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Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

 4  стор.

23 грудня - хмарно, 
сніг, дощ, температура 
повітря вночі 0-1 гра-
дус морозу, вдень 3-4 
градуси тепла. Схід сон-
ця - 8.12, захід - 16.21. 

24 грудня - хмар-
но, дощ, температу-
ра повітря вночі 0-3, 
вдень 4-7 градусів те-
пла. Схід сонця - 8.13 
захід - 16.22. 

25 грудня - хмар-
но, вночі можливий 
дощ, температура по-
вітря вночі 2-3, вдень 
4-5 градусів тепла. 
Схід сонця - 8.13, захід 
- 16.22. 

26 грудня - хмар-
но з проясненням, без 
опадів, температура 
повітря вночі 0-2 гра-
дуси морозу, вдень 0-1 

градус тепла. Схід сон-
ця - 8.13, захід - 16.23. 

27 грудня - хмар-
но з проясненням, без 
опадів, температу-
ра повітря вночі 2-3, 
вдень 2-3 градуси мо-
розу. Схід сонця - 8.14, 
захід - 16.24. 

28 грудня - хмар-
но, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 

0-1 градус морозу, 
вдень 0-2 градуси те-
пла. Схід сонця - 8.14, 
захід - 16.25. 

29 грудня - хмар-
но з проясненням, без 
опадів, температура 
повітря вночі 0-1 гра-
дус морозу, вдень 1-2 
градуси тепла. Схід 
сонця - 8.14, захід - 
16.25.

Погода в Тернополі й області

Сучасні інноваційні технології

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

 10-11  стор.

Українці 
оцінили на «двійку» 

економічне 
становище країни

Антибіотики 
продаватимуть 
за рецептами

З наступного року деякі ліки, в тому 
числі антибіотики, будуть відпускати за 
електронним рецептом. Про це на брифінгу 

сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Нововведення стосуватимуться, зокрема, інсуліну, препа-
ратів для імуносупресії та препаратів, які містять наркотичні 
речовини. 

- Наступним кроком будуть антибіотики, які продавати-
муть виключно за електронним рецептом, – заявив очільник 
відомства. - Ця система електронних рецептів є частиною 
цифрових трансформацій, які ми запустили. Ми розробляємо 
зараз модуль, плануємо, що з 1 квітня він почне працювати.

Через збільшення самовільного вживання антибіотиків 
МОЗ також посилює контроль за аптеками і змінює правила 
відпуску ліків. Зокрема, наприклад, ті рецепти, які нині існу-
ють у паперовому вигляді, повинні зберігати в аптечному за-
кладі протягом року. Відтак, Держлікслужба в будь-який час 
зможе здійснити перевірку щодо відпуску медикаментів, у 
тому числі антибіотиків.

Комусь Миколай приніс мандаринки та нові іграшки, 
модні черевики і цікаві розмальовки. А є хлопчики та 
дівчатка, котрі мріють зробити свої перші самостійні 
кроки, бути здоровими. Особливе свято для особливих 
дітей влаштували у Тернополі. Вони демонстрували свої 
таланти і отримували подарунки, а про найзаповітніше - 

написали у листах до святого Миколая.

Усі сВОї МРії 
ЗАлишили НА ялиНці, 
а найбільше бажали 

бути здоровими

3 
стор.

Ненароджений 
аНгел

У ТЕРНОпОлі 
МЕшКАє 

НАйсТАРший 
ДіД МОРОЗ ТА 

МиКОлАй УКРАїНи

6 
стор.
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- Ми поставили собі за 
завдання до кінця року за-
безпечити всі лікарні області 
киснем. Адже для лікування 
пацієнтів з коронавірусом він 
є необхідним. Так, завдяки 
цим 10 літровим мобільним 
концентраторам ми зможемо 
надати допомогу усім паці-
єнтам, які цього потребують, 
- каже голова ОДА Володимир 
Труш.

Кисневі концентратори 
покращеної якості були заку-
плені на вимогу керівників 
медзакладів, де надають до-

помогу хворим на COVID-19. 
Виробником такого медо-
бладнання є Швеція.

- 26 лікувальних закла-
дів отримають такі кисневі 
концентратори, Серед них 6 
- опорні медзаклади, - зазна-
чила начальниця управління 
охорони здоров'я Ольга Ярмо-
ленко. - Держава ставить перед 
нами завдання забезпечити 
медзаклади киснем на 80%. 
Однак завдяки таким концен-
траторам у нас буде більше 
ліжкомісць, які підключені до 
кисню.

Також за кошти держав-
ної субвенції закупили дві 
ємкості по 8 кубів для зрі-
дженого кисню. Вони будуть 
встановлені у Тернопільській 
університетській лікарні та 
Тернопільській лікарні № 2.

Нагадаємо, Тернопільщи-
на отримала другий транш 
субвенції на забезпечення 
киснем ліжок, передбачених 
на COVID-19. Це 23, 8 млн грн. 
Вони призначені виключно 
на підведення кисню та заку-
півлю кисневих концентрато-
рів. А перша субвенція стано-
вила 14,5 млн грн.

На дорогах Тернопільщини 
встановили нові вагові 

комплекси
На автошляхах області встановили 

два нові комплекти для зважування 
великогабаритного транспорту. Їх придбали 

у рамках програми «Безпека дорожнього руху». 
Загальна вартість - 500 тис. грн.

- Цьогоріч ми відновили в області понад 160 км доріг. Зо-
крема, автошлях міжнародного значення М-19. Але одне пи-
тання - збудувати дорогу, інше - зберегти. Тому правильна 
експлуатація автошляхів  та дотримання вагових обмежень є 
надзвичайно важливим питанням. Адже перевантажені фури 
розбивають наші дороги. У тому числі й нові. А влітку пробле-
ма вдвічі актуальніша, оскільки під час спеки дороги ще біль-
ше страждають від великовантажного транспорту, - зазначає 
голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.

Під час ремонту доріг були зроблені майданчики для вста-
новлення вагових комплексів. Вони мобільні, тому їх легко 
переміщувати. Комплекси розміщуватимуть відповідно до 
розробленого графіка.

- При будівництві дороги М-19 були спроектовані майдан-
чики для зважування великогабаритного транспорту. Сьогод-
ні на них встановлять вагові комплекси. Також такі системи 
будуть встановлені на дорогах М-12 та на автошляхах місце-
вого значення з високою інтенсивністю транспортного руху. 
Особливо звертатимуть увагу на автомобілі, які перевозять 
будівельні матеріали та сільськогосподарську продукцію, - 
додає Володимир Труш.

Крім того, в області вже працює три зважувальні комплек-
си. Два з них - Служби автомобільних доріг. За час роботи було 
виявлено 433 порушень приблизно на суму 79 тисяч євро. З 
цих коштів вже сплачено 1 млн до бюджету.

Західноукраїнський 
національний 
університет зайняв 

високі позиції в рейтингу 
UI GreenMetric 2020 

Університет Індонезії (UI) 
опублікував результат UI 
GreenMetric World University 
Rankings 2020. Цього року в 
ньому взяли участь 912 уні-
верситетів із 84 країн.

Західноукраїнський націо-
нальний університет посів 491 
місце в загальному рейтингу, а 
також 4 місце в рейтингу се-
ред вищих закладів України.

U-Multirank - це багатовимір-
ний підхід до міжнародного 
рейтингу закладів вищої осві-
ти. Він порівнює результати 
університетів у п’ятьох вимі-
рах діяльності:  викладання 
та навчання, дослідження, 
передача знань, міжнародна 
орієнтація та регіональні за-
лучення. 

Університетський рейтинг UI 
GreenMetric є першим і єдиним 
рейтингом університетів у сві-
ті, який вимірює прихильність 
кожного з університетів до 
розробки «екологічно чистої» 
інфраструктури.

U-Multirank є незалежним 
рейтингом, підготовленим 
за рахунок фінансування за 
програмою Erasmus + Євро-
пейської Комісії. Робота кон-
сорціуму U-Multirank контро-
люється Консультативною 
радою. 

Прозорий підхід U-Multirank 
дозволяє студентам, універ-
ситетам, підприємствам, полі-
тикам та урядам бути краще 
проінформованими про те, 
як працюють університети в 
усьому світі.

Високі позиції у рейтингу UI 
GreenMetric 2020 - це вагоме 
міжнародне визнання класич-
ного університету Тернополя.

ТЕРНОпілЬщиНА ОТРиМАлА 
120 КисНЕВих КОНцЕНТРАТОРіВ
Тернопільщина отримала 120 кисневих концентраторів, які 

закупили за другий транш державної субвенції. Їх розподілили між 
районними лікарнями, де надають допомогу хворим на COVID-19.

ЗУНУ ЗДОбУВ ВАгОМЕ 
МіжНАРОДНЕ ВиЗНАННя

Тому завбачливо збільшила кіль-
кість потягів у цей святковий пе-
ріод і їх періодичність курсування. 

Зокрема, через станцію "Тернопіль" з 13 грудня 
знову курсує потяг № 26/25 Одеса — Львів (Ужго-
род)/Рахів щоденно. Він вирушатиме в Одесу о 
01:33 та повертатиметься у Тернопіль о 4:19. З 13 
грудня цього року щоденно курсує № 41/42 Дні-
про — Трускавець, який прибуває з Дніпра у Тер-
нопіль о 6:01, а вирушає у Дніпро о 18:14. 

Відновили потяг № 70/69 Маріуполь — Львів 
щоденно із Маріуполя з 13 грудня, зі Львова — з 
15 грудня. З Маріуполя у Тернопіль він прибу-
ває о 15:19, а з Львова у Тернопіль - о 03:15. 

Потяг № 168 Львів — Одеса курсуватиме в 
обох напрямках 30 грудня 2020 та 3 січня 2021. 
Він прибуває зі Львова в Тернопіль об 11:43, а у 
назад повертається о 19:00. На ці напрямки вже 
можна придбати квитки у касах або на сайті 
«Укрзалізниці».

Юля ТОМЧИШИН. 

Реєстрація проходитиме 
на сайті ІФРЦОяО test.if.ua 
до 19 січня 2021-го.

Усіх охочим зареєструва-
тися необхідно визначитися 
щодо навчального предмету, 
з якого проходитиме проб-
не ЗНО, заповнити на сайті 
форму заяви, роздрукувати 
заяву з квитанцією на оплату 
та здійснити оплату протя-
гом трьох календарних днів 
в установах будь-якого банку 
України. Заяву та квитанцію 
слід зберігати до часу проход-
ження пробного ЗНО.

Для кожної особи, яка 

заповнила форму заяви, на 
сайті ІФРЦОЯО створюється 
«Особистий кабінет учасника 
пробного ЗНО», доступ до яко-
го здійснюється за логіном та 
пін-кодом, зазначеним у заяві.  

Зміни до своїх реєстраційних 
даних (окрім скасування реє-
страції) можна внести, звер-
нувшись з відповідною пись-
мовою заявою до ІФРЦОЯО до 
19 січня включно.

На свята побільшало поїздів

ЗАРЕєсТРУйТЕся НА пРОбНЕ ЗНО! 

"Укрзалізниця" вирішила активно підготуватися 
до перевезень пасажирів під час новорічних свят.

5 січня для мешканців Тернопільської області стартує реєстрація 
на пробне зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році.
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Збираючись на свято, 
восьмирічна яна Куца 
вдягнула улюблений 

рожевий светрик із зірочками 
та джинси. Мама Марія заплела 
дівчинці її біляве волосся та 
прикрасила квіткою кольору 
лаванди. Сьогодні вони всією 
родиною разом з татком і 
сестричкою Анною йдуть в 
гості до святого Миколая, і 
там будуть справжні дива й 
багато подарунків, адже яночка 
була чемною цього року. Вона 
намагалась впевнено робити 
свої майже перші кроки за руку 
з мамою і татом. Усе своє життя 
кожні три місяці дівчинка 
займається з реабілітологами. 
Вона поки їздить на візку, та має 
величезне бажання навчитись 
ходити самостійно. І на ялинку 
мрій, яку прикрашали учасники 
свята, яночка повісила разом з 
мамою своє секретне бажання.

Дитинство для всіх особлива пора. 
Найбільше українські малята чекають 
свята Миколая, а для діток з особливими 
потребами воно має бути особливо радіс-
ним, вирішили організатори благодійно-
го дійства "Прийди до мене, Миколаю!". 
Адже хлопчики й дівчатка з інвалідністю 
проходять систематичні реабілітації, лі-
кування, щодня займаються вдома. Їхні 
часто болісні заняття не дають відчути 
всю радість дитинства. Кожен із сорока 
запрошених на свято дітей знає з малих 
років, що тільки наполегливою працею 
можна досягти заповітної мети бути 
максимально здоровою людиною. 

хочуть бути потрібними
Багато дітей приїхали в гості на захід у 

спеціальних візочках. Їхня найзаповітні-
ша мрія - ходити самостійно. Та найбіль-
ше, особливо старші дітки, хочуть бути 
потрібними людям, працювати та бути 
незалежними.

Сестри Оля та Марія Загребельні пре-
зентували творчі роботи – картини Олі, 
вишиті бісером. Ольга на візочку, а Марія 
має діагноз ДЦП, що не заважає їй в’яза-
ти іграшки. Фейсбучна сторінка сестер 
допомагає їм продавати свої роботи, так 
дівчата, завдяки своєму таланту, змогли 
стати знаними майстринями і надиха-
ють інших на творчість. 

Усіх зачарувала музика у виконанні 
Арсена Кафтана. Незважаючи на свою 
слабозорість, Арсен вчиться у музичній 
школі, нещодавно став лауреатом Між-

народного фестивалю-конкурсу "Фе-
єрверк талантів".

Сергій Ткачук разом із партнеркою 
Юлею Тимчак виконали надзвичайно 
чуттєвий танець. Сергій з дитинства на 
інвалідному візку, однак активно займа-
ється спортом, танцями, грає на скрипці, 
співає. Найзаповітніша мрія Сергія – ста-
ти чемпіоном параолімпіади з плавання. 
До своєї мети йде разом з мамою. 

"сьогодні син щасливий - 
і я щаслива"

Христина Сушко на свято прийшла із 
сином Олегом – у хлопчика синдром Да-
уна.

- Ми два з половиною роки не могли 
нікуди виходити, адже маємо вдома ма-
леньку сестричку, - розповіла жінка. - 
Олежик дуже хотів зустрітися зі Святим 
Миколаєм. Сьогодні син щасливий - і я 
щаслива. 

Олежик захопився танцями дівчат з 
колективу "ТАНГо dance company". Дівча-
та виконували  різні цікаві композиції 
– "Подорож у Боллівуд» перенесла гляда-
чів у Індію, а танець "Енгрі Бьордз" роз-
казав про непрості відносини між пташ-
ками. Але і тут перемогла дружба. 

- Дорогі друзі! Чи хочете ви побачитися 
з Чудотворцем? Давайте усі разом його по-
кличемо! – запропонував ведучий дійства. 

"Прийди до мене, Миколаю!" - тричі 
покликали діти, і Святий Миколай при-
йшов!  

- Бог чує і за кожним з вас слідкує: хто 
як молиться, як вчиться, як допомагає 
бідним, немічним, нещасним, хто псал-
ми співає. Хто і як із вас шанує матінку 
природу, і як ви знаєте історію рідного 

народу. То будьте ви завше з Богом чесні 
й справедливі, добрі, щирі, миролюбиві й 
не будьте злосливі. І завжди допомагай-
те немічним і бідним, так як близьким, 
так як рідним, - научав Святий Миколай 
діток. 

Борис Салабчук, відомий режисер Тер-
нополя, із задоволенням занурився в об-
раз Чудотворця. Борис і сам має онуків 
і знає, чого хочуть дітки. Кожну дитину 
пригорнув, кожному вручив подарунок.

Разом зі Святим Миколаєм завітав до 
діток ангел. Його білі крила огортали 
всіх любов’ю. Втілила образ ангела Надія 
Гриняшко. Така роль для неї - це перший 
досвід участі у дитячому святі. За ма-
мою-ангелом уважно спостерігала три-
річна донечка Жасмін. 

- Ім’я обрав для доньки тато Ростис-
лав, - розказала Надія. - Вона прийшла до 
нього уві сні, коли він був у АТО, а я була 
вагітна. Донечку востаннє бачив, коли їй 
було 9 місяців. Зараз я знаю, що він там 
на небі й нас звідти оберігає – наш тато 
став ангелом.

Надія за фахом поліцейська, виховує 
донечку сама і дуже хоче, щоби всі бать-
ки були біля своїх діток тут, в Україні. 

"писали, що вдячні за родину"
Свято гомоніло дитячими голосами у 

"Квітоцентрі", що на вулиці Текстильній. 
Господиня "Квітоцентру" Іванна Бойко 
допомагала Миколаю і вислуховувала 
дитячі віршики, а також разом з дітками 
записувала бажання.

- Мене дуже зворушило, що діти, у яких 
складні медичні діагнози, інклюзивні 
дітки – писали не про те, що хочуть мати, 
а про те, що вони вдячні Миколаю за ро-

дину, маму, тата, сестричок, дідусів, ба-
бусю. Ще вони бажали здоров’я святому. 
Не всі могли навіть самостійно повісити 
свої листівочки на ялину, але ці діти зна-
ють, що найцінніше у світі - любов близь-
ких і здоров’я.

- Чудово, що ці дітки прийшли до нас 
із батьками, - поділилась враженнями 
від свята Оксана Петришин, масажист, 
власниця салону масажу "Body Line". - Ми 
дуже хочемо, щоби вони були здоровіши-
ми, активними, щоб у їхніх батьків з’яви-
лись вільні годинки для себе.

Задля такої мети Оксана Петришин 
і Наталя Давибіда, керівниця Центру 
підготовки та розвитку масажистів 
"SUNRISE", консультують батьків діток 
з інвалідністю, як правильно робити 
масаж удома. Ще одна гостя свята - учас-
ниця асоціації правників України Олена 
Мачуга висловила готовність консуль-
тувати батьків з юридичних і правових 
питань. 

Завершилося свято врученням пода-
рунків. Теплі пледики, варення, пряники, 
цукерки і, головне, любов передавали 
організатори у дитячі руки. 

Олена МУДРА.

ці люди об’єднались заради 
того, щоби робити добрі справи. 
і коло доброчинців більшає.
Організатори свята:  Оксана Петри-

шин,  Наталія Давибіда,  Іванна Бойко, 
Ірина Хаєцька, Любов Борисяк

Партнери: студія масажу "Body Line", 
центр підготовки та розвитку маса-
жистів "Sunrise", мережа "Квітоцентр", 
кафедра фізичної терапії, ерготерапії 
та фізичного виховання ТНМУ ім. І.Я. 
Горбачевського, Західноукраїнський наці-
ональний університет, ГО "Сяйво духу", 
"Oksa - український бренд одягу", "Терито-
рія взуття", "Терно.Топ" - ортопедичний 
ценр, компанія "Автошоп", салон краси 
"Врода", Тернопільський міський центр 
фізичного здоров’я населення, рекламна 
агенція "Art line design", агенція нерухомо-
сті "Консул", салон "Круїз краси", торгова 
марка "Fruit Art", дистрибуція та вироб-
ництво "Brokgroup".
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Усі свої мрії залишили на ялинці, 
а найбільше бажали бути здоровими

Комусь Миколай приніс мандаринки та нові іграшки, модні черевики і цікаві 
розмальовки. А є хлопчики та дівчатка, котрі мріють зробити свої перші самостійні 

кроки, бути здоровими. Особливе свято для особливих дітей влаштували у 
Тернополі. Вони демонстрували свої таланти і отримували подарунки, 

а про найзаповітніше - написали у листах до святого Миколая.
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Рівень добробуту 
власної родини 
оцінили також не 

вельми - у 2,4 бала. Лише 
8 відсотків респондентів 
вважають, що в 
найближчі три місяці 
економічне становище 
країни зміниться на 
краще. А 9 відсотків 
мають надію, що за 
цей час поліпшиться 
добробут їхньої родини. 
У багатьох українців 
настрої песимістичні. 
41 відсоток опитаних 
у найближчі місяці 
очікують погіршення 
ситуації, а 32 відсотки 
вважають, що за 
три наступні місяці 
зміниться на гірше 
рівень добробуту їхньої 
родини. І в найближчі 2-3 
роки небагато українців 
очікують суттєвого 
поліпшення економіки 
країни та добробуту їхніх 
сімей. 

Найбільшими викликами 
для України є повільне еконо-
мічне зростання і несприятли-
ва демографія, сказав доктор 
економічних наук, президент 

Української асоціації Римсько-
го клубу Віктор Галасюк. Згід-
но з прогнозом The Economist 
Intelligence Unit, ВВП нашої 
країни на душу населення 
протягом 2020-2050 років зро-
статиме в середньому на 1,8% 
на рік. Такими темпами Украї-
на наздоганятиме Туреччину 
майже 40 років, а Польщу - 50, 
якщо вони «почекають на міс-
ці». Повільне зростання веде 
Україну все далі від Європи в 
економічному вимірі, зазначив 
експерт.

Найперше, проблема в тому, 
що більше, ніж половину товар-
ного експорту України, складає 
сировина. Це сформувало «еко-
номіку бідності». За словами 
Галасюка, подолати економіч-
не відставання можна, «пере-
програмувавши» економіку з 
сировинної на виробничу.

Може, до чиновників дійде, 
що країна повинна навчитися 
заробляти гроші. «Коли ми на-
вчимося заробляти, заводити 
гроші в країну і берегти їх все-
редині країни, тоді ми станемо 
сильною державою», - заявив 
керівник МЗС Дмитро Кулеба. 
За його словами, пріоритета-
ми України в економічному 
розвитку на наступні 10 років 

є підтримка експортувального 
бізнесу, співпраця з українця-
ми за кордоном та економічна 
безпека країни.

Попри те, що наразі еконо-
міка та політика не працюють 
так, як би це мало бути, «слу-
ги» народу ніколи не обділя-
ли себе зарплатами, різними 
бонусами тощо. Навіть незва-
жаючи на тяжкий коронавіру-
сний період.   

Наприклад, загальні витра-
ти на Верховну Раду зростуть 
у 2021 році на пів мільярда і 
складуть 2 млрд. 535 млн. 662,2 
тис. грн. Це закладено в бю-
джеті-2021. З цієї суми 1 млрд. 
295 млн. 418,5 тис. грн. піде 
на законотворчу діяльність 
парламенту. Більшу частину 
коштів складають видатки на 
зарплату для нардепів та на-
рахування на неї - 655,411 млн. 
грн. Платня зросте у зв’язку з 
перерахунком прожиткового 
мінімуму. 

Так, спікеру підвищать оклад 
із 25,2 до 27,2 тисяч гривень; 
його першому заступнику - з 
24,1 до 26,1 тисячі; просто за-
ступнику - з 23 до 24,9 тисяч; 
голові комітету - з 22 до 23,8 
тисяч; членові комітету - з 21 
до 22,7 тисяч.

Також парламентарі мають 
право на 45 днів відпустки 
(простий українець - на 24) і 
на 31 помічника. 

Ще 1 млрд. 156 млн. 509,8 
тис. грн. піде на «обслугову-
вання та організаційне, інфор-
маційно-аналітичне, матері-
ально-технічне забезпечення 
діяльності Ради». З цієї суми 
746,722 млн. спрямують на 
управління справами; 150,315 
млн. - на автобазу ВР; 234,767 
млн. - на управління адмінбу-
дівлями; 4,1 млн. - на роботу 
парламентської їдальні.

Висвітлення діяльності Ради 
коштуватиме 83,734 млн. грн., 
з яких 56,582 млн. отримає те-
леканал «Рада», а 27,152 млн. - 
газета «Голос України».

Видатки на депутатів за 
кілька років злетіли у 1,5 разів, 
пише Бізнес.ua. Кожен нардеп, 
крім зарплати і грошей на по-
мічників, отримує компенса-
ції практично на все: оренду 
житла, транспорт, телефон. 
Зокрема, на оренду квартири 

в наступному році кожен іно-
городній депутат зможе отри-
мати по 237,9 тис. гривень. Це 
- 19,7 тис. щомісячно. На про-
їзд нардепам дадуть по 7,5 тис. 
на місяць. Ще 407 гривень на 
місяць виділяють на телефон-
ний зв’язок.

Загалом видатки на 12 мі-
сяців на кожного депутата 
в 2021 році будуть такими: 
на проїзд - 90000 гривень; 
канцтовари - 1500; телефон 
- 4890; відрядження для по-
мічників - 8000; на утримання 
приміщень - 2000; на оренду 
житла - 237250 гривень.

Якщо врахувати всі витрати, 
в тому числі на утримання ав-
топарку, будівель,  компослуги, 
висвітлення роботи та інше, то 
в підсумку кожен «слуга» обхо-
диться народу 
у 6 мільйонів 
гривень на рік.
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Ольга 
ЧОРНА.

Українці оцінили на «двійку» економічне 
становище країни, зате «слуги» дорожчають

Українці оцінили економічне становище країни 
у 2020 році в середньому 2 балами за 5-бальною 

шкалою. Такі результати дослідження, проведеного 
соціологічною службою Центру Разумкова. 

якщо пенсію або соціальні 
виплати перераховують 
на картку, термін дії 

якої більше року і за цей час 
гроші з картки не знімали й не 
витрачали, то буде запущено 
механізм перевірки особи 
пенсіонера. Про це пише 
napensii.ua.

Банк, що обслуговує картку, на яку 
нараховують виплати, повинен повідо-
мити Пенсійний фонд або управління 
соцзахисту населення про те, що рух гро-
шей на картці не відбувається. У резуль-

таті цього на час перевірки рахунок може 
бути заблокований.

Знову користуватися карткою пенсіо-
нер зможе після того, як Пенсійний фонд 
проведе ідентифікацію та верифікацію 
особи на підставі пред’явленого особи-
сто (в обов’язковому порядку) одержува-
чем паспорта громадянина України або 
іншого документа, що посвідчує особу та 
підтверджує її вік, і визначеного законо-
давством документа, в якому зазначено 
відомості про місце проживання.

Тому краще не збирати гроші на 
картці, а знімати щомісяця, аби уник-
нути перевірок.

лисТОпАДОВі ЗАРплАТи МіНісТРіВ: 
хто заробив найбільше

У цьогорічному листопаді міністр соціальної політики Марина 
Лазебна заробила найбільше з урядовців - майже 159 тисяч 
гривень. На другій позиції опинився глава Міноборони Андрій 

Таран - 148,6 тисяч.
В.о. міністра енергетики Юрій Бойко отримав майже 117 тисяч гривень.
У свою чергу, як пише «Вголос», найменша зарплата в міністра реінтеграції 

тимчасово окупованих територій Донбасу Олексія Резнікова - 18,7 тисяч. Також 
серед тих, хто отримав наймешне, - керівник Міністерства охорони здоров’я Мак-
сим Степанов - 37 тисяч 875 гривень.

Варто зазначити, що також досить скромна, за мірками пересічного українця, 
зарплата і в прем’єр-міністра. Денис Шмигаль заробив трохи більше 43,6 тисяч.

Президент Володимир 
Зеленський заявив, що 
США і Великобританія 

можуть посприяти тому, аби 
Україна опинилася серед 
пріоритетних держав Європи 
на отримання вакцини від 
COVID-19. Про це він сказав у 
інтерв’ю виданню The New York 
Times, опублікованому на сайті 
глави держави, передає УНІАН.

За його словами, зараз Україна не 
входить до списку країн, які першими 
отримують вакцину.

Президент підкреслив, що відстроч-
ка передачі Україні вакцини може ста-
ти геополітичним викликом. «Я вва-
жаю, що це питання може стати ще 
одним геополітичним ударом, це буде 
ще одна сильна інформаційна війна з 
боку Росії, і тут уже все в руках Сполу-
чених Штатів Америки. Чому? Тому що 
вакцину «Супутник» сьогодні пропону-
ють в суспільстві та в інформаційному 
просторі України. Російська Федерація 
використовує для цього телеканали, 
зокрема українські, які є союзниками 
політики Росії», - зазначив Зеленський. 
І додав, що неможливо пояснити укра-

їнському суспільству та будь-якій лю-
дині, яка помирає, чому, якщо Америка 
і Європа не дають тобі вакцину, ти не 
повинен брати її у Росії.

Зеленський також повідомив, що в 
питанні вибору вакцини Україна зосе-
реджена на якості продукту. «Інша спра-
ва, що ми не повинні допускати того, 
щоб Україна брала російську вакцину, 
яка не пройшла всі випробування. У нас 
немає реальних доказів, що ця вакцина 
має стовідсотковий позитивний ефект. 
До того ж, я не можу взяти відповідаль-
ність за вакцину, наслідків дії якої ми не 
знаємо. Україна насамперед базує своє 
рішення на тому, щоб вибрати безпечну 
вакцину», - пояснив президент.

Також він підкреслив, що Україна 
наполягатиме на отриманні перевіре-
них вакцин. «Україна буде боротися за 
те, щоб наші партнери дали нам вакци-
ну, яка підтверджена - Moderna, Pfizer, 
AstraZeneca. Це те, що підтверджено», - 
сказав глава держави.  

банківські рахунки пенсіонерів 
перевірятимуть

Україна не входить 
до списку країн, які першими 

отримають вакцину
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350 доларів за тисячу фальши-
вих - саме стільки просили учасники 
злочинної групи за підроблену іно-
земну валюту. Після реалізації банк-
ноти розповсюджувалися містами 
України.

- Документувати підозрюваних 
почали ще у липні 2020 року, - розпо-
вів очільник управління стратегіч-
них розслідувань Василь Джиджора. 
- До злочинної групи увійшло троє 
осіб. Усі вони познайомилися ще до 
організації незаконного бізнесу. Тріо 
заробляло тим, що ганяли та пере-
продавали автомобілі. Один з них за-
ймався ще й валютними операціями.

За попередньою інформаці-

єю, підозрювані розповсюджували 
фальшиву валюту, продаючи її клі-
єнтам, або розраховуючись нею за 
товар. Відрізнити підробку від ори-
гіналу було складно, каже Василь 
Джиджора. Гроші, ймовірно, чолові-
ки отримували з-за кордону. Після 
того, як докази були зібрані, право-
охоронці спільно з бійцями спецпід-
розділу КОРД провели спецоперацію. 
Загалом відбулося одночасно шість 
обшуків за місцем проживання підо-
зрюваних, а також в інших місцях, до 
яких вони мали відношення - авто-
мобілі, підсобні приміщення.   

Оперативники виявили та вилу-
чили мобільні телефони, записники, 

сім-картки, близько 15 тисяч дола-
рів, зброю, а також номерні знаки, 
ключі та документи на транспортні 
засоби.

Одному з фігурантів вже пові-
домили про підозру у вчиненні пра-
вопорушення згідно зі статтею 199 
Кримінального кодексу України. 
Щодо інших підозрюваних призна-
чено ряд термінових експертиз, які 
можуть слугувати для доведення їх-
ньої вини. 

Вилучені гроші передали на екс-
пертизу, оскільки деякі з них візу-
ально схожі на підроблені. Встанов-
люють правоохоронці походження 
зброї й автомобільних номерів, доку-
ментів на транспортні засоби. Також 
перевіряють підозрюваних на при-
четність до незаконного заволодін-
ня автівками на території України. 

оформив кредиТ на 
колишню дрУжинУ

Співробітники Тернопільського 
відділення поліції підозрюють 
39-річного жителя Чортківського 

району у шахрайських діях. Чоловік викрав 
банківську картку у колишньої дружини та 
оформив на неї онлайн-кредит.

- За допомогою до співробітників поліції звернулася 
мешканка одного із сіл Тернопільського району. Розпові-
ла, що невідома особа оформила на неї кредит, і тепер їй 
приходять сповіщення про його сплату, - розповіли у полі-
ції Тернопільської області.  

Правоохоронці з’ясували, хто і яким чином незаконно 
загнав потерпілу у боргову яму. У протиправному викри-
ли її колишнього чоловіка –  39-річного жителя Чортків-
ського району.

За даними слідства, зловмисник, перебуваючи у по-
мешканні потерпілої, викрав у неї кредитну картку. На од-
ному з сайтів він оформив на неї позику. На час слідства на 
картку йому надійшло 2 тисячі гривень, які він витратив 
на власні потреби.  

За фактом злочину розпочато кримінальне  прова-
дження  за статтями 190 та 357 ККУ. 

До співробітників 
Тернопільського 
відділу поліції із 

заявою звернулася жителька 
однієї з багатоповерхівок, 
що на вулиці Чалдаєва в 
обласному центрі. Жінка 
хвилювалася за стареньку 
сусідку, адже та не 
відповідала на телефонні 
дзвінки та не відчиняла 
дверей.

- Прибувши на місце події, по-
ліцейські ввійшли до помешкання 
87-річної пенсіонерки і знайшли 
її мертвою. Як згодом з’ясувалося, 
хтось допоміг старенькій попроща-
тися із життям, адже у лікарському 
висновку причиною смерті була 
вказана механічна асфіксія, - розпо-
віли у поліції Тернопільської облас-
ті. 

З’ясовуючи обставини та події, 
що передували смерті пенсіонерки, 
поліцейські встановили, що в квар-
тирі загиблої часто бував її 40-річ-
ний онук, котрий начебто опікував-
ся старенькою. Чоловік зловживає 
алкоголем, раніше його притягу-
вали до кримінальної відповідаль-
ності за хуліганство. Зі слів сусідів, 

вони неодноразово чули, як онук 
конфліктував з бабусею.

Зловмисник не визнає своєї про-
вини, проте зібрані докази, кажуть 
у поліції, вказують на його причет-
ність. За версією слідства, в ніч з 17 
на 18 грудня горе-онук востаннє був 
у помешканні бабусі, тоді в ході кон-
флікту і задушив стареньку. Зачи-
нивши на замок двері, зловмисник 
пішов геть. 

Відомості за фактом вбивства 
внесено до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань за статтею 115 
ККУ. На вирок суду 40-річний терно-
полянин чекатиме під вартою. 

- За дотриманням карантинних обме-
жень в області щоденно стежать рейдові 
групи, - повідомили у поліції Тернопіль-
ської області. - Відтак, за минулий  тиждень 
поліцейські склали 42 протоколи за стат-
тею 44-3 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення. Правоохоронці 
перевіряли роботу магазинів, ресторанів, 
кафе, нічних клубів, ринки, громадські міс-
ця  та перевізників. Серед основних пору-
шень - неприпинення роботи закладів гро-
мадського харчування після 22-ої години, 
перевезення пасажирів в кількості більше, 
ніж кількість місць для сидіння.

Поліцейські також контролювали до-
тримання маскового режиму. За минулий 
тиждень виявили 461 особу, котрі перебу-
вали у відповідних місцях без респіраторів 
або захисних масок. На порушників накла-
дено штраф від 170 до 255 гривень.

Нагадуємо, з 19 грудня в Україні почали 
діяти нові карантинні обмеження. 

під забороною: 
● проведення в закладах освіти масо-

вих заходів за участі дітей з більш, ніж од-
нієї групи/класу, та за присутності відвід-
увачів;

● проведення в розважальних закладах 
та закладах громадського харчування свят-
кових заходів, бенкетів, майстер-класів, пу-
блічних подій;

● приймання відвідувачів у музеях, на 
виставках, в галереях тощо, якщо в залах - 
більше, ніж одна особа на 10 кв. метрів;

●  робота закладів громадського хар-
чування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та 
замовлень «на виніс»). Проведення роз-
рахункових операцій припиняється після 
22:00. У ніч з 31.12 на 01.01 робота рестора-
нів та кафе буде дозволена до 01:00;

● релігійні заходи в приміщенні за умо-
ви присутності більше, ніж одна особа на 5 
кв. метрів, на відкритому повітрі - за умови 
недотримання дистанції 1,5 метра між при-
сутніми.

НіЧОгО сВяТОгО: 
вкрав скриньку для 

пожертв
Мешканець Кременецького району 

викрав з аптеки, розташованої в 
Почаєві, скриньку для пожертв. 

Повідомлення про злочин надійшло до 
кременецької поліції від працівників  
закладу.

 - Правоохоронці оперативно встановили особу 
підозрюваного. Ним виявився 41-річний місцевий 
мешканець, раніше судимий за крадіжки, - розповіли 
у поліції Тернопільської області. 

В аптеці біля каси увагу чоловіка привернула 
скринька для пожертв для хворих діток, набита гро-
шима. Зловмисник  вхопив її та кинувся до виходу.

Злодій заробив 2500 гривень та чергове кримі-
нальне провадження.

Кримінальну аферу розслідують 
працівники Тернопільського відділу 
поліції. 47-річний потерпілий потрапив 
у шахрайську схему. Чоловік обумовив 
суму з роботодавцем-аферистом, 
який мав оформити документи для 
працевлаштування за кордоном.

- За словами потерпілого, він знайшов у соціальній 
мережі в інтернеті допис про роботу. Зв’язався з неві-
домим, а той попросив надіслати копії документів та 
суму за послуги, всього 8200 гривень. Заявник здійснив 
оплату й очікував оформлених документів. Через дея-
кий час він зрозумів, що його ошукали, адже пройдисвіт 

перестав відповідати на телефонні дзвінки, а згодом й 
взагалі вимкнув мобільник, - розповіли у поліції Терно-
пільської області.  

Щоб не стати жертвою рекрутингових шахраїв, вар-
то пам’ятати одне просте правило, кажуть у поліції. Зо-
крема, сумлінний роботодавець або агентство з підбору 
персоналу ніколи не просять шукачів заплатити за от-
римання посади й надані послуги.

Правоохоронці розповідають, що шахрайство з пра-
цевлаштуванням в більшості випадків розпочинається 
з пропозиції отримання великої зарплати у валюті. При 
цьому начебто не потрібні ні освіта, ні досвід роботи. 
Врешті, такі пропозиції закінчуються тим, що клієнт за-
лишається і без роботи, і без грошей. 

На Тернопільщині затримали банду 
фальшивомонетників

Зловмисники розповсюджували підроблені долари. Відрізнити 
їх від оригіналів, кажуть у поліції, було складно.

поліцейські викрили аферу

шУкав робоТУ за кордоном, 
але ПоТраПив У ПасТкУ аферисТа 

шТРАфи ЗА ВіДсУТНісТЬ МАсКи
На Тернопільщині продовжують карати порушників 

карантину. За минулий тиждень, з 14 по 20 грудня, поліцейські 
склали 42 адмінпротоколи та винесли 461 постанову.

Задушив рідну бабусю 
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У нього тепла усмішка і 
добрі очі. А за плечима 
– 64 роки стажу роботи 

Дідом Морозом та майже 
30 років Миколаєм. Актор 
Тернопільського обласного 
академічного драмтеатру 
ім. Т.Шевченка Михайло 
Безпалько зізнається, і у 82 
роки з радістю ходить на 
роботу, адже дуже любить свою 
справу. Особливо радіє зимовій 
порі, бо у цей час на кілька 
тижнів перетворюється на 
справжнього чарівника, який 
приносить радість і дітям, і 
дорослим. 

Цього року у пана Михайла була 
особлива місія – він урочисто «запа-
лював» столичну новорічну ялинку. 
А ще саме тернопільський Миколай 
вітатиме малюків усієї країни на ін-
терактивній голограмі. Віртуальний 
Чудотворець виголошуватиме приві-
тання і працюватиме кожні 10 хвилин 
з 16:00 до 22:00 на Софійській площі у 
Києві до 6 січня. 

Він розповідає новорічні вірші, за-
гадки та бажає щастя в новому році. 
Щоб доставити Святого Миколая не 
лише на головну новорічну площу 
країни, а й у кожну домівку, органі-
затори розробили його 3D-модель у 
доповненій реальності. Посилання на 
привітання з’явиться у мобільному за-
стосунку Приват24 наприкінці грудня.  

Михайло Безпалько вперше зіграв 
Діда Мороза у 19 років. Його наставни-
ком був тернополянин Іван Олексан-
дрович Яроцький. 

- Він був дуже колоритний Дід 
Мороз, - розповідає пан Михайло. – 

Добряк, з красивим баритоном, гар-
ною усмішкою і примруженим оком. 
Я завжди з цікавістю спостерігав за 
ним. Досі пам’ятаю, як він загадував 
дітям загадки і як вони його любили. 
Іван Олександрович помітив мою за-
цікавленість і схвально до цього по-
ставився. А згодом дав мені костюм і 
запропонував спробувати себе у ролі 
Діда Мороза. Спершу мені було страш-
но, я був невпевнений. Коли ж Іван 
Олександрович побачив, як я працюю, 
насварив, пояснив, де помиляюся. 
Наступного року мені вдавалося гра-
ти цю роль значно краще. Далі пішов 
служити в армію – на Урал. І там також 
проводив новорічні ранки. А коли по-
вернувся, то продовжив грати в  теа-
трі. 

У 90-х роках Михайло Безпалько 
почав грати роль Миколая. Зізнається, 
це зовсім інша роль, інший типаж. 

- Дід Мороз – балагур і веселун, а 
Миколай – зовсім інша постать, свя-
тий добродійник, -- каже пан Михайло. 
–Щоб зрозуміти цю роль, звертався за 
порадою до священників. Дуже в цьо-
му мені допоміг отець Дмитро Лисак 
з Надставної церкви. Він пояснив мені 
багато тонкощів, що варто говорити і 

робити, а що ні. 
У Михайла Безпалька чотири ко-

стюми Святого Миколая і два Діда Мо-
роза. Більшість з них він готує і шиє 
сам. Дбайливо підбирає кожну деталь, 
аби створити довершений образ. 

За 60 років акторства Михайло Без-
палько зіграв близько 200 ролей. Але, 
розповідає, улюбленими незмінно 
залишаються – Дід Мороз і Миколай. 
У 2014 році він отримав сертифікат 
про те, що потрапив у Книгу рекордів 
України як найстаріший Дід Мороз.

Цього року Михайло Безпалько 
свято Миколая провів у столиці. Зізна-
ється, спершу побоювався, але все ж 
погодився на цю пропозицію. Син пе-
реконав його, що таки варто поїхати. 

- Я дуже вдячний режисеру нашого 
театру В’ячеславу Жилі за допомогу і 
підтримку під час мого перебування в 
столиці -- каже пан Михайло. –Важко 
навіть передати словами мої відчут-
тя і хвилювання під час урочистостей. 
Перша фраза моя була: «Вітаю Україну! 
Вітаю усіх, хто зібрався на Софіївській 
площі!». Людей було дуже багато. Я 
відчував таку велику відповідаль-
ність. Адже це головна ялинка країни. 
Усе вдалося і я дуже щасливий. Радію, 

що у 82 роки мене запросили у столи-
цю і я отримав таку велику честь. Піс-
ля повернення з Києва у мене стільки 
натхнення, радості. Я дуже щасливий. 

Пан Михайло розповідає, що дуже 
любить свою роботу. Йде у театр, як на 
свято. Переконаний, саме щирі дитячі 
емоції і незвичайна робота – запорука 
його довголіття. Щороку під час свят 
він вітає тисячі людей. Наприкінці 
розмови запитую його, що він побажає 
нашим читачам. 

- Любіть одне одного, бережіть 
рідних і  завжди залишайтеся людь-
ми, - каже найстарший Дід Мороз 
України. – Дуже хочеться побажа-
ти усім злагоди, благополуччя, ща-
стя і миру нашій країні. 

Ми ж у свою чергу щиро зичимо 
Михайлу Безпальку здоров’я, від душі 
вітаємо з почесною роллю головного 
Миколая країни і бажаємо ще багато 
років тішити тернополян у зимові свя-
та та дарувати віру у 
дива і добро. 

Фото з відкритих 
джерел.

У ТерноПолі мешкає найсТарший 
дід мороз Та миколай України

82-річний Михайло безпалько понад півстоліття 
грає зимових улюбленців дітей

Юля ТОМЧишиН.

Взимку кожен, мабуть, у дитинстві чи 
у дорослому віці ліпив сніговика. 
Це надзвичайно цікаве та веселе 

заняття. У кожного він виходив іншим: 
у когось маленьким, у когось великим, 
у когось з морквинкою замість носа, 
а в когось з бурулькою. Та чи хтось 
задумувався, а кому ж потрібен цей 
сніговик? 

І ось саме на це питання можна отримати відпо-
відь, завітавши 27 грудня і 3 січня у Тернопільський 

академічний обласний театр актора і ляльки. Його 
колектив підготував для своїх маленьких глядачів 
зимову казку-комедію «Кому потрібен Сніговик?».

Здавалося б, ну що корисного може зробити ве-
лика куля снігу? А відповідь неочікувана – Сніговик 
здатен бути справжнім другом і в будь-якій ситуації 
прийде на допомогу. Головний персонаж вистави, із 
морквинкою замість носа, не побоїться ні підступної 
Ворони, ні сірого Вовка з рушницею, ні злющої Баби 
Яги, а самовіддано, долаючи всі перешкоди, прямує 
на допомогу зеленій красуні Ялинці, залучившись 
підтримкою Зайчика та юних глядачів.

Режисер вистави – народний артист України Во-
лодимир Лісовий, художниця – Оксана Федун.

Початок вистав - об 11:00, 13:30 та 15:00.

Тернопільських дітей запрошують 
потоваришувати зі сніговиком 
Театр актора і ляльки запрошує 27 грудня та 

3 січня на зимову казку з сюрпризом
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хакери завдали шкоди 
світовій економіці на $1 трлн.
Втрати світової економіки через кі-

берзлочини і витрати на забезпечення 
захисту від них в цьому році перевищи-
ли $1 трильйон. Ще два роки тому ця сума 
становила близько $600 мільярдів. Про це 
йдеться в спільному звіті компанії-виробни-
ка антивірусного програмного забезпечення 
McAfee і Центру стратегічних і міжнародних 
досліджень (CSIS). Уряди та компанії втра-
тили приблизно $945 млрд. через хакерські 
атаки і ще $145 млрд. у зв’язку з додаткови-
ми витратами на кібербезпеку. Значне збіль-
шення кібератак можна пояснити, з одного 
боку, більш швидкою і точною реакцією на 
них, а з іншого - підвищенням рівня самих 
хакерів. Також під час пандемії люди значно 
збільшили свою активність в мережі, що дає 
злочинцям більше можливостей для роботи.

стали відомі ціни 
на вакцини від Covid-19

Бельгійський уряд випадково розкрив 
ціни на вакцини проти коронавірусу. 
Про це повідомляє Politico. Держсекретар 
з питань бюджету Бельгії Ева де Блеекер 
запостила у Twitter таблицю, де було зазна-
чено ціну за дозу кожної вакцини. Ось як 
виглядають ціни на вакцини від коронаві-
русу для країн ЄС: найдорожча Moderna - 18 
доларів; BioNTech/Pfizer - 12 євро, CureVac 
- 10 євро, Johnson & Johnson - 8,50 доларів, 
Sanofi/GSK - 7,56 євро, Oxford/AstraZeneca - 
1,78 євро. Блеекер опублікувала таблицю 
після критики опозиційної партії з приводу 
того, що в бюджеті на наступний рік нібито 
немає ясності стосовно витрат на вакцини 
від Covid-19. Через пів години держсекре-
тарка видалила твіт. Але бельгійські жур-
налісти встигли зберегти знімок екрану.

сусіди Трампа не хочуть, 
щоб він жив поруч з ними

Сусіди чинного президента США До-
нальда Трампа на приватному курорті 
Мар-а-Лаго у Флориді виступають проти 
його переїзду з Білого дому до маєтку 
після президентства. Про це повідомляє 
The Washingtom Post. Жителі курорту напи-
сали листа до мерії міста Палм-Біч, де роз-
ташовані приватні резиденції, та в Секре-
тну службу США. За їхніми словами, Трамп 
утратив право жити в Мар-а-Лаго ще в 1993 
році, коли перетворив свій маєток на при-
ватний клуб. Перед цією трансформацією 
адвокат Трампа запевнив, що той не планує 
там жити. Адвокат сусідів зазначив, що вла-
да має сповістити Трампа про неможливість 
переїзду, аби уникнути незручних ситуацій.

єгипет змінив правила 
для туристів

Тепер усі без винятку громадяни віком 
від 6 років, що перетинають єгипетський 
кордон, повинні мати при собі сертифі-
кат з негативним результатом ПЛР-тесту, 
зроблений не пізніше, ніж за 72 години 
до прибуття. Про це повідомляє УНН із по-
силанням на Посольство України в Єгипті. 
Зазначається, що з початку грудня компе-
тентні органи Єгипту посилили контроль 
за достовірністю сертифікатів ПЛР-тестів, з 
якими іноземці прибувають на відпочинок 
в курортні міста. У разі виникнення сумнівів 
щодо достовірності тесту єгипетська сторо-
на залишає за собою право на проведення 
повторного тесту після прильоту.

У коронавірусному 2020-у 
мільярдери значно збагатилися 

Прибуток 22 тисяч мільярдерів у світі 
зріс на 20%, тобто на $1,9 трлн. у 2020 році. 
Про це інформує Forbes. Зараз загальний капі-
тал усіх мільярдерів оцінюється у $11,4 трлн. 
Найбільш успішним бізнесом виявився Space 
X Tesla Ілона Маска. За рік акції мільярдера 
зросли на 630%. Тому його статки підвищи-
лись на $110 млрд. Лідерами за величиною 
приросту стали мільярдери з Китаю.

ВООЗ не рекомендує 
запроваджувати «імунні 

паспорти»
Запроваджувати «імунні паспорти» не 

рекомендують у Всесвітній організації 
охорони здоров’я. Водночас важливо мати 
документи про людей, які були вакциновані 
від коронавірусу, заявив директор Європей-
ського регіонального бюро ВООЗ доктор 
Ханс Клюге в інтерв’ю РБК-Україна. За його 
словами, невідомо, як довго зберігатиметь-
ся імунітет після щеплення. Однак потрібно 
формувати дані про людей, які вакцинува-
лися, і робити це в цифровому форматі.

У Молдові знизили 
пенсійний вік

Депутати парламенту Молдови схва-
лили закон про зниження пенсійного 
віку для громадян, повідомляє NOI. Для 
жінок вік виходу на пенсію знижений із 63 
до 57 років, а чоловіків - із 63 до 62 років. 
Також в документі зазначається, що для 
жінок, які народили і виховали п’ятьох та 
більше дітей, встановлений пенсійний вік 
у 54 роки. Закон вступить у силу з 1 січня 
2021 року.

У франції сім’ю суд змусив 
осушити ставок - жаби 
заважали сусідові спати

У французькому селі Гріньйоль по-
дружній парі доведеться осушити ста-
вок з жабами на своїй ділянці після того, 
як вони програли суд своєму сусідові. 
Про це пише Агроцентр. Анна і Мішель Пе-
шера дев’ять років судилися зі своїм сусідом 
Жаном-Луї Мальфьоном, який скаржився 
на занадто гучне квакання жаб у ставку 
під час шлюбного сезону. Мішель Пешера 
стверджує, що 12 років тому він перемістив 
ставок трохи далі від своїх сусідів. На той 
момент Мальфьон нічого не мав проти во-
дойми, та пізніше заявив, що через жаб не 
міг спати з відкритим вікном. Врешті суд 
зобов’язав осушити ставок. Засмученими 
виявилися не лише власники водойми, а й 
захисники природи, адже в ставку жило не 
менше шести видів жаб, які перебувають 
під захистом. Історія може мати продов-
ження, оскільки створили петицію щодо 
збереження ставка, яка вже зібрала десят-
ки тисяч підписів.

ООН підрахувала, як пандемія 
обвалила міжнародний туризм 
З початку 2020 року міжнародний 

туризм впав до рівня 1990-го року, ско-
ротившись на 72%. За даними Всесвіт-
ньої туристичної організації ООН, країни 
прийняли на 900 млн. туристів менше, ніж 
у 2019-у. Підрахунки організації свідчать: 
пандемія Covid-19 призвела до втрати $935 
млрд. експортних доходів від міжнародного 
туризму. ООН очікує, що туризм частково 
відновитися до другого півріччя 2021 року, 
але для повернення на докризові показни-
ки 2019-го знадобиться 2,5-4 роки. Раніше 
у ЄС підрахували, що туристичний сектор 
Євросоюзу через поширення коронавірусу 
втрачає 1 млрд. євро щомісяця. Авіакомпанії 
ж цьогоріч зазнають збитків на $84 мільярди. 

Росія потрапила в список 
ворогів сшА

Росія є в списку ворогів США, а прези-
дент РФ Володимир Путін - загроза для 
всіх тих, хто любить свободу. Про це заявив 
держсекретар США Майкл Помпео, повідом-
ляє пресслужба Держдепу. «Мене весь час за-
питують, хто наш ворог, і відповідь така: є ба-
гато людей, які хочуть підірвати наш спосіб 
життя, нашу країну, наші основні демокра-
тичні принципи. Росія, безумовно, в цьому 
списку», - сказав Помпео. 
Політик пояснив, що ядер-
на зброя РФ загрожує без-
пеці США. Також нагадав 
про російські кібератаки.

Невтішна демографія

Чисельність населення в Україні ста-
ном на 1 листопада становила 41 млн. 
670,8 тисяч осіб, скоротившись з почат-
ку року на 231,6 тисяч, повідомляє Дер-
жстат. Залишається суттєвим перевищення 
кількості померлих над новонародженими: 
на 100 померлих припадає 51 новонарод-
жений. За перші десять місяців цього року в 
Україні народилися 247,3 тисяч малюків (за 
аналогічний період минулого року - 262,3 
тисячі), померли - 485,7 тисяч осіб, із них 
1,6 тисячі дітей віком до 1 року. Крім того, в 
Україні зафіксовано від’ємний міграційний 
приріст населення на 6,9 тисяч осіб.

половина активного 
населення - в «тіні»

Державна податкова служба протя-
гом року зафіксувала тільки 11,2 мільйо-
ни людей, які отримували зарплату. І це 
при тому, що «активних громадян» в Україні 
щонайменше вдвічі більше. Як сказав очіль-
ник ДПСУ Олексій Любченко в ефірі «Сво-
боди слова Савіка Шустера», активними 
громадянами віком 15-70 років вважають 
29,6 мільйонів українців. Серед них - 11,2 
мільйона офіційно зайнятих і 11,3 мільйо-
на - пенсіонери. Голова ДПСУ зазначив: «За 
даними минулого року лише 11,2 мільйони 
записів бачимо в реєстрі - це ті, хто отримав 
зарплату. Це і є реальна кількість робочих 
місць у 2019 році. У 2004-у таких, до слова, 
було 19,2 мільйони. Торік ми в базі не по-
бачили 11,8 мільйонів активних громадян. 
Вони не отримали жодної копійки прибут-
ку. Ба, більше, 4,1 мільйона українців протя-
гом 10 років не платили жодних податків… 
У нас на одного працюючого два з ложкою».
які сфери мають обслуговувати 
клієнтів виключно українською

В Україні з 16 січня 2021 року набуває 
чинності стаття 30 закону «Про забез-
печення функціонування української 
мови як державної». Відтак, сфера обслу-
говування, незалежно від форми власності, 
має повністю перейти на державну мову. 
Вимога щодо обслуговування українською 
мовою стосується не лише сфери торгівлі. 
Також лише українською мають надавати 
освітні послуги, зокрема гуртки та секції, 
медобслуговування, соціальні та інші по-
слуги. Про це заявив уповноважений із 
захисту державної мови Тарас Кремінь. І 
додав: українською мовою мають подавати 
інформацію в цінниках, інструкціях, техніч-
них характеристиках, маркуванні, квитках 
та в меню. Її можна дублювати й іншими 
мовами.
Найпопулярніші країни для пМж

3259 українців за 10 місяців цього 
року оформили документи для виїзду за 
кордон на постійне проживання. В Укра-
їну за цей період на постійне проживання 
повернулися 1235 громадян, повідомили 
в Державній міграційній службі, передає 
Радіо Свобода. Основні країни, до яких на 
постійне проживання виїжджали українці 
цього року: США - 738 осіб, Литва - 546, Ро-
сія - 414 особи. 

люди не вірять, що партії 
захищають їхні інтереси

Партії, яка б представляла інтереси 
людей в Україні, 62% опитаних українців 
не бачать. Про те, що така партія є, заявили 
38% респондентів, свідчать дані опитуван-
ня Центру Разумкова. Люди не надто вірять, 
що діяльність партій слугує для захисту їх 

інтересів. Найбільше вважають, що партії 
служать інтересам фінансових і бізнесових 
структур - 56%, партійних лідерів - 38%, 
влади - 24%. Лише потім іде відповідь «ін-
тересам виборців» - 17%.

Виробництво молока 
зменшується

За січень-листопад цього року вироб-
ництво молока в Україні зменшилось на 
4,2%, порівняно з аналогічним періодом 
2019-го, - до 8,67 млн. тонн., свідчать дані 
Держстату. Сільськогосподарські підпри-
ємства виробили 2,53 млн. тонн молока 
(на 0,5% більше), господарства населення 
- 6,14 млн. тонн (на 5,9% менше). Через те, 
зазначають експерти, щороку в українських 
магазинах зростає частка імпортних моло-
копродуктів. 

АМКУ вперше за багато років 
звернув увагу на ринок 

електроенергії
«Штраф у розмірі 275 млн. грн. на-

вряд чи стане проблемою для компанії 
ДТЕК, що належить Рінату Ахметову, - 
це менше половини вартості будь-якого 
з футболістів клубу «Шахтар». Але сам 
факт, що Антимонопольний комітет взявся 
за ринок, де правила гри вже кілька років 
диктує лише одна бізнес-група, а галузеві 
чиновники від неї безпосередньо залежні, 
свідчить про позитивні зміни в боротьбі з 
монополіями», - заявив політолог Вадим Ка-
расьов, коментуючи рішення АМКУ оштра-
фувати компанію ДТЕК за зловживання на 
ринку електроенергії. Монопольні прояви 
на ринку електроенергії в Україні призвели 
до того, що її рівень сьогодні - один з най-
вищих в Європі, і це негативно позначається 
на іміджі влади. Цей ринок завжди був дуже 
політизований. Нині конкуренція на ньому 
потрібна як споживачам, так і керівництву 
країни, резюмував політолог. 

Найбільші кредитори нашої 
країни: хто вони

НБУ склав рейтинг країн - найбіль-
ших кредиторів нашої держави. На пер-
шому місці традиційно перебуває Кіпр, 
ідеться на сайті НБУ. Частка боргу, що при-
падає на Кіпр, складає $21785 млн. Далі 
йдуть: Велика Британія - $5966 млн.; Ні-
дерланди - $2449 млн.; Люксембург - $1564 
млн.; Німеччина - $1481 млн.; Британські 
Віргінські Острови - $1414 млн.; США - $1256 
млн.; Російська Федерація - $1107 млн.; Ав-
стрія - $867,8 млн.; Швейцарія - $715,2 млн. 
Загалом Україна боргує кільком десяткам 
держав.

податки можуть різко 
підвищити, щоб вистачило 

на пенсії
В Україні доведеться підвищити 

ставку єдиного соціального внеску або 
збільшити інші податки, якщо закон про 
запровадження системи обов’язкових 
пенсійних накопичень не буде прийня-
тий. Як заявила в інтерв’ю Liga.net міністр 
соціальної політики Марина Лазебна, на та-
кий крок доведеться піти для забезпечен-
ня діяльності існуючої солідарної системи 
пенсійних нарахувань. «Або доведеться під-
вищувати інші податки, щоб фінансувати 
пенсії, на які не вистачить ЄСВ, тобто з дер-
жбюджету», - сказала вона. 

Дві області України в списку 
найнебезпечніших місць у світі

Донецька і Луганська області потра-
пили до списку найнебезпечніших у сві-
ті місць для подорожей. Рейтинг склала 
міжнародна організація International SOS. 
На інтерактивній карті Travel Risk Map ці ре-
гіони позначені червоним кольором. Рівень 
небезпеки в них оцінюється як «надзви-
чайний». Це пов’язано з тим, що на частині 
території двох українських областей з 2014 
року ведуться бойові дії і гинуть люди че-
рез військову агресію Росії. Решта території 
України на карті забарвлена в жовтий колір, 
що відповідає середньому рівню ризику. 

Україна світ

Ольга ЧОРНА.
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Вона завжди 
звинувачувала 
Тараса, Уляниного 

батька, у всіх своїх 
життєвих негараздах. 
Колись Тарас до неї 
залицявся. Зустрічалися. 
Можливо, вони стали б 
гарною парою. Але…       

Тоді в їхнє містечко приїхали сту-
денти на практику. Як годиться, 
вчащали до міського будинку куль-
тури на танці. Оминути увагою за-
пальну, вродливу дівчину було годі. 
От один із них - Максим - закрутив 
Наталці голову. Гарно грав на гіта-
рі. А танцював як! Ні, міркувала На-
талка, Тарас і нігтя Максимового не 
вартий. Та й живе новий кавалер у 
великому місті. А вона так мріє по-
їхати з райцентру… 
Тарасові дівчина сказала:
- Не кохаю тебе. І, певно, й не коха-

ла. Не топчи більше стежки до моєї 
хати. 
- Він побавиться й залишить тебе, 

- мовив хлопець.
- Ні, він подарує мені нове життя. 

От побачиш...
Студенти поїхали. А Наталка зро-

зуміла: носить під серцем Макси-
мову дитину. 
Нікому нічого не сказавши, метну-

лася в обласний центр, до інститу-
ту, де навчався Максим. Він зустрів 
її холодно й неприязно. Сказав, що 
в нього є наречена. І з притиском 
додав, аби тримала язика за зубами 
й забула про його існування. Бать-
ки Максимові - люди при посадах. 
Якщо треба - втрутяться. І тоді На-
талці буде непереливки.
- А з дитиною що робити? - запита-

ла розгублено.
- Не я ж вагітний, - сказав з на-

смішкою.
…Наталка сама прийшла до Тараса 

миритися.  
- Врятуй мене від ганьби, - проси-

ла. - Скажемо, що це твоя дитина. 
Хто буде знати правду, крім нас?
- Ми знаємо. Хіба цього не достат-

ньо? 
- Я ніколи тобі не пробачу!
- Не пробачиш чого???
Наталка народила хлопчика. Пав-

лика. А заміж вийшла згодом. За 
молодого вдівця з приміського 
села. Той і до чарки прикладався, і 
руки до Наталки простягав. І Пав-
ла не любив. Байстрючам називав. 
Спільних дітей в подружжя не було. 
Як щиро ненавиділа Наталка Та-

раса! В усіх своїх бідах його винила. 
А ще заздрість брала, що жив Та-
рас гарно, мирно і любо. Одружив-
ся вдало. Роботу грошовиту мав. 
Доньку-красуню виховував.   
Чоловіка Наталка вигнала… 
- Мамо, я запросив у гості в неділю 

дівчину, з якою зустрічаюся, - ска-
зав Павло. - Вона тобі сподобається. 
Її Уляною звати. Мабуть, ти чула 
про її батька. Він заступником ди-
ректора на хлібозаводі працює. Та-
рас Іванович.   
Наталку аж заціпило.              
- Я… я не маю часу гостей прийма-

ти. На роботу мушу йти. 
- Але ж ти казала, що вихідна.
Щойно син вийшов з хати, Натал-

ка почала гамселити кулаком по 
столі:
- Чому?! Чому він закохався в Тара-

сову доньку?!
Вона пробувала переконати Павла, 

що Уляна - не для нього. У її батьків 
статки і статус. Але Павло й слухати 
не хотів. Тому вирішила зустрітися 
з Тарасом, сказати, аби відрадив 
доньку бачитися з її сином. 
Чекала Тараса біля заводської про-

хідної. Ось він приїхав. Вийшов з ав-
тівки. Стильний. Красивий. І чужий 
для неї. Наталці хотілося кинути 
щось образливе, натомість проми-
мрила:
- Привіт. Я на тебе чекаю, аби ти…

скажи своїй доньці, що мій син їй не 
пара. Я не хочу, щоб вона… вони…
- Вони вже дорослі. І хай самі вирі-

шують свою долю. Я не втручати-
мусь. І тобі не раджу. Якщо чесно, я 
також не в захопленні від того, що 
наші діти зустрічаються. Але лама-
ти життя їм не буду. 
- Ти… ти… ця твоя правильність… 
Не попрощавшись, Наталка пода-

лася геть… 
Уляна таки стала Наталчиною не-

вісткою. Як вона не любила це ді-
вчисько!  
Улянині батьки справили моло-

дим нове окреме житло. Наталка не 
часто навідувалась до них. Аж поки 
невістка не завагітніла. 
- Я ж казала, Тарасе, що не пробачу 

тобі, от і прийшла пора, - зловтішно 
мовила сама до себе Наталка. 
Вона стала частіше приходити до 

сина й невістки. Мовляв, щось до-
помогти, приготувати…
В Уляни стався викидень, хоча лі-

карі не бачили небезпеки. Вияви-
лось, Уляна вживала ліки, які ста-
ли причиною нещастя. Щоправда, 
вона переконувала: бути такого 
не могло. Часом голова боліла, то 

таблетки приймала. Але хіба вони 
могли нашкодити?
Наталка на словах співчувала, а в 

душі раділа. І сина «пиляла»:
- Я ж казала, що Уляна не пара тобі. 

Дитини не хоче. Може, накинула 
оком на іншого, багатого. А, можли-
во, діти їй взагалі не потрібні. Для 
таких, як вона, - це зайвий клопіт.  
Павло після цього змінився. Почав 

скандалити з дружиною, мовляв, 
навіщо заміж виходила, якщо ді-
тей не хочеш? А Наталка підливала 
масла у вогонь:
- Що ж то за життя без дітей? Як 

вона могла таке витворити? 
Уляна переживала депресію. Пав-

ло став мовчазним, понурим. Став 
пізно повертатися додому. 
- Де ти так довго був? - запитувала 

дружина.   
- У матері, - кидав недбало і йшов 

спати. 
Уляна відчувала: обманює. А якось 

почула, як батько совістив Павла:
- Я знаю, що ти зраджуєш моїй 

доньці. Або одумаєшся, або не кру-
ти їй голову. 
- Це правда? - втрутилася у розмо-

ву Уляна. 
- Яку гидоту ти приймала, щоб ди-

тину втратити? - накинувся на дру-
жину Павло.   
- Моя донька не могла так вчини-

ти! - заступився за Уляну батько. 
Вона ж зняла обручку й мовила 

Павлові:
- Йди з мого життя! Негайно!  
Наталка торжествувала. Ніхто не 

дізнається, що це вона підмішува-
ла ліки нелюбій невістці, тому й та 
втратила дитину. А тепер і чоловіка 
втратила. 
- Ну, що, Тарасе, ми квити, - мовила 

невідь-кому. - Я знаю, тобі боляче. І 
мені колись було боляче…
Не складалося особисте життя 

в Павла. Мав коханок, але не мав 
коханої. Уляна ж вийшла заміж 
удруге. Народила дівчинку. Знала 
б вона, як це озлобило її колишню 
свекруху. І як притовкло Павла, 
коли побачив Уляну з візочком. 
«Чому ж ти мені не народила дити-
ни?» - билася в його голові думка. З 
горя подався до найближчого бару. 
Наталка просила Павла не захо-

плюватися спиртним. 

- Коли вип’ю - щасливий, - відпові-
дав. 
- Хоча за кермо нетверезий не сі-

дай. 
Та він заводив автівку.
- Куди ж ти?
- Їду втіху шукати… 
Цього дня Наталка востаннє бачила 

сина живим. Невдовзі повідомили 
про аварію…
Враз подалася, постаріла Наталка. 

Пекла втрата і з’їдала ненависть до 
Тараса, його доньки. Проклинала 
їх обох та її дитину. А потім чи то з 
горя, чи з ненависті з глузду з’їха-
ла. Бродила, мов сновида, міськими 
цвинтарями. 
- Що ви тут шукаєте? - запитували її. 
- Ненародженого ангела. Я стра-

тила його, а він оживає. Він тут. 
Я знаю. Ховається від мене. Але я 
знайду його…  
Не дивувалися 

хворій жінці, адже 
ніхто не знав її 
страшної таємни-
ці… 
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Оксана Маланчук, Любов Стельмащук, Ольга Козарів та Ореста Романів.
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Сімейне

Життєві сюжети
(Продовження. 
Початок у минулому випуску). 

 
6.

Анастасію Петрівну, яка мешкала 
на четвертому поверсі, всі називали 
інтердівчина. Незважаючи на свій 
солідний вік, а їй було за шістдесят з 
гаком, ходила у міні-спідниці. Геньо 
з восьмої квартири щойно вип’є, ві-
дразу запитує у Настусі:  

- Коли заміж вийдеш? Ти ще не 
стара, товарний вигляд маєш. І ніж-
ною, здається, можеш бути… Ди-
вись, а то я чув, що хочуть прийняти 
Закон «Про сімейний стан». Якщо 
депутати проголосують, то таких, 
як ти, можуть судити за простій ро-
бочого механізму. 

- Мене заміжжя не надихає, - див-
лячись йому в очі, відповідала. - Маю 
пса Борьку, котрий нікуди не веш-
тається, а сидить біля мене, папугу 
Чіпа, що голосно лається: «Куди по-
діла гроші?», кота Ваську, який цілу 
ніч гуляє, а додому приходить під ра-
нок. Усе моє сімейство при мені. 

- А, я й забув, що ти ще завгур-
тожитком для іноземців.

Подібні дебати тривали довго й 
інколи закінчувалися таким рей-
вахом, що одного разу довелося ви-
кликати поліцію. 

За спиною Анастасії перешіптува-
лися, що вона приймає на квартиру 
лише студентів-арабів. Подейкува-
ли, що веде насичений спосіб жит-
тя. Що було вкладено у цей зміст 
- знала тільки вона. Плинність «ка-
дрів» була високою. На зміну одним 
квартирантам приходили інші. Ми 
навіть не встигали адаптуватися до 
її закордонних мешканців. А як вони 
знаходили спільну мову з її псом та 
котом, залишалося загадкою.

Я колись лагідно звернулася до 
неї: «Настусенько», то вона сказала, 
що її звати Анастасія Петрівна. Цей 
урок я засвоїла на «відмінно».

7.
Пилип Чорноротий - «глянцевий 
педант». Його квартира поруч із 

помешканням Анастасії Петрівни. 
Вони - закляті вороги. Яка причи-
на такої ненависті, не відав ніхто. 
Дізнатися не змогли навіть бабці на 
лавці, або, як їх називали, - «місцеві 
веб-камери». Та все-таки одна його 
любовна таємниця досягла апогею, 
бо слід її запеленгували «веб-каме-
ри», коли трійця: льотчик, завгосп 
і викладач низько кланялися «Око-
витій» на лаві під липою.  

Пилип Кіндратович працював у 
технічному університеті виклада-
чем. Був затятий холостяк, хоча до 
жінок - не байдужий. Топтав стежи-
ну до багатьох, але щойно доходило 
до одруження - зникав у невідомому 
напрямку. Завжди повторював, що 
шлюб - приречення двох на муки. 

- Мені це не треба. Хочу жити, щоб 
«аж дим ішов».

Останнім часом учащав до Мару-
сі. Дибав до неї щодня. Вона була 
справжнісінька господиня. А як ва-
рила борщик! Сидів з нею на кухні й 
стежив за кожним рухом, бо голов-
не для нього - добре вимитий гор-
щик. Та все було б добре, якби не її 
викладацька робота, яка сплутала 
карти - навіть козирі. Чорноротий 
перебрав усі виші міста й ніяк не міг 
вгадати, де вона працює. Знав ніби 
всі… 

- А в якому саме? 
- В будівельному.

«У Тернополі такого університету 
нема», - ламав голову. 

- А що ти викладаєш? 
- Цеглу на будівництві, - мовила 

сором’язливо.
Пилип Кіндратович очманів. Та-

кого повороту подій не чекав. Хо-
див до жіночки майже пів року й не 
спитав, чим займається. Поки вона 
пішла готувати чай - вислизнув із 
квартири… і згадуй, як звали.

8.
Завершувала піраміду нашого 

мурашника інтелігентна сім’я педа-
гогів Вишнівських. Ірина Семенів-
на й Олег Адамович - надзвичайно 
ввічливі та чудові люди. Пенсіоне-
ри. Мали одного сина. Я завжди за-
хоплювалася цією сім’єю. Син Гер-
ман любив подорожувати. З кожної 
мандрівки привозив море вражень, 
і ними неодмінно ділилася з сусіда-
ми на лаві Ірина Семенівна. Вона 
мріяла, що Герман, подорожуючи, 
знайде свою половинку, але час ми-
нав, а він залишався самотнім.

…Та одного разу поїхав на відпо-
чинок у Трускавець. Пив лікуваль-
ну воду, ходив на процедури. Лікар 
порадив відвідувати вечори відпо-
чинку, щоб  прискорити й урізнома-
нітнити оздоровчий процес. Герман, 
увійшовши до актової зали, почув 
приємний голос: «А зараз - білий 

вальс. Панянки запрошують на та-
нець те, що є…» Герман не належав 
до категорії чоловіків, про яких ка-
жуть, що це залишки минулого дня. 
Тож не встиг оглянутись, як перед 
ним, ніби з-під землі, з’явилася кра-
сива амазонка. Закружляли в танці. 
Весь вечір просиділи разом.

- А звідки ти приїхала, - запитав 
Герман.

- З Тернополя. 
- Я теж. Вулиця? 
- Шота Руставелі, дім номер… 

Квартира 20.
- Це ж треба! А моя - 40. Виявля-

ється, що живемо на одній вулиці, в 
одному домі, тільки у різних під’їз-
дах… і наші шляхи ніколи не пере-
тиналися? 

Здивуванню не було меж. Труска-
вець став місцем їхньої доленосної 
зустрічі. Цю історію довго обгово-
рювали у прибудинковому інфор-
маційному бюро. Баба Ніна з таким 
захопленням доносила її до відома 
знайомих і незнайомих, що Ірина 
Семенівна була вже не рада, бо її 
син невимушено став «притчею во 
язицех».

Василина ВОВЧАНСЬКА.
(Продовження у наступному 

«Сімейному гніздечку»)

Мурашник двоногихОповідання

Сокровенне

Ольга ЧОРНА

Ну де ще є така 
чарівна пісня

Серед яких 
на світі мов?

То серце від журби 
неначе стисне,

А то навіє 
радість і любов...  
Вкраїнська пісня

 і в свята, і в будні
В селі Скородинці луна.

Дарує радість 
гарним людям,

І щастям 
повниться земля...

Вони зустрілися випадково. Зоряна 
вибігла з провулку, що виходив 
на центральну вулицю, і ледве 

не зіштовхнулася з Назаром, який йшов 
тротуаром. Обоє посміхнулися, а Назар 
подумав: «І треба ж таке!» До цього часу бачив 
Зоряну не один раз, але не звертав на неї уваги.

Наступного дня повторилася та ж історія. Зоряна, здава-
лося, вичікувала, коли він буде йти, і вибігала з провулку 
назустріч.

«Це вже щось значить», - майнула думка в голові Наза-

ра. Іншого разу він не надав би цьому значення, бо чого 
лише не буває? З безлічі випадковостей складається наше 
життя. Та тепер Назар подумав: невипадково Зоряна це 
робить. Тож наступного дня вирішив перевірити свої здо-
гади. Зайшов з іншого боку вулиці й став спостерігати.

У ту саму пору, що завжди, коли Зоряна йшла на роботу, 
вона вибігла з провулку, але, не побачивши Назара, зупи-
нилася біля дороги і розчаровано стала поглядати нав-
круги. 

- Ти часом не мене вичікуєш? - посміхнувшись, запитав 
Назар і підійшов до дівчини.

- Та ні, що ти? - почервонівши, мовила. - Я на роботу спі-
шу.

- Щось не бачу, щоб ти аж надто поспішала. Ходімо разом. 
Мені також у той бік. 

Зоряна працювала у квітковому магазині «Лілея». Дівчи-
на відчинила двері,  Назар увійшов за нею вслід.

- Ти щось хотів? - спитала.
- Так. Я хотів би купити найгарніші квіти.
- Це ж для кого? 
- Для найчарівнішої дівчини в світі.
- А я її знаю? 

- Так, - відповів Назар і помітив, що Зоряна готова ось-
ось розплакатися. Але вона опанувала себе й сказала:

- То візьми троянди.
- А тобі, до речі, які подобаються: білі чи червоні?
- Білі…  
Коли Зоряна принесла з-за прилавка букет білих троянд, 

Назар узяв їх, став перед Зоряною на коліно і несподівано 
для неї сказав:

- Ці квіти для тебе, Зоряно. 
В її очах засвітився радісний вогник.
- А ти подумала для кого? Ти - найчарівніша і найкраси-

віша дівчина в світі.
Вони розмовляли, сміялися... Зоряна почувалася най-

щасливішою на землі... 
Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ. м. Хоростків.

Дух Різдва
Дух Різдва витає в повітрі... І для дітлахів неваж-

ливо, де вони живуть, у що одягнені, якої марки 
ровер чи якої фірми черевики... Головне, щоб їх 
любили, зігрівали в м’яких обіймах рідні руки, 
читали на ніч казку... 

І та дитина нікуди не дівається з роками й на-
бутками, вона й далі живе, але -  під грудами неви-
рішених проблем і справ дорослого життя. І вона 
радіє приходу зими та свят. Бо ми часто черстві-
єм, обростаємо мохом сірості, байдужості, образ і 
незадоволеності. Та наші ангели виводять нас із 
того мороку й не втомлюються засвічувати зорі 
в наших душах, коли небо холодне й захмарене... 

...Приснилось. Наче все наснилось. Та ні, це таки 
було... Вечори перед Святвечором пахли пряженим 
молоком і печеною картоплею. Кіт грівся біля те-
плої грубки. Пси в селі завивали на місячну повню. 
В дерев’яній діжі квасилась капуста, придавлена 
здоровечим каменем. Мама місила тісто на калачі. 
І благословляла хліб молитвою... 

Не було ні страху, ні холоду, ні зла. Бо поруч - мама 
й тато. А в хаті витає Дух Різдва. Зарум’янілі пам-
пухи, наче снігурі в білосніжжі, обкачані цукровою 
пудрою, красувались на почесному місці родин-
ного стола. З ікон, обрамлених вишиваними узо-
рами, дивились добрими очима святі. І, здавалося, 
сам Бог сидів поруч, коло печі грів руки й тішився 
людському щастю... 

Що можна порівняти з тим дивом Різдва? Із за-
тишком та радістю, що наповнювала серце? З 

тим духовним скарбом, що дарували батьки. І це 
досі тішить мене перед приходом Свят... 

Про що нагадують 
сніговики?

Коли з небесної скрині невидима рука висипає 
щедрими жменями біленькі тендітні сніжинки, 
неймовірна радість загорається в охололому камі́-
ні мого серця. Бачу їх то грайливими пустотливи-
ми дітлахами, то витонченими граційними бале-
ринами... Сніжинки... Незбагненне творіння Бога. 

Оживають у моїй уяві герої Ганса Крістіана Ан-
дерсена, Шарля Перро, братів Грімм... Чи то не в 
сніжну пору, під хрускіт морозу та потріскування 
жаринок, їм так писалось? 

Гірлянди виблискують на вікнах осель, вітри-
нах магазинів, арках, ліхтарях... Їх світло перели-
вається зі снігом. І хоча ця пора холодна, та в душі 
тепло. Бо скоро Різдво. 

Наче гриби з-під землі, виростають сніговики 
з морквяними носами, вугликами-очима і про 
щось нам нагадують, про щось таке, що ми знали 
колись, а потім забули... 

Височенні ялини красуються в зелених одяган-
ках, вигнались аж під самі хмари, хочуть бути 
ближче до зірок. Тримаю в руці шишку - дар цих 
дерев. Білочки невтомно бігають, «розфарбовую-
чи» рудими барвами білосніжжя... Ще одна істо-
рія ще однієї зими...

Неля ДРИБОТІЙ. 

Життєві сюжети

Зимові етюди

Квіти для коханої

Ненароджений ангел
- Чому, ну, чому мій син закохався в Уляну?! -

 товкла кулаком по столі Наталка.  
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Марина Бех-Романчук, яка 
спеціалізується у стрибках в 
довжину, стала найкращою 
спортсменкою року в Україні. 
Вона змінила у рейтингу мину-
лорічного переможця Дмитра 
Підручного. Другою стала лег-
коатлетка Ярослава Магучіх.

ТОп-10 найкращих 
спортсменів України 

2020 року:
1. Марина Бех-Романчук
2. Ярослава Магучіх
3. Олексій Новиков
4. Ольга Харлан
5. Дмитро Підручний
6. Михайло Романчук
7. Дар’я Білодід
8. Семен Новиков
9. Аліна Ягупова
10. Юлія Левченко

* * * * * 
Українки Лідія Гунько та 

Ірина Ліщинська на Кубку 
Європи з бобслею здобули 
бронзову нагороду. Це - перша 
нагорода в історії українсько-
го жіночого бобслею. Дівчат 
до змагань готував їх тренер, 
учасник Олімпійських Ігор-
2002, Олександр Іванишин.

* * * * * 

Українець Олександр Усик 
(18-0, 10 КО) дебютував у рей-
тингу суперважкого дивізіону. 
Він посів десяте місце у списку, 
замінивши болгарина Кубрата 
Пулєва, який минулого тижня 
програв нокаутом Ентоні Джо-
шуа.

Разом з тим, Олександр 
займає четверте місце в рей-
тингу позавагових категорій 
журналу The Ring, де його ви-
переджають Сауль Альварес, 
Наоя Іноуе і Теренс Кроуфорд.

Рейтинг у суперважкій 
вазі від The Ring 
виглядає так:

Чемпіон: Тайсон Ф'юрі
1. Ентоні Джошуа
2. Деонтей Вайлдер
3. Олександр Повєткін
4. Ділліан Вайт
5. Луїс Ортіс
6. Енді Руїс-молодший
7. Джозеф Паркер
8. Майкл Гантер
9. Оскар Рівас
10. Олександр Усик.

Жіноча збірна України вперше в 
історії стала чемпіоном Європи 
у командному багатоборстві зі 

спортивної гімнастики. 
І однією із зірок нашої команди була тернополян-

ка Анастасія Бачинська. Вона виступила у трьох видах 
програми: в опорному стрибку оцінка — 13,533 (5 міс-
це серед усіх учасниць фіналу), на брусах — 12,833 (7 
місце) і на колоді — 12,700 (2 місце).

У фіналі командного багатоборства українські гімнастки набрали 154.663 бали, випередив-
ши срібного призера європейської першості – збірну Румунії  на 0.167 бала.

Наш День10 Спортnday.te.ua

спортарена

«Зоря» стала останнім учас-
ником 1/4 фіналу Кубка Укра-
їни. У матчі четвертого кола 
луганчани мінімально обігра-
ли чернігівську «Десну».

Раніше до 1/4 фіналу Куб-
ка України вийшли «Верес» 
(Рівне), «Колос» (Ковалів-
ка), «Дніпро-1» (Дніпро), 
«Агробізнес» (Волочиськ) і 
«Олександрія» (Олександрія).

Також з цієї стадії розпоч-
нуть свої виступи «Динамо» і 
«Шахтар».

У результаті жеребкуван-
ня, яке відбулося в Києві у 
Будинку футболу, визначи-
лися такі пари 1/4 фіналу:
«Агробізнес» - «Шахтар»
«Верес» - «Зоря»
«Динамо» - «Колос»
«Дніпро-1» - «Олександрія»

Команди проведуть між 
собою один поєдинок. Матчі 
чвертьфіналу заплановані на 
3 березня 2021 року. Фінал 
нинішнього розіграшу відбу-
деться 12 травня в Тернополі.

Нагадаємо, чинним воло-
дарем Кубка України є "Дина-
мо", яке у фіналі в серії після-
матчевих пенальті обіграло 
полтавську "Ворсклу".

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулось же-
ребкування першого раунду плей-оф Ліги Чем-
піонів та Ліги Європи, де продовжують свою 
боротьбу за трофей дві українські команди – 
«Динамо» і «Шахтар», які посіли треті місця на 
груповому етапі Ліги Чемпіонів.

У жеребкуванні першого раунду плей-оф 
Ліги Чемпіонів брали участь вісім переможців 
груп, що були «сіяними», та вісім команд, які по-
сіли другі місця. Сіяні команди проведуть матчі 
у відповідь на своєму полі.

В 1/8 фіналу не могли зустрітися клуби з од-
нієї асоціації та клуби, які грали в одній групі.

У РЕЗУЛЬТАТІ ВИЗНАЧИЛИСя ТАКІ ПАРИ:
«Боруссія» М (Німеччина) – «Манчестер Сіті» 
(Англія)
«Лаціо» (Італія) – «Баварія» (Німеччина)
«Атлетіко» (Іспанія) – «Челсі» (Англія)
«РБ Лейпциг» (Німеччина) – «Ліверпуль»  
(Англія)
«Порту» (Португалія) – «Ювентус» (Італія)
«Барселона» (Іспанія) – «ПСЖ» (Франція)
«Севілья» (Іспанія) – «Боруссія» Д (Німеччина)
«Аталанта» (Італія) – «Реал» (Іспанія)

Перші матчі 1/8 фіналу мають відбутися 16, 
17, 23 і 24 лютого, матчі-відповіді – 9, 10, 16 і 17 
березня. Початок ігор – о 22:00 за київським ча-
сом.

Жеребкування 1/4, 1/2 та фіналу Ліги чемпіо-
нів відбудеться 19 березня. 

У кінці зими у Лізі Європи пройдуть матчі 1/16 
фіналу.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЖЕРЕБКУВАННя ВИЗНА-
ЧИЛИСя НАСТУПНІ ПАРИ:

«Динамо» (Україна) – «Брюгге» (Бельгія)
«Маккабі» (Ізраїль) – «Шахтар» (Україна)
«Вольфсбергер» (Австрія) – «Тоттенхем» 
(Англія)
«Реал Сосьєдад» (Іспанія) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англія)
«Бенфіка» (Португалія) – «Арсенал» (Англія)
«Црвена Звезда» (Сербія) – «Мілан» (Італія)
«Антверпен» (Бельгія) – «Рейнджерс» 
(Шотландія)
«Славія» Прага (Чехія) – «Лестер» (Англія)
«Pальцбург» (Австрія) – «Вільярреал» 
(Іспанія)
«Брага» (Португалія) – «Рома» (Італія)
«Краснодар» (Росія) – «Динамо» Загреб 
(Хорватія)
«янг Бойз»(Швейцарія) – «Байєр» (Німеччина)
«Мольде» (Норвегія) – «Хоффенхайм» 
(Німеччина)
«Гранада» (Іспанія) – «Наполі» (Італія)
«Лілль» (Франція) – «Аякс» (Нідерланди)
«Олімпіакос» (Греція) – «ПСВ» (Нідерланди)

Перші матчі 1/16 фіналу мають пройти 18 лю-
того, матчі-відповіді – 25 лютого. Поєдинки роз-
почнуться о 19:55 і 22.00, як і на груповому етапі.

Традиційно сіяні команди зіграють матчі у 
відповідь на своєму полі. На цьому етапі не мог-
ли зустрітися клуби з однієї асоціації, та клуби, 
які грали в одній групі Ліги Європи.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 26 
лютого. 

біАТлОН: і швидкість 
не та, і приціл збився

Українська збірна з біатлону не порадувала 
медалями і на 4 етапі Кубка світу, який пройшов 
17-20 грудня в австрійському Гохфільцені.

17 грудня - спринт (чоловіки). Українець Дмитро Підручний 
зумів чисто відстрілятися і посісти 6 позицію. Також свій най-
кращий результат у кар'єрі продемонстрував Антон Дудченко - 
20. Артем Прима також додав до своєї скарбнички залікові бали 
- він 39-й. Руслан Ткаленко та Богдан Цимбал опинилися поза 
межами ТОП-60. Перемогу в спринті здобув норвежець Стурла 
Легрейд, друге та третє місце посіли його співвітчизники - Йо-
ганнес Дале та Йоганнес Бо.

18 грудня - спринт (жінки). Україну у гонці представляли 
- Валентина Семеренко, Дар’я Блашко, Юлія Джима, Анастасія 
Меркушина та Олена Підгрушна.

Представниці Норвегії зайняли перші три місця. Найкращою 
з українок стала Дар'я Блашко, яка посіла 34 місце.

19 грудня - гонка переслідування (чоловіки). Перемогу здо-
був норвежець Стурла Легрейд, другим став француз Емільєн 
Жаклен. Трійку замкнув Йоганнес Бо. Серед українців найкра-
щим став Дмитро Підручний - 21 позиція. Антон Дудченко фіні-
шував 35, а Артем Прима - 39.

19 грудня - гонка переслідування (жінки). Україну у гонці 
представляли Дар'я Блашко, Юлія Джима та Анастасія Мерку-
шина. Виграла етап норвежка Тіріл Екгофф. Друге і третє місце 
розділили представниці Швеції Ганна Еберг і Ельвіра Еберг.

Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка з одним прома-
хом посіла 23 місце.

20 грудня - мас-старт (чоловіки). Україну представляв Дми-
тро Підручний, якій фінішував 24. Перемогу здобув німець Арнд 
Пайффер. Другим прийшов шведський спортсмен Мартін Понсі-
луома. Трійку замкнув норвежець Тар'є Бо.

20 грудня - мас-старт (жінки). До цієї гонки потрапила лише 
одна українка - Дар’я Блашко. Біатлоністка не демонструвала 
високу швидкість і, допустивши два промахи, посіла 23 місце.

Перемогу здобула норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн. Нор-
вежка Тіріл Екгофф та італійка Доротея Вірер посіли друге та 
третє місця відповідно. 

Тернопільська гімнастка – 
одна з найкращих у європі

єВРОКУбКи: З НАДієЮ НА ВЕсНУ

КУбОК УКРАїНи: боротьбу 
продовжують вісім команд
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Минулих вихідних у 
Тернополі відбувся 
цикл забігів Святих 

Миколаїв. Дистанція 
становила 5 км. Маршрут 
пролягав через Набережну 
Тернопільського ставу. 
Участь у заході взяли 
бігуни з Тернополя, Львова, 
Хмельницького та Вінницької 
і Київської областей.

Дійство провели з дотриманням 
усіх обмежувальних протиепідемічних 
заходів, тому до одного забігу допуска-
ли лише двадцять учасників. Всього 
відбулося 5 забігів з інтервалом 30 хв.

Участь у забігах Святих Микола-
їв взяли близько сотні тернополян, 
серед яких були як аматори, так і 
професіонали. Головною умовою для 
бігунів був святковий елемент одягу. 
Всі учасники отримали ексклюзивні 
фінішні медалі, смаколики та неймо-
вірний святковий настрій. 

Серед чоловіків, які подолали 
дистанцію 5 км та стали переможця-
ми: 1 місце – Чорній Назар – 18 хв 4 с; 
2місце – Денчук Олександр – 18 хв 43 
с, 3 місце – Гром’як Олександр – 18 хв 
46 с. Серед жінок перемогу здобули: 1 
місце – Шураєва Альона – 20 хв 39 с; 2 
місце – Масловська Наталя – 21 хв 13 
с; 3 місце – Гонта Оксана – 23 хв 22 с. 

Відкриття виставки 
відбулося 
напередодні 

Дня Святого Миколая. 
І це недарма. Адже 
мистецька подія, окрім 
естетичної, має на меті 
і благодійну мету. Із 44 
картин, які представила 
художниця, 37 робіт 
готові до різдвяного 
розпродажу. 20% від 
отриманих коштів будуть 
спрямовані на реалізацію 
проекту "я покажу тобі 
світ...",  метою якого є 
придбати спеціальний 
візок для активних 
прогулянок для дітей з 
інвалідністю вартістю 40 
тисяч гривень.

- Довкола так багато всього 
цікавого і захоплюючого, але 
є багато дітей, які через інва-
лідність бачать лише стіни 
свого помешкання. Наш чер-
говий проєкт "Я покажу тобі 

світ…" покликаний це зміни-
ти. Початкова маленька мета 
- придбати спеціальний візок 
з кріпленнями для активних 
прогулянок для дітей з інва-
лідністю. Ми передамо його у 
благодійний фонд «Карітас», 
де він буде доступний для ви-
користання всім, у кого є така 
потреба. З цим візком можна 
брати участь у біговому ма-
рафоні, їздити по лісових і 
гірських стежках, кріпити до 
велосипеда і навіть спустити-
ся з лижником зісніжної гори, 

- каже Сергій Кічула, ініціатор 
проєкту "Я покажу тобі світ... "

«Еволюція душі. 2020. Змова 
Купідонів» - вже п’ята вистав-
ка робіт художниці. Попередні 
були в Києві та Тернополі. 
Вона займається живописом з 
2012 року. Картини Крістіни є 
у приватних колекціях 8 кра-
їн світу. Вже напередодні ви-
ставки кілька робіт мисткині 
придбали колекціонери з-за 
кордону. 

Картини Крістіни Андоліні 
дуже яскраві, наповнені, гли-

бокі. Цікаві поєднання кольо-
рів і абстракції притягують 
погляд і спонукають до розду-
мів. У кожної – неординарна 
назва, яка дуже часто розкри-
ває по-новому концепцію кар-
тини. 

- Ця виставка особлива і на-
повнена душею, - зізнається 
художниця. –  2020 рік був не-
простим. Але сьогодні у цю пе-
редсвяткову пору, здається, у 
повітрі витають дива і можуть 
здійснитися всі найзаповіт-
ніші мрії. Кожна моя картина 

зачіпає глибинні нотки душі, 
вона сповнена любов’ю і пере-
живаннями. Тому я щиро пе-
реконана, що ці роботи допо-
можуть нам реалізувати нашу 
благодійну мету і зібрати кош-
ти на візок для дітей. 

У Тернопільському худож-
ньому музеї ви-
ставка тривати-
ме до 18 січня.

Книги, озвучені голосом 
відомого музиканта, 
подарували для 

тернопільських читачів

Нещодавно книжковий 
фонд Тернопільської 
обласної бібліотеки 

суттєво поповнився виданнями, 
надрукованими шрифтом Брайля. 
Відтепер у книгозбірні є більше 
можливостей задовольнити запити 
маленьких читачів з особливими 
потребами.

Це подарунок від Львівського обласного 
осередку ВГО «Українська спілка інвалідів – 
УСІ». Видання надруковані в рамках проєк-
ту «Книга, що долає бар’єри» за підтримки 
Українського культурного фонду. Вони міс-
тять рельєфно-крапковий і плоский шрифт, 
рельєфні малюнки, а також озвучену голо-
сом відомого пікардійця Ярослава Нудика 
версію в QR-коді.

Завдяки такому поєднанню ці книги є 
доступними для цілком незрячих і слабо-
зорих дітей, читачів з вадами слуху і опор-
но-рухового апарату, ментальними пору-
шеннями та інших. Бібліотека очікує ще на 
3 видання, які доопрацьовують.  

«ЕВОлЮція ДУші» 
ТА «ЗМОВА КУпіДОНіВ» 

від Крістіни Андоліні
Талановита тернопільська художниця презентувала свої 

яскраві та емоційні картини у художньому музеї

Юля 
ТОМЧишиН.

У Тернополі відбувся забіг 
святих Миколаїв

Близько сотні містян у яскравих костюмах 
подолали дистанцію 5 кілометрів
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 03.35 Енеїда.
06.30 М/ф «Рукавичка».
06.40 М/ф «Козлик Та Його Горе».
06.50 М/ф «Як Їжачок Шубку 

Мiняв».
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 Нашi грошi.
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.55, 23.40 Д/с «Боротьба за ви-

живання».
21.45 Спецпроєкт «Непоганий рiк».
22.35 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, 16.45, 19.30, 

04.25 «ТСН».
11.25, 13.15, 15.00 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.15 Х/ф «Сам вдома 4».
22.05, 02.30 Х/ф «Дитина Брiджит 

Джонс».
00.40 Х/ф «Дiамантова рука».

Iíòер
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 Iнте-

ром».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Нове життя».
14.50, 15.40 «Речдок».
16.30, 21.00 «Речдок. Особливий 

випадок».
18.00, 19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
23.50 Х/ф «Два Iвани».
03.15 М/ф «Дiд Мороз i сiрий вовк».
03.30 М/ф «Дванадцять мiсяцiв».
04.25 Х/ф «Вечори на хуторi побли-

зу Диканьки».

ICTV
03.45 Скарб нацiї.
03.55 Еврика!
04.05 Служба розшуку дiтей.
04.10 Факти.
04.30 Т/с «Вiддiл 44».
05.15 Громадянська оборона.
06.55, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
07.50, 09.15 Х/ф «Хоббiт: Несподiва-

на подорож».
08.45 Факти. Ранок.
11.45, 13.15 Х/ф «Хоббiт: Пустка 

Смога».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.30, 16.15 Х/ф «Хоббiт: Битва 

п`яти воїнств».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.05, 21.25 Т/с «Пес. Новорiчний 

пес».
22.35 Х/ф «Гудзонський яструб».
00.30 Т/с «Заклятi друзi».
03.15 Анти-зомбi.

ÑТБ
05.15, 05.50 Т/с «Коли ми вдома».
06.55, 08.15 Х/ф «Два капiтани».
09.35, 18.05 СуперМама.
13.30, 14.50 Т/с «Слiд».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.05 Х/ф «Джентльмени удачi».
22.45 Х/ф «Найчарiвнiша та найпри-

вабливiша».
00.30 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.20 Вар`яти.
09.00 Х/ф «Снiжнi пси».
11.00 Х/ф «Бiлий полон».
13.20 Хто зверху? (12+).
17.20, 19.00 Дiти проти зiрок.
20.50 Х/ф «Тернер i Хуч».
22.50 Х/ф «Полiцейський пес».
00.40 Т/с «Шлях чарiвника».
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 Зона ночi.

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

23.00, 02.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.40, 06.00 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 «Виноград», 1 i 2 с.
23.20 Т/с «Виноград».
01.30 Телемагазин.
02.50 Т/с «Ялинка на мiльйон».

ÍТÍ
06.10 Х/ф «Веселi Жабокричi».
07.50, 16.50, 20.50, 03.00 «Випадко-

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

02.30 «Свiдок».
09.00 Х/ф «Невиправний брехун».
10.30 Х/ф «Оцеола».
12.50 «Таємницi кримiнального 

свiту».
14.35, 02.00, 03.05 «Речовий доказ».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Х/ф «Бiнго Бонго».

00.35 «Легенди бандитської Одеси».
03.45 «Правда життя».
04.45 «Top Shop».

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Матрос Чижик».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
09.30 «Спогади».
10.30 «Моя правда».
11.20 Х/ф «Суперпограбування в 

Мiланi».
13.20 Х/ф «Перегони «Гарматне 

ядро».
15.10 Х/ф «Блакитна стрiла».
17.00 Х/ф «Дежа вю».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Зроби своєю».
02.00 «Академiя смiху».
02.55 «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.55 «ДжеДАI».
06.15 Х/ф «Земля, забута часом».
08.00 Х/ф «100 000 000 до н.е.» 

(16+).
09.45 Х/ф «Iкар».
11.20 Х/ф «Посилка».
13.15 «Загублений свiт».
18.15, 02.25 «Спецкор».
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Одеса».
23.40, 01.30 Т/с «Кiстки 8».
03.25 «Облом.UA».
04.30 «Цiлком таємно-2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

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 Рома - Баварiя (2014/15). Зо-
лота колекцiя Лiги чемпiонiв.

08.10 Ювентус - Наполi. Чемпiонат 
Iталiї.

10.15 Львiв - Зоря. Чемпiонат Укра-
їни.

12.00 Тоттенхем - Аякс. 1/2 фiна-
лу (2018/19). Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

13.50 Аякс - Тоттенхем. 1/2 фiна-
лу (2018/19). Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

15.55, 21.35 Класичнi матчi Лiги 
Європи.

16.50 Динамо (К) - Партизан 
(2017/18). Лiга Європи УЄФА.

18.40 Журнал «Man In The Middle». 
2 епiзод.

19.35 МЮ - Лейпцiг. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

22.45 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
23.40 Францiя - Хорватiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
01.45 Шахтар - Наполi (2017/18). 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
03.45 Монпельє - Лiон. Чемпiонат 

Францiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.05, 10.55 Енеїда.
06.30 М/ф «Iванко та воронячий 

цар».
06.40 М/ф «Котигорошко».
06.50 М/ф «Тредичiно».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 04.35 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10 

Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Гранд готель».
15.10, 22.00, 05.30 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
17.30 Д/с «Дикi тварини».
18.20 Д/с «Суперчуття».
19.25 Х/ф «Рiздвяний будиночок».
22.25 Х/ф «Додому на Рiздво» 

(початок).
23.50 Новорiчне привiтання Прези-

дента України.
00.00 Х/ф «Додому на Рiздво».
00.15 Х/ф «Груднева наречена».
01.40 Новорiчний концерт на 

UA:Перший. Нiна Матвiєнко 
та Дмитро Андрiєць.

02.40 Новорiчний концерт на 
UA:Перший. Iво Бобул.

03.40 Новорiчний концерт на 
UA:Перший. Анатолiй Гнатюк.

Êаíаë “1+1”
06.00, 09.25 «Життя вiдомих лю-

дей».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 «ТСН».
10.25 «Нiч хiтiв».
12.50 Х/ф «Дiамантова рука».
14.50 Х/ф «Сам вдома».
16.55 Х/ф «Сам вдома 2».
20.21, 00.00 «Новорiчний Вечiрнiй 

квартал 2020/2021».
23.45 «Новорiчне Привiтання з 

Новим 2021 роком».
00.50 «Новорiчний Вечiрнiй квар-

тал».
04.30 Концерт «Свiтське життя. 15 

рокiв».

Iíòер
07.00 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.30 Х/ф «Пригоди Паддiнгтона».
13.10 Х/ф «Карнавальна нiч».
14.35 Х/ф «Iван Васильович змiнює 

професiю».
16.20 Х/ф «Джентльмени удачi».
17.55 Х/ф «Самогонники».
18.15 Х/ф «Операцiя «И» та iншi 

пригоди Шурика».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Речдок. Новий рiк».
21.30, 00.00 «Мiсце зустрiчi. Новий 

рiк».
23.55 Новорiчне привiтання Прези-

дента України.
01.55 «На Iнтерi - Головна ялинка 

країни».
03.55 Х/ф «Пригоди Вєрки Сер-

дючки».
05.00 М/ф «Астерiкс i таємне 

зiлля».

ICTV
05.40 «На трьох».
07.35 Х/ф «Мишаче полювання».
09.15 Т/с «Пес».
12.00 Т/с «Пес. Новорiчний пес».
13.50 Х/ф «Полiцейська академiя».
15.30 Х/ф «Полiцейська академiя 2: 

Перше призначення».
17.00 Х/ф «Полiцейська академiя 

3: Знову на навчання».
18.30 Х/ф «Полiцейська академiя 

4: Громадянське патрулю-
вання».

20.00 Дизель-шоу: До зустрiчi Ново-
го року будь готовий! (12+).

23.55 Новорiчне привiтання Прези-
дента України.

00.00 Дизель-шоу до ранку.

ÑТБ
05.15, 05.30 Т/с «Коли ми вдома».
07.35 Звана вечеря.
15.55 Х/ф «Джентльмени удачi».
17.45 Х/ф «Самогонщики».
18.05 Х/ф «Пес Барбос та незви-

чайний крос».
18.20 Х/ф «Операцiя «И» та iншi 

пригоди Шурика».
20.15 Х/ф «Дiамантова рука».
22.15, 00.02 Х/ф «Iван Васильович 

змiнює професiю».
23.50 Новорiчне привiтання прези-

дента України В.А. Зелен-
ського.

00.00 З Новим Роком!
00.20 Х/ф «Новорiчний янгол».

Íоâий êаíаë
06.00 Хто зверху? (12+).
08.05, 10.00 Kids` Time.
08.10 М/ф «Мадагаскар 2».
10.05 М/ф «Мадагаскар 3».
12.00 М/ф «Заплутана iсторiя».
13.50, 17.00, 00.00 Вар`яти.
20.00 М/ф «Крижане серце».
22.00 Х/ф «Чаклунка».
23.50 Новорiчне привiтання Прези-

дента України Володимира 
Зеленського.

Êаíаë «Óêра¿íа»
09.00, 15.00 Сьогоднi.
09.30 Шоу братiв Шумахерiв. Ново-

рiчний дайджест.
12.00, 15.20 Т/с «Вiсiмнадцятирiч-

ний олiгарх».
16.15 Т/с «Втiкачi».
20.00 Новорiчна нiч на каналi 

Україна.
23.55 Поздоровлення Президента 

України Володимира Зелен-
ського з Новим роком!

00.00 Музична платформа: Краща 
пiсня року.

02.20 Великий Новорiчний Концерт.
03.10 Т/с «Виноград».
06.10 Зоряний шлях.

ÍТÍ
06.55 М/ф «Як козаки...»
08.15 Х/ф «Нерiвний шлюб».
11.25 Х/ф «Садко».

13.05 Х/ф «Раз на раз не випадає».
14.30 Х/ф «Бiнго Бонго».
16.30 «Випадковий свiдок».
18.20 «Правда життя».
19.00 «Свiдок».
20.10 Х/ф «Жандарм iз Сен-Тро-

пе».
22.00, 00.00 «Дискотека 80-х».
23.50 «Новорiчне привiтання Пре-

зидента України В. Зелен-
ського».

03.45 «Концерт Гарiка Кричевського 
«Поїхали».

Enter-фіëьм
05.10 Х/ф «Незнайко з нашого 

двору».
05.15 Кiнотрейлери.
07.10, 09.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.30 «Моя правда».
10.20 Х/ф «Шляхетний венецiа-

нець».
12.30 Х/ф «Сiнг-Сiнг».
14.40 Х/ф «Акваланги на днi».
16.10 Х/ф «Якщо є вiтрила».
17.30 Х/ф «Бiля тихої пристанi».
19.00 Т/с «Профайл».
03.10 «Зорянi долi».

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
06.25 «Загублений свiт».
13.45 Х/ф «Ера динозаврiв».
15.20 Х/ф «Пiвтора шпигуна».
17.25 Х/ф «Мiфiка: Завдання для 

героїв».
19.20 Т/с «Майже рай».
00.00 Х/ф «Кiнець свiту».
02.15 «Облом.UA».
03.15 «Цiлком таємно-2017».
04.55 «Зловмисники».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 03.30 

Топ-матч.
06.10 Арсенал - Порту (2008/09). 

Золота колекцiя Лiги чем-
пiонiв.

08.10 Рома - Ювентус. Чемпiонат 
Iталiї.

10.15 Десна - Рух. Чемпiонат Укра-
їни.

12.00 Барселона - Лiверпуль. 1/2 
фiналу (2018/19). Лiга чем-
пiонiв УЄФА.

13.50 Лiверпуль - Барселона. 1/2 
фiналу (2018/19). Лiга чем-
пiонiв УЄФА.

16.00 Огляд 1-ї половини сезону. 
Чемпiонат Iталiї.

16.55 Реал - Шахтар. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

18.40 Журнал Лiги чемпiонiв.
19.35 Севiлья - Iнтер. Фiнал 

(2019/20). Лiга Європи 
УЄФА.

21.45 Огляд групової стадiї. Лiга 
Нацiй УЄФА.

22.40 ПСЖ - Баварiя. Фiнал 
(2019/20). Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

00.50 Журнал Лiги Європи.
01.45 Україна - Швейцарiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
03.45 Шахтар - Динамо. Суперкубок 

України.
05.45 Програма передач.
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 02.55 Енеїда.
06.30 М/ф «Ходить Гарбуз По 

Городу».
06.40 М/ф «Iсторiя Про Дiвчинку, 

Яка Наступила На Хлiб».
06.50 М/ф «Колосок».
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 «Дикi тварини». Най-

сильнiшi.
18.55 Д/с «Неймовiрне мiсто». 

Сiнгапур.
19.55 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
00.05 Перша шпальта.
03.50 Д/ф «З України до Го-

лiвуду».
05.05 Бюджетники.

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

з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 

«ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих лю-

дей».
11.25, 13.15, 15.00 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.15 «Чистоnews».
20.20 Х/ф «Сам вдома 2».
22.50, 03.05 Х/ф «Щоденник Брiд-

жит Джонс».
00.50 Х/ф «Як украсти мiльйон».

Iíòер
03.45 Х/ф «Ласкаво просимо, або 

Стороннiм вхiд заборонено».
04.55, 05.00 «Телемагазин».
05.30, 22.00 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iн-

тером».
10.00, 18.00, 19.00, 03.05 «Стосу-

ється кожного».
10.55, 12.25 Т/с «Детектив Ре-

нуар».
12.00 «Новини».
13.35 Х/ф «Анжелiка, маркiза 

янголiв».
15.50 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випа-

док».
23.45 Т/с «Батькiвський iнстинкт».

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, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.20, 13.15 Х/ф «Живим чи 

мертвим».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30, 21.25 Т/с «Пес».
16.15 Х/ф «Пiслязавтра».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Бiльше нiж правда.
22.45 Т/с «Заклятi друзi».
02.55 Анти-зомбi.

ÑТБ
05.15, 05.40 Т/с «Коли ми вдома».
06.40 Х/ф «Два капiтани».
09.25, 18.05 СуперМама.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiд».
19.05 Детектор брехнi.
20.15, 22.45 Т/с «Одне серце на 

двох».
00.55 Мiстичнi iсторiї з П. Костi-

циним.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.20 Вар`яти.
10.50 Божевiльна зiрка.
12.50 Супер Топ-модель по-укра-

їнськи.
15.00 Х/ф «Вальхалла: Рагнарек».
17.00 М/ф «Заплутана iсторiя».
19.00 Х/ф «Снiжнi пси».
21.00 Х/ф «Бiлий полон».
23.30 Х/ф «Американський пирiг».
01.30 Х/ф «Прокляття».
02.55 Служба розшуку дiтей.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
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 «Все одно тебе дочека-

юся», 1 i 2 с.
23.20 Т/с «Все одно тебе дочека-

юся», 3 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Все одно тебе доче-

каюся».

ÍТÍ
04.45, 05.00 «Top Shop».
05.15 Х/ф «Повороти долi».
07.45, 16.50, 20.50, 02.45 «Випад-

ковий свiдок».
08.20 Х/ф «Знову невловимi».
10.50 Х/ф «Апачi».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.15 

«Свiдок».

12.50 «Таємницi свiту».
14.40, 03.15 «Речовий доказ».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Х/ф «Текумзе».
00.35 Х/ф «Полоненi сонця».
04.05 «Правда життя».

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Гуси-лебедi летять».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.00 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.50 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
12.50 Х/ф «Чорний тюльпан».
15.00 Х/ф «Бережiть жiнок».
17.20 Х/ф «Блакитна стрiла».
19.10 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.10 Т/с «Загадковi вбивства 

Агати Крiстi».
23.00 Х/ф «Необдуманий крок».
01.45 «Академiя смiху».
02.45 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.50 «ДжеДАI».
06.30 Т/с «Опер за викликом 4».
10.25 Х/ф «Випадковий шпигун».
12.15 Х/ф «Шанхайський полу-

день».
14.20 «Загублений свiт».
18.15, 02.20 «Спецкор».
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Оде-

са».
23.35, 01.25 Т/с «Кiстки 8».
03.20 «Облом.UA».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

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 Челсi - Ювентус (2012/13). 
Золота колекцiя Лiги чем-
пiонiв.

08.10 Лацiо - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
10.15 Мiнай - Динамо. Чемпiонат 

України.
12.00 ПСЖ - Барселона. 1/8 

фiналу (2016/17). Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

13.50 Барселона - ПСЖ. 1/8 
фiналу (2016/17). Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

15.55, 22.45 Журнал «Man In The 
Middle». 2 епiзод.

16.50 Наполi - Днiпро (2012/13). 
Лiга Європи УЄФА.

18.40 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
19.35 Лiверпуль - Боруссiя (Д). 

1/4 фiналу (2015/16). Лiга 
Європи УЄФА.

21.35 Класичнi матчi Лiги Європи.
23.40 Нiдерланди - Iталiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
01.45 Ювентус - Шахтар (2012/13). 

Золота колекцiя Лiги чем-
пiонiв.

03.45 Лiлль - Ренн. Чемпiонат 
Францiї.

05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 10.55, 03.35 Енеїда.
06.30 М/ф «Черевички».
06.40 М/ф «Чарiвнi окуляри».
06.50 М/ф «Нiкудишко».
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 Д/с «Суперчуття».
19.55, 23.40 Д/с «Боротьба за 

виживання».
21.45 Нашi грошi.
22.10 Д/с «Дикi тварини».
04.25 Д/ф «Хто створив Змiєвi 

вали?»

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, 16.45, 19.30, 

03.55 «ТСН».
11.25, 13.15, 15.00 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.15 «Чистоnews».
20.20 Х/ф «Сам вдома 3».
22.20, 02.10 Х/ф «Щоденник 

Брiджит Джонс 2: Межi ро-
зумного».

00.40 «Казкова Русь. Президенти 
удачi».

Iíòер
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 Iн-

тером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Нове життя».
14.50, 15.40 «Речдок».
16.30, 21.00 «Речдок. Особливий 

випадок».
18.00, 19.00, 03.05 «Стосується 

кожного».
20.00 «Подробицi».
23.50 Т/с «Хай говорять».

ICTV
03.40 Скарб нацiї.
03.50 Еврика!
04.00 Факти.
04.20 Т/с «Вiддiл 44».
05.00, 20.20 Громадянська обо-

рона.

06.50, 10.10 Бiльше нiж правда.
07.40, 02.55 Анти-зомбi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25, 16.15 Х/ф «Ледi-яструб».
16.25 Х/ф «Робiн Гуд: Початок».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
22.45 Х/ф «Афера Томаса Кра-

уна».
00.50 Т/с «Заклятi друзi».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.35 Х/ф «Два капiтани».
09.35, 18.05 СуперМама.
13.30, 14.50 Т/с «Слiд».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.05 Таємницi ДНК.
20.15, 22.45 Х/ф «Дiвчата».
23.00 Х/ф «Операцiя «И» та iншi 

пригоди Шурика».
00.55 Мiстичнi iсторiї з П. Костi-

циним.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.20 Вар`яти.
09.20 Х/ф «Школа супергероїв».
11.40 Х/ф «Нерв».
13.40 Хто зверху? (12+).
17.40, 19.00 Дiти проти зiрок.
20.40 Х/ф «Поклик предкiв».
22.40 Х/ф «Дрейф».
00.40 Т/с «Шлях чарiвника».
02.20 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 02.00 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 «Мама для Снiгуроньки», 

1 i 2 с.
23.20 Т/с «Мама для Снiгуроньки».
01.30 Телемагазин.

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Нi пуху, нi пера».
07.50, 16.50, 20.50, 02.25 «Випад-

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

01.55 «Свiдок».
09.00 Х/ф «Сто грамiв» для хоро-

бростi...»
10.35 Х/ф «Текумзе».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.45, 03.15 «Речовий доказ».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Х/ф «Оцеола».

00.35 «Легенди бандитської Оде-
си».

04.00 «Правда життя».
05.00 «Top Shop».

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Акваланги на днi».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
08.00, 09.55 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.45 Х/ф «Шляхетний венецiа-

нець».
12.50 Х/ф «Граф Монте-Крiсто».
16.15 Х/ф «Чекаю i сподiваюся».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства 

Агати Крiстi».
22.50 Х/ф «Полум`я».
01.35 «Академiя смiху».
02.40 «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф «Збиток».
08.05 Х/ф «Робокоп».
10.00 Х/ф «Робокоп 2».
12.15 «Загублений свiт».
18.15, 01.25 «Спецкор».
18.50, 02.15 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Ментiвськi вiйни. Оде-

са».
23.35, 00.30 Т/с «Кiстки 8».
02.45 «Облом.UA».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 19.15, 

21.25, 22.30, 01.30, 03.30, 
05.30 Топ-матч.

06.10 Селтiк - Барселона. 1/8 
фiналу (2007/08). Золота 
колекцiя Лiги чемпiонiв.

08.10 Лацiо - Аталанта. Чемпiонат 
Iталiї.

10.15 Александрiя - Днiпро-1. Чем-
пiонат України.

12.00 Реал - Ювентус. 1/2 фiналу 
(2002/03). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

13.50 Ювентус - Реал. 1/2 фiналу 
(2002/03). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

15.55 Класичнi матчi Лiги Європи.
16.50 Валенсiя - Базель. 1/4 фiна-

лу (2013/14). Лiга Європи 
УЄФА.

19.35 Реал - Iнтер. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

21.35 Журнал «Man In The Middle». 
2 епiзод.

22.45 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
23.40 Бельгiя - Iсландiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
01.45 Ман Сiтi - Шахтар (2019/20). 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
03.45 Монако - Реймс. Чемпiонат 

Францiї.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê Віâòороê28 грудня 29 грудня
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Поíедіëоê, 28 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 Єдина країна 
08.30 Древо
09.00 Час-Tайм
09.55 Добрі традиції
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.00 Хіт-парад
14.10 Межа правди
15.10 У фокусі Європа
15.40 Shift. Життя в цифрі
17.00 Древо
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.00 Єдина країна
21.30 Сільський календар
22.35 Добрі традиції
22.40 Х.ф. «Флірт зі звіром» +16
00.15 Час-Tайм

Віâòороê, 29 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 Сільський календар
08.00 На контролі
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
110.30 Т.с. «Травма» +16
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00 Добрі традиції
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Біжи, товстун, біжи» 
17.00 Древо
17.30 Смачна мандрівка
18.00 Т.с. «Травма» +16
19.30 Наші вітання 
20.00 Відкрита зона
20.30 Спогади
21.00 Машина часу
21.20 Добрі традиції
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф.«Шість дружин Генрі 

Лефея» +16

Ñереда, 30 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 Відкрита зона
08.00 Євромакс
08.30 Древо
08.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30 Т.с. «Травма» +16
11.15 Shift. Життя в цифрі 
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Заради кохання» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.00 Древо
17.30 Українські традиції
17.55 Добрі традиції
18.00 Т.с. «Травма» +16
19.30 Наші вітання 
20.00 Сім’я від А до Я
21.00 Спогади
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Алекс і Емма» +16 

Чеòâер, 31 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 Древо
09.00 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15 Майстер-клас з Н. Фіцич
11.30 Спогади
12.00 Хіт-парад
14.10 Х.ф.«Мертвий сезон» 
15.45 Добрі традиції 
17.00 Древо
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
19.55 Добрі традиції

20.00 Х.ф. «Секрет Санти»
21.35 Тіна Кароль.Знайти своїх
22.30 НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНЕ ШОУ 

«ЗАЛИШАЙСЯ ОНЛАЙН» 
01.00 Х.ф. «Секрет Санти»
02.30 Хіт-парад
04.00 Х.ф.«Мертвий сезон» 

П’яòíиця, 1 січíя
06.00, 09.30, 13.00 , 16.30 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00 , 14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.30 , 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Відкрита зона
08.00 Завтра-сьогодні
08.30 Древо
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
10.30 Т.с. «Травма» +16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади
12.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Дім шкереберть» 
116.00 Дитяча програма «Кіндер ШОУ»
17.00 Древо
17.30 Підсумковий огляд світових подій
18.00 НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНЕ ШОУ 

«ЗАЛИШАЙСЯ ОНЛАЙН» 
19.30 Наші вітання
20.00 Сільський календар
20.30 «ЗУНУ вітає з Новим роком та 

Різдвом Христовим!»
22.00 Єдина країна 
22.30 Добрі традиції
22.40 Х.ф.«Необачний» +16 
00.15 Час-Tайм
00.30 Підсумковий огляд світових подій

Ñóáоòа, 2 січíя
06.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт
07.00 Підсумковий огляд світових подій
07.35 Про нас 
08.00 Єдина країна
08.30 Завтра-сьогодні
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
09.30 Кіндер клуб
10.30 Про нас 
11.00 На контролі
12.00 Х.ф.«Різдвяна втеча-1» 
13.40 Х.ф.«Різдвяна втеча-2» 
15.10 Дитяча програма «Кіндер ШОУ»
15.30 Кіндер клуб
16.30 Те, що любиш 
17.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання 
19.00 Єдина країна
19.30 У фокусі Європа
19.55 Добрі традиції
20.10 Х.ф.«Заздрість» +16
21.50 Х.ф. «Кохання : інструкція із 

застосування» +16
00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф.«Різдвяна втеча»
03.30 Хіт-парад 
04.00 Х.ф.«Заздрість» +16

Íедіëя, 3 січíя
06.00 Огляд світових подій
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00 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 Божественної 

Святої Літургії з Архикате-
дрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.40 Те, що любиш
12.00 Дитяча програма «Кіндер ШОУ»
12.30 Кіндер клуб
14.00 Погляд зблизька
14.30 Сім’я від А до Я
15.30 Древо
16.00 Майстер-клас з Наталкою Фіцич
16.25 Добрі традиції
16.30 Завтра-сьогодні
17.00 Вікно в Америку 
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті. Тиждень
20.00 Огляд світових подій
20.30 Про нас
21.40 Добрі традиції
21.45 Древо
22.00 Х.ф.«Тринадцятий поверх» +16 
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень

Програма ТБ Наш День 13nday.te.ua

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Енеїда.
08.05 М/ф «Як козаки сiль купу-

вали».
08.15 М/ф «Як козаки на весiллi 

гуляли».
08.35 М/ф «Як козаки у футбол 

грали».
08.50 М/ф «Як козаки олiмпiйцями 

стали».
09.20 М/ф «Як козак щастя шу-

кав».
09.25 М/ф «Як козаки кулiш 

варили».
09.30 М/ф «Як козаки у хокей 

грали».
09.50 М/ф «Енеїда».
11.00 М/ф «Пастка для кицьок».
12.45 Х/ф «Рiздвяний будиночок».
14.25 Телепродаж.
15.00 Країна пiсень.
16.00 Новорiчний концерт на 

UA:Перший. Нiна Матвiєнко 
та Дмитро Андрiєць.

17.00 Новорiчний концерт на 
UA:Перший. Iво Бобул.

18.00 «Дивовижнi готелi - Життя за 
межами холу».

19.10 Х/ф «Додому на Рiздво».
21.00, 23.40, 02.00, 05.25 Новини.
21.25 Х/ф «Рiздвянi дзвiночки».
23.05 Д/с «Дикi тварини».
00.05, 02.20, 05.45 Аспекти.
00.10, 02.25, 05.50 Погода.
00.15 «Зворотнiй вiдлiк».
02.35 Суспiльна студiя.

Êаíаë “1+1”
06.40 «Концерт Наталiї Могилев-

ської «Весна».
08.05 «Концерт DZIDZIO «Super-

Puper».
09.45 «Королева ночi. Концерт Олi 

Полякової».
11.45 Х/ф «Чорний лицар».
13.40 Х/ф «Iван Васильович змiнює 

професiю».
15.30 «Новорiчний Вечiрнiй квартал 

2020/2021».
19.30 «ТСН».
20.15 «Вечiр прем`єр з Катериною 

Осадчою».
22.10 Х/ф «Джентльмени удачi».
23.55 Х/ф «Тiльки диво».
01.50 «Концерт Романа Скорпiона».
02.55 «Життя вiдомих людей».
05.10 «Свiтське життя».

Iíòер
06.15 Х/ф «Тато на Рiздво».
07.50 Х/ф «Подорож до Рiздвяної 

зiрки».
09.10 Х/ф «Рiздвяна пiдмiна».
11.10 Х/ф «Санта i Компанiя».
13.00 «Мiсце зустрiчi. Новий рiк».
17.40 Х/ф «Сiм`янин».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Кохання з першого 

погляду у Вiднi».
22.20 «На Iнтерi - Головна ялинка 

країни».
01.05 Х/ф «Це я».

02.35 «Подробицi» - «Час».
03.05 «Орел i решка. Чудеса свiту».
03.50 Х/ф «Сорочинський ярма-

рок».
05.10 Х/ф «За двома зайцями».

ICTV
05.20 Скарб нацiї.
05.30 Еврика!
05.35 Т/с «Копи на роботi».
07.25 М/ф «У пошуках Жар-птицi».
08.35 М/ф «Iлля Муромець i Соло-

вей-Розбiйник».
09.55 М/ф «Добриня Микитович i 

Змiй Горинович».
11.10 М/ф «Олешко Попович i 

Тугарин Змiй».
12.30 М/ф «Iван Княженко i Сiрий 

Вовк».
14.05 М/ф «Iван Княженко i Сiрий 

Вовк 2».
15.15 М/ф «Три богатирi на дале-

ких берегах».
16.30 Дизель-шоу.
21.00 Х/ф «За бортом».
22.55 Х/ф «Великий переполох у 

малому Китаї».
00.40 «На трьох».

ÑТБ
02.20 Х/ф «Пережити Рiздво».
03.40 Х/ф «Дюплекс».
05.10 Х/ф «Снiгопад».
06.45, 06.55 Т/с «Коли ми вдома».
07.55 Х/ф «Дiамантова рука».
09.50 Х/ф «Iван Васильович змiнює 

професiю».
11.35 Т/с «Спiймати Кайдаша».
23.25 За два кiлометри до Нового 

року.
01.10 Х/ф «Спокута».

Íоâий êаíаë
06.00, 00.20 Вар`яти.
09.00, 11.00 Kids` Time.
09.05 М/ф «Красуня i чудовисько».
11.05 М/ф «Вiдважна».
13.00 Х/ф «Володар перснiв: Брат-

ство персня».
16.20 Х/ф «Володар перснiв: Двi 

фортецi».
20.00 Х/ф «Володар перснiв: По-

вернення короля».
02.55 Служба розшуку дiтей.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.50 Новорiчна нiч на каналi 

Україна.
11.20 Т/с «Втiкачi».
15.10 Т/с «Сiм`я на рiк».
19.00, 03.20 Сьогоднi.
20.00 Х/ф «Сiм`я напрокат».
22.00 Т/с «Вiсiмнадцятирiчний 

олiгарх».
01.50 Т/с «Мама для Снiгуроньки», 

1 i 2 с.
04.10 Т/с «Мама для Снiгуроньки».
05.40 Реальна мiстика.

ÍТÍ
05.00 М/ф «Пригоди Буратiно».
06.25 М/ф «Новорiчна подорож».
07.35 М/ф «Як козаки...»

09.20, 01.40 «Випадковий свiдок».
11.40 Х/ф «Снiгова королева».
13.10 Х/ф «Жандарм iз Сен-Тро-

пе».
15.05 «Концерт гурту «ТIК».
16.30 «Свiдок».
17.40 Х/ф «Танцюрист диско».
20.15 Х/ф «Жандарм у Нью-Йор-

ку».
22.10 Х/ф «Дуже новорiчне кiно, 

або Нiч у музеї».
00.20 «Дискотека 80-х».
03.25 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя».
04.50 «Top Shop»

Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «Червоненька квiточка».
07.10, 09.00, 03.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.30 «Моя правда».
10.20 Х/ф «Фантоццi».
12.25 Х/ф «Фантоццi бере ре-

ванш».
14.00 Х/ф «Танцюй, танцюй».
16.40 Х/ф «Танцюрист диско».
19.20 Т/с «Профайл».
03.45 Кiноляпи.
04.35 Саундтреки.
05.25 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
08.05 «Загублений свiт».
13.00 Х/ф «I гримнув грiм».
14.55 Х/ф «Мiфiка: Темносил».
17.00 Т/с «Майже рай».
21.35 Х/ф «Вiтряна рiка».
23.35 Х/ф «Вбивство - не казка».
01.15 Т/с «Кiстки 8».
02.10 «Облом.UA».
03.15 «Цiлком таємно-2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Баварiя - Севiлья. Суперкубок 

УЄФА.
08.35 Динамо - Ворскла. Фiнал 

(2019/20). Кубок України.
11.35 Огляд 1-й половини сезону. 

Чемпiонат Францiї.
12.00 ФРН - СРСР. Фiнал (1972). 

Класичнi матчi Євро.
13.50 Шахтар - Реал. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
15.40, 21.25, 22.30, 01.30, 03.30, 

05.30 Топ-матч.
15.55 Журнал Лiги Європи.
16.50 Україна - Iспанiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
18.40 Огляд групової стадiї. Лiга 

Нацiй УЄФА.
19.35 Ференцварош - Динамо (К). 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
21.35 Журнал Лiги чемпiонiв.
22.45 Огляд 1-й половини сезону. 

Чемпiонат Iталiї.
23.40 Нiмеччина - Iспанiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
01.45 Шахтар - Челсi (2012/13). Зо-

лота колекцiя Лiги чемпiонiв.
03.45 ПСЖ - Мец. Чемпiонат Фран-

цiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.40, 

02.00, 05.25 Новини.
07.15 Книга-мандрiвка. Україна.
07.20 М/ф «Лежень».
07.30 М/ф «Як Петрик П`яточкiн 

слоникiв рахував».
07.40 М/ф «Як песик i кошеня 

мили пiдлогу».
07.50 М/ф «Iвасик-Телесик».
08.05 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
09.00 Божественна Лiтургiя Право-

славної Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української 

Греко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Рим-

сько-Католицької Церкви в 
Українi.

13.30 Архiмед. Володар чисел.
14.25 Телепродаж.
15.00, 01.05 Країна пiсень.
16.00 Новорiчний концерт на 

UA:Перший. Анатолiй Гна-
тюк.

17.00 «Дивовижнi готелi - Життя за 
межами холу».

18.10 Д/с «Неймовiрне мiсто». 
Сiнгапур.

19.05 Д/с «Масштабнi iнженернi 
помилки».

20.00 Д/с «Свiт дикої природи».
21.25 Д/с «Дикi тварини».
22.00 Д/ф «Северин Наливайко».
00.05 Д/ф «Сходи Якова».
02.20, 05.45 Аспекти.
02.25, 05.50 Погода.
02.35 Суспiльна студiя.

Êаíаë “1+1”
06.00 «Життя вiдомих людей».
09.00 «Лото-Забава».
09.30, 02.10 «Свiт навиворiт».
13.50 Х/ф «Сам вдома 5».
15.40 Х/ф «Сам вдома 4».
17.30 Х/ф «Сам вдома 3».
19.30, 05.15 «ТСН».
20.15 Х/ф «Три горiшки для По-

пелюшки».
22.00 Х/ф «Iван Васильович змiнює 

професiю».
23.50 Концерт «Свiтське життя. 

15 рокiв».

Iíòер
04.50 Х/ф «Замiж в Новий рiк».
06.50 М/ф «Як козаки в хокей 

грали».
07.05 Х/ф «Рiздвяна пiдмiна».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
12.00 Х/ф «Сiм`янин».
14.20 Х/ф «Кохання з першого 

погляду в Лапландiї».
16.10 Т/с «Детектив Ренуар».
18.15, 20.30 Т/с «Випробування 

невиннiстю».
20.00 «Подробицi».

22.20 Концерт «Стас Михайлов. 
Народний Корпоратив».

00.15 «Речдок».

ICTV
05.40 Скарб нацiї.
05.50 Еврика!
06.00 Факти.
06.25 Т/с «Копи на роботi».
08.10 Х/ф «Ледi-яструб».
10.20 Х/ф «Конан-варвар».
12.30 Х/ф «Робiн Гуд: Початок».
14.30, 22.05 Дизель-шоу.
16.50 Х/ф «Джунiор».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Полiцейська академiя 

3: Знову на навчання».
20.40 Х/ф «Полiцейська академiя 

4: Громадянське патрулю-
вання».

00.30 «На трьох».
03.10 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.50 Неймовiрна правда про зiрок.
08.05 Т/с «Ми бiльше нiж я».
11.45 Х/ф «Знахар».
14.15 СуперМама.
18.00 Хата на тата.
22.05 Х/ф «Кольє для Снiгової 

Баби».
23.50 Х/ф «Шлях крiзь снiги».

Íоâий êаíаë
06.00 М/с «Том i Джерi».
08.00 Дiти проти зiрок.
09.35, 11.35 Kids` Time.
09.40 М/ф «Крижане серце».
11.40 Х/ф «Чаклунка».
13.40 Х/ф «Фантастичнi тварюки i 

де вони мешкають».
16.10 Х/ф «Фантастичнi тварюки: 

Злочини Грiн-Де-Вальда».
19.00 Х/ф «Земля тролiв».
21.00 Х/ф «Земля тролiв: У пошу-

ках золотого замку».
23.00 Х/ф «Гретель i Гензель».
01.00 Вар`яти.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 19.00 Сьогоднi.
08.00, 05.50 Реальна мiстика.
10.10 Х/ф «Сiм`я напрокат».
12.00, 04.10 Х/ф «Весiльна сукня».
14.10 Т/с «Лабiринт».
18.00, 20.00 Фантастична нiч на 

каналi Україна.
22.00 Концерт Олi Полякової.
23.50, 02.15 Т/с «Все одно тебе 

дочекаюся».
01.45 Телемагазин.

ÍТÍ
05.50 Х/ф «Дама з папугою».
07.45 «Слово Предстоятеля».
07.50 «Будьте здоровi».
08.25 Т/с «Банкiршi».
11.55 Х/ф «Морозко».
13.30 Х/ф «Бiлi Роси».

15.15 Х/ф «Один шанс на двох».
17.20 Х/ф «Закони привабли-

востi».
19.00 Х/ф «Кримiнальний талант».
22.05 Х/ф «SuperАлiбi».
23.55 «Дискотека 80-х».
01.10 «Речовий доказ».

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Якщо є вiтрила».
07.10, 09.00, 02.50 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.30 «Моя правда».
10.20 Х/ф «Арсен Люпен».
12.45 Х/ф «Амелi».
15.05 Х/ф «Весна на Зарiчнiй 

вулицi».
16.55 Х/ф «Єсенiя».
19.25 Т/с «Профайл».
03.20 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.30 «ДжеДАI».
07.55, 01.00 «Загублений свiт».
12.30 Х/ф «День, коли Земля 

зупинилась».
14.15 Х/ф «Мiфiка: Залiзна ко-

рона».
16.10 Х/ф «Морський пiхотинець».
17.55 Х/ф «Морський пiхотинець 

2».
19.50 Х/ф «Морський пiхотинець 

3».
21.35 Х/ф «Морський пiхотинець 

4».
23.10 Х/ф «Тавро».
02.00 «Облом.UA».
02.35 «Цiлком таємно-2017».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 11.15, 15.40, 

18.45, 21.25, 01.30, 03.30, 
05.30 Топ-матч.

06.10 Мiлан - Реал (2010/11). Зо-
лота колекцiя Лiги чемпiонiв.

08.10 Iнтер - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
10.20, 17.55 Журнал «Man In The 

Middle». 3 епiзод.
11.30 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
12.00 Iрландiя - СРСР (1988). Кла-

сичнi матчi Євро.
13.50 МЮ - Лейпцiг. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
15.55 Live. Аталанта - Сассуоло. 

Чемпiонат Iталiї.
18.55 Live. Беневенто - Мiлан. 

Чемпiонат Iталiї.
20.55 Огляд 1-ї половини сезону. 

Чемпiонат Францiї.
21.40 Live. Ювентус - Удiнезе. 

Чемпiонат Iталiї.
23.40 Україна - Нiмеччина. Лiга 

Нацiй УЄФА.
01.45 Iнтер - Кротоне. Чемпiонат 

Iталiї.
03.45 Ланс - ПСЖ. Чемпiонат 

Францiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 01.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.40, 

02.00, 05.25 Новини.
07.15 Книга-мандрiвка. Україна.
07.20 М/ф «Курка, яка несла всяку 

всячину».
07.30 М/ф «Капiтошко».
07.40 М/ф «Повертайся, Капiто-

шко!»
07.50 М/ф «Оленятко Бiлi рiжки».
08.05 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
09.05 Вiдтiнки України.
09.35 Музеї. Як це працює.
10.05 Х/ф «Рiздвяний будиночок».
11.50 Х/ф «Додому на Рiздво».
13.25 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Новорiчний концерт на 

UA:Перший. Iво Бобул.
17.00 «Дивовижнi готелi - Життя за 

межами холу».
18.10 Х/ф «Книга Буття. Створення 

свiту».
20.00, 21.25 Д/с «Дикi тварини».
22.00 Х/ф «Поїздка в Сiетл».
00.05 Д/ф «Веронськi скарби».
02.20, 05.45 Аспекти.
02.25, 05.50 Погода.
02.35 Суспiльна студiя.

Êаíаë “1+1”
06.00 «Життя вiдомих людей».
10.00 «Свiт навиворiт».
13.25, 15.45, 18.00, 20.15 «Новорiч-

ний Вечiрнiй квартал».
19.30, 05.30 «ТСН».
23.15, 00.15 «Свiтське життя».
01.15 «Королева ночi. Концерт Олi 

Полякової».
03.05 «Концерт Наталiї Могилев-

ської «Весна».
04.15 «Концерт DZIDZIO «Super-

Puper».

Iíòер
07.00 М/ф «Дiвчинка i зайцi».
07.10 Х/ф «Санта i Компанiя».
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Зимовий замок».
12.40 Т/с «Заради любовi я все 

зможу!»
16.20 Х/ф «Кохання з першого 

погляду у Вiднi».
18.10 Х/ф «Кохання з першого 

погляду в Iндiї».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Кохання з першого 

погляду в Лапландiї».
22.20 «Новорiчний концерт Хору 

Турецького».
00.10 Х/ф «Замiж в Новий рiк».
02.10 «Подробицi» - «Час».
02.40 «Орел i решка. Чудеса свiту».

03.30 Х/ф «Це я».

ICTV
05.40 Скарб нацiї.
05.50 Еврика!
05.55 Т/с «Копи на роботi».
07.45 Х/ф «Король Ральф».
09.20 Х/ф «Невдахи».
11.00, 22.25 Дизель-шоу.
13.35 Х/ф «Гудзонський яструб».
15.20 Х/ф «Дев`ять ярдiв».
17.00 Х/ф «Дев`ять ярдiв 2».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Полiцейська академiя».
20.50 Х/ф «Полiцейська академiя 

2: Перше призначення».
00.45 «На трьох».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.00 Неймовiрна правда про зiрок.
12.20 Х/ф «Новорiчний янгол».
14.15 Т/с «Одне серце на двох».
18.00 Хата на тата.
22.35 Х/ф «Зимовий сон».
00.40 Х/ф «Вiлла розбрату, або 

Танець сонячного затем-
нення».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.05 М/с «Том i Джерi».
07.20 Вар`яти.
07.50, 10.00 Орел i решка.
12.10 М/ф «Том i Джерi i чарiвник 

країни Оз».
13.20 Х/ф «Гарi Поттер i Дари 

смертi. Частина 1».
16.10 Х/ф «Гарi Поттер i Дари 

смертi. Частина 2».
19.00 Х/ф «Фантастичнi тварюки i 

де вони мешкають».
21.20 Х/ф «Фантастичнi тварюки: 

Злочини Грiн-Де-Вальда».
00.20 Х/ф «Тернер i Хуч».
02.30 Зона ночi.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.30 Реальна мiстика.
10.00 Т/с «Дiда Мороза не буває».
13.50 Т/с «Нiма», 1 i 2 с.
15.00, 19.00, 03.20 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Нiма».
17.50 Т/с «Незабута», 1 i 2 с.
20.00 Т/с «Незабута».
22.45 Т/с «Здрастуй, сестра», 

1-3 с.
02.15 Т/с «Здрастуй, сестра».
03.40 Т/с «Сiм`я на рiк».

ÍТÍ
05.50 М/ф «Дванадцять мiсяцiв».
06.50 Х/ф «Трест, який лопнув».
10.50 Х/ф «Дежа вю».
12.55 Х/ф «Жандарм у Нью-Йор-

ку».
14.50, 03.35 «Випадковий свiдок».
19.00 Х/ф «Бiлi Роси».
20.45 Х/ф «Закони привабли-

востi».

22.25 Х/ф «Один шанс на двох».
00.30 «Дискотека 80-х».
03.40 «Речовий доказ».
04.00 «Легенди бандитського Ки-

єва».
04.50 «Top Shop».

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Дежа вю».
05.50 Кiнотрейлери.
07.10, 09.00, 03.30 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.30 «Моя правда».
10.20 Х/ф «Перегони «Гарматне 

ядро».
12.10 Х/ф «Синьйор Робiнзон».
14.20 Т/с «Циган».
20.40 Т/с «Профайл».
04.00 Кiноляпи.
05.00 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.30, 09.05 «ДжеДАI».
10.05, 01.10 «Загублений свiт».
13.05 Х/ф «Медовий мiсяць у 

Вегасi».
15.00 Х/ф «Мiфiка: Некромант».
16.55 Х/ф «Охоронець».
19.00 Х/ф «Три днi на втечу».
21.40 Х/ф «Сек`юрiтi».
23.30 Х/ф «Кривавий орел».
02.10 «Облом.UA».
02.35 «Цiлком таємно-2017».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 18.40, 

19.25, 01.30, 03.30, 05.30 
Топ-матч.

06.10 Ман Сiтi - Тоттенхем. 1/4 
фiналу (2018/19). Лiга чем-
пiонiв УЄФА.

08.10 Наполi - Аталанта. Чемпiонат 
Iталiї.

10.15 Олiмпiк - Александрiя. Чем-
пiонат України.

12.00 Нiдерланди - СРСР (1988). 
Класичнi матчi Євро.

13.50 Реал - Iнтер. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

15.55 Огляд групової стадiї. Лiга 
Нацiй УЄФА.

16.50 Лiверпуль - Наполi (2010/11). 
Лiга Європи УЄФА.

18.55 Чемпiонат Iталiї. Передмова 
до туру.

19.35 МЮ - ПСЖ. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

21.25 Огляд 1-й половини сезону. 
Чемпiонат Iталiї.

22.15 Огляд 1-й половини сезону. 
Чемпiонат Францiї.

22.45 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
23.40 Швецiя - Португалiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
01.45 Рома - Шахтар. 1/8 фiналу 

(2010/11). Золота колекцiя 
Лiги чемпiонiв.

03.45 Марсель - Сент-Етьєн. Чем-
пiонат Францiї.

05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Íедіëя

Ñóáоòа1 січня

3 січня

2 січня

ТТБ

Поíедіëоê, 28 грóдíя
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 17.00, 20.40, 21.00 Новини 
9.10 Д/ц «Дикі тварини «
10.05 Т/с «Історії великого кохання»
11.05 Енеїда 
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Веселі саморобки
15.05 Додолики 
15.15 Веселі саморобки
15.25 М/ф «Братик Кролик та Бра-

тик Лис» 
15.35 М/ф «Будиночок для Равлика» 
15.45 Лайфхак українською 
15.55 Д/ф «Клітка для двох»
17.15, 22.40 Книга-мандрівка. Україна. 
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
17.45, 18.05 TEDxKyivWomen 2019: 

Bold+Brilliant.«Чого може на-
вчити дружба з бездомними» 

18.30 Освітній маркер
18.40 Як обїхати Європу автостопом за 

100 євро? Доступно Євротур.
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Наші гроші 
20.15 ЗміниТи
20.55 ЕкоЛюди
21.25 Загадки чернівецьких атлантів
21.35 Шерифи для нових громад 
21.45 Т/с «Історії великого кохання» 

Віâòороê , 29 грóдíя
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 17.00, 20.40, 21.00 Новини
9.10 Д/ц «Дикі тварини « 
10.05 Т/с «Історії великого кохання»
11.05 Енеїда 
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Піщана казка 
15.05 Додолики 
15.15 М/ф «Дерев’яні Чоловічки» 
15.25 М/ф «Було скучно»
15.35 М/ф «Ватажок»
15.45 Лайфхак українською 
15.55 Д/ф «Хто створив Змієві Вали?» 
17.15, 18.30, 21.40, 22.40 Книга-мандрів-

ка. Україна. 
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
17.45, 18.05 TEDxKyiv 2018
18.50 Край пригод 
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
20.15 ЗміниТи
20.30 Еко-люди
21.25 Слід шахт 
21.45 Т/с «Історії великого кохання»

Ñереда, 30 грóдíя
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 17.00, 20.40, 21.00 Новини 
9.10 Д/ц «Дикі тварини «
10.05 Т/с «Історії великого кохання»
11.05 Енеїда 
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Веселі саморобки
15.05 Додолики 
15.15 М/ф «Дерево і кішка «
15.25 М/ф «Ватажок» 
15.30 М/ф «Ведмедик і той,хто живе 

в річці» 
15.45 Кіношкола вдома 
15.50 Д/ф «Бальний король» 
17.15, 18.25, 21.35, 22.40 Книга-мандрів-

ка. Україна
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
17.45, 18.05 TEDxKyiv 201818.30 Освітній 

маркер
18.40 ЗаАрхівоване 
18.50 Недалечко
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Крим .Реалії 
20.15 StopFakeNews 
20.30 Еко-люди
21.25 Слід шахт 
21.45 Т/с «Історії великого кохання» 

Чеòâер, 31 грóдíя
7.00, 8.00, 9.00, 17.00, 21.00 Новини
9.10 Д/ц «Дикі тварини «
10.05 Т/с «Історії великого кохання»
11.05 Енеїда 
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Піщана казка 
15.05 Додолики 
15.15 М/ф «Горщик-Сміхотун»
15.25 М/ф «Бегемот та Сонце» 
15.35 М/ф «Велика Подорож»

15.45 Лайфхак українською 
16.00 Д/ф «З України до Голлівуду»
17.15, 18.40 Книга-мандрівка. Україна
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
17.45 Д/ф «Хто створив Змієві Вали?»
18.50 Street Схід 
19.15 ЗміниТи
19.25 Пліч -о-пліч 
19.40 ВУКРАЇНІ 
21.55 Земля, наближена до неба
22.10 Д/ц «Супер - чуття»

 П’яòíиця, 01 січíя
6.30, 8.05, 12.45, 19.45 Пліч -о-пліч 
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новини
8.35 Д/ц Планета інновацій
9.10 Д/ф « Світ дивовижних тварин « 
10.05 Х/ф»Принц за сімома морями
11.30 Буковинські загадки
11.55 Енеїда
13.05 Разом
13.35 На східному фронті
14.55 Ок, я тобі поясню
15.00 Веселі саморобки 
15.05 Додолики 
15.15 М/ф «Вересковий Мед» 
15.45 Кіношкола вдома
16.00 Спецпроєкт «Непоганий рік» 
16.45 Х/ф «Мої думки тихі» 
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ. Особистості
19.15 Відтінки України 
20.05 Життя післязавтра
21.30 Люди Є 
21.40 Загадки чернівецьких атлантів
21.45 Роздивись 
22.05 Буковинські загадки 
22.10 Д/ц «Масштабні інженерні по-

милки» 

 Ñóáоòа, 02 січíя
7.00, 8.00,  9.00 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.7.30 Д/ц 

«Світ дикої природи»
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ
9.10 Д/ф « Світ дивовижних тварин « 
10.05 Х/ф «Мої думки тихі» 
11.55 Енеїда
12.45, 16.40 Пліч - о- пліч 
13.35 Я вдома
14.00 Лайфхак українською 
14.20 Веселі саморобки
14.30 М/ф «Братик Кролик та Бра-

тик Лис» 
14.35 М/ф «Двоє Справедливих Курчат»
14.45 М/ф «Дивне Китеня» 
14.55 М/ф «Грицькові Книжки» 
15.05 М/ф «Було скучно» 
15.15 Додолики 
15.25 «Шо? Як? « 
15.50 Пліч - о- пліч 
16.00 Маршрутом змін 
16.15 Антропологія 
17.00 Х/ф «Лісова пісня» 
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості 
19.15 Відтінки України 
20.10 100 років ізоляції
21.05 Т/с»Вердикт історії» 
22.05 Розсекречена історія

Íедіëя, 03 січíя 
67.00, 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 Православної 

Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української Гре-

ко-Католицької Церкви 
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-Ка-

толицької Церкви в Україні 
13.30 Відтінки України 
14.00 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобі поясню
14.20 Веселі саморобки
14.30 М/ф «Бегемот та Сонце»
14.35 М/ф «Війна Яблук Та Гусені» 
14.45 М/ф «Де Ти, Мій Кінь?» 
14.55 М/ф «День, Коли Щастить» 
15.05 М/ф «Ведмедик і той,хто живе 

в річці» 
15.15 Додолики 
15.25 «Шо? Як? « 
15.50 Невідомі Карпати
16.05 Еко-люди 
16.40, 19.00 Пліч -о-пліч
17.00 Х/ф « Яків «
18.30 Крутий заміс
19.15 Обличчя , 
21.05 Д/ф «Вердикт історії» 
22.05 Д/ц «Масштабні інженерні по-

милки»
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Різдвяний піст в 
цьому році почався 
в кінці листопада і 

закінчиться перед Різдвом. 
Цей сорокаденний піст 
- один з найтриваліших 
і суворих. Сьогодні ми 
підготували добірку страв 
для тих, хто дотримується 
обмежень у їжі або ж 
має намір не вживати 
скоромного в окремі дні. 
Смачних пісних страв 
набагато більше, ніж 
видається на перший 
погляд! Це і супи, і пироги, 
і навіть десерти.

ТУРЕцЬКий сУп-пЮРЕ 
З ЧЕРВОНОї сОЧЕВиці 

(«МЕРДжиМЕК ЧОРбАси»)

ПОТРІБНО: червона сочевиця 
— 1 склянка, вода — 1 л, ріпчас-
та цибуля — 1 шт., морква — 1 
шт., гарбуз — 200 г, червоний пе-
рець — 0,5 ч. л. (або за смаком), 
лимонний сік, борошно, аджи-
ка, томатна паста, куркума, зіра, 
сіль, олія для смаження (не в піст 
краще брати вершкове масло).

ПРИГОТУВАННя: цибулю по-
чистити, порізати півкільцями, 
обсмажити на олії (чи вершково-
му маслі). Посипати куркумою. 
Потім додати одну столову лож-
ку борошна. Гарненько обсма-
жити, додати червоний перець, 
томатну пасту і зіру. Переміша-
ти. Нарізати шматочками мор-
кву і гарбуз і додати на сково-
рідку до цибулі. Протушкувати. 
Сочевицю промити та додати на 
сковорідку до овочів. Все про-
тушкувати протягом десяти хви-
лин. Викласти вміст сковороди в 
каструлю і залити водою. Дове-
сти до кипіння, додати сіль і ва-
рити, поки сочевиця не зм’якне.  
Коли сочевиця та овочі готові, 
подрібнити до стану пюре за до-
помогою блендера. Додати лож-
ку лимонного соку. Перемішати. 
Приготувати соус. Обсмажити на 
вершковому маслі чайну ложку 
червоного перцю, ложку папри-
ки та ложку аджики. Додати соус 
в суп. Подавати цей неймовірно 
ароматний суп слід гарячим і зі 
шматочком лимона.

НЕТРАДиційНА КАРТОпля 
З гРибАМи ВіД 

єВгЕНА КлОпОТЕНКА

ПОТРІБНО: 6 шт. картоплі, 100 
г оливкової олії (не в піст мож-
на використовувати вершкове 
масло), 150 г глив, 1 цибулина, 1 
зубчик часнику, сіль і перець за 
смаком, 2 гілочки розмарину.

ПРИГОТУВАННя: розігрійте 
духовку до 180 градусів. Одну 
цибулину і один зубчик часни-
ку очистіть і поріжте невели-
кими шматочками. У пательні 
розігрійте 20 г олії (або масла) і 
обсмажте часник та цибулю до 
прозорості. Викладіть до патель-
ні гливи, попередньо порізавши 
їх ножем або просто порвавши 
руками. Обсмажуйте на серед-
ньому вогні, поки вони повністю 
не приготуються. Гриби повинні 
стати м'якими. Після приготу-
вання грибну піджарку відстав-
те вбік. Картоплю добре про-
мийте. Очищати її не потрібно. 
Розріжте вздовж на дві частини, 
після чого кожну половинку на-
ріжте поперек на тонкі часточки, 
завтовшки близько 2-3 мм. При-
тримуйте половинки картоплі 
по краях, щоб вона не розпалася. 
Акуратно викладіть картоплю 
до форми для запікання або на 
деко, застелене пергаментом, 
так щоб порізані половинки не 
розпалися. Посоліть картоплю 
за смаком. У невеликій каструлі 
або сотейнику розтопіть олію 
(чи вершкове масло), що зали-
шилась (80 г) на маленькому 
вогні. Якщо берете масло, то 
стежте уважно, воно має тільки 
розтанути, але не закипіти. Рів-
номірно полийте картоплю. З гі-
лочок розмарину обірвіть листя 
і посипте на картоплю - це до-
дасть їй неповторного аромату. 
Запікайте картоплю в розігрітій 
духовці протягом 35-40 хвилин. 
Готовність картоплі можна пе-
ревірити ножем - вона має ста-
ти м'якою. Дістаньте з духовки і 
посипте зверху смаженими гри-
бами. Подавайте на стіл страву 
гарячою.

КУс-КУс З ОВОЧАМи

ПОТРІБНО: 200 г кус-кусу, 1 
маленький корінь селери, 1 ве-
лика морквина, 1 цибулина, 100-
150 г спаржевої квасолі (можна 
заморожену), по 100 г зеленого 
горошку та кукурудзи (взимку 
краще заморожені, та можна й 
консервовані), оливкова олія, 
сіль, дрібка цукру, суміш перців 
мелена, карі, куркума.

ПРИГОТУВАННя: спаржеву 
квасолю закинути в окріп (не 
розморожувати!), дати закипіти, 
проварити 3 хвилини й одразу 

ж відкинути на сито та облити 
холодною водою. Горошок та 
кукурудзу розморозити. Селеру 
нарізати не надто маленькими 
кубиками й обсмажити на олив-
ковій олії до м’якості. Покласти 
нарізані довільно цибулю та 
моркву. Смажити все разом 2-3 
хвилини, періодично помішу-
ючи. Додати в сковорідку під-
готовлені горошок, кукурудзу 
та спаржеву квасолю. Все посо-
лити, поперчити, присмачити 
цукром та спеціями, ретельно 
перемішати. Тушкувати овочі 
3-5 хвилин. Всипати кус-кус і 
готувати хвилину-дві, постійно 
помішуючи (всі крупинки ма-
ють просочитися олією та соком 
від овочів). Влити приблизно 
склянку гарячої води, довести 
до кипіння й зменшити вогонь 
до мінімуму. Накрити кришкою 
та готувати страву доти, доки 
кус-кус не вбере в себе всю ріди-
ну. Подавати страву гарячою в 
глибоких піалах.

КВАсОлЕВі КОТлЕТи

ПОТРІБНО: червона квасоля 
— 100 г, варена картопля — 150 
г, сушені гриби або печериці — 
100 г, вівсяне борошно — 2 ст.л., 
сіль — 1 ч.л., часниковий поро-
шок — ½ ч.л. (або трохи подріб-
неного часнику), мелений корі-
андр  — ½ ч.л., чорний перець 
— ¼ ч.л., олія — 10 г.

ПРИГОТУВАННя: квасолю і 
гриби замочіть в окропі , потім 
відваріть окремо до готовно-
сті. Варену картоплю натріть на 
крупній тертці. Варену квасолю 
подрібніть разом з грибами в 
блендері, з’єднайте з картоплею, 
додайте спеції і вівсяну муку. Пе-
ремішайте, сформуйте котлети.  
Обсмажити в невеликій кілько-
сті масла або на антипригарній 
сковорідці. 

бУлгУР З ВишНяМи і 
ТОМАТАМи

ПОТРІБНО: 200 г булгуру, 50 
г сухої вишні, 1 помідор (вели-
кий), 1 ст. л. оливкової олії, 3-4 
гілочки м'яти за смаком, сіль, 
перець.

ПРИГОТУВАННя:  булгур від-
варіть в підсоленій воді до го-
товності відповідно до інструк-
ції на упаковці. Відкиньте на 

друшляк і заправте оливковою 
олією. Томат поріжте дрібними 
кубиками і додайте до булгуру. 
Вишню промийте і теж додайте 
в каструлю. Листочки м'яти ві-
докремте від стебел (3-4 гілоч-
ки), дрібно порубіть і додайте в 
каструлю. Добре перемішайте, 
за необхідності додайте сіль і 
перець за смаком. Сушена виш-
ня і свіжі томати в поєднанні з 
м’ятою дають приголомшливий 
ефект.

цибУлЕВий КОНфіТЮР

ПОТРІБНО: 1 кг цибулі, 300 г 
цукру, 200 г меду, 50 г соняшни-
кової олії, 25 мл яблучного оцту, 
сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННя: цибулю 
дрібно наріжте. Обсмажте на 
добре розігрітій олії, поки вона 
не розм'якне. Додайте оцет - він 
також допомагає розм'якшити 
цибулю і додатково надає кон-
фітюру кислинки. Добре пере-
мішайте і томіть цибулю на не-
великому вогні ще 15 хвилин. 
Додайте цукор, перемішайте, 
почекайте, поки він розтане. 
Додайте мед і добре перемішай-
те. Томіть суміш на маленькому 
вогні, поки цибуля не стане про-
зоро-коричневою. Цибулевий 
конфітюр готовий! Найкраще 
смакує до печінкового паштету,  
доброго шматка смаженого м’я-
са або сиру брі чи камамбер.

МЕДОВО-гРУшЕВий 
пісНий пиРіг 

ПОТРІБНО: 1 склянка цукру, 
1 склянка води, 2 ст. л. меду, 1 ч. 
л. соди, 1 ч. л. лимонної кислоти, 
1/4 склянки подрібнених горі-
хів, 0,5 склянки олії, 1,5-2 склян-
ки борошна, щіпка кориці або 
коріандру, приблизно 3-4 груші. 

ПРИГОТУВАННя: змішати цу-
кор з водою і додати трохи олії, 
підігріти рідину і додати мед. 
Розмішати, щоб цукор і мед роз-
чинилися. Додати соду, лимонну 
кислоту, корицю, горіхи, подріб-
нені до стану борошна, і борош-
но. Борошна потрібно стільки, 
щоб тісто нагадувало густу сме-
тану. Груші почистити, нарізати 
кубиками і додати у тісто. Вили-
ти тісто у форму. Випікати 30-35 
хвилин при 200 градусах.

шОКОлАДНО-МАННий МУс 

ПОТРІБНО: вода – 600 мл, 
манка – 4 ст. л., цукор – 6 ст. л., сік 
половини лимона, гірка плитка 
шоколаду. 

ПРИГОТУВАННя: закип'яти-
ти воду, тонкою цівкою, постій-
но помішуючи. Всипати манку. 
Проварити кілька хвилин до 
загустіння. Додати шоколад, 
трохи більшу частину плитки. 
Перемішати. Далі додаємо цукор 
і сік лимона. Знімаємо з вогню. 
Збиваємо блендером до повітря-
ності. Отриману шоколадну масу 
розкладаємо в креманки та помі-
щаємо в холодильник на 2 годи-
ни, можна більше. Перед подачею 
прикрасити тертим шоколадом. 

яблУЧНі КЕКси З КУРАгОЮ

ПОТРІБНО: борошно (200 г), 
цукор (100-150 г), розпушувач 
(1,5 ч.л.), кориця (1 ч.л.), олія 
(4 ст.л.), яблучне пюре (250 г), 
курага (жменя). 

ПРИГОТУВАННя: курагу дріб-
но порізати. Борошно, цукор, роз-
пушувач, корицю і курагу змішати 
у великій мисці. Яблучне пюре змі-
шати з олією, після цього - з’єднати 
з сухими інгредієнтами. Змастити 
форми олією і наповнити їх тістом. 
Пекти при температурі 180 граду-
сів близько 30 хвилин. Готовність 
перевірити дерев’яною паличкою. 
Остудити у духовці, посипати кек-
си цукровою пудрою. 

Аби приготувати пюре, по-
трібно запекти яблука у духовці 
(видаливши серцевину), потім 
подрібнити, додавши трохи води. 
Шкірку викинути. Або взяти го-
тове яблучне пюре для дитячого 
харчування.

УЗВАР З РОЗМАРиНОМ
ПОТРІБНО: 500 г сухофруктів 

(яблука, груші, сливи), 2-3 ст. л. 
цукру, 4 гілочки розмарину.

ПРИГОТУВАННя: сухофрукти 
добре промиваємо. Викладаємо в 
каструлю і заливаємо холодною 
водою. Доводимо до кипіння, до-
даємо цукор - до смаку, можна і не 
солодити. Знімаємо з вогню і до-
даємо гілочки розмарину, порізані 
великими шматками. Закриваємо 
кришкою і даємо настоятися. Роз-
марин надає узвару неповторного 
присмаку. Цей напій якнайкраще 
підійде до будь-якого столу – і до 
святкового, і до буденного.

10 пісних, 
але неймовірно 
смачних страв
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УНіВЕРсиТЕТ 

IV рівня акредитації відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту» ого-

лошує конкурс на заміщення посад:

- ДОЦЕНТА КАФЕДРИ МІЖНАРОД-
НИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН;

- ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ПІДПРИЄМ-
НИЦТВА І ТОРГІВЛІ.

Вимоги до кандидатур на посади: 
науковий ступінь кандидата наук.

Термін подання документів – один 
місяць з дня опублікування оголошен-
ня. 

Перелік документів, які подають-
ся на ім’я ректора університету: заява 
про участь у конкурсі; особовий листок 
з обліку кадрів; автобіографія; засвід-
чені в установленому порядку копії 
документів про вищу освіту, наукові 
ступені і вчені звання; список наукових 
та навчально-методичних праць і вина-
ходів. 

Додаткова інформація щодо ос-
новних функціональних обов'язків, 
розміру та умов оплати праці надається 
кадровою службою. (Працівники ЗУНУ 
для участі у конкурсі подають заяву на 
ім'я ректора, оновлений список науко-
вих та навчально-методичних праць).

Документи надсилати за адресою: 
ЗУНУ, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 
46020. Детальніше з умовами конкурсу 
можна ознайомитись у вченого секре-
таря ЗУНУ за тел. (0352) 47-50-62.

У Тернополі заборонили зводити 
будівлі вищі 9-ти поверхів 

Виконком Тернопільської міської ради обмежив 
висоту забудови на території Тернопільської 
міської територіальної громади. 

У міськраді вважають, це забезпечить комфортні умови 
проживання та сприятиме раціональному використанню те-
риторії.

- Відповідно до рішення, встановлюється обмеження на 
висоту забудови, - повідомили у міськраді. - Зокрема, у зонах 
садибної житлової забудови (Ж-1, Ж- 2) - до 12 метрів (три по-
верхи без урахування мансарди). У зоні змішаної багатоквар-
тирної житлової та громадської забудови (Ж-3) встановлено 
висоту до 30 метрів (до 9-ти поверхів включно).

Перша Тернопільська державна 
нотаріальна контора просить Дудар 
Івана Мирославовича 30.06.1966 
р.н. з'явитися для оформлення своїх 
спадкових прав за адресою: 

м. Тернопіль, вул. Коперника, 1.Діятимуть обмеження і в зонах садибної 
житлової забудови

коронавірУс дісТався 
осТаннього конТиненТУ
В Антарктиді захворіло 36 полярників
Антарктику більше не можна вважати останнім ре-

гіоном, вільним від Covid-19.
Перше зараження коронавірусом виявили там на 

чилійській базі О'Хіггінс.
Вона порівняно недалеко від української станції 

"Академік Вернадський", утім даних про контакти чи-
лійців з українцями не надходило.

Вірус у понеділок виявили одразу в 36 полярників з 
Чилі. Всіх їх евакуювали на континент до чилійського 
міста Пунта-Аренас, де вони перебувають у ізоляції.

Також стало відомо про трьох хворих на Covid-19 в 
екіпажі судна, яке доправляло вантажі на базу.

Від чилійської влади тепер очікують пояснення, як 
саме носії коронавірусу змогли потрапити в Антарк-
тику, попри всі карантинні заходи.
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ОВЕН 
На цьому тижнi не варто чека-

ти особливих подій чи фантас-
тичних подарунків. Посилиться 
відповідальність за ту справу, 
якій ви служите.

ТЕЛЕЦЬ 
Кожен iз вас повинен чітко 

уявляти свої обов’язки й вико-
нувати взяті на себе доручення. 
Уважно прислухайтеся до порад 
і за можливості їх виконуйте.

БЛИЗНЮКИ 
На цьому тижнi ви отримаєте 

приємнi новини. Удача сприя-
тиме в починанням, тому смі-
ливо беріться за справи, вико-
нання яких відкладали. 

РАК 
Не варто буквально сприй-

мати інформацію i впадати у 
відчай. Підходьте до справ із 
тверезим розумом - удача на ва-
шому боці. 

ЛЕВ 
Якщо у вас поганий настрiй, 

налаштуйтеся на позитив. 
Навчiться контролювати емо-
цiї, багато залежить вiд вас са-
мих.

ДІВА 
Попереду нелегкий перiод. 

Вашої енергії та сміливості буде 
недостатньо, щоб стрімко руха-
тися вперед. Тож радимо нако-
пичувати силу.

ТЕРЕЗИ 
Найімовірніше, ви нарештi 

створите міцну сім’ю і значно 
поліпшите матеріальне станови-
ще. Однак не варто забувати, що 
щастя навряд чи впаде з неба.

СКОРПІОН 
Тiльки вiд вас залежить, на-

скільки ви будете рішучими і 
заповзятливими. Не сподівай-
теся на чиюсь допомогу, дійте 
стрімко.

СТРІЛЕЦЬ 
Перш ніж щось зробити, не-

обхідно все обміркувати i зва-
жити, щоб не прорахуватися 
навіть у дрібницях. Інакше не 
уникнути серйозних помилок.

КОЗЕРІГ 
Доля дуже прихильна до вас. 

Ви зумієте реалізувати свої 
прагнення, і в результаті вас 
чекає підвищення по службі. Не 
пропустіть свій шанс.

ВОДОЛІЙ 
Доведеться попрацювати, 

адже у вас усе валитиметься з 
рук. Найкраща порада -вико-
ристовуйте цей час для розду-
мів і переоцінки цінностей.

 РИБИ 
Не відмовляйтеся від робо-

ти, навіть якщо відчуваєте, що 
сили зникають. Постарайтеся 
правильно розпланувати час і 
беріться одразу за головне. 

гОРОсКОп
З 23 по 29 грудня

Кого любить 
удача і як 
привернути 

її на свій бік? Свою 
історію розповіла нам 
директорка закладу 
дошкільної освіти 
у Чорткові, поетеса, 
авторка прозових 
творів і освітянських 
розробок Раїса 
Обшарська. 

Я хворію... Застуда вкла-
ла у ліжко. Лежати са-
мотньо під заспокійливе 
муркотіння двох ласкавих 
кішок - відчуття неодно-
значні, бо ж давно вже не 
хворіла. Не пишеться, і до 
фейсбуку зазирати неохо-
та. А нині зранку рука наче 
сама до телефону потягну-
лася, а там - сюрприз: «Ви 
виграли приз!»

- Це ж який вже за рахун-
ком?  - подумала я. 

Бувають у світі люди-ща-
сливчики, і я до таких на-
лежу. Ну не було ще кон-
курсу чи проєкту, куди б я 
подалася і не перемогла чи 
чогось не виграла. Серед 
численних призів - книги, 
косметика, шампанське, 
плед, посуд, мультиварка, 
електросушарка, подушки, 
тюль, ножі, тертка, вази, 
павер-банк, лампочки, 
сковорідка, ваги і навіть 
надсучасний електовело-
сипед.

Це те, що я пригадала... 
Якихось дорогих призів, 

на кшталт автомобіля чи 
квартири, не вигравала, 
але хіба справа в цьому? 
Справа в удачі! 

Адже вона надихала 
мене на різноманітні лі-
тературні, журналістські, 
мистецькі та освітянські 
конкурси, за перемоги в 
яких маю близько 200 гра-
мот, відзнак, подяк, сер-
тифікатів, дипломів, а ще 
- медалі, кубки, статуетки, 
поїздки, звання...

Отримую подарунки і до 
Дня святого Миколая. До 
нього я завжди щиро мо-
люся і вірю в його дива. І 
чудотворець мені їх поси-
лає.

Так, удача мені посмі-
хається. Цікаво, як вона 
вибирає серед мільйонів 
людей тих, кому дарува-
ти прихильність? Хтось 
сказав, що удача вибирає 
щасливих. Мабуть, так... А 
ще тих, хто в ній не сумні-
вається. 

Щодо мене, то, напев-

но, відіграли роль магічні 
ритуали, які проводили, 
коли я народилася. Знаю, 
що нитку, якою мені пе-
рев’язували пуповину, 
закопали на щастя під 
молодою грушею, з пев-
ним замовлянням. Робила 
його моя хресна мама, на 
жаль, нині вже покійна. 

Край, де я народилася, 
оповитий магічними зви-
чаями та обрядами, серед 
яких я зростала. На хуторі, 
між горами та чудодійни-
ми джерелами, знайшла 
мене удача і супроводжує 
донині.

Нинішній рік дуже важ-
кий для людства, але не 
потрібно замикатися у 
своєму смутку. Я ж стара-
юся шукати щастя у най-
менших дрібницях і раджу 
так робити  всім. Адже 
нещасними нас роблять 
похмурі думки. А щастя - 
поруч: родина, друзі, при-
рода, робота, хобі... 

Щоб вирватися з похму-
рих буднів і покращити 
собі настрій, я почала спі-
вати. Пишу тексти, музи-
ку, виконую пісні, а інколи 
ще й кліпи на них знімаю. 
Тож як удача мене покине?

Впевнена, що моя істо-
рія надихне читачів на-
передодні новорічних та 
різдвяних свят вірити в 
дива - і удача обов`язково 
знайде вірних їй...

Раїса ОБШАРСЬКА, 
м. Чортків.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА  ОБЛАСНА 
ФІЛАРМОНІя

23 грудня о 18:30 - концерт за-
служеної артистки України Оксани 
Малецької та лауреата всеукраїн-
ських та міжнароднихконкурсівАн-
дрія Оленина. 

25 грудня о 17:00 - концерт 
«Сходить Різдвяна Зоря»

Участь беруть: ансамбль на-
родної музики «ВІЗЕРУНОК», тріо 
«СОЛОВ’Ї ГАЛИЧИНИ”, квартет  
«АКОРД», академічний камерний 
хор  «БРЕВІС». 

30 грудня о 18:30 -  новорічна 
імпреза «МУЗИКА ОСКАРОНОСНО-
ГО ГОЛЛІВУДУ ІІ» від Академічного 

симфонічного оркестру. Соліст – 
Олександр БАКЛАЖЕНКО (труба). 
Головний диригент – заслужений 
діяч мистецтв України Мирослав 
КРІЛЬ. 

Довідки за тел. 25-07-48, 
(097) 94-20-288. 

Квитки в касіфілармонії.

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
23, 24 ,25, 26, 27 грудня о 19:00 

–  музична комедія «Ніч перед Різд-
вом» (В. Жила за М. Гоголем);

27 грудня о 13:00 – музична каз-
ка «Івасик Телесик» (О. Огородник). 

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

Благодійна 
їдальня діє у 
Тернопільському 

міському 
територіальному 
центрі соціального 
обслуговування 
населення. Вже 
протягом 20-ти років тут 
допомагають людям, які 
перебувають у складних 
життєвих обставинах, 
зумовлених самотністю, 
хворобами, інвалідністю 
чи сирітством. 

Наразі смачні гарячі обіди 
у їдальні щоденно отримують 
60 одиноких малозабезпечених 
людей і осіб з інвалідністю.

Родзинкою благодійної 
їдальні є домашні страви. Пра-
цівники кажуть – приготовані 
харчі з любов’ю. Для відвідува-
чів – це велика допомога, адже 
навіть у звичному режимі га-

рячий обід взимку допомагає 
зігрітися та долати голод, не 
кажучи  вже про теперішній 
складний час пандемії корона-
вірусу. Все це дарує самотнім 
людям відчуття сімейного за-
тишку і тепла, адже тут завжди 
чекають на відвідувачів.

Для того, щоб харчуватися у 
їдальні, необхідно звернутися 
із заявою у відділення соціаль-
ної допомоги територіального 
центру (м. Тернопіль, вул. М. 
Лисенка, 8, кабінет №9). 

Окрім забезпечення гарячи-
ми обідами, у центрі надають 
ще понад 30 соціально-побуто-
вих послуг стареньким, людям 

з інвалідністю, які потребують 
постійної сторонньої допомоги.

У 2020 році працівники цен-
тру обслуговують 660 одино-
ких стареньких, з них за місцем 
проживання – 520 жителів гро-
мади.

До Тернопільського 
обласного центру 
комплексної реабілітації 

птахи прилітатимуть в гості 
частіше. Дівчатка-вихованки 
центру виготовили їстівні 
годівнички – не прості, а у 
вигляді оригінальних прикрас 
для дерев.

Зробити таку незвичайну годів-
ницю, кажуть, зовсім не складно. Для 
цього знадобляться різні види зерна й 
насіння, желатин, тепла вода і форми. 
Суміш застигає – і готово.

Ось один із рецептів для виготов-
лення креативної їстівної годівнички. Для створення ласощів необхідно: 1 
склянка зернової суміші, 1 пакет желатину, 0,5 склянки гарячої води, фор-
мочки, пластикові трубочки, нитки.

Слід змішати розчин желатину з зерновою сумішшю і заповнити нею 
формочки, всередину ставиться трубочка, через яку потім слід протягнути 
нитку. Залишаємо суміш на деякий час. Все – їстівна годівничка готова.

І хоча синоптики не прогнозують сувору морозну зиму, від сюрпризів 
природи ніхто не застрахований. Тому допоможіть дочекатися справжньої 
весни птахам, що залишилися на зимівлю. 

З редакційної пошти

«не бУло конкУрсУ чи ПроєкТУ, кУди б я 
Подалась і чогось не виграла»

Афіша

А годівнички бувають… їстівними!

МісцЕ, ДЕ жиВЕ МилОсЕРДя
Для нужденних у Тернополі влаштовують 

благодійні обіди. Жителі громади, які 
потрапили у складну ситуацію, можуть 

безкоштовно скуштувати теплі страви та 
відчути турботу про себе. 


