або змішати різні фракції. Приєд-
найте інші інгредієнти. Родзинки 
– попередньо замочені та просу-
шені паперовим рушником. Пере-
мішайте. Сформуйте руками, змо-
ченими водою, круглі печеньки, 
і відправте на деку в розігріту до 
180 градусів духовку. Через 15-20 
хвилин перевірте готовність. Пе-
чиво захрумтить, коли охолоне. 
Під настрій ви можете додавати 
в рецепт будь-які сухофрукти, го-
ріхи, шоколад, бананове пюре і 
навіть терту моркву. Вона, до речі, 
красиво забарвлює печиво. З цією 
ж метою можна використовувати 
гарбуз і буряк: пюре або сік. Збага-
тити смак здатні прянощі: мелена 
кориця, імбир, кардамон, ваніль.

неймовірні рецепти з 
сезонними продуктами

Зима зимою, а всі ми любимо поїсти. Особливо в холодні й темні часи, це ми про грудень-лютий, коли 
на вулиці замість дня якісь вічні сутінки, а найбільша кількість світла – в кухонних вікнах. Там, за склом, 

варять, смажать і печуть, гризуть, хрумтять, стукають ложками та виделками і наливають в горнята. 

Що приготувати в грудні:
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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

До УваГи влаСНиків авТоТРаНСпоРТУ
Тернопільська районна державна адміністрація (Організатор перевезень) оголошує конкурс на 

право здійснювати перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загаль-
ного користування в звичайному режимі руху.

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ КОНКУРСУ:

УМОВИ КОНКУРСУ
Конкурс на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування проводяться від-

повідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 3 грудня 2008р. №1081 (зі змінами), Правил надання послуг пасажирського автомобільного 
транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176 (зі змінами).

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» у конкурсі на визначення автомобіль-

ного перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть брати участь автомобільні пе-
ревізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що виносять на конкурс, на законних підставах використо-
вують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу, відповідають вимогам, викладеним 
у статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт». 

Для участі в конкурсі на приміських автобусних маршрутах перевізники зобов’язані подати на кожен 
об’єкт конкурсу, в якості конкурсної пропозиції щонайменше один транспортний засіб, пристосований для 
перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а у разі відсутності такого інфор-
мацію про відсутність та інвестиційний проект-зобов’язання; здійснювати пільгові перевезення пасажирів 
згідно з чинним законодавством;

Документи на конкурс приймаються до 11 січня 2021 року включно з 9 год. до 17 год. за адресою м. Терно-
піль, вул. Галицька, 38, Філія «Тернопільський ДОНКК» Українського державного підприємства по обслугову-
ванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».

Увага! З питань щодо номерів рейсів та розкладів руху автобусів на маршруті, бланків документів для уча-
сті в конкурсі, а також за довідками звертайтесь телефонами: 52-15-79, 52-45-90, за адресою: м. Тернопіль, вул. 
Галицька, 38, щоденно в робочі дні з 9 год.  до 17 год. Філія «Тернопільський ДОНКК» Українського державного 
підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» 
(Робочий орган конкурсного комітету) та 43-58-74, за адресою: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1, щоденно в 
робочі дні з 8 год. до 17 год. 15 хв. відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, 
інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Тернопільської районної державної адміністрації.

Конкурс відбудеться 28 січня 2021 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Тернопільської районної державної 
адміністрації, каб. 310.

Плата за один внутрішньорайонний приміський автобусний маршрут, який виставляється на конкурс 
складає – 3000 грн.

Реквізити для перерахування коштів філія «Тернопільський ДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс»: 
код 38758169 в ТВБВ АТ «Ощадбанк» МФО 338545 р/р UA243385450000026003300625017.

Конкурсний комітет з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування, що не виходять за межі Тернопільського району.

повіДоМлЕННя 
про оприлюднення заяви про 

визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки проєкту 

Регіонального плану управління 
відходами у Тернопільській області  

до 2030 року
З метою громадського обгово-

рення та консультацій на офіційному 
веб-сайті управління екології та при-
родних ресурсів Тернопільської об-
ласної державної адміністрації опри-
люднено Заяву про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки про-
єкту Регіонального плану управління 
відходами у Тернопільській області  до 
2030 року в розділі „Оголошення”.

Зауваження та пропозиції до Заяви 
про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки проєкту Регіональ-
ного плану управління відходами у 
Тернопільській області  до 2030 року-
подаються до управління екології та 
природних ресурсів Тернопільської 
обласної державної адміністрації (вул.. 
Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 46008) та 
в електронному вигляді на електро-
нну адресу eco_ter@eco.te.gov.ua.

Строк подання зауважень та про-
позицій становить 15 днів з дати даної 
публікації.

До уваги власників автотранспорту 
 

Тернопільська районна державна адміністрація (Організатор перевезень) оголошує 
конкурс на право здійснювати перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних 
маршрутах загального користування в звичайному режимі руху. 

 
Перелік об'єктів конкурсу: 

 
Час відправл. 
з пунктів № 

п/п 
№№ рейсів 
номер м-ту Назва маршруту 

Протяж 
м-ту 
(км) почат. кінцев. 

к-сть 
обор. 
рейс. 

мін.
к-сть
авт.

Періодич-
ність 

виконання
1 2  3  4  5  6  7  8  9  

1. 15-8 Тернопіль – Птахофабрика 9,5 
(11,1) 7-00 20-20 9 2 щоденно

2. 15-19 Тернопіль - Лучка 18,0 7-00 18-40 6 2 щодено
3. 15-22/2 Тернопіль – Острів - 2 11 7-10 22-10 11 2 щодено
4. 15-23/3 Буцнів (Серединки) – Тернопіль 12,5 7-00 21-15 10 2 щоденно
5. 15-37 Тернопіль – Дубівці через Ігровицю 28 5-30 18-15 4 2 щоденно
6. 15-38 Тернопіль - Смиківці 10 7-00 20-00 10 2 щоденно

 
Умови конкурсу 

Конкурс на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування 
проводяться відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008р. 
№1081 (зі змінами), Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176 (зі змінами). 

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» у конкурсі на 
визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування 
можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що 
виносять на конкурс, на законних підставах використовують у достатній кількості 
сертифіковані автобуси відповідного класу, відповідають вимогам, викладеним у статті 34 
Закону України «Про автомобільний транспорт».  

Для участі в конкурсі на приміських автобусних маршрутах перевізники зобов’язані 
подати на кожен об’єкт конкурсу, в якості конкурсної пропозиції щонайменше один 
транспортний засіб, пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, а у разі відсутності такого інформацію про відсутність та 
інвестиційний проект-зобов’язання; здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з 
чинним законодавством; 

Документи на конкурс приймаються до 11 січня 2021 року включно з 9 год. до 17 год. 
за адресою м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, Філія «Тернопільський ДОНКК» 
Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних 
автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс». 

Увага! З питань щодо номерів рейсів та розкладів руху автобусів на маршруті, бланків 
документів для участі в конкурсі, а також за довідками звертайтесь телефонами: 52-15-79, 
52-45-90, за адресою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, щоденно в робочі дні з 9 год.  до 17 
год. Філія «Тернопільський ДОНКК» Українського державного підприємства по 
обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів 
«Укрінтеравтосервіс» (Робочий орган конкурсного комітету) та 43-58-74, за адресою: м. 
Тернопіль, майдан Перемоги, 1, щоденно в робочі дні з 8 год. до 17 год. 15 хв. відділ 
житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, 
енергетики та захисту довкілля Тернопільської районної державної адміністрації. 

Конкурс відбудеться 28 січня 2021 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Тернопільської 
районної державної адміністрації, каб. 310. 

Плата за один внутрішньорайонний приміський автобусний маршрут, який 
виставляється на конкурс складає – 3000 грн. 

Реквізити для перерахування коштів філія «Тернопільський ДОНКК» УДП 

Реклама: 
+38 (068) 364-08-54
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Овен 
Ви пройдете шлях оновлення 

самих себе. Звичайно, знайдуть-
ся ті, кому захочеться нашкоди-
ти вам. Остерігайтеся неправ-
дивих обіцянок.

Телець 
Вашiй енергії можна буде по-

заздрити. Прислухайтеся до 
прояву різних симптомів орга-
нізму, це вбереже від багатьох 
проблем зі здоров’ям.

Близнюки 
Не критикуйте свою поло-

винку, не маючи для цього сер-
йозних підстав. У вас з’явиться 
можливість зробити дорогу 
покупку.

Рак 
В особистому житті вас чекає 

гармонія і злагода. З фінансами 
теж все налагодиться. Подбай-
те про здоров’я - це запорука 
щасливого та успішного життя. 

лев 
Вам випаде можливість по-

мандрувати. Будуть відря-
дження та невеликі приватні 
поїздки. Дехто з вас займеться 
професійним розвитком.

Діва 
Доля відкриє перед вами нові 

професійні горизонти. Прийма-
ючи важливі рішення, будьте 
обачними, зважуйте всi «за» i 
«проти».

ТеРези 
Ваше самопочуття залежати-

ме від емоційного стану. Захи-
стіть себе від зайвих пережи-
вань і нервових перевантажень.

СкОРпіОн 
У вас не буде проблем зi здо-

ров’ям, якщо ви самi собi не 
нашкодите. Контролюйте свій 
раціон, займіться спортом.

СТРілець 
Не варто впадати в депресію. 

У професійних і кар’єрних почи-
наннях вас супроводжуватиме 
приголомшливий успіх. Голов-
не в роботі - не змішувати служ-
бу і дружбу.

кОзеРіг 
Ваше завзяття помiтить керів-

ництво i достойно оцiнить його. 
Власний бізнес буде успішним і  
дасть пристойний прибуток.

вОДОлій 
Ви заводите нові знайомства 

з неймовірною легкістю. Але 
випадок допоможе оцiнити до-
машній затишок i сiмейне ща-
стя.

РиБи 
Представникiв цього знака 

можна назвати миротворцями, 
якi цінують чесних і відкритих 
людей. Саме ви допоможете 
своїм друзям вийти зi скрутно-
го становища.

ГОРОСКОП
з 16 по 22 грудня

Вітаємо!
Івана Юхимовича 

Панчука
з с. Котюжини 
на Збаражчині

з 80-річчям!

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться.
Хай буде істина проста:
Чим більше літ, тим більше щастя.
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди в родині,
Журба щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині.
Хай будуть поруч віра і надія
Як два крила, що впасти не дають.
І сам Господь по милості наділить
Багато літ, що сонцем виграють.
Тож зичим здоров'я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті!
Легкою хай буде життєва дорога,
Опіки та ласки від Господа Бога!

З повагою - друзі Григорій, Ярослав і Василь.

ЗахіднОуКРаїнСьКий 
націОнальний унівеРСитет

 IV рівня акредитації відповідно до закону України «про 
вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення посади 

СТаРшОгО виклаДача кафеДРи пОДаТків 
Та фіСкальнОї пОліТики.

Вимоги до кандидатур на посади: науковий ступінь кан-
дидата наук.

Термін подання документів – один місяць з дня опублі-
кування оголошення. 

Перелік документів, які подаються на ім’я ректора уні-
верситету: заява про участь у конкурсі; особовий листок з 
обліку кадрів; автобіографія; засвідчені в установленому 
порядку копії документів про вищу освіту, наукові 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 кадро-
вою службою. (Працівники ЗУНУ для участі у конкурсі по-
дають заяву на ім'я ректора, оновлений список наукових та 
навчально-методичних праць).

Документи надсилати за адресою: ЗУНУ, вул. Львівська, 
11, м. Тернопіль, 46020. Детальніше з умовами конкурсу можна 
ознайомитись у вченого секретаря ЗУНУ за тел. (0352) 47-50-62.

Для запобігання порушен-
ню законності та охорони 
прав громадян і юридич-

них осіб важливе значення мають 
урегульовані законодавством під-
стави для відмови у вчиненні но-
таріальних дій.

Нотаріусу заборонено безпід-
ставно відмовляти у вчиненні 
нотаріальної дії. Нотаріус є проце-
суально незалежною особою, яка 
самостійно приймає рішення вчи-
няти нотаріальну дію чи відмови-
ти в її вчиненні. На вимогу особи, 
якій відмовили у вчиненні нотарі-
альної дії, нотаріус зобов’язаний 
викласти причини відмови у пись-
мовій формі та роз’яснити поря-
док її оскарження. Про відмову у 
вчиненні нотаріальної дії нотаріус 
протягом трьох робочих днів ви-
носить відповідну постанову.

Згідно зі ст. 49 Закону України 
«Про нотаріат», нотаріус або поса-
дова особа, яка вчиняє нотаріальні 
дії, відмовляє у вчиненні нотарі-
альної дії, якщо:

1) не подано відомості (інформа-
цію) та документи, необхідні для 
вчинення нотаріальної дії;

2) вчинення такої дії суперечить 
законодавству України;

3) дія підлягає вчиненню іншим 
нотаріусом або посадовою особою, 
яка вчиняє нотаріальні дії;

4) є сумніви у тому, що фізична 
особа, яка звернулася за вчинен-
ням нотаріальної дії, усвідомлює 
значення, зміст, правові наслідки 
цієї дії або ця особа діє під впли-
вом насильства;

5) з проханням про вчинення 
нотаріальної дії звернулась осо-
ба, яка в установленому порядку 
визнана недієздатною, або упов-
новажений представник не має 
необхідних повноважень;

6) правочин, що укладається від 
імені юридичної особи, супере-
чить цілям, зазначеним у їх стату-
ті чи положенні, або виходить за 
межі їх діяльності;

7) особа, яка звернулася з про-
ханням про вчинення нотаріаль-
ної дії, не внесла плату за її вчи-
нення;

8) особа, яка звернулася з про-
ханням про вчинення нотаріаль-
ної дії, не внесла встановлені зако-
нодавством платежі, пов'язані з її 
вчиненням;

9) в інших випадках, передбаче-
них законом.

На вимогу особи, якій відмов-

лено у вчиненні нотаріальної дії, 
нотаріус або посадова особа, яка 
вчиняє нотаріальні дії, зобов'язані 
викласти причини відмови в пись-
мовій формі. Відповідно до ст. 50 
ЗУ «Про нотаріат», нотаріальна дія 
або відмова у її вчиненні, нотарі-
альний акт оскаржуються до суду. 
Право на оскарження нотаріальної 
дії або відмови у її вчиненні, нота-
ріального акта має особа, прав та 
інтересів якої стосуються такі дії 
чи акти. Таким чином, може відбу-
ватися оскарження нотаріальної 
дії, відмови у вчиненні нотаріаль-
ної дії або ж нотаріального акта.

Оскарження нотаріальної дії 
можливе, якщо особа вважає, що 
така дія була вчинена неправомір-
но. Оскарження ж відмови у тако-
му вчиненні матиме місце у разі, 
якщо особа вважає, що нотаріус 
неправомірно відмовив у вчинен-
ні нотаріальної дії.

При оскарженні відмови у вчи-
ненні нотаріальної дії до позовної 
заяви слід обов’язково прикріпи-
ти постанову нотаріуса про відмо-
ву у вчиненні нотаріальної дії.

Державний нотаріус 
зоряна пОпіль.

відмова у вчиненні нотаріальних дій

Саша гуцалов - дизайнер, журналіст, 
фотограф, волонтер. він з’явився у 
"нашому Дні" на початку створення 

газети. Сім років поспіль допомагав 
готувати її до друку. У вівторки ми 
затримувалися в офісі допізна, щоб на 
ранок середи газету отримали читачі. 
цього вівторка без Сашка…

Він любив те, що робив, любив життя. Пра-
цював дизайнером у різних газетах області, брав 

участь в упорядкуванні історико-краєзнавчих 
книг. Співпрацював із тернопільським осередком 
Національної спілки журналістів України, з між-
народними виданнями. Якийсь час Сашко пра-
цював дизайнером газети для працівників агро-
сектору Казахстану. Згодом їздив туди з візитом. 
Потім в нашій тернопільській редакції з щирим, 
дитячим захватом згадував про цю країну. 

Сашко був швидкий на витівки. Міг знайти 
"гарячу" путівку, скоренько зібратися і за тиж-
день розповідати в офісі, що бачив цікавого у 
Єгипті. Любив мандрувати Україною і фотогра-
фуватися в нових місцях. 

Неспокійна вдача не завжди робила життя 
Сашка легким. Він сприймав усе, здавалося, лег-
ше, ніж часто багато інших людей. Навіть хворо-
бу. Сашко з теплом говорив про рідних, у нього 
було багато друзів і він був добрим. 

У газетні вівторки пригощав солодощами. Те-
лефонував із лікарні - говорив, що хоче вже ско-
ріше повернутися до своєї роботи. Але все скла-
лося по-іншому. 

Поховали Сашка у його рідному місті Ланівці. 
Йому було 35 років. 

Щиро співчуваємо всім рідним і близь-
ким Сашка. Хай із Богом спочиває. 

колектив газети "наш День".

Не стало сашка Гуцалова
Сумна втрата. Ще кілька тижнів тому ми готували разом із Сашком Гуцаловим до 

друку нашу газету. він був сповнений нових ідей і планував, куди поїхати. його жива 
фантазія і нестримна енергія не давали йому сидіти спокійно на місці. а в понеділок 

Сашка не стало. несподівано для всіх він потрапив до лікарні. хвороба, як виявилося, 
розвивалася стрімко. хоча ми сподівалися, що невдовзі Сашка випишуть додому і 

ми разом підготуємо до друку новорічний номер "нашого днЯ".


