Щиросердечно вітаю працівників
газових господарств області,
ветеранів праці та всіх споживачів
блакитного палива
з Новим 2021 роком та світлим
Різдвом Христовим!

читайте інтерв’ю
з головою ода

6

стор.

Новорічно-різдвяні свята –
це завжди нові надії і сподівання,
нові життєві задуми і бажання, новий
крок у майбутнє. Тож нехай 2021 рік
буде щедрим на сповнені мрії,
подолані рубежі й перешкоди.
Бажаємо, аби Новий рік обдарував Вас і
Ваші родини здоров’ям, додав життєвої наснаги, духовного
оновлення, мудрості, витримки та оптимізму.
Нехай у теплому родинному колі пройдуть Різдвяні свята.

Хай Новоріччя принесе Вам віру і надію
у день прийдешній. Щастя Вам у помислах і діях!

аш
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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

З повагою, Олег Караванський.

ДОРОГІ МОЇ ЗЕМЛЯКИ, КРАЯНИ,
ШАНОВНІ ПАЙОВИКИ!

Щиро вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Бажаю вам усіх земних благ, Божого благословення на нові гарні
справи! Здоров’я та радості, спокою і благополуччя у родинах, довгожданого миру в Україні. Дякую вам за нелегку працю, за мудрість
та розуміння. Ми прожили з вами непростий рік викликів і загроз.
Тож нехай ці чудові свята будуть щедрими на добро, додадуть життєвих сил, окрилять душу.
Хай омріяне збувається, а задумане втілюється у конкретних справах.
Нехай Різдвяна зірка принесе у домівки щастя, тепло, любов і спокій! А колядки звеселяють наші села, наповнюючи серця благодаттю.

Христос рождається! Славімо Його!
З повагою, АНТОН БІЛИК,
директор ПП «Орендне підприємство «Іванівське»
Теребовлянського району, заслужений працівник
сільського господарства України.

Працівникам
агропідприємства
«Аркадія»,
пайовикам і партнерам

Сердечно вітаю вас з
Новим роком і Різдвом Христовим!
Висловлюючи вдячність за співпрацю,
бажаю, щоб рік Новий був щедрий для
вас на достаток і злагоду в кожній домівці. Нехай під
сонячним небом рясно колоситься пшеничне поле,
втілюються в життя ваші задуми та сподівання.
Нехай з різдвяним колядником до ваших осель увійде
Божа благодать, аби ви були здорові і щасливі, жили
в любові, щоб Ісус перебував у серці кожного, благословив вас і всю велику українську родину.

Христос народився!
Славімо його!
Микола ПИЛИПІВ,

Хліборобам Тернопільщини
та усім жителям нашого краю
Президія ради обласного об’єднання сільськогосподарських підприємств
сердечно вітає з прийдешнім Новим роком і Різдвом Христовим!
Бажаємо Вам, кожній українській родині щедрості Божого благословення у різдвяний час
та на всі дні цілого року. Висловлюємо подяку за співпрацю і взаєморозуміння власникам
земельних паїв та партнерам аграрного цеху. Нехай 2021-й радує нас високими врожаями, щоб в кожній українській родині панували мир та злагода, щоб ви жили у достатку
та при доброму здоров’ї. Особлива вдячність нашим захисникам – українським воїнам,
які бережуть наш спокій, забезпечують мирні трудові будні. Щирі слова поваги і подяки
заслуговують лікарі та медпрацівники за самовіддану і жертовну працю у боротьбі з
COVID-19. Хай різдвяна зоря сяє нам своїм світлом, а в кожному домі дзвінко лунає коляда: ангели співають, слова восклицають, на небесах і на землі мир проповідають.

Христос народився! Славімо його!

З повагою члени президії ради об’єднання:
Герой України Олег КРИЖОВАЧУК, голова ради об’єднання Микола ПИЛИПІВ,
народний депутат України Іван ЧАЙКІВСЬКИЙ, Антон БІЛИК,
Осип ГАСЮК, Василь ГРАДОВИЙ,
Юрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ,
Володимир КОВАЛЬ, Богдан ОЛІЙНИК,
Юрій ПУДЛИК, Олександр САМСОНЕНКО.

заслужений працівник сільського
господарства України,
директор ПАП «Аркадія».

Шановні краяни, пайовики,
працівники споживчої кооперації!
Сердечно вітаю Вас з Новим 2021 роком
та Різдвом Христовим!
Нехай ці свята принесуть на своїх крилах тепло,
злагоду, світлі сподівання на краще майбутнє.
Хай здоровими будуть рідні, близькі Вам люди.
Бажаю миру та спокою, впевненості у завтрашньому дні, оптимізму, енергії, наснаги, крилатої
вдачі, міцного здоров’я.
Всього Вам найкращого в Новому році! Веселих
свят! Христос Рождається! Славимо Його !

Шановні споживачі природного газу
Тернопільщини та України!

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Із цих улюблених усіма свят, із світлої надії кожної людини на щасливе прийдешнє розпочинається новий рік нашого життя. Святкові вогні сповнюють нас радісними очікуваннями змін, сподіваннями на краще.
Тож нехай із Різдвяною зорею увійдуть у Ваші оселі мир, спокій, впевненість у майбутньому. Міцного здоров’я Вам, добра і благополуччя, родинного затишку! Хай життєві труднощі оминають Ваш дім, завжди панують в ньому щастя,
злагода і порозуміння, живе віра у світле майбутнє! Успіхів у всіх гарних починаннях!
Хай поруч будуть щирі друзі, посмішки і тепло рідних людей. Смачної куті, щедрої коляди!

Христос рождається! Славімо Його!

З повагою, МИХАЙЛО ДВОРСЬКИЙ,
керівник нафтогазової видобувної компанії «Укркарпатойл»,
ПЕТРО КІНДРАТ, керівник ТОВ «ФК «АСТЕК-ІНВЕСТ».

З повагою, голова правління
облспоживспілки Михайло Лазар.

«Наш ДЕНЬ» щиро вітає усіх своїх
читачів із Новим Роком
та Різдвом Христовим!
Смачної куті, щедрої коляди,
веселих свят! Будьте щасливі!

Наступний номер «Нашого ДНЯ»
із церковними (православний і греко-католицький) календарями, зодіакальними
гороскопами вийде 13 січня 2021 року.
А посівний календар буде надрукований у номері
за 20 січня.
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Тема тижня

Відмовився бути громадянином СРСР

У

У Тернополі представили виставу про Василя Стуса

залі тернопільської
«Просвіти» тихо.
На сцені стіл,
два стільці, червона
лампа та червоний стяг
з портретом Йосипа
Сталіна. Першим зайшов
хлопець у чорному одязі
– на кофтині номер 67362
– номер ув’язненого за
свої погляди Василя
Стуса - поета, який
загинув за Україну в
неволі радянських
таборів у 1985 році, але
ні на крок не відступив
від своїх переконань.
Василь Стус – Герой
України – звання йому
присвоєно у 2005 році.
Про видатну особистість,
Українця з великої літери
представили виставу юні
актори театральної студії
«Мельпомена».

Авторка вистави, керівниця студії, режисерка Надія
Шамрик розповідає:
- Ця тема для мене важлива. Історія Радянського союзу
і України в Радянському союзі
ніби покрита туманом. Василь
Стус своєю творчістю, життєвою позицією не тільки протестував тоді проти системи
– його приклад актуальний і
сьогодні – він закликає не бути
рабами, відстоювати свою
Україну тут і зараз.
У виставі на сцені чотири
дійові особи – Василь Стус,
його син Дмитро, дружина Валентина і кадебіст, який веде
допит. П’ята важлива особа – глядач. Саме так – у залі
ми перетворились на одну
особу – глядача, який у біль-

шості дивився у своє минуле
через призму вистави. А на
сцені діти, підлітки, дівчатка
та хлопці, виходячи одне за одним у чорному одязі з номером
67362, втілили образ Василя
Стуса, людини, яка відмовилася бути громадянином СРСР.
Думки Василя Стуса, втілені у віршах, листах, записах
звучали з дитячих вуст і були
відповідями на безглузді звинувачення агентів КДБ: «Ти
можеш нарешті полегшити
мені роботу і визнати свою
вину? Ти передав на волю свої
записи «З табірного зошита»,
які висунуті на здобуття Нобелівської премії 1985 року. Ти
ніколи не отримаєш цієї премії. Мертвим її не присуджують. Тебе тут знищать!»
«Бути радянським громадянином – це значить бути
рабом, - лунали у виставі слова поета. - Я ж до такої ролі
не надаюся. Чим більше тортур і знущань я зазнаю, тим
більший мій опір проти системи наруги над людиною і
її елементарними правами,

проти мого рабства. Тому я
обвинувачую КДБ у свідомій
фальсифікації з метою приховання справжніх злочинів та
прилюдної дискредитації людей, репресованих за їхні переконання. Я обвинувачую КДБ
як організацію відверто шовіністичну й антиукраїнську у
тому, що вона зробила мій народ і без'язиким і безголосим».
Василь Стус ніколи не мирився з тоталітарним режимом. Він разом із В’ячеславом
Чорноволом, Іваном Дзюбою,
Юрієм Бадзьом протестував
4 вересня 1965 року, під час
прем'єри фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків», у кінотеатрі «Україна» в
Києві. Закликав партійних керівників і населення столиці
засудити арешти української
інтелігенції. Це стало першим
громадським політичним протестом на масові політичні
репресії в Радянському Союзі
у післявоєнний час. За участь

у цій акції його відрахували з
аспірантури.
Вистава веде глядача і до
сина Дмитра, якому зміг у листах дати найцінніші поради,
до коханої дружини Валентини. Діалог подружжя про любов діти зіграли, стоячи спинами по різні сторони столу. І
це було напрочуд чуттєво, як
і те, коли мати обійняла сина,
який щойно прочитав лист
від батька із заслання: «Любов - то, може, єдина справжня
квітка, подарована людині Богом. Тільки в любові людина
розумна. І навіть: що більше,
дужче любиш - то розумнішаєш. Інших квіток, кращих за
цю, квітку любові, я не знаю».
Півтора години у виставі
звучав голос Василя Стуса - і
ми слухали, затамувавши подих. До прем’єри діти готувались рік. Разом занурювались у
минуле України, говорили про
радянські часи. Невипадковий
портрет Сталіна, адже і по його

Виробничий календар

смерті та зміні лідерів комуністичної партії репресії проти
українського народу продовжувались.
«Я народився 6 січня, на
Святвечір, - звучали слова поета. - І якось вже у таборі я запитав у старого в’язня, глибоко
віруючої людини: що означає
народитися в такий день. У
відповідь почув: «Це милість
Божа, щастя. Але кому багато
дається, з того багато і спитають».
Народжений у 1938 році на
Вінничині поет, письменник,
громадський діяч Василь Стус
помер у 47 років на засланні, у
яке його відправив тоталітарний режим радянської влади.
І нещодавня заборона в Україні книги журналіста Вахтанга
Кіпіані «Справа Василя Стуса»
- це теж маркер сьогодення.
У виставі діти були, як один
народ, як один Василь Стус - усі
20 юних акторів, які талановито розказали ще одну сторінку
української історії. Щоби знали і пам’ятали…
Олена МУДРА.
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Святкове

Наш День

З Новим роком та Рiздвом Христовим!
Щиро вітаю усіх краян, хліборобів, своїх земляків,
кожну родину із цими величними святами!
Ми прожили ще один нелегкий для України і для кожного з нас рік.
Тож хай усі біди і тривоги він забере з собою у минуле.
Хай новий рік дарує усім здоров’я і достаток, а світле народження
Ісуса вселяє віру і надію на краще. Хай буде довгим ваш вік на рідній
землі, яку плекаєте своїми руками. Хай будуть щедрими ужинки
і запашним коровай. Хай кожен прожитий день повниться щастям,
у домівках запанує любов і повага, а в країні – довгожданий мир.
Веселих свят, смачної куті!
Христос Рождається! Славімо його!
З повагою, Петро ПЕЛЯК,
голова ФГ «Вікторія-92» Козівського району,
заслужений працівник сільського господарства України.

Шановні друзі!

Різдво - не час року. Це відчуття. Це відчуття віри. Коли твоє серце виповнюється любов'ю.
Кажуть, якщо немає Різдва в твоєму серці, ти не знайдеш його і під ялинкою.
Тому зичу усім краянам отого відчуття Різдва у серці, оновлення, світлої радості. І міцного здоров’я, сімейного затишку, достатку, миру та стійкого імунітету до негараздів.
Хай у 2021-ому будемо переживати лише маленькі та великі радощі, які щодня даруватиме нам
життя. Зичу зберегти спокій у часи непевності. Зберегти і діяти, ніби на шляху нема перепон. Ніколи
не втрачаючи віри. У тому числі – віри в себе.
В.о. начальника управління виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України в Тернопільській області - Федір Бортняк.

Дорогі краяни!

Щиро вітаємо Вас
З Різдвом Христовим, з Новим роком!

У ці святкові дні бажаємо Вам і Вашим родинам
здоров’я, щастя і благополуччя, здійснення всіх
життєвих сподівань. Нехай Свята вечеря єднає нас
у мирі, вірі, злагоді, а дзвінка коляда об’єднає всіх
українців у любові до Бога й до ближнього.
Пам’ятаймо, що поруч з нами живуть обездолені, одинокі старенькі, діти-сироти, бідні люди.
Тож нехай наші серця не будуть байдужими, нехай кожен у міру можливостей
простягне руку допомоги ближньому.
Проявімо благодійність і милосердя. Нехай Спаситель народиться в кожному
серці і благословить усіх на щедрий гарний рік!

Смачної куті, веселої коляди!

З повагою, Михайло ДУБІЛЕВСЬКИЙ,
керівник Всеукраїнської благодійної
християнської церковної місії «Віфлеєм».
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Шановні краяни!
Хай зігріте нашими
душами Різдво Господнє
несе у кожну українську
родину світло Божої любові
і благодаті.
Хай щира молитва
відкриває наші
християнські серця для
корисних справ і високих помислів, спонукає до
жертовності задля України.
Миру вам і спокою, достатку і благополуччя,
надії на краще завтра і віри у міць українського
духу, у перемогу добра над злом.
Радісних усім свят, благополуччя, достатку,
смачної куті і щедрої коляди!

Христос Рождається! Славімо його!

З повагою, Ліга підприємців
«Українська справа».

Шановні краяни!

Від щирого серця здоровлю вас з
Новим роком та Різдвом Христовим!
Ми з нетерпіння чекаємо на ці святкові дні, маючи надію, що будуть зміни на
краще, що врешті зможемо подолати пандемію, бо стільки всього не вдалося зреалізувати в умовах карантину та обмежень.
Щиро вірю, що 2021-ий рік стане значущим для кожного з нас. Кажуть, не треба сумувати за минулим, а тішитися
з того, що дарує життя. Ми варті щасливого майбутнього, тому докладаймо
зусиль, аби здійснити його для себе, своїх дітей.
Найперше моє побажання – спокою і процвітання - для нашої країни, для
кожної родини, для кожної оселі! Зичу усім міцного здоров’я, безмежного
особистого щастя, родинного затишку, незламного духовного гарту, життєвих гараздів та статків. Будьте радісні й веселі у новому році.
Олександр Богомол,
начальник Головного управління
Національної поліції в Тернопільській області.

Різдвяне диво на Тернопільщині
У селі Заруддя на Зборівщині віднайшли дзвін місцевого
костелу, який закопали ще на початку Другої світової війни.
Вдалося віднайти сільську реліквію жителю сусіднього села
Миколі Луціву. 26 грудня одразу після католицького Різдва.

В

икопали дзвін неподалік
території колишнього
римо-католицького костелу
Найсвятішої Панни Марії Неустанної
Допомоги, зведеного 1905 року.
Сьогодні тут діє храм св. Івана
Богослова (УГКЦ).
Ймовірно, дзвін закопали, аби врятувати
від знищення. Так історично склалося, що
дзвони для загарбників завжди були ласою
здобиччю. Фактом не тільки принциповим,
але в давнину банальним джерелом металу.
Колишня вчителька Заруддянської школи Ярослава Дутка в 2000 роках вже шукала з
пошуківцями зі Зборова, але не в тому місці, пише РІСУ. Цього разу вирішили пошукати в
іншому місці. За пошук взявся житель с. Озерянка (воно підпорядковане Заруддю) краєзнавець Микола Луців, якому й поталанило
знайти один із дзвонів. Реліквія ховалася на ни, тож їх пошуки продовжать навесні. А
знахідку очистять, відреставрують і встановглибині десь в півметра.
Місцеві жителі кажуть, що є ще два дзво- лять на церковному подвір’ї.

У церкві Святого апостола
Петра встановлюють
найбільшу в Україні шопку

У

храмі вже тривають монтажні роботи, аби
до Різдва встигнути зібрати багаторівневу
конструкцію. Через карантин цьогоріч шопка
буде менша за розмірами – заввишки 20 метрів і
завширшки 30 метрів.
За словами отців-францисканців, зменшення розмірів не
вплине на глибинний зміст шопки. Навпаки, залишать найцінніші деталі, аби кожна людина могла задуматися, наскільки
важливою є постать Ісуса Христа.
Відкриють Різдвяну шопку опівночі 7 січня, під час Різдвяного Богослужіння. Діятиме вона до 15 лютого.
До слова, монтують шопку в храмі вже 16-й рік поспіль, щороку композицію вертепу змінюють і додають до нього нові
деталі. Проте залишають і старі. Елементи та фігури шопки
власноруч розмальовують прихожани церкви та монахи. Торік
висота шопки була 30 метрів, ширина – 50. У ній було понад 20
мініатюр і більше 100 біблійних персонажів.
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Україна
У нардепів будуть помічники
без вищої освіти

Народним депутатам дозволяється
брати на роботу собі помічниками людей без вищої освіти. Відповідний закон
опублікували в «Голосі України». Ним скасували норму про те, що усі, без виключення
помічники нардепа, повинні мати середню
спеціальну чи вищу освіту. Також змінили перелік напрямів розподілу коштів загального фонду, встановленого нардепу
для оплати праці помічників: зарплати;
матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань; зарплати за час
відпустки; матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки; грошової компенсації за всі
невикористані помічником-консультантом
дні щорічної основної відпустки та додаткової відпустки тощо.

З 1 січня для українців
підвищать тарифи на газ

В Україні схвалили підвищення з 1
січня 2021 року тарифів на розподіл природного газу. У підсумку в середньому ціни
зростуть на 80%. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія з питань енергетики і комунальних послуг. Про це йдеться у
проєктах постанов, опублікованих на сайті
регулятора. Тарифи пропонують підвищити для клієнтів 20 облгазів. Для «Тернопільміськгазу», приміром, тариф може вирости
з 0,4 грн. за 1 куб. м (щомісяця з ПДВ) до 1,13
грн.; для «Тернопільгазу» - з 1,24 грн. до 2,81
грн. за кубометр.

Мобільні оператори
підвищують тарифи

З початку нового року мобільні оператори Київстар, Vodafone і Lifecell підвищать ціни на деякі тарифні плани.
Зокрема, вартість тарифу «Безлім», який
пропонує Київстар, з 1 січня зросте майже
вдвічі - з 95 грн/міс. до 175 грн/міс. Тарифи
для контрактних абонентів, які користуються послугами три роки та більше також
зміняться, пише РБК-Україна. З 28 грудня
найпростіший тариф Vodafone 4G Smart XS
подорожчав із 35 грн до 45 грн. Зростуть тарифи і в інших пакетах. Vodafone Smart S - до
85 грн., Vodafone 4G Smart M - до 130 грн. Із
січня відбудуться зміни в умовах деяких тарифних планів Lifecell. Для тарифів «Лайфхак», «Інтернет Жара», «Залізна двадцятка»,
«4 Безліміти 2019», «Жара GO», «Жара GO
PLUS», «Комфорт» змінять вартість пакетів
послуг на 4 тижні/30 днів.

Після локдауну подорожчає
проїзд в громадському
транспорті

В Україні після січневого локдауну
(з 8 до 24 січня 2021 року) перевізники, ймовірно, підвищать ціну на проїзд
у маршрутках та автобусах. Причиною
є збитки галузі внаслідок запровадження
карантину. Самі ж перевізники кажуть, що
спочатку сподівалися на підтримку держави, оскільки підприємцям її надали. Але нічого не отримали, тому вимушені збільшувати вартість проїзду. Про це пише Бізнес.
ua. За даними Держстату, за 10 місяців 2020
року загальний пасажиропотік в Україні
впав на половину. Тож можна стверджувати,
що перевізники недоотримали щонайменше 50% прибутку.

Наш День nday.te.ua

Україна потребує рекордних
запозичень у 2021 році

Держбюджет на 2021 рік затверджено з дефіцитом у 247 мільярдів гривень
або 5,5% ВВП. Про це написав голова Ради
Національного банку Богдан Данилишин
на своїй сторінці у Facebook. «Загальна сума
потреб у фінансуванні становитиме близько 16% ВВП, що поряд із плановими показниками 2020 року є рекордними значеннями за всю історію України», - наголосив він.
Данилишин нагадав, що для фінансування
потреб на погашення боргу та покриття
дефіциту в 2021 передбачається залучити
702 млрд. гривень (у тому числі зовнішніх
- 153,3 млрд. гривень, внутрішніх - 549,1
млрд.), ще 12 млрд. гривень планується отримати від приватизації державного майна.

Скільки держустанови
витратили на автівки

Державні структури в Україні у 2020
році через Prozorro купили 2852 автомобілі за 1,571 млрд. грн. Найбільшу кількість
машин придбало Міністерство внутрішніх
справ. Про це повідомляє Dozorro, пише
Газета по-українськи. Цьогоріч держструктури витратили на машини майже стільки,
скільки й на апарати ШВЛ. Найактивнішими місяцями для закупівель стали вересень
та жовтень. За цей час було оголошено 35%
усіх тендерів на автомобілі. 98% придбаних
авто - нові. МВС купило для Національної
поліції 748 машин на 369 млн. грн.

Питної води стає все менше і
менше...

Питна вода в Україні може зникнути
найближчим часом. Уже сьогодні експерти
спостерігають різке зменшення водних запасів у нашій країні. Це - наслідки кліматичних змін. В ефірі «Апостроф Live» кліматолог Віра Балабух розповіла: «Вода вже зараз
зникає. Україна взагалі не дуже забезпечена
питною водою. Річ у тім, що зміни клімату,
які зараз відбуваються і пришвидшуються,
в Україні відбуваються вдвічі швидше, ніж
на планеті загалом. Вони призводять до
того, що води стає все менше і менше. І це
вже доволі серйозна проблема. Особливо
для східних областей, де й до цього був великий дефіцит». І біда не лише в тому, що не
вистачає самої води. Адже водночас змінюється і якість питної води - вона стає дуже
замінералізованою, що негативно впливає
здоров’я людини.

Подорожчають цукор і хліб

В Україні найближчим часом очікується різке зростання цін на цукор і пшеницю. Про це заявив голова Союзу українського селянства Іван Томич, повідомляє
newformat.info. За його словами, ситуація
з цукром обумовлена декількома факторами. Найперше, це пов’язано з низьким
виробництвом продукту. Так, в країні виробляється трохи більше 1 млн. тонн цукру
при споживанні в межах 1,5 млн. тонн. Подорожчання також торкнеться продуктів з
пшениці. Зокрема, йдеться про борошно, з
якого виготовляються хлібобулочні вироби та макарони. За словами голови Спілки
українського селянства, з початку жнив вартість зерна вже зросла вдвічі, і ця тенденція
збережеться.

В країні 2,3 млн. гектарів посівів
зернових культур - в тіні

EOS Data Analytics провела супутниковий аналіз посівних площ, відведених
для вирощування основних сільськогосподарських культур. Дані з супутників
показали майже на 2,3 мільйони гектарів
угідь пшениці та ячменю більше, ніж відображено в офіційній статистиці. Про це
повідомляє пресслужба компанії, пише
agronews.ua. Найбільша кількість неврахованих площ спостерігається на територіях,
відведених для вирощування зернових в
Донецькій (більш ніж 300 тис. га) та Одеській (біля 400 тис. га) областях. Згадана тіньова площа - 2,3 мільйони гектарів - це
майже 25% усіх сільськогосподарських
угідь України.

Світ
Франція надає іммігрантам
громадянство за допомогу
в боротьбі з Covid

У Франції іммігранти допомагають медичним працівникам боротись
з Covid-19. За це держава може дати добровольцям громадянство. Про це повідомляє ВВС. МВС Франції запропонувало
іммігрантам-активістам подати заяву на
прискорену натуралізацію - процес надання іноземцю громадянства певної країни.
Це стосується медиків, прибиральників та
працівників магазинів. Понад 700 іммігрантів уже отримали громадянство або перебувають на етапі отримання. «Медики, прибиральники, працівники догляду за дітьми
та магазинів довели свою відданість нації,
і зараз черга республіки зробити їм крок
назустріч», - ідеться в заяві представництва
молодшої міністерки з питань громадянства Франції Марлен Ш’яппи.

Очікується найбільший
за 80 років спад економіки

Генсек Організації Об’єднаних Націй
Антоніу Гутерріш попередив, що світ чекає найсильніший за 80 років економічний спад. «Ніяка Covid-вакцина не зможе
виправити шкоду, якої вже було завдано, - заявив Гутерріш. - Ми стоїмо перед
обличчям найбільшої глобальної рецесії за
вісім десятиліть». І додав, що продовжують
зростати соціальні та економічні наслідки
від пандемії коронавірусу. На планеті зростає рівень крайньої бідності та загрози голоду. Глава ООН також зазначив, що під час
пандемії дії країн не були скоординованими, і під час розподілу вакцини від Covid-19
цю ситуацію необхідно виправити. Раніше
Гутерріш заявив, що у світі розвивається
«вакцинаційний націоналізм».

Попит на українських
заробітчан значно зріс

Попит в Європі на робочу силу з
України зріс на 40% з початку пандемії коронавірусу. Про це йдеться на сайті
платформи відкритих даних Опендатабот.
Польща, Німеччина та Чехія залишаються
найпопулярнішими країнами серед українців, що шукають роботу за кордоном.
За даними Jooble, у 2020 році за кордоном
найчастіше чекають на таких спеціалістів:
в Польщі - пакувальників; різноробочих;
кравців; водіїв; будівельників. У Німеччині
- доглядальниць; плиточників; сантехніків;
електриків; пакувальників. У Чехії - працівників на завод; покоївок; зварювальників; електриків; водіїв. На думку експертів,
збільшення попиту на українських робітників, легалізація працевлаштування та
формування ринку надійних роботодавців
зберігатимуться й наступного року.

У Китаї штрафуватимуть
за харчові відходи та
недоїдені страви

У Китаї діятиме новий закон про харчові відходи і штрафуватимуть за пропаганду переїдання. Новий закон про порожні таці передбачає, що ресторани зможуть
штрафувати відвідувачів за залишену їжу.
Також документ передбачає покарання для
підприємств, які пропагують марнотратне
використання продуктів харчування. Про
це пише CNN. У Китаї кількість їжі, викинутої на смітники, шокує і засмучує, заявив лідер країни. У звіті Китайської академії наук
йдеться, що в 2015 році жителі великих міст,
включаючи Пекін і Шанхай, витратили даремно до 18 млн. тонн їжі, якої було б достатньо, аби нагодувати 50 мільйонів людей.

Пляшка повітря коштує $33

Через карантин багато людей вимушено опинилися далеко від дому. Британська компанія для переїздів My Baggage
вирішила на цьому заробити – там придумали як подарунок продавати пляшки з
повітрям різних британських регіонів. Ком-

Новини
панія продає пляшки з повітрям з Англії,
Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії, щоб
забезпечити британців, які живуть за кордоном, запахом дому, пише CNN. Пляшку
ємністю пів літри з пробкою продають за
$33. Компанія My Baggage займається переїздом британців в інші країни. За їх даними,
більшість замовлень надходить від тих, хто
купує пляшки як подарунок для друзів чи
родичів, котрі живуть за кордоном.

З’явилося 50 нових мільярдерів
в сфері охорони здоров’я

Під час пандемії коронавірусної інфекції в 2020 році в сфері охорони здоров’я з’явилося 50 нових мільярдерів.
Про це повідомляє журнал Forbes. «Їх статки збільшилися завдяки зростанню вартості акцій компаній, що розробляють вакцини або займаються постачанням медичного
обладнання», - йдеться в статті. Видання
уточнює, що більшість нових мільярдерів
в сфері охорони здоров’я проживають в
Китаї, де були зафіксовані перші випадки
коронавірусної інфекції нового типу.

У Європі та світі все менше
струнких людей

У всьому світі надлишкова вага набуває масштабу справжньої епідемії.
А від хвороб, викликаних ожирінням,
помирає більше людей, ніж від голоду.
В Італії, Франції та Нідерландах від зайвої
ваги страждає менше людей, ніж в інших
країнах ЄС. Так, в Італії надлишкова маса
тіла або ожиріння є у 45% дорослих жителів, у Франції - у 46%, в Нідерландах - у 47%,
повідомляє Закон і Бізнес із посиланням на
Євростат. У середньому від проблем з вагою
страждає 52% європейців. І ця частка поступово збільшується. Найпомітніше ситуація погіршилася в Румунії, де людей із зайвою вагою зараз 63%. Наразі це найвищий
відсоток населення з такими проблемами в
Євросоюзі.

Бідні країни можуть
не отримати вакцину від
коронавірусу до 2024 року

Вакцина від коронавірусу може не
дістатися бідним країнам до 2024 року.
Це може статися в разі провалу механізму
COVAX від Всесвітньої організації охорони
здоров’я. Про це повідомляє Reuters з посиланням на внутрішні документи. Організатори схеми стикаються з проблемою браку
коштів, ризиками поставок і складними домовленостями, які можуть унеможливити
швидку відправку ліків в різні бідні країни.
У звіті альянсу з вакцинації Gavi, який разом з ВООЗ займається механізмом COVAX,
сказано, що ризик провалу схеми поставок
вакцини від коронавірусу в бідні країни
«досить великий». І в разі невдалої роботи
механізму, бідні країни можуть залишитися
без доступу до вакцини до 2024 року.

«Пластиковий асфальт»
почали використовувати в
Лос-Анджелесі

Багатомільйонний американський
мегаполіс генерує величезні обсяги пластикових відходів і має величезні проблеми з трафіком і дорогами - «пластиковий
асфальт» може стати вирішенням одразу
двох проблем. Компанія Neo обіцяє Лос-Анджелесу колосальний зиск від застосування переробленого пластику у будівництві
автодоріг, пише 24 канал. Аби перевірити
ефективність такого покриття, «пластиковий асфальт» поклали біля будівлі Disney
Hall. Близько 150 тисяч пластикових пляшок потрібно для укладення 1 милі (1600
метрів) цього «асфальту» шириною в одну
смугу. Цей шматок дороги був обраний тому,
що він частіше за інші ділянки потребує ремонту. Neo стверджує, що
матеріал на основі переробленого пластику є на 60%
міцнішим, ніж звичайний
асфальт.

Ольга ЧОРНА.
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Тернопільщина серед лідерів в Україні за
обсягами нових насаджень лісів
В області цьогоріч засадили деревами 251 гектар землі

Актуально
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епростий 2020-ий рік виявився для тернопільських
лісівників надзвичайно
плідним і насиченим. Незважаючи на карантинні обмеження
і непросту ситуацію в країні,
фахівці цієї галузі активно працювали, аби розвивати лісове
господарство краю. Зокрема,
у цьому році зуміли висадити
611 гектарів лісів, зокрема 251
гектар нових лісів на неродючих
землях. Це - другий показник
в Україні. Також виростили 5,5
мільйонів штук садильного
матеріалу і сплатили понад 100
млн. грн. податків, більша частина яких залишається на місцях
та йде на розвиток громад.
Керівник обласного управління лісового та мисливського господарства
Олег Яремко зустрівся з журналістами
та громадськими активістами, аби обговорити підсумки роботи галузі за 11
місяців 2020 року, здобутки і проблемні
питання, зокрема й охорони лісу від незаконних рубок.
За останні роки площу лісів
області збільшили на понад
п’ять тисяч гектарів
Тернопільщина - малолісиста область. На її території лише 13,3 відсотка
земель вкриті лісами. Якщо підрахува-

ти, то на одного жителя області припадає 0,19 га лісів. Однак вже чотири роки
лісову галузь не фінансують з держбюджету.
- За останні роки нам вдалося збільшити площі лісів на понад п’ять тисяч
гектарів за рахунок малопродуктивних
та деградованих земель, які вийшли
з-під сільськогосподарського користування, - розповідає Олег Яремко. - Три
роки тому висадили 61 гектар нових
лісів, торік — 151 гектар, а цього року
— 251. Це — другий показник в Україні.
Ми не тільки поновлюємо насадження,
але й розводимо посадковий матеріал,
що передбачено «Програмою розвитку
лісового господарства Тернопільщини
на 2017-2021 роки». За 2020 рік лісогосподарськими підприємствами повністю виконані всі заходи з ведення лісо-

Ялинки без бирок і документів
продають на ринках
У Тернополі виявили
п’ятьох порушників,
які торгували
новорічними деревами
без документів.

Л

ісівники, екологи та
правоохоронці підвищили охорону хвойних
лісів та організували спеціальні пости для перевірки продавців ялинок. Днями на одному з
ялинкових ринків міста виявили
продавців ялиці та сосни без документів, що засвідчують законність їх набуття. На порушників
склали 5 протоколів за частиною
1 статті 88-1 Кодексу України про
адміністративні правопорушення. Матеріали справи направили
на розгляд в суд. Порушникам
загрожує штраф від 510 до 1700
грн. Також їм доведеться компенсувати вартість зрубаного дерева.

Якщо ви хочете придбати ялинку, яку спеціально виростили до свят і законно зрізали, попросіть продавця показати товарно-транспортну накладну
на дерева. Перевірте наявність бирки з штрих-кодом та ідентифікаційним номером на дереві. Якщо її немає, а продавець показує наявність цих бирок окремо від ялинок, це точно означає нелегальний продаж. Бирки прикріплюються
одразу після вирубки лісгоспами, а тому зняти їх, не розірвавши, неможливо.
Знайдіть ідентифікаційний код з бирки на сайті системи Лісогосподарського
інформаційно-аналітичного центру (ЛІАЦ) - https://open.ukrforest.com/. Для
цього також існує зручний додаток yalynka.info, який можна встановити на
смартфон. Після введення коду на сайті відобразиться інформація про породу
дерева, місце заготівлі, підприємця, який реалізує продукцію. Неспівпадіння
інформації або ж відсутність даних за введеним кодом свідчить про те, що дерева зрізані незаконно.

вого господарства. Виростили 5,5 млн.
шт. садильного матеріалу, висаджено
2,5 млн. дерев на площі 611 гектарів.
Також виростили 255 тис. саджанців із
закритою кореневою системою.
За коефіцієнтом відтворення
лісів тернопільське
господарство – найкраще в
Україні
Цим показником в обласному управлінні пишаються. Адже за ним величезна праця всього колективу.
- Якщо пояснити простіше, що це за
показник, то є ділянки, де заготовляють ліс, а є ділянки, де його садять. У
нас коефіцієнт посадки лісу у відношенні до його заготівлі – 1,67. Це – перше
місце в Україні, - зазначає Олег Яремко.
Не менш вагома проблема - це виготовлення документів на офіційне затвердження меж лісів. Це дуже важливо
задля їх збереження. За останні роки в
обласному управлінні лісового та мисливського господарства виготовили
правоустановчі документи на 37 тисяч
гектарів земель із 159 тисяч гектарів,
які є в наявності, повідомили у відомстві. Цього року відбувається інвентаризація із залученням всіх необхідних
фахівців для ще 30 тисяч гектарів лісів.
У лісгоспах області запровадили
європейський аудит, згідно з яким фахівці оцінюють діяльність лісових господарств. До речі, такий підхід запроваджено лише у кількох областях України.
Реалізація лісопродукції всім покупцям відбувається через електронні
біржові торги за винятком установ соціальної сфери та населення. У всіх лісогосподарських підприємствах ведеться
100% електронний облік деревини.
Нагадуємо, в облуправлінні створено
"Єдине вікно" щодо видачі сертифікатів
про походження лісопродукції, тут мисливці можуть здати екзамен та отримати посвідчення мисливця і контрольну
картку добутої дичини для полювання.
Новітні технології для
вирощування саджанців
Сучасний технологічний комплекс
для вирощування саджанців із закритою кореневою системою працює у
Чортківському держлісгоспі.
– Такий в Україні є тільки на Львівщині і у нас, на Тернопільщині, - додає
Олег Яремко. - У цьому лісгоспі робота
автоматизована, адже тут успішно використовують посадкові та поливальні
шведські машини, холодильні камери
для зберігання жолудів упродовж кількох років. Є тут і павільйон із «туманним зрошенням», створені всі умови
для вирощування посадкового матеріалу дуба і хвойних порід із закритою

кореневою системою. Це – комплекс
європейського рівня, який планують й
надалі розширювати.
Такі сучасні технології мають реальні переваги. По-перше, це краща
приживлюваність культур, практично
стовідсоткова. Адже коріння не травмується, висаджується у відкритий ґрунт
разом зі спеціально підготованим субстратом, сприятливим для росту молодих насаджень. По-друге, така система
дає змогу проводити заліснення впродовж усього періоду вегетації.

Лісівники разом з
поліцейськими виходять на
спільні рейди
В обласному управлінні та держлісгоспах створені рейдові бригади, які
працюють як вдень, так і вночі. Рейди
проводять спільно з представниками
Національної поліції. Роблять це для
боротьби з браконьєрами і охорони
лісу від незаконних рубок, зокрема, у
передноворічний період - для захисту
ялинок. Цього року було проведено 68
рейдів.
- У рейдову групу входять два спеціалісти лісової охорони, два представники поліції, - додає Олег Яремко. – Такі
патрулювання дають результат. Наприклад, чотири роки тому було зафіксовано 156 випадків незаконних рубок (а
це 356 кубометрів незаконно зрубаної
деревини), торік – 102 (327 кубометрів
деревини), цього року – 82 випадки
(255 кубометрів деревини). 35 справ
передали цього року у поліцію. Відповіли за порушення і працівники господарства. У 2016 році керівник одного з
підприємств був звільнений з роботи,
а двоє керівників отримали догани, 24
працівники притягнули до дисциплінарної відповідальності, у 2017 – 15
працівників притягли до дисциплінарної відповідальності, 2018 – 16, 2019 та
2020 – по 6 працівників.
Олег Яремко та керівники лісництва
області поспілкувалися з громадськими активістами і обговорили проблемні питання. Представники громадських
організацій зазначили, що готові допомагати лісівникам в охороні лісів, але
дуже важливо, щоби винуватці були покарані за свої злочини. Олег Яремко пообіцяв, такі зустрічі з медіа та громадськістю проводитимуть регулярно для
ефективнішої співпраці та покращення
поінформованості мешканців краю про роботу
працівників лісового та
мисливського господарства.
Юля ТОМЧИШИН.
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Інтерв’ю

Володимир ТРУШ: «Цей рік був складним,
але нам вдавалось перемагати»
Менше року тому Тернопільщину очолив Володимир Труш.
У структурі державного управління - людина нова. Досвідчений менеджер, рішучий
керівник, а ось про особисте очільник області говорить вкрай рідко.
Сьогодні вперше Володимир Труш розповідає не лише про роботу, а й про себе
та родину, про те, де живе, чим пишається і що робить його щасливим.
яка інспектувала заклади. Нам важливо
знати реальний стан речей, щоб розуміти, що треба насамперед підсилити.
Тому, думаю, найближчий рік «інтенсив» із закладами охорони здоров’я продовжуватиметься, адже ковід поки не
відступив. Він виявив багато проблем у
медицині, які ми сьогодні поступово вирішуємо.

- Як ви сприйняли пропозицію очолити Тернопільську область? Чи став
Тернопіль для вас другим домом?
- Тернопільщина завжди була для
мене близькою. Тут навчалась моя дружина, живуть наші родичі та друзі. Тернопіль завжди був для мене особливим
містом. Я відчуваю себе тут як вдома.
Пропозицію працювати на Тернопільщині я сприйняв як можливість реалізувати ті бачення, які в мене були.
У мене був досвід в управлінській
роботі. Реалізував себе у бізнесі. Голова
адміністрації – це теж свого роду менеджер та комунікатор. Просто напрямків
роботи більше і усі вони різні.
За цей неповний рік моєї діяльності на
Тернопільщині є речі, якими я пишаюся,
які вдалося реалізувати. Вони приносять
користь людям, і це є найбільшою нагородою. Отже, час вже пройшов не дарма.
- Ваш перший день на посаді припав на початок поширення коронавірусу на Тернопільщині. Захворів перший мешканець області. Чи були у вас
побоювання щодо відповідальності
за ситуацію в регіоні? Сумніви, що не
впораєтесь із викликами?
- Знаєте, усе відбувалося настільки
швидко, що у мене не було часу боятися. Треба було приймати рішення і вони
мали бути швидкими, бо від цього залежали здоров’я і безпека людей. Одне
я знаю точно, не зміг би собі вибачити,
якби знав, що від мене щось залежало, а
я цього не зробив. Говорити про те, що
ми знали, як протидіяти пандемії, було
б неправдою. Цього не знав весь світ.
Ми брали кращі практики інших країн і
адаптовували їх до наших обставин. Ми
одразу кинулися в бій. І не тільки в медицині, а й в інших напрямках – в тому
числі будівництва, ремонті доріг.

- Яку ви оцінку можете поставити собі за роботу в боротьбі з коронавірусом?
- Оцінювати себе складно. Ми спрацювали на випередження. Не чекали
вказівок з Києва, швидко законтрактовували всі районні лікарні, негайно закуповували ШВЛ, медикаменти.
Це, звичайно, велика робота, але не
менше залежало від кожного жителя об-

ласті. Ви ж бачите, якими були результати карантину навесні. Коли, справді, всі
жителі залишилися вдома. Тільки завдяки цьому ми розірвали ланцюг поширення і хвороба дещо відступила. Тому,
напевне, було б неправильно говорити,
що з коронавірусом борються тільки
представники влади чи медики.
Важлива позиція кожної людини.
Кожен має робити те, що від нього залежить. Ми – готувати лікарні, медики
– надавати допомогу, а кожен громадянин - дотримуватися карантину.

- Як змінилась ситуація на Тернопільщині за цей час? Наскільки покращилась матеріально-технічна база
лікарень, яка тепер готовність до
спалаху ковіду?
- Очевидно, що цього року в центрі уваги була медична галузь. Скажу
відверто, раніше я не був великим спеціалістом в цій сфері, але обставини
змусили вникати у кожен процес – від
протоколу лікування до роботи кисневих станцій.
За цей рік ми підсилили роботу лабораторного центру, який на сьогодні є
найпотужнішим в Західному регіоні. Закупили обладнання, підготували приміщення нового корпусу. Це зробили в надзвичайно короткі терміни – за два тижні.
На цей час в області для надання допомоги хворим на коронавірус підготовлено понад дві тисячі ліжкомісць, а відсоток забезпеченості киснем становить
більше 80%.
Ми відкрили у Тернопільській університетській лікарні новий корпус для
хворих на коронавірус. Багато років він
був закритий через незакінчені ремонтні роботи. Ми звернулися до аграріїв по
допомогу, вони перерахували на благодійні рахунки лікарні майже 2 млн грн,
за які зробили ремонт. За бюджетні кошти буде закуплено все необхідне обладнання.
Днями в область доставили 120 нових концентраторів, придбаних за бюджетні кошти. Ще майже півтори сотні
прибудуть цього тижня.
Більшість лікарень я відвідав особисто. Крім того, як ви, напевне, знаєте, в
області працювала моніторингова група, створена за моїм розпорядженням,

- Чи вдалось реалізувати програму
«Велике будівництво»? Чи були ви на
кожному з побудованих чи відремонтованих об’єктів?
- Ми здали в експлуатацію 14 об’єктів.
Це садочки, школи, спортивні зали та стадіони. Один об’єкт став перехідним. Це
школа у Підгородньому, але цей проект
розрахований і на 2021 рік, тому що там
відбувається зведення закладу «з нуля» і
реалізувати проект за рік дуже складно.
Нам часто закидали, що ми добудовуємо об’єкти, розпочаті у попередні роки.
Я досі вважаю, що це було правильним
рішенням, в результаті якого в області
працює 14 нових об’єктів. Це, як на мене,
господарський підхід. Ми довели до
ладу те, що залишалося в «підвішеному»
стані, і тепер можемо розпочинати роботу над новими проектами. Інакше ми б
мали десятки розпочатих робіт і жодної
користі для громади.
Ще раз кажу, мені неважливо, хто їх
розпочав, мені важливо, щоб вони працювали.
Частиною «Великого будівництва» є
ремонт доріг. Чесно кажучи, я пишаюся
результатами роботи у цьому напрямку. Зокрема, дорогою М-19. Для мене це
було принципово. Ми довели, що можна
взяти і зробити.
Насправді питання дорожньої інфраструктури набагато глибше, ніж здається на перший погляд. Це не тільки питання комфорту чи збереження технічного
стану автомобіля. Це про людські життя
і безпеку. Це про інвестиції і туризм, про
логістику та імідж області й країни.

- Що вважаєте своїм найбільшим
досягненням на посаді голови за цей
рік?
- Цей рік був складним, але попри те
нам вдавалось перемагати.
Мені спокійно від того, що карантинні обмеження ніяк не вплинули на
збирання урожаю. Аграрії працювали
дисципліновано та дотримувалися усіх
епідеміологічних норм. У результаті
збоїв у роботі не було. За підсумками
збирання зернових і зернобобових культур Тернопільщина посіла четверте місце в Україні.
Я гордий, що досвід Тернопільщини з оновлення системи харчування в
школах впроваджуватимуть в усіх регіонах. Завдяки державній субвенції, яка
надійшла у сумі 10,8 млн грн, а також
співфінансуванню з місцевих бюджетів
ми оновили харчоблоки у понад півсотні шкіл.
Нашим здобутком є те, що незабаром найменшим мешканцям Тернопіль-

щини зможуть робити операції на серці. Нову послугу надаватимуть на базі
університетської лікарні у партнерстві
з Національним інститутом серцево-судинної хірургії імені М. Амосова. Досі таких втручань у нас не здійснювали.

- Чи пригадаєте день, коли відчували себе по-справжньому щасливим?
- Мені важко виділити один день, бо
попри те, що цей рік був складним, було
багато радісних і щасливих моментів.
Якщо про особисте, то це мить, коли
я побачив свою доньку випускницею.
Коли вона отримувала золоту медаль за
здобутки в навчанні. Також коли вона
вступила у вищий навчальний заклад.
Це двадцять років спільного життя
з дружиною. Намагався, попри свою зайнятість, влаштувати для неї свято.

- Де мешкаєте у Тернополі? Чи придбали вже житло?
- Відкрию вам таємницю: я винаймаю помешкання зі своїми заступниками. Ми живемо у чотирьохкімнатній
квартирі, так дешевше і зручніше. Наради проводимо з ранку до ночі. Постійно.

- Чи вплинув ваш прихід в політику
на сім’ю? Чи вистачає часу на рідних,
чи розуміють вони ваші запізнення,
термінові справи?
- Я вдячний дружині та доньці за підтримку та розуміння. Як тільки з’являється вільна хвилина, я їм телефоную.
Вони знають про мої справи, про мій
день, часом питаю поради в дружини, бо
зі сторони ситуація завжди сприймається по-іншому. Іноді цього свіжого погляду бракує у моїй роботі. Звісно, мені їх
не вистачає, але радію, що попереду багато вихідних і я проведу ці дні з сім’єю.
Звичайно, пандемія і коронавірус
вносять свої корективи у плани на Новий рік та Різдво, та це не означає, що ми
не можемо святкувати.
Єдине, що цьогоріч маємо бути винахідливими і знайти альтернативні, а
головне безпечні способи святкування,
щоб захистити себе і своїх близьких.
Карантинні обмеження доволі м’які.
Люди можуть відсвяткувати корпоративи та Новий рік, але я наполегливо прошу дотримуватися карантинних норм і
берегти себе. Думати не про обмеження,
а про можливість побути вдома, зі своїми близькими та рідними.
Я бажаю усім щасливого Нового року,
сімейного затишку. Нехай Господь береже наші сім’ї та країну.
Інна МАТУШ.
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Чим розчарував українців
2020 спортивний рік
Ломаченко вистояв, але програв

або перенести поєдинок на іншу дату, або вирішити результат за допомогою жеребу, як це
прописано у регламенті Ліги націй. Наразі невідомо, коли представники УЄФА будуть розглядати апеляцію. А поки що збірна понизилась у
Лігу В.

10 голів у ворота «Шахтаря»

Груповий етап ліги чемпіонів для «Шахтаря» розпочався куди вдаліше – перемога на виїзді над «Реалом», нічия з непоступливим «Інтером». А далі протягом двох турів на команду
Луїша Каштру чекав справжній жах. Хто б подумав, що посередня «Боруссія» Менхенгладбах зможе за два матчі наколотити у ворота
гірників 10 м'ячів.
У першій зустрічі «Шахтар» капітулював з
рахунком 0:6, а у на виїзді у повторному поєдинку – 0:4. Та навіть такі результати дозволили українському клубу продовжити єврокубковий сезон у Лізі Європи..

Теофімо Лопес вважався найскладнішим
серед усіх суперників Василя Ломаченка. Цей
бій міг принести українцю звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Але не судилось.
Попри довгу підготовку, українець блякло
виглядав протягом усіх 12 раундів. Не дивно,
чому судді одноголосно визнали переможцем
американця.
Тепер після поразки Ломаченка залишається єдине невирішене питання: чи буде реванш?
Прокляті товариські матчі
У контракті його немає, а Лопес навідріз відзбірної України
мовляється від другого бою. Він не бачить сен7
жовтня
збірна України зіграла товарисьсу проводити поєдинок, у якому він і так знову
кий
матч
проти
Франції і несподівано пропусстане переможцем. Українська ж сторона всіма
тила
у
свої
ворота
аж 7 голів. Єдиний м’яч у
силами намагається довести протилежне.
відповідь у складі команди Шевченка забив
Провал українців у Європі
Віктор Циганков.
Українських легіонерів у Європі вистачає,
Поляки теж стали на шляху нашої збірної
але їх гра бажає бути кращою. Лише одиниці і святкували перемогу у товариському матчі з
змогли стати вожаками команд, як це зробили рахунком 2:0.
Руслан Маліновський та Роман Яремчук. А от
Відібране олімпійське
інші "збірники" стали повним розчарування.
срібло Семеренко
Андрій Лунін перейшов у «Реал» з думкою
про перспективу. Але головний наставник королівського клубу Зінедін Зідан так і не довірив місце у рамці воріт українцю бодай в одному з офіційних матчів.
Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко також не ловлять зірок у АПЛ. Останній
все ніяк не може знайти форму після численних травм, тож його місце у скромному «Вест
Хемі» не є стабільним. А от керманич «МанСіті»
Наприкінці вересня спортивний арбітражХосеп Гвардіола впевнений у розвитку Зінчен- ний суд (CAS) виніс рішення щодо порушення
ка і це тішить.
антидопінгових правил російською біатлоністкою Ольгою Вілухіною, яка на Олімпіаді у
Незаслужена поразка
25 листопада УЄФА присудив Україні тех- Сочі 2014 року здобула срібло, тоді як українка
нічну поразку у так і не зіграному матчі проти Віта Семеренко була третьою. Та згодом CAS
збірної Швейцарії. Там вважають, що гра не виправдав росіянку і повернув їй срібну наговідбулася з вини української сторони. Україн- роду. Таке рішення засмутило не лише украська асоціація футболу подала апеляцію, у якій їнських вболівальників, а й італійську біатловимагає скасувати рішення УЄФА про техніч- ністку Карін Оберхофер, яка недовго раділа
ну поразку України та пропонує два варіанти: бронзовій медалі.

Спортарена

Четвертий рік поспіль Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу
назвало найкращого тренера найвищого дивізіону чемпіонату України за
підсумками 2020 року
Цьогоріч ним став Віктор Анатолійович Скрипник – головний тренер
луганської «Зорі».

Серед його досягнень:

«Зоря» зимує у п’ятірці найкращих
із реальними шансами на медальну боротьбу;
«Зоря» здобула бронзові медалі за
підсумками сезону 2019/20;
«Зоря» завоювала шість очок у
складній групі Ліги Європи.

6 разів по ходу сезону Віктор Анатолійович визнавався найкращим y
Favbet Лізі за підсумками турів.
До п’ятірки кращих тренерів також
увійшли: Рябоконь Олександр Дмитрович («Десна»); Луческу Мірча (ФК
«Динамо»); Каштру Луіш («Шахтар»);
Максимов Юрій Вільйович («Ворскла»).
*****
Мадридський «Реал» став найкращим клубом в історії Ліги Чемпіонів.
Про це повідомило УЄФА. Рейтинг охоплює період з 1955 по 2020 рік і враховує виступи в Лізі чемпіонів і Кубку
європейських чемпіонів. Командам нараховується 2 очка за перемогу і 1 бал
- за нічию.
Найкращий український клуб у
рейтингу – «Динамо», яке посідає 11-й
рядок. Кияни займають найвищу позицію серед клубів, які жодного разу
не вигравали Кубок європейських
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інал Кубка Тернопільської області з волейболу серед чоловічих аматорських команд 2020 року
розіграли чотири команди: ВК
«Олімп» з міста Борщів, Хоростківська ОТГ, Великобірківська ОТГ Тернопільського району та ВК «Бережани».
Переможцем змагань став
волейбольний клуб «Олімп»,
який у півфіналі впевнено обіграв бережанців та у фіналі
- волейболістів з смт. Великі
Бірки з рахунком 2:0. Таким
чином, великобірківчани стали другими. Бронзові нагороди здобула команда з Бережан,
яка перемогла волейболістів з
Хоросткова.
*****
едерація Регбі України назвала найкращих гравчинь
та тренерів України серед жіночих команд з регбі-7 2020 року.

Ф

Кращим тренером року серед команд Вищої ліги став доцент Кафедри фізичної реабілітації, громадського здоров'я
і спорту Західноукраїнського
національного університету
Едуард Маляр. Студентки вузу
перемогли у номінаціях: кращий гравець року Вищої ліги –
Блашків Христина, кращий захисник року Вищої ліги – Вовк
Марія, прорив року Вищої ліги
– Горошко Юлія. У номінації
команда року Вищої ліги перемогла РК "Універ-ЗУНУ".
*****
Івано-Франківській області на чемпіонаті України з біатлону в естафетній
гонці 4х7,5 км. тернопільська
команда у складі Руслана Бригадира, Давида Драбика, Віталія Мандзина та Віталія Труша
змогла вибороти срібні медалі.

В

Тернопільський футбол

«Нива» з Теребовлі стала чемпіоном Тернопільської області у вищій лізі сезону 2020 року. Урочисте нагородження
команди відбулося у приміщенні Теребовлянської міської
об’єднаної громади.
*****
23 грудня відбулося жеребкування чвертьфіналу Ліги Тернопільщини сезону-2020/21.

За його результатами сформовано такі пари:

1. ФК "Вишнівець" (Збаразький р-н) – "Галичина" (Чернихівці, Збаразький р-н)
2. "Олімпія" (Клювинці, Гусятинський р-н) – "Обрій" (Ланівці)
3. "Поділля" (В. Березовиця, Тернопільський р-н) – ФК "Цвітова" (Бучацький р-н)
4. ФК "Івачів" (Тернопільський р-н) – "Стрипа" (Купчинці, Козівський р-н)
Нагадаємо, під час жеребкування команди були поділені на
"сіяні", які зайняли перші місця у своїх групах та "несіяні", котрі
попередній етап змагань завершили на других місцях.
Серія плей-оф розпочнеться навесні 2021 року. Про конкретні дати чвертьфінальних поєдинків буде повідомлено пізніше.

чемпіонів або Лігу чемпіонів і не грали
у фіналі турніру. Також у цьому реєстрі: 31. «Шахтар». 176. «Дніпро». 286.
«Зоря». 336. «Металіст». 346. «Таврія».
*****
У ТОП-50 найкращих бійців 21 століття потрапили четверо українських
боксерів. Найвище серед українців
опинився Володимир Кличко, який посів 5-е місце.
Також до рейтингу увійшли: 13.
Василь Ломаченко. 18. Віталій Кличко. 36. Олександр Усик. Очолює реєстр
найкращих Менні Пакьяо.
*****
За версією The Ring перемогу в номінації «Боєць року» отримали одразу
двоє боксерів: абсолютний чемпіон
світу в легкій вазі Теофімо Лопес та
32-річний Тайсон Ф'юрі, який є чемпіоном світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі.
У 2020 році Ф'юрі і Лопес встигли

провести по одному поєдинку. У ніч з
17 на 18 жовтня 23-річний американець одноголосним рішенням суддів
переміг українця Василя Ломаченка.
У ніч з 22 на 23 лютого Ф'юрі технічним нокаутом у 7-му раунді переміг
американця Деонтея Вайлдера і став
чемпіоном WBC.
*****
«Минай» оголосив про підписання
контракту із 35-річним Артемом Мілевським. Після першого кола клуб із
Закарпаття йде 11-м в турнірній таблиці УПЛ. Останнім клубом Артема
Мілевського було «Динамо» з Бреста,
за яке він зіграв 104 матчі, забив 20
голів та віддав 32 результативні передачі. Форвард у 2000 році змінив білоруське громадянство на українське.
З 2002 до 2013 року виступав за київське «Динамо». Заробітна плата Артема Мілевського у «Минаї» складатиме
близько 100 тис. грн. на місяць
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Просто життя

піаніно…

гніздечко
Скоро Різдвяна зірка на небо зійде,
Малий Ісусик до дітей прийде.
Малий Ісусик, Божа Дитинка,
Буде Святвечір, буде ялинка.
Буде колядка в кожній хатині,
Хай Бог пошле мир і радість,
І свята щасливі нашій Вкраїні…
На фото Івана ПШОНЯКА:
учасниці хору церкви Успіння
Пресвятої Богородиці Софія Папура, Оксана Данчишин,
Марія Майкович, Катерина
Кривобедра та
Ганна Гемборовська, м. Збараж.

Оповідання
(Закінчення.
Початок у минулих
випусках).

Ч

9.
асу баба Ніна не марнувала. Повертаючись із роботи, я стріла її біля під’їзду.
– Оксанко, – почала вона. – Сьогодні твого Миколу – не впізнала.
Таке враження, що дихає на ладан. Змарнів – залишилися шкіра
та кістки. Це, напевно, доконала
його клята хвороба. Я забула, як
називається. Ти казала минулого разу. Здається, «хіпі?».
– Хобі, – виправляю її. – Але це
зовсім не хвороба, а захоплення.
Працювати не хоче, а цілими днями сидить на березі озера і ловить
рибу.
– От чому Микола схуд, мов таранька! – приповідала баба Ніна.
– Я сушила мізки, співчувала йому,
а він виявляється, хоче легкого
хліба.
Я до кінця не слухала, бо добре
знала, що завтра на порядку денному нашого мурашника будуть
розглянуті наступні питання: про
те, як екстрасенс Галей рятував
льотчика від «білочки»; про нових
жильців Анастасії Петрівни; майбутнє весілля Германа; ключову
причину схуднення мого Миколи.
Тільки щоби, баба Ніна не переплутала «хіпі» та «хобі».
Поспішаючи до крамниці, я дорогою стріла Любов Адамівну,
яка мешкала в сусідньому під’їзді.
Вона теж була часточкою нашого мурашника і майже ключовою
постаттю після баби Ніни. Відколи її знаю – завідувала відділом
сміхотерапії. Це справжнісінький
фахівець своєї справи. Талант рідкісний – настільки витончено володіє вербальною і невербальною
комунікацією. Стреси знімає майже миттєво. Колись розповідала,
як у молодості вперше приїхала

Мурашник двоногих
до Тернополя. Гуляючи в центрі
міста, вона – сільська дівчина,
прагнула справити враження на
незнайомця, котрий хотів потрапити у село Березовицю, що біля
Тернополя. Він звернувся до неї:
– Пані, як доїхати до Березовиці?
– Я не знаю, – мовила протяжно… – То є цєнтер. Тут такого нема.
Сідайте на тролейбус єдініца і поїдете прямо в Березовіцу, а там
вам скажуть…
Цей кумедний діалог наш
мурашник пам’ятає донині.
Пані Люба, як завжди, в гарному
настрої. Жартувала-жартувала,
а потім, глянувши співчутливо у
вічі, все-таки запитала про мого
чоловіка:
– То правда, що твій Микола захворів на «хіпі?» Якась нова болячка… Я про таку ще не чула…
Ну, думаю, інформбюро працює
на повну. Все-таки переплутала...
– Не хіпі, а хобі. У мого Миколи здоров’я – дай Бог кожному.
Щодня товче воду в ступі. Півдня порпається у землі, шукаючи
черв’ячків для приманки, варить
якусь кашу, а до мене навіть слова не скаже. На рибалку ходить
як на роботу, тільки грошей за те
ніхто не платить. Ми підписали з
ним контракт. Перший пункт: «Що
спіймає, те і буде їсти». Ну, видно,
клює слабо, або зовсім ні.
Розмовляючи, дійшли до свого
рідного мурашника. На лаві звично сиділи наші вебкамери. Вони
нас запеленгували й одночасно
повернули голови в наш бік. Ми
з пані Любою привіталися й розійшлися по своїх домівках. А вони,
напевно, продовжували сумлінно
обговорювати нових мешканців,
які купили квартиру в нашому
підї’зді, зростання цін, переми-

вати кісточки депутатам у парламенті, нові вбрання і зачіску Юлії
Тимошенко та, звісно, – причину
схуднення мого Миколи. Про наш
контракт ще не знали, але завтра
дізнаються…
Я повільно піднімалася до своїх скромних апартаментів. Відчинивши двері, подумала, що не
туди потрапила. Все перекинуто
догори дригом, як після повені, а
Микола лежить на підлозі, розставивши руки, і дивиться у стелю.
Поламана вудочка і черв’ячки, що
повилазили з банки і розповзлись,
який куди, – доповнювали шедевральну картину «Щурі втікають з
корабля».
– Трапилося щось? – запитую,
нічого не розуміючи.
– Мені каюк, – прошептав мій
рибак і ніби змахнув непрошену
сльозу.
– Не клює?
– Гірше.
– Не мовчи! Чому мушу слова витягувати з тебе щипцями?
Микола зірвався з підлоги і став
переді мною на коліна. Руки тремтять, слина з рота пирскає, як із
пляшки розбовтане шампанське…
Таким чоловіка ще не бачила. Він
настільки щиро плакав, що я теж
підхопила естафету, й ми мало не
ридали удвох.
– Мене поставили на лічильник.
Я позичив у хлопців на озері дві
тисячі. Якщо не віддам завтра до
обіду – уб’ють.
– Навіщо ти позичав?
– Хотів тебе привітати. Ти ж
знаєш, як я тебе люблю і ціную.
Думав, наловлю риби, продам… і
гроші поверну.
Він так щиро переконував, що я,
рятуючи свій дорогоцінний скарб
від загибелі, – витягнула з гречки

заначку…
…Наступного дня мій Микола
купив спінінг.
Щоб не наробити дурниць, я
з відчаю поїхала до Миколи на
Львівщину. Спека мучила зі самісінького ранку. Моя свекруха сиділа на причілку біля хати. Вона від
палючого сонця стала схожою на
витиснутий лимон. Щораз дивилася на дорогу, яка раз у раз то губилася і зникала у пилюці, неначе
в тумані, то знову виринала. Дощ
забарився. Земля була суха, зачахла, наче молода жінка біля зрадливого чоловіка. Проїхала машина,
знову закуривши шлях.
Маршрутка зупинився біля
Миколиної хати, і мої донечки –
Алінка й Оксанка радісно побігли
назустріч бабусі. Вона змінилася
на обличчі, побачивши, що я приїхала без її дорогоцінного сина.
– А де Микола? – запитала, ледве
приховуючи роздратованість.
– Рибу ловить, – відповіла я. –
Купив новий спінінг, то мусить
випробувати. Останні гроші з хати
забрав.
– То невелика біда. Головне, що
не п’є і тебе не б’є. Я йому зателефоную і прочитаю лекцію. Не гризися.
– Ніби ваша проповідь поверне
гроші.
Радощам не було меж. Мої дівчатка щебетали, і хата ожила. А
через два дні приїхав Микола, і я
вже забула про все, бо як-не-як –
кохала за ангельське терпіння до
моєї скромної персони.
– Піди до Цибухів і принеси наше
сито, – сказала диктаторським тоном свекруха. - Вже два тижні як
позичили, а віддавати і не думають. Мають гостей із Сибіру.
Я не хотячи попленталася до

сусідів, які жили напроти. Глянула
через тин, а свині ходять оборою,
як французька свита Версалем.
Омоскалена внучка з бабою ведуть діалог про свиней. При цьому
молода говорить про вуха, а стара
– про воші. Я в глибині душі тріскаю від сміху, слухаючи:
– Бабушка, я смотрю, у вашіх
свінєй такіє большіє уші!
– Є дітинко, є…
– А што ви с німі дєлаєтє?
– Дідо принесе оливи… помастить, помастить, і вони пообпадають.
– Нада же, а у нас халадец варят
с ушей!
Баба як заломить руки:
– Йой, дітинко моя, то ви ся дожили у тих Сибірах, що з вошей
холодець варите.
Цю картину треба було бачити і
чути. Я взяла сито й почимчикувала додому. В голові прокручувала,
як сприйме мою інформацію баба
Ніна, а те, що вона поставить її на
початок порядку денного, – була
впевнена на сто відсотків.
…Мені захотілося до свого рідного мурашника. Побачити всіх,
посміятися і відчути тепло своєї
домівки, безперервний рух мешканців нашого будинку, котрі, мов
мурашки, поспішають хто куди…
Життя триває, намотуючи кола
бігової дистанції. Та велика мудрість у тому, що ніхто не знає,
коли перетне фінішну стрічку. А
може це й на краще…
Із голови не виходили слова
пісні: «Ой не сумуйте, люди, життя – це спортлото, що знайдеш, що
загубиш, – не відає ніхто».
Василина ВОВЧАНСЬКА.

- Для такої гарної жінки пасують троянди...
Вадим і сам не знає, чому зачепив Ольгу. Можливо тому, що Ольга справді була
вродлива. А, може, у Вадима був просто
хороший настрій. Сьогодні його обрали
директором фірми. Він і на ринок заїхав
за якоюсь пляшкою та закускою, треба ж
поставити хлопцям. При нагоді вирішив
купити квіти для Оксани. Так звали секретарку, з якою Вадим уже давно фліртував.
І тут ця зустріч з Ольгою. Вона посміхнулася Вадиму.
- Я люблю хризантеми, - сказала просто.
- А що ви ще любите, крім цих квітів?
- Гарні парфуми і розумних чоловіків.
- Тоді я вам підходжу...
Та Ольга, здається, вже не чула Вадимових слів. Пробиралася до виходу, гублячи ніжні пелюстки квітів. Він дивився
услід цій дивній вродливій жінці і відчував як щось терпке, незвичне заповнювало душу. А, може, це був тільки запах
хризантем?
Утім, Вадим забув про нього уже цього вечора. Подарував секретарці пишний
букет троянд, запивав з колегами давно
вимріяне крісло начальника.
Взагалі, Вадим не був донжуаном чи
якимось там гульвісою. Все любив у міру:
і жінок, і вино. Кілька років тому в нього померла дружина, залишивши двох
дітей. Син ходив уже до школи, донька,
Лідочка, була ще зовсім маленька. Доглядала їх бабуся, мати Вадима. Не раз натякала синові, що пора підшукати йому
нову дружину, а дітям - матір.
Він відмахувався від цих слів то зайнятістю, то жартами: мовляв, ще наречена
не виросла. Насправді ж Вадим просто
боявся: чи зуміє ця чужа жінка стати його
дітям матір’ю.
Тому й поринув у роботу, залицяючись то однієї, то до іншої. А тепер ще це
директорування. І все-таки інколи, десь
між фліртом і роботою, в уяві Вадима
спливав образ незнайомої жінки, яка купляла хризантеми. І тоді усередині знову
виникав терпкий щемливий клубок.
Минав час. З роботою у Вадима все
було чудово. Вдома теж: діти росли, Лідочка пішла до першого класу. Ще й до
музичної школи бабуся віддала.
- Треба піаніно дитині купити, - сказала котрогось вечора мати. І тицьнула до
його рук газету з оголошеннями. «Продаю піаніно» - було підкреслено червоним олівцем. Він набрав перший номер.
- Приходьте завтра, після роботи, - видихнув у трубку жіночий голос.
Наступного вечора Вадим їхав за названою адресою подивитися піаніно. Двері відчинила жінка. І у Вадима тенькнуло
серце. На порозі стояла Ольга, незнайомка з квіткового ряду. - Чого ж ви, заходьте,
- запрошувала Вадима до кімнати.
Чи не впізнала його, чи просто вдавала. Ні, таки, здається впізнала, бо вколола
Вадима його ж словами.
- Ви ж розумний чоловік, отож, думаю,
знайдемо спільну мову. Я маю на увазі піаніно. Для кого ви хочете його купити?
- Для доньки, для Лідусі. Всі кажуть,
що у неї талант...
Не помітив, як довго розповідав Ользі
про Лідусю, і про Андрійка, про те, які у
нього гарні і розумні діти. Тільки ось уже

скільки часу без мами...
- Ой, вам же це, напевно, нецікаво, спохопився нарешті.
На руку лягла тепла жіноча долоня.
- Ходіть, я вам заграю. Послухаєте, як
звучить інструмент…
Через якийсь час піаніно переїхало з
Ольжиної квартири. А невдовзі вони з
Вадимом одружилися. Звичайно, не все
йшло гладко. Та якось Вадим зауважив,
що мати кличе невістку Олею. А котрогось вечора Лідуся заснула біля дружини. І він до ранку так і продрімав у кріслі,
боячись порушити сімейну ідилію. Хоча
у душі Вадим бунтував. Мовляв, вже те,
що він одружився з цією тридцятирічною
жінкою, мало бути їй за щастя. Ольга ж,
напевно, була іншої думки і довгі вечірні
наради з традиційною кавою та «краплею» коньяку перетворилися для Вадима
на ранкові планерки.
- Я тепер чоловік сімейний, - віджартовувався на докори друзів.
Ті не розуміли, мовляв, ми теж сімейні,
але...
Не буде ж Вадим їм розповідати, що
Ольга не така, що якась вона надто правильна. Ліпше б уже покричала, посварилася, врешті, поплакала, як інші жінки. А
то ніяких пояснень їй не потрібно, мовби
заздалегідь виставляла йому вину. Як у
випадку з тими злощасними трояндами.
- Сьогодні річниця, як ви керуєте нами,
- згадала якось секретарка. – Бажано квітів і шампанського, Вадиме Івановичу...
Він і заїхав на ринок. Як колись. Купив
шампанське і троянди для секретарки.
Шампанське поклав у машину, а квіти у
дипломат. З ним зайшов додому за документами. І треба було Ользі заглянути
у дипломат, ніколи ж раніше не робила
цього. А то раптом копірка їй стала потрібна. Вона відкрила і закрила дипломат.
- Не забудь підрізати стебла у квітів, а
то зів’януть, - спокійно зауважила і пішла
до Лідусі у кімнату розучувати гами.
- Не забуду, - кинув услід Ользі Вадим.
Та дарувати троянди дружині уже було
пізно. Звичайно, чого гріха таїти, від старих звичок одинокого чоловіка Вадимові
відмовлятися було нелегко. Але він таки
любив Ольгу. Був вдячний цій жінці за те,
що стала матір’ю його дітям. І якби не ота
її нав’язлива ідея народити йому дитину,
Вадим переконаний: усе було б чудово.
Про свою вагітність Ольга сказала
йому за сніданком. Буденно і просто, ніби
клала цукор до кави. Великі сині очі усміхалися тихим спокоєм. Він відвів погляд.
- Ти не радий? - у її голосі чи не вперше
прорвалися тривожні нотки.
- Радий, навіть дуже, тільки спішу на
роботу. Комісія з міністерства приїжджає,
- поспішив ступитися з хати.
Він ніяк не міг зрозуміти Ольгу. Для
чого їм третя дитина? Зайві клопоти.
Андрійко з Лідусею підросли. А це знову
почнуться пелюшки, неспання ночами,
дитячий плач. Він уже цього не хоче.
Усі ці жалі Вадим виливав давньому
другові. Запросив його на каву додому.
Правда, перед цим вони уже побували у
барі. Ольги вдома не було, випало якраз
нічне чергування. - Ні, не потрібна нам ця
дитина. Мені - сорок, Ользі теж не двадцять, - підсумував розмову Вадим.
Після ще однієї чарки вони стали зга-

СТРУНИ СЕРЦЯ
*****
Шануйте відведений Богом нам час,
Молітесь за мир на землі і у небі.
Бо миті життєві короткі для нас,
З любов’ю у серці прожити їх треба.

Уперше вони зустрілися в квітковому ряду. З-поміж
розмаїття імпортних лілій, гербер, якихось неприродньо
фарбованих ромашок Ольга вибирала хризантеми.

Сімейне
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У кожного є своя вільна мета,
До неї прямує терниста дорога,
І шанс твій – це ніби святкові літа,
А мрія в житті – це твоя перемога.
дувати старе життя, їхні вечірки.
- Тихіше, дітей розбудиш, - стримував
Вадима друг.
- Ні, вони сплять міцно. А Ольги немає.
Ох, і клопіт мені з нею. Вже й сам не знаю,
чи варто було мені одружуватися…
Вадим не доказав. У дверях дитячої
кімнати стояла Ольга.
- Але ж ти...
- Я відпросилася з чергування. Щось
трохи нездужала. Прилягла коло дітей,
задрімала. Не чула, як ви і прийшли...
- Ти спала. А ми так голосно розмовляли, напевне, розбудили тебе, - лепетав
Вадим.
- Ні, я нічого не чула, - позіхнула Ольга.
І пішла назад у кімнату.
- Ну ось, бачиш, вона нічого не чула,
- плескав Вадима по плечу товариш. Врешті, чого ти з нею цяцькаєшся, скажи
їй усе відверто...
- Я хотів, але не так...
- А, не все одно як. Наливай.
Але Вадиму уже не хотілося пити.
Вранці він, наче шкідливий кіт, тихенько
втік з дому, Ольга ще спала. В обід зателефонував дружині, хотів сказати, що
прийде з роботи раніше, нехай чекають.
Та мобільний Ольги не відповідав. Нічого, він увечері скаже дружині, як любить
її. І як хоче, аби у їхній сім’ї з’явилося ще
одне маля.
Ольга зустріла його як завжди. Тільки
приготовлені слова чомусь застрягли у
Вадима в горлі. Нехай, за вечерею скаже.
Та Ольга випередила його:
- Я була сьогодні у лікаря... У нас не
буде дитини.
- Але ж учора... Я був просто п’яний, я...
Вона подивилася на нього так, як ніхто
досі не дивився.
Наступного дня Ольга зібрала свої
речі. Увечері Вадим не знайшов дружини
вдома. Він шукав її ще довго. І ніяк не міг
пояснити дітям, особливо Лідусі, чому їх
покинула мама Оля. Та Ольга зникла. З
міста і з його життя.
Чому ж сьогодні так щемко, так боляче
згадується Вадиму їхнє коротке щастя?
Може, тому, що надворі передноворіччя,
а моросить мжичка, як у перший день їхнього з Ольгою знайомства? Чи тому, що
серед квіткових рядів, поміж імпортних
троянд, фрезій та гербер, продають жінки хризантеми...
Інколи йому спадає
на думку і те, що Ольга
таки народила їхню дитину…

Зіна КУШНІРУК

Лінивство і заздрість відкиньте у бік,
Це зовсім старі і забуті вже речі,
Надія – це радість і дум ваших лік,
Тягар доброти хай несуть ваші плечі.
Не треба зухвальств і високих ідей,
По щирості треба для щирого жити,
І знай, що і ти є співець – прометей,
І слово це горде потрібно любити.
*****
Допоки серця б’ється – живи!
Радій, всміхайся, читай молитви.
Твори, співай, римуй вірші,
Хай правда живе у твоїй душі.
Люби життя – бо воно одне,
Викресли з нього все те, що сумне.
Більш довіряй не комусь, а собі,
Знай, що проходить твій
шлях в боротьбі.
Слово хай квітне на твоїх устах,
Як маки червоні в достиглих житах.
Знай – проти течії треба пливти,
Будь джерелом і краси, й доброти.
Віра хай буде з тобою завжди,
І залишай свої добрі сліди.
*****
Моє життя – у ріднім слові,
Я повсякчас з ним у розмові.
Воно голубить мою душу,
Як вітер теплий спілу грушу.
І я беру перо у руки,
І на папір лягають звуки
Мого сумління і натхнення,
Де воскресає одкровення.
І я з словами розмовляю,
Мов самоцвіти, їх збираю.
І плачу з ними, і радію,
Їм відкриваю свою мрію.
В словах знаходжу я розраду,
До них приходжу на пораду.
І з ними серце звеселяю,
Життя без слів не уявляю.
В словах – майбутнього надія
І мого серця – це стихія.
Я до грудей їх пригортаю,
Це – мої квіти. Я це знаю…
Оксана КИШКАНЮК.
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ПОВІДОМЛЕННЯ

Наш День

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Товариство з обмеженою
відповідальністю«Вірлів Агро» (код ЄДРПОУ 38364679) інформує про намір провадити
плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта
господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «Вірлів Агро».
Юридична адреса: 47241, Тернопільськаобласть, Зборівський район, с. Вірлів, вул. Кутна, буд.
1в,директор – Шулик Олена Миколаївна.
Тел.+380676741261, e-mail:shulykvit@gmail.com

2. Планована діяльність, її
характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика
ТОВ «Вірлів Агро» планує провестирозширення
з 50 тис. до 84 тис.птахомісць, шляхом будівництва
двох пташників на території діючої птахофабрики
по вул. Кутна, 1в в с. Вірлів, Зборівського району,
Тернопільської області.
Підприємство спеціалізується по вирощуванні
курчат м’ясної породи. На планованому об’єкті буде
впроваджена маловідходна технологія вирощування курчат-бройлерів, що передбачає напільне утримання курейвікової технологічної групи 1-6 тижнів, з визначеним режимом годування, напування
та сну. Передбачається впровадження передових
вітчизняних досягнень, ефективних рішень технологічного, санітарно-технічного і організаційного
характеру. Реалізація даного проекту буде сприяти
розвитку сільського господарства регіону та збільшенню робочих місць.
Технічна альтернатива 1
Планована діяльність передбачає напільне утримання птиці. Вирощування курчат-бройлерів на
глибокій підстилці рослинного походження(солома) при штучному освітленні з регульованим тепловим режимом. При вирощуванні курчат-бройлерів на глибокій підстилці умови утримання птиці
найбільш наближені до природних. Птах піддається меншому стресу, у нього більш міцний імунітет
до інфекцій і висока загальна стійкість організму
до інших захворювань, в тому числі до порушень
обміну речовин. Бройлери не обмежені в пересуванні і здатні вибирати оптимальні для себе зони
годування, напування і відпочинку.
Технічна альтернатива 2
Вирощування курчат-бройлерів у кліткових батареях при штучному освітленні з регульованим
тепловим режимом. Проте, при клітковому утриманні курей збільшується вологість посліду, щонегативно впливає на мікроклімат в пташниках і,
відповідно, на продуктивність птиціта збільшенню
енергозатрат.
З метою забезпечення гуманного утримання
птиці даний альтернативний варіант не був прийнятим.
* Суб’єкт господарювання має право розглядати
більше технічних та територіальних альтернатив.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 1
Розширення діючої птахофабрики планується по
вул. Кутна, 1в в с. ВірлівЗборівського району, Тернопільської області. Земельна ділянка має сільськогосподарське призначення, тому розміщення планованої діяльності не суперечитиме Земельному
кодексу України та не призведе до зміни цільового
призначення земельної ділянки.
Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 2
Територіальна альтернатива не розглядається.
Провадження планованої діяльності здійснюватиметься в межах земельної ділянки існуючого промислового майданчика птахофабрики. Планована
діяльність передбачає розширення існуючих потужностей. Розміщення на іншій ділянці потребує
додаткових ресурсів, виділення земельних ресурсів, облаштування інженерних мереж, будівництво необхідних інфраструктурних та допоміжних
об’єктів.
4. Соціально-економічний вплив
планованої діяльності
Найбільш важливим із соціально-економічних
факторів є можливістьзбільшення надходжень в
державний бюджет при дотриманні екологічних
та санітарно-гігієнічних нормативів, забезпечення
споживачів м’ясом свійської птиці та створеннядодаткових робочих місць, за рахунок працевлаштування місцевого населення із забезпеченням сучасних умов праці.

5. Загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа,
обсяг виробництва тощо).
Планується збільшеннязагальної потужностідо
84 тис. голів одночасного утримання курей-бройлерів.
Площа земельної ділянки, на якій планується будівництво пташників – 2,168 га.
Потужність підприємства:
- місткість існуючих пташників – 50 тис. голів (2
пташника по 25 тис. голів)
- місткість проектних пташників – 34 тис. голів
(2 пташника по 17 тис. голів)
- період відгодівлі – 42 доби на цикл;
- кількість циклів – 6.

Режим роботи підприємства:
- міжциклова профілактична перерва – 14 діб;
- кількість робочих змін на добу підчас відгодівлі
– 3 зміни;
- кількість робочих змін в період міжциклової
профілактичної перерви – 1 зміна;
- кількість робочих годин у зміну – 8 год.
Чисельність працюючих на одному пташнику – 4
чол. (з них тимчасово зайнятого персоналу 1 чол.),
які здійснюють контроль за роботою пташника.
Режим роботи на підприємстві щоденний, цілодобовий, у три зміни.
Крім основних будівель на ділянці планується
розміщення: дизбар’єрів, силосів для кормів, очисних споруд.
Планується будівництво споруд відведення виробничих та побутових стічних вод, системи водопроводу, зовнішнього і внутрішнього пожежогасіння.
Водопостачання здійснюється від діючої свердловини, яка використовується для подачі води до
виробничих і допоміжних приміщень.
Вирощена птиця, живою вагою, буде реалізовуватись населенню та приватним компаніям. Цех по
забою птиці та території птахофабрикивідсутній.
Система годування
В проекті реалізована система годівлі з чашковими авто годівницями.
Умовно систему можна розбити на три основних
вузли: зовнішній бункер (силос) для корму, поперечна лінія подачі корму з бункера в приміщення
і поздовжні кормолінії з годівницями для роздачі
корму безпосередньо птиці.
Із зовнішнього бункера корм транспортується
поперечною лінією в пташник до проміжних бункерів (хоперів).У пташнику корм з хоперів подається
по поздовжніх лініях в автоматичні годівниці. В
пташнику реалізовано 4 ліній годівлі.
Система напоювання
Система напування забезпечує надходження необхідної кількості води до ніпельних напувалок,
розміщених в зоні утримання птиці.
Ніпельні напувалки виготовляються повністю
з нержавіючої сталі або тільки внутрішня робоча
частина, а зовнішня – із пластика. Дня виключення
попадання води на підстилку на трубу встановлюється краплевловлювач.
Роботи під час міжциклового терміну у пташнику
Один виробничий цикл вирощування бройлерів
триває 42 дні (тур). 14 днів санітарна перерва. Під
час перерви проводяться роботи по видаленню використаної підстилки і посліду, миття та дезінфекція, спрямоване на профілактику хвороб птиці та
покращення епізоотичного стану пташника.
Використана підстилка разом з послідом подається в автотранспорт і вивозиться за межі підприємства на технологічні площадки для компостування посліду, розташовані на сільгоспугіддях за
межами території птахофабрики(на відстані більше 1 км від житлової забудови)в подальшому використовується в якості органічного добрива. В’їзд
транспорту у виробничу зону відбувається через
постійно функціонуючий дезбар’єр, який заповнений дезінфікуючим розчином для коліс.
Для гідромеханічного миття внутрішніх поверхонь пташників передбачені апарати високого тиску з електричним нагріванням води. Для підключення мийних агрегатів в пташнику передбачені
крани.
Приміщення ретельно чистять, миють і дезінфікують. Потім приміщення провітрюють і просушують, на підлогу сиплять гашене вапно та настилають новий шар підстилки, після чого завозять нову
партію курчат. Після проведення останньої дезінфекції приміщення залишають на 4 дні без птиці.
Передбачено встановлення локальних очисних
споруд продуктивністю 25м3/добу. Очисні споруди
розраховані на прийом опрацьованих і забруднених
вод пташників.
Склад очисних споруд:
-приймальний колодязь;
-блочно-локальна очисна споруда МаkBox Pro25;
- колодязь-відстійник для зберігання відпрацьованої води.
Подача стічної води передбачається по запроєктованій самопливній системі каналізації від пташника до приймального колодязя.
Опалення пташників передбачено газовими обігрівачами.

6. Екологічні та інші обмеження
планованої діяльності
за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
- дотримання дозволених обсягів викидів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел;
- утилізація відходів у відповідності з вимогами
чинногозаконодавства;
- дотримання допустимих рівнів шуму
- дотримання вимог Водного кодексу, санітарних
норм.
щодо технічної альтернативи 2
аналогічно технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
- дотримання містобудівних умов та обмежень;
- дотримання розмірів СЗЗ згідно Висновку дер-

жавної санітарно-епідеміологічної
експертизи від 20.05.2019р №12.2-18-4/10867;
- дотримання протипожежних розривів між будівлями та спорудами.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна
підготовка і захист території
за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
- виготовлення проектної документації;
- застосування обладнання, що відповідає сучасному технічному рівню;
- забезпечення робітників індивідуальними засобами захисту, спецодягом іспецвзуттям;
- дотримання правил збирання та тимчасового
зберігання відходів, своєчасний їх вивіз.
щодо технічної альтернативи 2
аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
- забезпечення виконання санітарно-гігієнічних
норм та правил;
- заходи, направлені на запобігання аваріям.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого
впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
• атмосферне повітря - викиди в атмосферне
повітря в межах нормативів гранично-допустимих
викидів;
• водне середовище - утворення господарсько-побутових стоків;
• ґрунти - утворення відходів, та подальше поводження з ними;
• рослинний і тваринний світ - опосередкований
вплив;
• вплив на клімат і мікроклімат - відсутній;
• вплив на соціальне середовище (населення) –
позитивний вплив, створення нових робочих місць;
• вплив на техногенне середовище - відсутній.
щодо технічної альтернативи 2
аналогічно технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
соціальне середовище - гігієнічні нормативи
допустимого вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, санітарні норми допустимого
шуму.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається

9. Належність планованої діяльності до
першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля згідно зст.3 п.3 Закону України
„Про оцінку впливу на довкілля”:
10. Наявність підстав для здійснення
оцінки транскордонного впливу на
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу
на довкілля та перелік держав, довкілля
яких може зазнати значного негативного
транскордонного впливу
(зачеплених держав)
Транскордонний вплив на довкілля відсутній.

11. Планований обсяг досліджень та
рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
ОВД у відповідності з ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VШ від 23 травня
2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на
довкілля та можливості для участі
в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність
може мати значний вплив на довкілля і,отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону
України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка
впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також
інформації, отриманої від громадськості під час
громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впли¬ву, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого
висновку з оцінки впливу на довкілля, щовраховує
результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим

Оголошення

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілляпланованої діяльності
цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість про¬вадження планованої діяльності та визначає екологічні
умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на до¬вкілля
та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у
такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії роз¬гляду уповноваженим
органом поданого суб’єктом господарювання звіту
з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайме¬нше 25
робочих днів громадськості надається можливість
надавати будь-які зауваження і про¬позиції до
звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої
діяльності, а також взяти участь у громадських
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби (COVID-19),
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного
його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають
на цей період, про що зазначається в оголошенні
про початок громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення
цього повідомлення на офіційному веб- сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначе¬ному у пункті
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля (за¬значений на першій
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і
пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають
зауваження і пропозиції, своїм під¬писом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати
повністю, врахувати частково або обґрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості,
надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля. Детальна інформація про це включається
до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження
планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:
Дозвіл на виконання будівельних робіт,що видається
Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області.

15. Усі зауваження і пропозиції
громадськості до планованої діяльності,
обсягу дослі¬джень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля,
необхідно надсилати до
Управління екології та природних ресурсів
Тернопільської обласної державної адміністрації, що розташоване за адресою: 46008, вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, e-mail:eco_ter@eco.te.gov.ua,
тел. (0352) 22-00-20. Контактна особа - ГрунінаСвітлана Олександрівна.
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2021 рік Білого Металевого Бика:
як вдало зустріти Новий рік
і задобрити тварину
2020 рік, повний потрясінь, небезпек, криз і локдаунів, майже відійшов. Вся планета
має надію, що Новий рік принесе радість, гармонію і спокій. Тож у світі готуються до його
зустрічі, а багато людей згадують і про різноманітні прикмети для приваблення удачі.

С

учасні новорічні
традиції - це своєрідний
мікс західних і східних
церемоній. Згідно з популярним
китайським календарем,
кожен рік присвячений одній
із дванадцяти тварин і одній
зі стихій. 2021-ий буде Роком
Білого Металевого Бика.
Вважається, що знак, який
управляє роком, впливає
на долю і здоров'я. Тому
дуже важливо заручитися
підтримкою знаку і завоювати
його довіру, щоб він допомагав
людині у всіх починаннях.
Розповідаємо про деталі, які
допоможуть зробити свято
затишним і вдалим.

Що символізує Білий
Металевий Бик

проводжаєте старий рік і відкриваєте
двері новому, який обов’язково стане
кращим за попередній.
Бики живуть стадами. Отже, щоб
сподобатися покровителю 2021 року,
добре також зібратися на Новий рік
великою компанією. Запросіть родичів
і друзів або самі рушайте в гості.
Від клубної вечірки краще в цей
раз відмовитися і зосередити всю увагу на своїй сім’ї та близьких.

Знак гороскопу Бик володіє такими
якостями, як рішучість, твердість, традиційність і працьовитість, але також і
впертістю. Стихія Металу наділяє його
залізною волею, а білий колір - упевненістю в собі.
Китайці також вірять, що Білий Металевий Бик буде прихильним до тих,
хто залишається оптимістом у будьЯк прикрасити оселю
якій ситуації. У той же час, за слов'янНезалежно
від того, де ви збираєськими легендами, священний золотеся
зустрічати
Новий рік - вдома або
торогий Бик-Тур є могутнім символом
в
гостях,
свій
будинок
нарядити треба
Всесвіту, родючості, мужності та сили.
обов’язково. Новорічна мішура піднімає
настрій і створює святкову атмосферу.
Звершення та трагедії
І тут знову потрібно згадати про
попередніх років Бика
Білого Металевого Бика. Його основні
Цікаво буде пригадати, з чим стика- кольори - білий і сріблястий, їх і полося людство у минулому у роки Бика, трібно використовувати в декорі як
тобто кожні 12 років тому. На 1901 рік символ нового року. Наприклад, можприпало вручення першої Нобелів- на міняти на новорічні свята покриської премії, на 1951 рік – політ пер- вала, портьєри, накидки на стільцях,
шої людини у космос, на 1985 – випуск а для святкового столу використовупершої версії операційної системи вати спеціальну скатертину з новорічWindows. У 1997 році загинула бри- ним декором і серветки.
танська принцеса Діана, а у 2009 році
Якщо у вас є діти, зробіть разом з
світ стикнувся з епідемією "свинячого ними маленький будиночок-хлів для
грипу".
чарівного бичка і поставте його під
ялинкою. Щоб почастувати новорічного
Люди, які народилися
гостя, насипте в тарілочку трохи зерна
(пшеницю, ячмінь) і покладіть солому
у рік Бика
У рік Бика народилися казкар Ганс або сіно (їх можна купити в зоомагазині).
Крістіан Андерсен, художник Вінсент
Ван Гог, композитор Йоганн Себастьян У чому зустрічати Новий рік
Бах, актори Чарлі Чаплін, Дастін ГоффУ забарвленні одягу не варто зуман, Едді Мерфі, Пол Ньюман, політи- пинятися тільки на білому та сірому.
ки та правителі: Наполеон Бонапарт, Можна використовувати світлі тони,
Адольф Гітлер, Саддам Хусейн, Марґа- наприклад, молочні, кремові та світрет Тетчер.
ло-бежеві. Сірий колір теж дуже багатогранний. Це і сріблястий, і попелястий сірий, і попелясто-рожевий, і темні
Де зустрічати
Всі ми знаємо прислів’я: «Як зустрі- відтінки мокрого асфальту… Актуальнеш Новий рік, так його і проведеш». ні паєтки, блискітки, люрекс.
Оскільки покровитель Нового року
Однак, мало кому відомо, що підготовМеталевий
Бик, вбрання чудово дока до святкування також має велике
значення. Варто прибрати кожен ку- повнять срібні прикраси - кільця, сеточок у квартирі, перебрати речі та режки, браслети, підвіски. Любителі
викинути непотріб. Такими діями ви більш коштовних варіантів можуть

вибрати прикраси з білого золота або
платини.
Макіяж для дівчат і жінок теж у сірих тонах? А чому б і ні! Завдяки сірим
і молочним відтінкам такий макіяж
буде непомітним і природним, а трохи
перламутру і блискіток додадуть образу гламурності.
Лак для нігтів сріблястого кольору
або білого з блискітками - класичний
варіант для Нового року. А цього разу
він ще й відповідає символу року.
Зачіска має бути охайною та
акуратною, тому що Бик - консерватор. Якщо у вас довге волосся, заплетіть його в косички, зав’яжіть у пишний хвіст на маківці або зробіть дульку
і прикрасьте блискучими металевими
шпильками або гребнями. Якщо коротка стрижка, її можна доповнити
шпилькою, обручем, діадемою або сріблястою стрічкою.

Що не можна робити

Під час святкування Нового року
не можна сваритися, лихословити і
сперечатися з іншими - інакше весь рік
пройде у сварці.
Не можна прати, прибирати в будинку і виносити сміття після заходу
сонця 31 грудня - так можна закликати
біду. Навіть якщо ви не встигли щось
прибрати в будинку - дозвольте собі
розслабитися і відпочити в Новий Рік.
Не потрібно використовувати червоний колір в одязі та прикрасах ялинки. На новорічний стіл не варто подавати страви з яловичини.

7 новорічних прикмет

❶ Перед святкуванням сховайте
до кишені велику купюру – це хороша
грошова прикмета.
❷ Щоб у сім’ї було взаєморозуміння і панувала любов, перед новорічним бенкетом необхідно перев’язати
ніжки стола мотузкою.
❸ У центр святкового столу поставте мисочку з зернами і монетами
(можна шоколадними), щоб Новий рік
був щедрим і багатим.

❹ Привітайте своїх близьких і
рідних з Новим роком – і ваші стосунки
будуть міцними і щирими.
❺ Якщо в новорічну ніч з’їсти 12
зелених виноградин, то загадане вами
бажання здійсниться швидше.
❻ Сервіруючи новорічний стіл,
залиште для кожного гостя під тарілкою по монеті – це приверне гроші в
Новому році.
❼ І ще одна прикмета: плакати в
Новий рік заборонено, інакше весь наступний рік проведеш у горі та зневірі.

Коли б’ють куранти

Існують прикмети і забобони про
те, що слід виконати о 12 годині ночі
з 31 грудня на 1 січня, під бій курантів.
Кажуть, у ці хвилини межа між світами
стає дуже тонкою, а новорічні енергії
сприяють виконанню бажань.
Прикмета на гроші. Візьміть монету і стискайте в руках під час бою новорічного годинника. А після Нового
року носіть її в гаманці як талісман.
Згадайте бажання, запишіть його
на аркуші паперу і за кілька секунд до
Нового року спаліть. Попіл відправте
до келиха з шампанським і випийте
цей напій під бій курантів.

Що подарувати

Подарунок - теж важливий елемент
новорічних свят. Оскільки Бики неквапливі, не люблять різких змін і потребують надійного тилу, то як новорічний подарунок пасуватимуть речі для
дому. Також подаруйте щось на удачу із
зображенням Бика. Наприклад, свічки
у вигляді бика або телятка, кишенькові календарики з їхніми фото, дітям
- книжки з казками про бичків і телят.
Однак головне при зустрічі Нового
року - це новорічний настрій. Постарайтеся налаштуватися на позитив, вірте,
що Новий рік 2021 несе тільки хороше.
Подумайте про свої плани на наступний рік і не сумнівайтеся ані хвильки,
що їх втілите та все буде добре.

З Новим роком!
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4 січня

Понеділок
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Д/ф «Хто створив Змiєвi
вали?»
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.10,
02.00, 05.25 Новини.
07.05, 23.40 #ВУкраїнi.
07.30, 08.05, 10.55 Енеїда.
09.05 Мiста та мiстечка.
09.30 Т/с «Гранд готель».
11.25 Телепродаж.
12.00 Т/с «Король Рiздва».
14.25 UA:Фольк. Спогади.
15.35 Країна пiсень.
16.35 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
17.35 Д/с «Неймовiрне мiсто».
18.25 Х/ф «Пармська обитель»,
1 с.
20.25 Д/с «Дика прогулянка».
21.30, 23.35, 02.25, 05.50 Спорт.
21.40 Д/с «Дикi тварини».
22.10 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
00.40, 02.30 Суспiльна студiя.

Êàíàë “1+1”

06.00 «Життя вiдомих людей».
08.45, 19.30 «ТСН».
09.30, 01.35 Х/ф «Великий».
11.30, 04.50 Х/ф «Кара небесна».
13.30 Х/ф «Помiнятися мiсцями».
15.55 Х/ф «Джентльмени удачi».
17.40 Х/ф «Три горiшки для Попелюшки».
20.15 Х/ф «Льодовиковий перiод».
21.55 Х/ф «Льодовиковий перiод 2:
Глобальне потеплiння».
23.40, 03.20 Х/ф «Полiна i таємниця кiностудiї».

Iíòåð

02.45 «Орел i решка. Чудеса свiту».
03.30 Х/ф «Є такий хлопець».
04.55 М/ф.
05.30, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00 «Речдок».
08.55, 18.00 «Стосується кожного».
10.50 Т/с «Детектив Ренуар».
12.50 Т/с «Випробування невиннiстю», 1-4 с.
16.15 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа».
23.50 Т/с «Захоплення».

ICTV

04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.10 Служба розшуку дiтей.
05.15 Факти.
05.40 Т/с «Копи на роботi».
06.05 Х/ф «Останнiй кiногерой».
08.20 Х/ф «Джунiор».
10.25, 22.25 Дизель-шоу.
12.50 Х/ф «Мiський мисливець».
14.40 Х/ф «Полiцейська iсторiя».

16.30 Х/ф «Полiцейська iсторiя 2».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Полiцейська академiя
5: Операцiя Маямi-Бiч».
20.50 Х/ф «Полiцейська академiя
6: Блокада мiста».
00.50 «На трьох».

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.40 Холостячка.
14.15, 17.50 Т/с «Спiймати Кайдаша».
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.20 Хата на тата.
20.15, 22.25 Т/с «Папаньки».
00.25 Т/с «Анна-детектив».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20 Вар`яти.
09.20 Дiти проти зiрок.
15.20 Х/ф «Володар перснiв: Братство персня».
19.00 Х/ф «Хто в будинку тато».
21.00 Х/ф «Хто в будинку тато 2».
23.00 Х/ф «Ласкаво просимо, або
Сусiдам вхiд заборонено».
01.00 Х/ф «Любов на Рiздво».
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.
05.00 Абзац.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 03.10
Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40, 04.00 Реальна мiстика.
12.40, 15.30, 05.30 Т/с «Пугач».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5», 1
i 2 с.
23.00 Т/с «Лабiринт», 1 i 2 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с «Лабiринт».

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
06.10 М/ф «Бременськi музиканти».
07.15 М/ф «Пригоди козака Енея».
08.00 Х/ф «Безiменний король».
11.30 Х/ф «На золотому ганку
сидiли...»
12.50 Х/ф «SuperАлiбi».
14.35 «Свiдок. Агенти».
15.10, 19.30, 02.55 «Випадковий
свiдок».
16.20 «Бокс. Найкращi бої Олександра Усика».
17.10 Х/ф «Сини Великої Ведмедицi».
19.00, 02.30 «Свiдок».
20.15 «Жандарм одружується».
22.00 «Концерт гурту «ТIК».

6 січня

Середа
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Д/ф «Три Iвани».
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.40,
02.00, 04.25 Новини.
07.05, 00.05 #ВУкраїнi.
07.30, 21.25 Д/с «Дикi тварини».
08.05, 10.55, 01.00, 02.30 Енеїда.
09.05 Мiста та мiстечка.
09.30 Т/с «Гранд готель».
12.00 Т/с «Король Рiздва».
14.25 Новорiчний концерт на UA:Перший. Анатолiй Гнатюк.
15.35 Країна пiсень.
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ) напередоднi Рiздва Христового.
19.30 Д/с «Боротьба за виживання».
20.25 Д/с «Дика прогулянка».
22.00 Х/ф «Поїздка в Сiетл».
02.20, 04.50 Аспекти.
02.25, 04.55 Погода.
03.30 Суспiльна студiя.
05.00 Рiздвяне Богослужiння з
Патрiаршого собору Недiля
Христового.

Êàíàë “1+1”

06.10, 05.15 «Життя вiдомих людей».
08.55, 19.30 «ТСН».
09.45 Х/ф «11 дiтей з Моршина».
11.30, 01.45 Х/ф «Двигун внутрiшнього згоряння».
15.30 Х/ф «Полюби мене такою...».
20.15 Х/ф «Льодовиковий перiод 4:
Континентальний дрейф».
21.55 Х/ф «П`ятий елемент».
00.30 Концерт I. Федишин «Україна
колядує».

Iíòåð

02.55, 08.55, 19.00 «Стосується
кожного».
04.40 «Подробицi» - «Час».
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00 «Речдок».
09.50 «Корисна програма».
10.55 Х/ф «Сiссi - молода iмператриця».
13.00 Т/с «Нове життя».
14.30 Х/ф «Сабрiна».
17.00 «Пряма трансляцiя Рiздвяного
Богослужiння».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.50 Х/ф «Вечори на хуторi поблизу Диканьки».
01.45 Х/ф «Незвичайна iсторiя на
Рiздво».

ICTV

05.25 Скарб нацiї.
05.35 Еврика!
05.45 Служба розшуку дiтей.
05.50 Факти.
06.15 Т/с «Копи на роботi».
07.10 Х/ф «Невдахи».
08.55, 17.20 М/ф «Три богатирi i

Шамаханська цариця».
10.20 М/ф «Iван Княженко i Сiрий
Вовк».
11.55 М/ф «Iван Княженко i Сiрий
Вовк 2».
13.15 М/ф «Iлля Муромець i Соловей-розбiйник».
14.40 М/ф «Олешко Попович i Тугарин Змiй».
16.05 М/ф «Добриня Микитович i
Змiй Горинович».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Поїздка до Америки».
21.20 Т/с «Найкращий сищик».
22.10 Дизель-шоу.
02.20 «На трьох».

ÑÒÁ

05.15, 05.35 Т/с «Коли ми вдома».
06.35 Холостячка.
14.20, 17.50 Т/с «Спiймати Кайдаша».
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.20 Хата на тата.
20.15, 22.25 Т/с «Папаньки».
00.20 Т/с «Анна-детектив».

Íîâèé êàíàë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20, 00.50 Вар`яти.
09.00 Дiти проти зiрок.
14.50 Х/ф «Володар перснiв: Повернення короля».
19.00 Х/ф «Лускунчик i чотири
королiвства».
21.00 Х/ф «Дiвчина з Джерсi».
23.20 Х/ф «Пiвнiчний полюс».
01.50 Т/с «Шлях чарiвника».
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 Зона ночi.
05.00 Абзац.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40, 03.10 Реальна мiстика.
12.40, 15.30, 03.55 Т/с «Пугач».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5», 5 i 6 с.
23.00 Т/с «Незабута», 1 i 2 с.
02.10 Т/с «Незабута».

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
06.10 М/ф «Чиполлiно».
07.05 М/ф «Капiтошка».
07.45 Х/ф «Прийми мене».
10.45 Х/ф «Старий Хотабич».
12.25 Х/ф «Жандарм на вiдпочинку».
14.20 «Вартiсть життя».
14.55, 19.30 «Випадковий свiдок».
16.05 «Бокс. Найкращi бої Олександра Усика».
17.20 Х/ф «Чiнгачгук - Великий
Змiй».

Наш День

23.20 Х/ф «Бiлi вовки».
01.10 «Легенди бандитської Одеси».
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».

UA:Перший

05.45 Х/ф «Казка про Жiнку i
Чоловiка».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 10.55 «Моя правда».
10.10, 00.25, 02.45 «Зорянi долi».
11.45 Х/ф «Фантоццi».
13.50 Х/ф «Перегони «Гарматне
ядро».
15.40 Х/ф «Без року тиждень».
17.00 Х/ф «Дежа вю».
19.00, 01.20 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства
Агати Крiстi».
22.50 Х/ф «Iаков».
00.40 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

06.00 Гiмн України.
06.05 Д/ф «Клiтка для двох».
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.10,
02.00, 05.25 Новини.
07.05, 21.40, 23.40 #ВУкраїнi.
07.30, 08.05, 10.55, 00.40 Енеїда.
09.05 Мiста та мiстечка.
09.30 Т/с «Гранд готель».
11.25 Телепродаж.
12.00 Т/с «Король Рiздва».
14.25 Новорiчний концерт на
UA:Перший. Iво Бобул.
15.35 Країна пiсень.
16.35 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
17.35 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
18.25 Х/ф «Пармська обитель»,
2 с.
20.25 Д/с «Дика прогулянка».
21.30, 23.35, 02.25, 05.50 Спорт.
22.10 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
01.30, 02.30 Суспiльна студiя.

06.00 Т/с «Опер за викликом 4».
08.50 «Загублений свiт».
14.45 Х/ф «Мiфiка: Вбивця богiв».
16.55 Т/с «Удар у вiдповiдь».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Одеса 2».
23.30, 01.15 Т/с «Кiстки 8».
02.05 «Облом.UA».
02.50 «Цiлком таємно-2017».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 21.25,
22.30, 01.30, 03.30, 05.30
Топ-матч.
06.10 Ман Сiтi - Баварiя (2013/14).
Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
08.10 Кальярi - Наполi. Чемпiонат
Iталiї.
10.15 Шахтар - МЮ (2013/14). Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
12.00 Англiя - СРСР (1988). Класичнi матчi Євро.
13.50 Аталанта - Сассуоло. Чемпiонат Iталiї.
15.55, 22.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд
туру.
16.50 МЮ - Сент-Етьєн. 1/16 фiналу (2016/17). Лiга Європи
УЄФА.
18.40 Огляд 1-ї половини сезону.
Чемпiонат Нiдерландiв.
19.35 Беневенто - Мiлан. Чемпiонат
Iталiї.
21.35 Журнал «Man In The Middle».
3 епiзод.
23.40 Ювентус - Удiнезе. Чемпiонат
Iталiї.
01.45 Англiя - Бельгiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
03.45 Iнтер - Кротоне. Чемпiонат
Iталiї.
05.45 Програма передач.
19.00, 02.15 «Свiдок».
20.10 Х/ф «Жандарм та iнопланетяни».
22.00 Х/ф «Сорочинський ярмарок
на НТН».
23.45 Х/ф «Про Червону Шапочку».
02.45 «Святi й праведники ХХ столiття».

Enter-фільм

05.35 Х/ф «Ялинка, кролик i папуга».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
11.20, 03.05 «Зорянi долi».
12.10 «Моя правда».
13.00 Х/ф «Тримайся, козаче!»
14.15 Х/ф «Золото».
16.15 Х/ф «Ключi вiд неба».
17.35 Х/ф «Без року тиждень».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати
Крiстi».
22.50 Х/ф «Святе сiмейство».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.10, 01.15 «Загублений свiт».
12.05 Х/ф «Морський пiхотинець 4».
13.50 Х/ф «Охоронець».
15.50 Х/ф «Вiтряна рiка».
17.50 Т/с «Удар у вiдповiдь».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Одеса
2».
23.30, 00.25 Т/с «Кiстки 8».
02.10 «Облом.UA».
02.50 «Цiлком таємно-2017».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00 Челсi - Рому (2017/18). Лiга
чемпiонiв УЄФА.
07.45 Чемпiонат Францiї. Передмова
до туру.
08.15 Беневенто - Мiлан. Чемпiонат
Iталiї.
10.00, 15.40, 18.50, 20.55, 01.30,
03.30, 05.30 Топ-матч.
10.15 Шахтар - Арсенал (2010/11).
Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
12.00 СРСР - Iталiя. 1/2 фiналу
(1988). Класичнi матчi Євро.
13.50 Ювентус - Удiнезе. Чемпiонат
Iталiї.
15.55 Live. Аталанта - Парма. Чемпiонат Iталiї.
17.55 Журнал «Man In The Middle».
3 епiзод.
18.55 Live. Наполi - Спецiя. Чемпiонат Iталiї.
21.10 Мiлан - Ювентус (1996/97).
Класичнi матчi Calcio.
21.40 Live. Мiлан - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
23.40 Шахтар - Динамо (2013/14).
Чемпiонат України.
01.45 Кальярi - Беневенто. Чемпiонат
Iталiї.
03.45 Рома - Аустрiя (2016/17). Лiга
Європи УЄФА.
05.45 Програма передач.

5 січня

Вівторок

Enter-фільм

Êàíàë «2+2»

Програма ТБ

nday.te.ua

Êàíàë “1+1”

06.20 «Життя вiдомих людей».
09.05, 19.30 «ТСН».
10.00 Х/ф «Помiнятися мiсцями».
12.15, 02.30 Х/ф «Чєрговий тато».
14.10, 04.25 Х/ф «Доктор Дулiттл».
15.50, 05.45 Х/ф «Доктор Дулiттл
2».
17.35 Х/ф «Чорний лицар».
20.15 Х/ф «Льодовиковий перiод
3: Ера динозаврiв».
22.00 Х/ф «Примарний патруль».
23.45 Х/ф «Той, що вижив».

Iíòåð

02.55, 08.50, 18.00 «Стосується
кожного».
04.40 «Подробицi» - «Час».
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 14.20, 15.10, 16.05 «Речдок».
09.45 «Корисна програма».
10.50 Х/ф «Сiссi».
12.50 Т/с «Нове життя».
17.00 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа».
23.50 Т/с «Захоплення».

ICTV

04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!
04.45 Факти.
05.10 Х/ф «Мiський мисливець».
06.55 Х/ф «Полiцейська iсторiя».
08.45 Х/ф «Полiцейська iсторiя 2».
10.55 Х/ф «Афера Томаса Крауна».
12.55 Дизель-шоу.
15.40 Х/ф «Гарячi голови».
17.05 Х/ф «Гарячi голови 2».
18.45 Факти. Вечiр.

19.10 Х/ф «Полiцейська академiя
7: Мiсiя у Москвi».
20.45 Х/ф «Дев`ять ярдiв».
22.35 Х/ф «Дев`ять ярдiв 2».
00.20 «На трьох».

ÑÒÁ

05.15, 05.55 Т/с «Коли ми вдома».
06.50 Холостячка.
14.20, 17.50 Т/с «Спiймати Кайдаша».
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.20 Хата на тата.
20.15, 22.25 Т/с «Папаньки».
00.15 Т/с «Анна-детектив».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20, 00.40 Вар`яти.
09.20 Дiти проти зiрок.
15.10 Х/ф «Володар перснiв: Двi
фортецi».
19.00 Х/ф «Ну що, приїхали».
21.00 Х/ф «Ну що, приїхали:
Ремонт».
23.00 Х/ф «Додому на Рiздво».
01.50 Т/с «Шлях чарiвника».
02.50 Зона ночi.
05.00 Абзац.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 02.55
Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40, 03.45 Реальна мiстика.
12.40, 15.30, 05.30 Т/с «Пугач».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5», 3
i 4 с.
23.00 Т/с «Нiма», 1 i 2 с.
02.10 Т/с «Нiма».

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
06.10 М/ф «Вiннi Пух».
07.30 М/ф «Як Петрик П`яточкiн
слоникiв рахував».
07.55 Х/ф «Я помщуся».
10.55 Х/ф «Стара, стара казка».
12.50 Х/ф «Жандарм одружується».
14.30 «Будьте здоровi».
15.05, 19.30, 02.50 «Випадковий
свiдок».
16.15 «Бокс. Найкращi бої Олександра Усика».
17.10 Х/ф «Бiлi вовки».
19.00, 02.20 «Свiдок».
20.05 Х/ф «Жандарм на вiдпочинку».
22.00 Х/ф «Дуже новорiчне кiно,
або Нiч у музеї».
00.15 Х/ф «Сини Великої Ведмедицi».
02.00 «Легенди бандитської Одеси».

Четвер

7 січня

UA:Перший

ICTV

06.00 Гiмн України.
06.05 Рiздвяне Богослужiння з
Патрiаршого собору Недiля
Христового.
08.00, 08.55, 21.00, 23.40, 02.00,
05.25 Новини.
08.05 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
09.00 Божественна Лiтургiя Православної Церкви України у
Свято-Михайлiвському Золотоверхому соборi в день
Рiздва Христового.
11.30 Т/с «Король Рiздва».
14.25 Новорiчний концерт на
UA:Перший. Нiна Матвiєнко
та Дмитро Андрiєць.
15.35, 00.05 Країна пiсень.
16.35, 21.25 Д/с «Дикi тварини».
17.10 «Дивовижнi готелi - Життя за
межами холу».
18.20 Х/ф «Марiя Терезiя», 1 с.
20.25 Д/с «Дика прогулянка».
22.00 Х/ф «Рiздвяний будиночок».
01.00 #ВУкраїнi.
02.20, 05.50 Аспекти.
02.25, 05.55 Погода.
02.30 Суспiльна студiя.

04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.10 Факти.
05.35 Т/с «Копи на роботi».
06.30 Х/ф «Конан-варвар».
08.55 Т/с «Козаки. Абсолютно
брехлива iсторiя».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Дизель-шоу.
23.55 «На трьох».
03.20 Я зняв!

Êàíàë “1+1”

05.50 Х/ф «11 дiтей з Моршина».
07.20, 19.30 «ТСН».
08.15, 04.00 Х/ф «Мiсiс Даутфайр».
10.50 Х/ф «Пiнгвiни мiстера Поппера».
12.45 Х/ф «Льодовиковий перiод».
14.15 Х/ф «Льодовиковий перiод 2:
Глобальне потеплiння».
16.00 Х/ф «Льодовиковий перiод
3: Ера динозаврiв».
17.50 Х/ф «Льодовиковий перiод
4: Континентальний дрейф».
20.15 Х/ф «Льодовиковий перiод:
Курс на зiткнення».
22.00 Х/ф «Клара та чарiвний
дракон».
23.45 «Рiздвяна iсторiя з Тiною
Кароль».
01.30 Х/ф «Той, що вижив».

Iíòåð

03.15, 18.00 «Стосується кожного».
04.05 «Подробицi» - «Час».
04.50 М/ф «Рiздвянi казки».
06.00 «Вiд Рiздва до Хрещення».
07.00 «Марафон. Диво починається».
09.00 «Пряма трансляцiя Рiздвяної
Лiтургiї».
11.05 Х/ф «Сiссi: Важкi роки iмператрицi».
13.10 Т/с «Нове життя».
14.50, 15.45 «Речдок».
16.40 «Речдок. Новий рiк».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа».
22.05 «Слiдство вели...» з Л. Каневським».
23.50 Т/с «Сiльський романс».

ÑÒÁ

05.00 Х/ф «Знахар».
07.30 Холостячка.
14.10, 17.50 Т/с «Спiймати Кайдаша».
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.20 Хата на тата.
20.15, 22.25 Т/с «Папаньки».
00.15 Т/с «Анна-детектив».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20, 01.00 Вар`яти.
08.50 Дiти проти зiрок.
15.00 М/ф «Рiо».
16.50 М/ф «Рiо 2».
18.50 М/ф «Рататуй».
21.00 Х/ф «Зiзнання».
23.20 Х/ф «Пiвнiчний полюс: Вiдкрито на Рiздво».
02.00 Т/с «Шлях чарiвника».
02.55 Служба розшуку дiтей.
03.00 Зона ночi.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30, 03.40 Реальна мiстика.
12.30, 15.30 Т/с «Час йти, час
повертатися».
17.00 Х/ф «Фото на недобру
пам`ять».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5», 7
i 8 с.
23.00 Т/с «Здрастуй, сестро»,
1 i 2 с.
02.10 Т/с «Здрастуй, сестро».
04.40 Т/с «Пугач».

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
06.00 М/ф «Енеїда».
07.20 М/ф «Як козаки...»
08.40 Х/ф «Скарби стародавнього
храму».
11.10 Х/ф «Там, на невiдомих
дорiжках...»
12.30 Х/ф «Жандарм та iнопланетяни».
14.15, 04.05 «Правда життя».
14.55, 02.15 «Випадковий свiдок».
16.05 Х/ф «Бокс. Найкращi бої
Олександра Усика».

03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».

Enter-фільм

05.25 Х/ф «Сiм днiв до весiлля».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
08.00, 09.30 «Моя правда».
10.20 Х/ф «Арсен Люпен».
12.45 Х/ф «Амелi».
15.05 Х/ф «Єсенiя».
17.30 Х/ф «Весна на Зарiчнiй
вулицi».
19.20, 01.25 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
21.20 Т/с «Загадковi вбивства
Агати Крiстi».
23.10 Х/ф «Есфiрь Чудова».
01.00 «Академiя смiху».
02.50 «Зорянi долi».
03.10 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.55, 01.40 «Загублений свiт».
12.50 Х/ф «Морський пiхотинець
3».
14.20 Х/ф «Три днi на втечу».
16.55 Т/с «Удар у вiдповiдь».
19.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Одеса 2».
23.05, 00.50 Т/с «Кiстки 8».
02.25 «Облом.UA».
02.50 «Цiлком таємно-2017».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 03.30,
05.30 Топ-матч.
06.10 Лiверпуль - Реал. 1/8 фiналу
(2008/09). Золота колекцiя
Лiги чемпiонiв.
08.10 Аталанта - Сассуоло. Чемпiонат Iталiї.
10.15 Шахтар - Боруссiя (Д). 1/8
фiналу (2012/13). Золота
колекцiя Лiги чемпiонiв.
12.00 ФРН - Нiдерланди. 1/2
фiналу (1988). Класичнi матчi
Євро.
13.50 Беневенто - Мiлан. Чемпiонат
Iталiї.
16.00 Чемпiонат Iталiї. Передмова
до туру.
16.30 Фiорентiна - Боруссiя (М).
1/16 фiналу (2016/17). Лiга
Європи УЄФА.
18.20, 23.30 Чемпiонат Францiї.
Передмова до туру.
18.50 Ювентус - Удiнезе. Чемпiонат
Iталiї.
20.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
21.40 Шахтар - Динамо (2012/13).
Чемпiонат України.
00.00 Iнтер - Кротоне. Чемпiонат
Iталiї.
01.45 Хорватiя - Швецiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
03.45 Кальярi - Наполi. Чемпiонат
Iталiї.
05.45 Програма передач.
17.20 Х/ф «Летюча миша».
20.05 Х/ф «Жандарм i жандарметки».
22.00 «Дискотека 80-х».
23.35 Х/ф «Вождь Бiле Перо».
01.30 «Легенди бандитської Одеси».
03.10 «Речовий доказ».

Enter-фільм

05.30 Т/с «Банкiри».
07.10, 09.00, 03.25 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.30 «Моя правда».
10.20 Х/ф «Iсус. Бог i людина».
14.00 Х/ф «В добрий час!»
16.00 Х/ф «Дежа вю».
17.50 Х/ф «Принцеса на бобах».
20.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
00.00 Т/с «Паризькi таємницi».
03.55 Кiноляпи.
04.40 Саундтреки.
05.20 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
06.25 Х/ф «Таємниця майя».
08.15, 00.35 «Загублений свiт».
14.10 Х/ф «Джек Гантер. В пошуках скарбiв Угарiта».
16.00 Х/ф «Джек Гантер. Прокляття гробницi Ехнатона».
17.55 Х/ф «Джек Гантер. Небесна
зiрка».
19.50 Х/ф «Навколо свiту за 80
днiв».
22.00, 23.45 Т/с «Кiстки 8».
01.35 «Облом.UA».
02.50 «Цiлком таємно-2017».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 21.25,
22.30, 01.30, 03.30, 05.30
Топ-матч.
06.10 Лацiо - Фiорентiна. Чемпiонат
Iталiї.
08.10 Брест - Нiцца. Чемпiонат
Францiї.
10.15 Барселона - Шахтар
(2008/2009). Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
12.00 СРСР - Нiдерланди. Фiнал
(1988). Класичнi матчi Євро.
13.50 Сент-Етьєн - ПСЖ. Чемпiонат
Францiї.
15.55 Класичнi матчi Лiги Європи.
16.50 Україна - Португалiя. Вiдбiр
до Євро-2020.
18.40 Огляд групової стадiї. Лiга
Нацiй УЄФА.
19.35 Україна - Iспанiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
21.35 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
22.45 Чемпiонат Францiї. Огляд
туру.
23.40 Наполi - Спецiя. Чемпiонат
Iталiї.
01.45 Нiмеччина - Швейцарiя. Лiга
Нацiй УЄФА.
03.45 Аталанта - Парма. Чемпiонат
Iталiї.
05.45 Програма передач.

Програма ТБ

nday.te.ua

П’ятниця

8 січня

UA:Перший

10.15 Х/ф «Поїздка до Америки».
12.15 Х/ф «Король Ральф».
14.05 Х/ф «Полiцейська академiя
7: Мiсiя у Москвi».
15.30 Х/ф «Полiцейська академiя 5:
Операцiя Маямi-Бiч».
17.10 Х/ф «Полiцейська академiя
6: Блокада мiста».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Швидкiсть».
21.15 Х/ф «Швидкiсть 2: Контроль
над круїзом».
23.30 Х/ф «Iнтереси держави».
01.20 «На трьох».

06.00 Гiмн України.
06.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.40,
02.00, 05.25 Новини.
07.15 М/ф «Маруся Богуславка».
07.25 М/ф «Лис i Дрiзд».
07.30 М/ф «Найголовнiший горобець».
07.35 М/ф «Чарiвнi окуляри».
07.45 М/ф «Парасолька на полюваннi».
07.50 М/ф «Хто в лiсi хазяїн?»
08.05 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
09.05 Вiдтiнки України.
09.35 Музеї. Як це працює.
10.05 Т/с «Король Рiздва».
12.25 Бiатлон. Кубок свiту. V етап.
Спринт 7 км, жiнки.
13.50, 21.25 Д/с «Дикi тварини».
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. V етап.
Спринт 10 км, чоловiки.
16.35 Д/с «Дикi тварини». Володарi неба.
17.10 «Дивовижнi готелi - Життя за
межами холу».
18.20 Х/ф «Марiя Терезiя», 2 с.
20.25 Д/с «Дика прогулянка».
22.00 Х/ф «Додому на Рiздво».
00.05 Країна пiсень.
01.00 #ВУкраїнi.
02.20, 05.50 Аспекти.
02.25, 05.55 Погода.
02.30 Суспiльна студiя.

Êàíàë “1+1”

05.50 «Життя вiдомих людей».
06.45, 19.30 «ТСН».
07.40 «Таємниця загибелi «Ромео».
08.50 Х/ф «Фокстер i Макс».
10.40, 02.00 Т/с «Родичi».
20.15 Х/ф «Шукаю жiнку з дитиною».
00.05 Х/ф «Джон Вiк».
05.10 «Свiтське життя».

Iíòåð

02.45, 08.50, 18.00, 01.25 «Стосується кожного».
04.40 «Подробицi» - «Час».
05.25, 22.45 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 14.30, 00.35 «Речдок».
09.45 «Корисна програма».
10.50 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
12.35 Т/с «Нове життя».
17.00 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Джентльмени».

ICTV

04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20 Факти.
05.45 Т/с «Копи на роботi».
07.10 Х/ф «Гарячi голови».
08.40 Х/ф «Гарячi голови 2».

ÑÒÁ

05.15, 05.20 Т/с «Коли ми вдома».
06.10 Холостячка.
13.40, 17.50 Т/с «Слiпа».
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.15, 22.25 Т/с «Слiд».
00.15 Т/с «Анна-детектив».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20, 00.50 Вар`яти.
11.00 Дiти проти зiрок.
14.10 М/ф «Том i Джерi. Iсторiя
Лускунчика».
15.10 М/ф «Том i Джерi. Маленькi
помiчники Санти».
15.40 М/ф «Монстри на канiкулах».
17.20 М/ф «Монстри на канiкулах 2».
19.00 М/ф «Монстри на канiкулах 3».
21.00 Х/ф «Страшилки».
23.00 Х/ф «Страшилки 2: Примари
Хеллоуїна».
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 Зона ночi.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 02.30
Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40, 03.20 Реальна мiстика.
12.40, 15.30 Т/с «Пугач».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна». Всi
таємницi Олега Винника: що
покаже новорiчний детектор?
22.00, 02.10 Т/с «Сестра по спадку».

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
05.30 М/ф «Рiздвянi казки».
07.05 М/ф «Вiй».
07.50 Х/ф «Рабиня».
10.30 Х/ф «Чарiвна лампа Аладдiна».
12.00 Х/ф «Жандарм i жандарметки».
14.00 «Таємницi свiту».
14.30, 19.30, 03.05 «Випадковий
свiдок».
16.05 «Бокс. Найкращi бої Олексан-

10 січня

Неділя
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.15,
02.40, 04.00, 05.35 Новини.
07.15 М/ф «Коп i Штик - завзятi
кроти».
07.25 М/ф «Iсторiя про дiвчинку,
яка наступила на хлiб».
07.30 М/ф «Кульбаба - товстi
щоки».
07.35 М/ф «Цап та Баран».
07.45 М/ф «Паперовий змiй».
07.50 М/ф «Як метелик вивчав
життя».
08.05 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
09.00 Божественна Лiтургiя Православної Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Католицької Церкви в
Українi.
13.35 Телепродаж.
14.10 Бiатлон. Кубок свiту. V етап.
Змiшана естафета.
15.35 Бiатлон. Кубок свiту. V етап.
Одиночна змiшана естафета.
16.25 Студiя «Бiатлон».
16.55 Х/ф «Додому на Рiздво».
18.40 Д/с «Неймовiрне мiсто».
19.40 Д/с «Масштабнi iнженернi
помилки».
20.25 Д/с «Свiт дикої природи».
21.25 Д/ф «Американська мрiя».
22.35 Д/ф «Американська мрiя. У
пошуках правди».
00.40 Д/ф «Три Iвани».
01.40 Країна пiсень.
02.30 Погода.
04.25 Д/ф «З України до Голiвуду».

Êàíàë “1+1”

07.00 «Життя вiдомих людей».
09.00 «Лото-Забава».
09.30, 03.30 «Свiт навиворiт».
11.20 Х/ф «Примарний патруль».
13.10 Х/ф «П`ятий елемент».
15.45 Х/ф «Шукаю жiнку з дитиною».
19.30, 05.45 «ТСН».
20.15 Х/ф «Алiса у країнi чудес».
22.15 Х/ф «Дiм дивних дiтей мiс
Сапсан».
00.35 Х/ф «Австралiя».

Iíòåð

02.30 «Подробицi» - «Час».
03.00 «Орел i решка. Чудеса свiту
2».
04.35 М/ф «Казка про царя Салтана».
05.30 Х/ф «Дiвчата».
07.20 Х/ф «Осляча шкура».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
12.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа».
16.30 Т/с «Детектив Ренуар».

18.40 Т/с «Вiлла «Блiдий кiнь»,
1 i 2 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Вiлла «Блiдий кiнь»,
3 i 4 с.
22.00 Концерт Крiстiни Орбакайте
«Безсоння».
23.40 Х/ф «Нiч закритих дверей».
01.20 «Речдок».

ICTV

05.25 Скарб нацiї.
05.30 Еврика!
05.40 Факти.
06.05 Анти зомбi.
07.00 Громадянська оборона.
07.50 Т/с «Розтин покаже».
09.40 Т/с «Таємнi дверi».
12.30 Т/с «Пес. Новорiчний пес».
14.15 Х/ф «Людина-павук: Повернення додому».
16.35 Х/ф «Людина-павук: Далеко
вiд дому».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Нова Людина-павук».
21.40 Х/ф «Нова Людина-павук 2:
Висока напруга».
00.05 Х/ф «Щасливi невдахи».
02.15 «На трьох».

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
10.00 Т/с «Папаньки».
15.10 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
21.55 Я соромлюсь свого тiла.
23.50 Таємницi ДНК.

Íîâèé êàíàë

05.40 М/ф «Том i Джерi. Iсторiя
Лускунчика».
06.20 М/ф «Том i Джерi. Маленькi
помiчники Санти».
07.00 У кого бiльше? (12+).
08.55, 10.55 Kids` Time.
09.00 М/ф «Рiо».
11.00 М/ф «Рiо 2».
13.00 Х/ф «Нiч у музеї».
15.10 Х/ф «Нiч у музеї 2».
17.20 Х/ф «Нiч у музеї: Секрет
гробницi».
19.10 Х/ф «Будинок з приколами».
21.00 Х/ф «Рiччi-багач».
23.00 Х/ф «Чотири Рiздво».
00.40 Вар`яти.
02.50 Зона ночi.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

05.50, 19.00 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
07.15 Т/с «Я заплачу завтра».
11.10 Т/с «Сестра по спадку».
15.10 Т/с «Порушуючи правила».
20.00 Концерт Олега Винника «Ти
в курсi».
22.10, 02.15 Т/с «Сильна жiнка».
01.45 Телемагазин.
03.00 Т/с «Час йти, час повертатися».

Наш День

дра Усика».
17.05 Х/ф «Вождь Бiле Перо».
19.00, 02.35 «Свiдок».
20.10 Х/ф «Чорний тюльпан».
22.25 «Концерт Гарiка Кричевського
«Поїхали».
00.00 Х/ф «Чiнгачгук - Великий
Змiй».
01.35 «Легенди бандитської Одеси».
03.30 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».

Enter-фільм

05.30 Т/с «Банкiри».
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.15 «Моя правда».
09.30 «Зорянi долi».
11.05 Х/ф «Провiнцiйний роман».
13.35 Х/ф «Танцюй, танцюй».
16.15 Х/ф «Танцюрист диско».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Т/с «Паризькi таємницi».
03.00 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
06.20 Х/ф «Легенда про маску».
08.10 «Загублений свiт».
13.50 Х/ф «Ва-банк».
15.55 Х/ф «Ва-банк 2».
17.50 Т/с «Удар у вiдповiдь».
19.40 Х/ф «Роман у джунглях».
21.45 Х/ф «Бої в бронежилетах».
23.35 Х/ф «Iмперiя акул».
01.10 Т/с «Кiстки 8».
02.00 «Облом.UA».
02.50 «Цiлком таємно-2017».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 01.30,
03.30, 05.30 Топ-матч.
06.10 Наполi - Спецiя. Чемпiонат
Iталiї.
08.10 Англiя - Данiя. Лiга Нацiй
УЄФА.
10.15 Шахтар - Ман Сiтi (2017/18).
Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.00 Брест - Нiцца. Чемпiонат
Францiї.
13.50 Аталанта - Парма. Чемпiонат
Iталiї.
16.00 Чемпiонат Францiї. Передмова
до туру.
16.30 Валенсiя - Арсенал. 1/2
фiналу (2018/19). Лiга Європи УЄФА.
18.20 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
19.15 Мiлан - Ювентус. Чемпiонат
Iталiї.
21.05 Чемпiонат Францiї. Огляд
туру.
22.00 Сент-Етьєн - ПСЖ. Чемпiонат
Францiї.
23.45 Лацiо - Фiорентiна. Чемпiонат
Iталiї.
01.45 Iталiя - Нiдерланди. Лiга Нацiй
УЄФА.
03.45 Кальярi - Беневенто. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

ÍÒÍ
05.00 «Top Shop».
06.00 Х/ф «Москаль-чарiвник».
07.35 «Будьте здоровi».
08.10 Т/с «Банкiршi».
12.10 Х/ф «Вусатий нянь».
13.35 Х/ф «У старих ритмах».
15.25 Х/ф «Ключi вiд неба».
16.55 Х/ф «Синьйор Робiнзон».
19.00 Х/ф «Це було в Пеньковi».
21.00 Х/ф «Вийти замiж за капiтана».
22.40 Х/ф «Безсмертнi: Вiйна
свiтiв».
00.40 Х/ф «Роб-Бi-Гуд».
02.55 «Речовий доказ».

Enter-фільм

05.30 Т/с «Банкiри».
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 10.15 «Моя правда».
11.05 Х/ф «Клара i Франциск».
15.05 Х/ф «Пригоди Електронiка».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Т/с «Паризькi таємницi».
03.00 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.30 «ДжеДАI».
09.00, 00.50 «Загублений свiт».
14.55 Х/ф «Клин клином».
16.45 Х/ф «Володар морiв: На
краю свiту».
19.10 Х/ф «Слiдопит».
21.00 Х/ф «47 ронiнiв».
23.05 Х/ф «Ефект близнят: Меч
iмператора».
01.50 «Облом.UA».
04.05 «Цiлком таємно-2017».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 15.25, 01.30, 03.30,
05.30 Топ-матч.
06.10 Дженоа - Болонья. Чемпiонат
Iталiї.
08.10 Португалiя - Швецiя. Лiга
Нацiй УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Журнал «Man In The Middle»,
4 епiзод.
11.15 Мiлан - Торiно. Чемпiонат
Iталiї.
13.00 Iнтер - Рома (2010/11). Класичнi матчi Calcio.
13.25 Live. Рома - Iнтер. Чемпiонат
Iталiї.
15.55 Live. Удiнезе - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
17.55 Live. Матч. Чемпiонат Францiї.
19.55 Беневенто - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
21.40 Live. Ювентус - Сассуоло.
Чемпiонат Iталiї.
23.40, 03.45 Матч. Чемпiонат Францiї.
01.45 Парма - Лацiо. Чемпiонат
Iталiї.
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Субота

9 січня

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.40,
02.40, 04.00, 05.35 Новини.
07.15 М/ф «Примха».
07.25 М/ф «Кривенька качечка».
07.30 М/ф «Ниточка та кошеня».
07.35 М/ф «Чому зникла шапка-невидимка».
07.45 М/ф «Про кiшку, яка упала
з неба».
07.50 М/ф «Чого в лiсi не буває».
08.05 Д/с «Суперчуття. Особливий
загiн».
09.05 Вiдтiнки України.
09.35 Музеї. Як це працює.
10.05 Т/с «Снiгопад».
12.00 Х/ф «Додому на Рiздво».
13.40 Бiатлон. Кубок свiту. V етап.
Переслiдування 10 км, жiнки.
14.30 Телепродаж.
15.00, 16.25, 19.55, 21.25 Д/с
«Дикi тварини».
15.40 Бiатлон. Кубок свiту. V етап.
Переслiдування 12,5 км,
чоловiки.
17.00 «Дивовижнi готелi - Життя
за межами холу».
18.10 Х/ф «Рiздвяний будиночок».
22.00 Х/ф «Рiздвянi дзвiночки».
00.05 Д/ф «Северин Наливайко.
Остання битва!».
01.40 UA:Фольк. Спогади.
02.30, 04.25, 05.25 Погода.
04.30 Бюджетники.

Êàíàë “1+1”

06.15 Х/ф «Фокстер i Макс».
06.20, 19.30 «ТСН».
08.05 «Життя вiдомих людей».
11.00 «Свiт навиворiт».
15.05 Х/ф «Клара та чарiвний
дракон».
16.45 Х/ф «Льодовиковий перiод:
Курс на зiткнення».
18.30, 20.15 «Новорiчний Вечiрнiй
квартал».
23.15 «Свiтське життя».
01.15 Т/с «Родичi».
04.45 Х/ф «Джон Вiк».

Iíòåð

02.55 «Чекай на мене. Україна».
04.20 «Орел i решка. Шопiнг».
05.05 Х/ф «Зозуля з дипломом».
06.05 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Ласкаво просимо, або
Стороннiм вхiд заборонено».
12.30 Х/ф «Пригоди Електронiка».
16.25 Х/ф «Дiвчата».
18.20 Т/с «Прозрiння», 1 i 2 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Прозрiння», 3 i 4 с.

23.15 Концерт О. Малiнiна «Про
любов iнодi говорять».
00.50 Х/ф «Двоє пiд однiєю парасолькою».

ICTV

05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.25 Факти.
05.55 Т/с «Копи на роботi».
06.50 Х/ф «Останнiй кiногерой».
09.05 Дизель-шоу.
11.45 Х/ф «Людина-павук».
13.55 Х/ф «Людина-павук 2».
16.10 Х/ф «Людина-павук 3: Ворог
у тiнi».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Людина-павук: Повернення додому».
21.35 Х/ф «Людина-павук: Далеко
вiд дому».
23.45 Х/ф «Пiслявесiльний розгром».
01.20 «На трьох».

ÑÒÁ
05.15, 05.35 Т/с «Коли ми вдома».
10.30 Т/с «Папаньки».
19.00 Звана вечеря.
01.10 Х/ф «Iз 13 в 30».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20, 00.50 Вар`яти.
07.50, 10.00 Орел i решка.
12.10 У кого бiльше? (12+).
14.10 М/ф «Рататуй».
16.20 Х/ф «Нiч у музеї».
18.40 Х/ф «Нiч у музеї 2».
20.50 Х/ф «Нiч у музеї: Секрет
гробницi».
22.40 Х/ф «Фейковi копи».
02.40 Зона ночi.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.30, 03.20 Реальна мiстика.
09.00 Т/с «Лист помилково».
12.40 Т/с «Будинок надiї», 1 i 2 с.
15.00, 19.00, 02.30 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Будинок надiї».
17.00 Т/с «Компаньйонка», 1 i 2 с.
20.00 Т/с «Компаньйонка».
22.00 Т/с «Доля обмiну не пiдлягає», 1-3 с.
02.15 Т/с «Доля обмiну не пiдлягає».

ÍÒÍ

05.00 «Top Shop».
06.00 Х/ф «Капiтан Немо».
10.05 Х/ф «Фантазiї Веснухiна».
12.45 Х/ф «Чорний тюльпан».
14.55, 03.20 «Випадковий свiдок».
19.00, 02.50 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Вусатий нянь».
21.00 Х/ф «Синьйор Робiнзон».

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 4 січня
06.00, 09.30, 13.00, 16.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті.
08.00, 21.00 Єдина країна
08.30 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.05, 22.35 Добрі традиції
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15, 17.00 Древо
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф. «Так вона знайшла
мене» +12
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас
19.00, 22.00, 00.30 Підсумковий огляд
світових подій
19.30 Наші вітання
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф.«Ферма» +16
Час-Tайм

Вівторок, 5 січня
06.00, 09.30, 13.00, 16.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00 У фокусі Європа
07.35 Погляд зблизька
09.00, 00.45 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15, 17.00 Древо
12.05 Єдина країна
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.05 Х.ф.«Як Бетховен»
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.00, 22.00 Завтра-сьогодні
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Машина часу
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Поцілунок змія» +16

Середа, 6 січня
06.00, 09.30, 13.00, 16.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00 Завтра-сьогодні
07.35 Межа правди
08.30 Древо
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15 Древо
12.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Ісус, Бог і людина», 1,
2 с. +12
15.35 Те, що любиш
17.30 М.ф. «Пісня Ангела»
19.00 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00, 04.30 Х.ф. «Віфліємська зірка» +16
21.35 Майстер-клас з Н. Фіцич
22.00 У фокусі Європа
22.40 Ірина Музика «Йде Різдво»
00.00 Пряма трансляція Божественної
Святої Літургії з Катедрального Собору УГКЦ м.Тернополя

07.00 Євромакс
07.35 Відкрита зона
08.00 Завтра-сьогодні
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.30 Час-Tайм
10.30 Ірина Федишин «Україна колядує»
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 00.50 Х.ф.«Країна розваг»
16.30, 21.30 Зоряна феєрія
17.00, 03.00 Х.ф. «Санта молодший»
19.30 Наші вітання
20.00 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.00 Єдина країна
21.20 Добрі традиції
23.05, 04.30 Х.ф. «Третя п’ятниця» +16

Субота, 9 січня
06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Огляд світових подій
07.35, 10.30 Про нас
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30, 02.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф.«А тепер , пані та
панове» +12
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00, 03.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10 Х.ф. «Хороший хлопчик. Різдво
Джоржа Лопеза»
21.40 Х.ф. «Довгі заручини» +16
00.10 Вікно в Америку
03.40 Х.ф. «Довгі заручини» +16

Неділя, 10 січня
06.00, 20.00 Огляд світових подій
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб
08.00, 21.00 Єдина країна
08.40 Українські традиції
09.00, 21.45 Древо
09.30 У фокусі Європа
10.00 Пряма трансляція Божественної
Святої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ
м.Тернопіль
11.40 Українські традиції
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар
14.30 Межа правди
15.30 Слід
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25, 21.40 Добрі традиції
16.30 Огляд світових подій
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00 У фокусі Європа
19.30 Shift. Життя в цифрі
22.00, 04.15 Х.ф.«Всі справжні дівчата» +16
23.45 Час-тайм

UA:Тернопіль

Четвер, 7 січня

Понеділок, 4 січня

06.00 Пряма трансляція Божественної
Святої Літургії з Катедрального Собору УГКЦ м.Тернополя
09.00, 00.30 Час-Tайм
09.30 М.ф. «Різдвяний скарб Міхея»
10.30 Т.с. «Травма» +16
11.15 Древо
11.30 Ірина Музика «Йде Різдво»
13.00 Кіндер клуб
13.45 Те, що любиш
14.00, 00.50, 03.00 Х.ф.«Різдвяний гість»
15.45, 19.55 Добрі традиції
16.00 Х.ф.«Різдвяний пісня»
17.30 М.ф. «Пісня Ангела»
18.00 ЗУНУ вітає з Новим роком та
Різдвом Христовим !
19.30 Наші вітання
20.00 НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНЕ ШОУ
«ЗАЛИШАЙСЯ ОНЛАЙН»
21.30, 04.30 Х.ф.«Самотній Санта шукає
місіс Клаус» +16
23.05 Ірина Федишин «Україна колядує»

6.30 Разом
7.00, 8.00, 9.00, 19.00, 21.00 Новини
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.30 Недалечко
7.45 «Край пригод»
8.30Д/с «Дика прогулянка»
9.10, 20.30 Крутий заміс
9.35, 17.00 Пліч -о-пліч
10.00 Культ.Особистості
10.15 Х/ф « Місіс Клаус»
11.45 Лайфхак українською
12.00 Енеїда
12.55 Х/ф « Різдвяний будиночок»
14.20 М/ф «Дівчинка Та Зайці»
14.30 М/ф «Жар-Птиця»
14.40 М/ф»Івасик-Телесик»
14.50 М/ф «Козлик Та Його Горе»
15.00 Веселі саморобки
15.05 Додолики
15.20 Веселі саморобки
15.25 «Шо? Як? «
15.45 Лайфхак українською
16.05 Д/ц «Супер - чуття»
17.15, 18.25, 21.25 Загадки чернівецьких
атлантів
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
17.45 TEDxYouthKyiv 2019
18.10 TEDxYouthKyiv 2019

П’ятниця, 8 січня
06.00, 09.30, 13.00, 16.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт

13

23.05 Х/ф «Роб-Бi-Гуд».
01.30 «Втеча. Реальнi iсторiї».
03.40 «Правда життя».
04.10 «Легенди бандитського
Києва».

Enter-фільм

05.30 Т/с «Банкiри».
07.10, 09.00, 03.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.30 «Моя правда».
10.20 Х/ф «Ромео i Джульєта».
14.40 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд
переслiдування».
16.00 Х/ф «Буднi карного розшуку».
17.30 Х/ф «Iнспектор карного
розшуку».
19.20 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.20 Т/с «Паризькi таємницi».
03.30 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.
05.20 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.30, 08.55 «ДжеДАI».
09.55 «Загублений свiт».
13.55 Х/ф «Перехрестя».
15.50 Х/ф «Загiн спецiального
призначення».
17.50 Х/ф «Викуп».
19.55 Х/ф «3 днi на вбивство».
22.00 Х/ф «Вiдплата».
00.05 Х/ф «Ефект близнят: Вампiри».
02.05 Т/с «Кiстки 8».
02.50 «Цiлком таємно-2017».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 ПСЖ - Барселона (2014/15).
Золота колекцiя Лiги чемпiонiв.
07.45, 20.55 Чемпiонат Францiї.
Передмова до туру.
08.15 Хорватiя - Францiя. Лiга
Нацiй УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.15 Аталанта - Парма. Чемпiонат
Iталiї.
12.00 Баварiя - Барселона. 1/2
фiналу (2014/15). Золота
колекцiя Лiги чемпiонiв.
13.50 Лацiо - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї.
15.55 Класичнi матчi Лiги Європи.
16.50 Сент-Етьєн - ПСЖ. Чемпiонат
Францiї.
18.40, 21.25, 01.30, 03.30, 05.30
Топ-матч.
18.55 Live. Дженоа - Болонья.
Чемпiонат Iталiї.
21.40 Live. Мiлан - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
23.40 Беневенто - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
01.45 Матч. Чемпiонат Францiї.
03.45 Гераклес - Вiтесс. Чемпiонат
Нiдерландiв.
05.45 Програма передач.

18.35, 20.55 ЕкоЛюди
18.45 Невідомі Карпати
19.15 Канабіс: Особливо небезпечний
21.35 Шерифи для нових громад
21.45 Д/ф «З України до Голлівуду»

Вівторок , 5 січня
6.30 Разом
7.00, 8.00, 9.00, 19.00, 21.00 Новини
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.30 Недалечко
7.45 «Край пригод»
8.30Д/с «Дика прогулянка»
9.10, 20.35 Крутий заміс
9.35, 17.00 Пліч -о-пліч
10.00 Культ.Особистості
10.15 Х/ф Свята Сім’я
12.00 Енеїда
12.55 Х/ф «Розбійники мимоволі
14.05, 15.45 Лайфхак українською
14.20 М/ф «Дуже Давня Казка»
14.30 М/ф «Повертайся, Капітошко»
14.40 М/ф « Іванко Та Воронячий Цар»
14.50 М/ф «Історія Про Дівчинку, Яка
Наступила На Хліб»
15.00 Піщана казка
15.05 Додолики
15.20 Веселі саморобки
15.25 «Шо? Як? «
16.05 Д/ц «Супер - чуття»
17.15 ЕкоЛюди
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
17.45 TEDxYouthKyiv 2019
18.05 TEDxYouthKyiv 2019
18.35 Буковинські загадки
18.45 Край пригод
19.15 Помилка 83
21.25 Х/ф «Додому на Різдво»

Середа, 6 січня
6.30 Разом
7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 21.00 Новини
7.05, 20.35 Крутий заміс
7.30 Недалечко
7.45 «Край пригод»
8.05Д/с «Дика прогулянка»
9.10 Спецпроєкт «Непоганий рік»
10.00 Культ.Особистості
10.15 Х/ф Свята Сім’я
11.50 Буковинські загадки
12.00 Енеїда
12.55 Х/ф «Додому на Різдво»
14.20, 15.55 Лайфхак українською
14.30 М/ф «Як Песик І Кошеня Мили
Підлогу»
14.40 М/ф «Чарівні Окуляри»
14.50 М/ф «Двоє Справедливих Курчат»
15.00 Веселі саморобки
15.05 Додолики
15.20 Веселі саморобки
15.25 «Шо? Як? «
15.45 Кіношкола вдома
16.00 Д/ц «Супер - чуття»
16.25 Недалечко
16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ) напередодні
Різдва Христового
19.45 Різдво на Суспільному
20.15 Пліч-о-пліч
21.25 Х/ф «Різдвяні дзвіночки»

Четвер, 7 січня
7.00, 8.00, 8.55, 21.00 Новини
7.05, 20.35 Крутий заміс
7.30 Недалечко
7.45 «Край пригод»
8.05, 17.00 Пліч о пліч
8.30Д/с «Дика прогулянка»
9.00 Божественна Літургія Православної
Церкви України у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в день Різдва Христового
11.30 Різдво на Суспільному
12.00 Енеїда
12.50, 21.25 Буковинські загадки
12.55 Х/ф «Різдвяні дзвіночки»
14.20, 15.45 Лайфхак українською
14.30 М/ф «Оленятко Білі Ріжки»
14.40 М/ф «Як Петрик П’яточкін Слоників Рахував»
14.50 М/ф «Будиночок для Равлика»
15.00 Піщана казка
15.05 Додолики
15.20 Веселі саморобки
15.25 «Шо? Як? «
16.00 Д/ф «Клітка для двох»
17.15 Загадки чернівецьких атлантів
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
17.45, 18.05 TEDxKyivWomen 2019
18.30 Еко-люди
18.40 ЗаАрхівоване
18.50 Street Схід
19.00 Пліч-опліч
19.15 Відтінки України
19.45 ВУКРАЇНІ
21.45 Земля, наближена до неба
22.00 Д/ф «Веронські скарби»

П’ятниця, 8 січня
6.30 Разом
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новини
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.30 Недалечко
7.45 «Край пригод»
8.30 Д/с «Дика прогулянка»
9.10, 18.30, 20.35 Крутий заміс
9.35, 19.00 Пліч -о-пліч
10.00 Культ.Особистості
10.15 Х/ф « Різдвяний будиночок»
11.50, 18.25, 21.40 Загадки чернівецьких
атлантів
12.00 Енеїда
12.50 Х/ф « Жива вода «
14.20 М/ф «Дощику, Дощику, Припусти»
14.30 М/ф «Казка Про Жадібність»
14.40 М/ф «Дивне Китеня»
14.50 М/ф «Курка, Яка Несла Всяку
Всячину»
15.00 Веселі саморобки
15.05 Додолики
15.20 Веселі саморобки
15.25 «Шо? Як? «
15.45 Кіношкола вдома
15.55 Лайфхак українською
16.05 Д/ц «Супер - чуття»
17.00 Пліч -о- пліч
17.15 Еко-люди
17.20 Д/ф «Олександр Довженко:
Одеський світанок»
17.45, 18.05 TEDxKyivWomen 2019
19.15 Відтінки України
19.45 ВУКРАЇНІ
21.25 Люди Є
21.45 Роздивись
22.05 Буковинські загадки
22.50 Еко-люди

Субота, 9 січня
6.30 Разом
7.00, 8.00, 9.00 Новини
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.30 Недалечко
7.45 «Край пригод»
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ
9.10 Пліч -о-пліч
9.20 Д/ф « Світ дивовижних тварин «
10.15 Х/ф « Місіс Клаус»
11.45 UA Фольк.
12.35, 16.40 Пліч - о- пліч
13.05 Разом
13.35 Я вдома
14.00 Лайфхак українською
14.20 М/ф «Як Козаки Інопланетян
Зустрічали»
14.35 М/ф « Іванко Та Воронячий Цар»
14.45 М/ф «Нікудишко»
14.55 М/ф «Рукавичка «
15.05 Додолики
15.20 Піщана казка
15.25 «Шо? Як? «
15.50 Пишемо історію. Параджанов
16.00 Маршрутом змін
16.15 Антропологія
16.55 Еко-люди
17.00 Х/ф «Іосиф Прекрасний. Намісник
фараона»
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості
19.15 Відтінки України
19.45 ВУКРАЇНІ
21.05 Т/с «Вердикт історії»

Неділя, 10 січня
6.30, 16.15, 19.45 Разом
7.00, 8.00, 8.55 Новини
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.30Д/с «Дика прогулянка»
8.30 Д/ц Планета інновацій
9.00 Божественна Літургія Православної
Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української Греко-Католицької Церкви
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-Католицької Церкви в Україні
13.30 Відтінки України
14.00 Лайфхак українською
14.15 Ок, я тобі поясню
14.20 М/ф «Як Козаки Олімпійцями
Стали»
14.35 М/ф «Велика Подорож»
14.45 М/ф «Історія Про Дівчинку, Яка
Наступила На Хліб»
14.55 М/ф «Повертайся, Капітошко»
15.05 Додолики
15.20 Піщана казка
15.25 «Шо? Як? «
15.50 Невідомі Карпати
16.00, 16.40, 19.00 Пліч -о-пліч
17.00 Х/ф « Місіс Клаус»
18.30 Крутий заміс
19.15 Обличчя ,
21.05 Д/ф «Вердикт історії»
22.05 Д/ц «Масштабні інженерні помилки»
22.55 Буковинські загадки
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Смачна сторінка

Новорічне меню 2021:
колоритні страви
для святкового столу

П

Напередодні новорічних свят кожна господиня замислюється над тим, що цікавенького приготувати на святковий стіл.
Новий 2021 рік пройде під знаком Білого Металевого Бика, тому варто виключити з меню страви з яловичини, телятини та з
желатином. Оскільки символ року - травоїдний, повинні бути овочі, зелень, фрукти, злакові культури, різноманітні соління.
Подбайте і про вигляд новорічного столу - прикрасьте його у світлих або білих тонах.

ропонуємо вашій
увазі кілька
цікавих закусок,
салатів, гарячих
страв і десертів для
новорічного столу на
2021 рік.

Закуска з грибів

Салат «Бичок»

Потрібно: 300 г курячого
філе, відвареного у підсоленій
воді, 1 яблуко, 3 варених яйця,
150 г твердого сиру, 2 ківі, пів
лимона, 100 г корейської моркви, майонез, скибка чорного
хліба, кілька оливок, сир чедер
(або інший твердий сир) для
декору.
Приготування: спочатку
слід підготувати інгредієнти.
На великій тертці натерти куряче філе, білки яєць, яблуко. На
дрібній – твердий сир та жовтки. Ківі нарізати напівкільцями,
а корейську моркву подрібнити.
Яблука збризнути лимонним
соком, аби вони не почорніли.
Потім потрібно викласти все
шарами у формі голови бичка у
такій послідовності: курка, ківі,
білок, яблука, сир, корейська
морква. Кожен шар перемастити майонезом.

Закуска «Сирні кульки»

Потрібно: 100 г сиру, оливки, 2 ст.л майонезу, 2 жовтка
курячого яйця, 2 зубчики часнику.
Приготування: сир натріть на середній тертці. Додайте майонез і подрібнений
часник. Все перемішайте. Оливки дістаньте з розсолу і трохи
обсушіть. Скачайте сирні кульки, поклавши в серединку оливку. Жовток натріть на дрібній
тертці. Обваляйте кульки. Викладіть на тарілку і прикрасьте
зеленню.

Потрібно: 200 г печериць,
40-50 г білих грибів (сушених),
50 г вершкового масла, 2 яйця,
½ ч. л. гірчиці, 1 ч. л. оцту, 4-6
скибочок хліба. 1 ч. л. зерен
коріандру, 2-3 гілочки петрушки (або кропу, за бажанням), за
смаком сіль і перець.
Приготування: замочіть
40-50 г білих грибів в холодній
воді приблизно на 1 годину.
Печериці (200 г) наріжте четвертинками і обсмажте на 50
г вершкового масла, поки не
утвориться золотава скоринка.
Білі гриби відваріть у підсоленій воді приблизно 20 хвилин.
Підсушіть хліб на сухій пательні, в тостері або в духовці. Перебийте білі гриби і печериці з
сіллю і перцем за смаком до бажаної консистенції блендером.
Пасту охолодіть до кімнатної
температури. Зробіть соус. Для
цього змішайте ½ ч. л. гірчиці
з 2 яйцями, 1 ч. л. оцту, перцем
і сіллю. Акуратно збийте віничком до утворення піни. На підсушений хліб викладіть грибну
пасту і зверху полийте соусом,
посипте зернами коріандру і зеленню.

Торт-салат з
чорносливом

Потрібно: куряче філе, чорнослив, морква, червона цибуля, яйця, твердий сир, бальзамічний оцет, гірчиця, майонез,
сіль, чорний перець.
Приготування: для формування листкового салату
візьміть гарну плоску тарілку,
поставте по центру роз'ємне
кільце (діаметром 18 см) і починайте викладати шари. Спочатку - відварене куряче філе
(нарізане соломкою). Зверху
поперчіть філе, промажте гірчицею, потім майонезом. Попередньо замочений в окропі

чорнослив наріжте соломкою і
викладіть другим шаром. Промастіть майонезом. Далі - терта
на дрібній тертці свіжа морква.
Акуратно розрівняйте ложкою
або лопаткою, промастіть майонезом. Наступний шар - маринована в бальзамічному оцті
цибуля (нарізана соломкою).
Далі - тертий яйця і знову майонез. Зверху покрийте салат тертим твердим сиром (натертим
на дрібній тертці).

Карпачо з буряка з
руколою та сиром фета

Приготування: відомий
кулінар Євген Клопотенко
склав авторське новорічне
меню 2021 року, з яким можна ознайомитись на його сайті. Замінити звичну картоплю
він пропонує товчанкою – це
картопля з квасолею та маком,
яку готували українці ще 100
років тому. Потрібно окремо
відварити картоплю та квасолю
до готовності. Рідину з картоплі перелити в іншу місткість.
Потім змішати картоплю, квасолю, мак та вершкове масло.
Розтовкти все до однорідності
та додати рідину з картоплі, аби
отримати бажану консистенцію.

Основна
страва. Святкова
запечена гуска

Потрібно: 2 запечених у
духовці буряка, 100 г уколи, ¼
граната, знадобляться лише
зернята, 100 г сиру фета, 2 ст. л.
зернят соняшника, 2 ст. л. гранатової меляси (сироп), чорний
свіжомелений перець, 3 ст. л.
оливкової олії.
Приготування: запечений
буряк очистити, нарізати тонкими скибочками, викласти в
один шар на велику тарілку. На
сухій пательні обсмажити зерна
соняшника, трішки підсоливши. Інгредієнти для заправки
– гранатову мелясу та оливкову
олію – змішати. Додати до заправки руколу та гранат, добре
вимішати. Викласти руколу з
гранатом на буряк на центр
тарілки, зверху розподілити
розім’ятий сир фета. Посипати
салат зернятами, приправити
чорним перцем й додатково полити двома ложками гранатової меляси.

Товчанка - страва з
історією від Євгена
Клопотенка

Потрібно: 3-4 картоплі, ½
склянки квасолі, 1 лавровий
лист, 2 горошки духмяного перцю, 3 ст. л. маку, 50 г вершкового
масла, сіль та перець на смак.

Потрібно: гуска - 2,5 кг,
яблука - 3 шт., груші - 2 шт., мандарини - 3 шт., чорнослив - 130
г, лимон - 0,5 шт., мед - 2 ст. л.,
соєвий соус - 4 ст. л., сіль - за смаком, спеції (паприка, каррі, базилік, часник, імбир, мускатний
горіх і чорний мелений перець)
- за смаком.
Приготування: натерти
гуску всередині та зовні сіллю зі
спеціями. Добре вимити яблука
та груші, разом із шкіркою нарізати кубиком середнього розміру. Мандарини очистити й розділити на частинки. Чорнослив
обдати гарячою водою. Добре
нафарширувати черевце гуски
підготовленою начинкою. Зашити черевце тонкою ниткою.
Викласти пташку в рукав для
запікання й відправити у духовку. Запікати 1 годину при температурі 200°С. Потім акуратно
розрізати рукав і продовжити
запікати ще 30 хвилин або до
утворення рум'яної скоринки.
Тим часом з'єднати соєвий соус,
мед та сік половини лимона.
Змастити цим поверхню гусака за 5 хвилин до готовності. З
готової гуски дістати нитку й
можна подавати до столу.

Курячий пиріг

Потрібно: варене куряче
філе – 400 г, борошно – 50 г, молоко – 150 мл, яйця – 2 шт., твердий сир – 50 г, розпушувач – ½ ч.
л., сіль, перець.

Приготування:
куряче
філе дрібно нарізати. Яйця збити з молоком і посолити. Додати
борошно, розпушувач, перець
і приправи за смаком. Частину
тіста викласти на дно форми,
додати курку з тертим сиром і
накрити другою частиною. Випікати близько 40 хв при 200 °С.

Брауні з лимоном
і лаймом

Потрібно: темний шоколад – 150 г, масло – 150 г, цукор
– 180 г, яйця – 3 шт., борошно –
120 г, гірке какао – 1 ст. л., цедра
і сік 1 лимона, цедра і сік 1 лайма, розпушувач – 1 ч. л.
Приготування: змішати
цукор, цедру лимона і лайма.
Влити сік, вбити яйця і ще раз
перемішати. Шоколад з маслом
розтопити на водяній бані. Додати до яєчної суміші. Всипати
борошно, какао і розпушувач.
Перемішати і викласти у змащену маслом форму. Випікати
25–30 хв при 180 °С. Готовий
пиріг нарізати трикутниками і
прикрасити будь-яким кремом.

Імбирне печиво

Потрібно: борошно – 200
г, цукор – 100 г, сода – ½ ч. л.,
мелений імбир – 1 ч. л., мелена кориця – 1 ч. л., яйця – 1 шт.,
вершкове масло – 100 г, молоко
– 30 мл.
Приготування:
тепле
вершкове масло збити з цукром. Додати молоко, яєчний
жовток і перемішати. Порціями
ввести муку. Додати соду, імбир
і корицю. Замісити тісто і помістити в холод на 20 хв. Робочу
поверхню присипати борошном і розкачати тісто в тонкий
пласт. Формочками вирізати
печиво. Викласти на деко і випікати 8–10 хв при 180 °С. Готове
печиво за бажанням прикрасити глазур’ю.
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Повідомлення

про оприлюднення проєкту документа державного
планування «Регіональний план управління відходами
у Тернопільській області до 2030 року» та звіту про
стратегічну екологічну оцінку
1. Повна назва документа державного планування, що пропонується та стислий виклад
його змісту:
Регіональний план управління відходами у Тернопільській області до 2030 року
( далі - План ).
План передбачаєдосягнення доброго стану довкілля завдяки вирішенню
критичної ситуації, яка склалася з утворенням, накопиченням, зберіганням, переробленням, утилізацією та захороненням відходів шляхом реалізації заходів
проекту Плану у період до 2030 року.
2. Орган, що прийматиме рішен-

ня про затвердження документа державного планування:
Тернопільська обласна державна адміністрація.
3. Передбачувана процедура
громадського обговорення, у
тому числі:
а) дата початку та строки здійснення
процедури:
громадське обговорення починається з
30 грудня 2020 року та триває до 28 січня
2021року;
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій,
громадські слухання тощо):

ОГОЛОШЕННЯ

зауваження та пропозиції у межах строку громадського обговорення надаються
у письмовому та електронному вигляді;
в) дата, час, місце проведення громадських слухань (у разі проведення):
громадські слухання не проводитимуться;
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну
екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:
ознайомитися з проєктом Плану, звітом про стратегічну екологічну оцінку
можна на сайті управління екології та
природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації у розділі
«Оголошення»;
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електро-

про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення,
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій
громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
ТОВ «Україна» планує здійснювати видобуток корисної копалини
наСтегниківському родовищі пісківТернопільськогорайону Тернопільської області.
В адміністративному відношенні ділянка робіт знаходиться в 1,6
км на північний – захід с.Стегниківці та 0,8 км на південний захід від
с. Дубівці Тернопільського району
Тернопільської області. Близько 15
км на південний захід знаходиться
м. Тернопіль.
Згідно з протоколом №3503
від 24 грудня 2015 року засідання
колегії Державної комісії України
по запасах корисних копалин при
Державній службі геології та надр
України станом на 01.12.2015 р. затверджені балансові запаси пісків
Стегниківського родовища у кількості: 616 тис. м3, в т. ч. за категоріями
В – 593 тис. м3, С1 – 23 тис. м3.
При виробничій потужності
кар’єру 30тис.м3з видобутку гірничої маси за рік, термін роботи
кар’єру складе понад20 роки.
Площа Стегниківського родовища пісків становить – 5,0 га.
2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «Україна», код ЄДРПОУ21132993.

Юридична адреса: 47706,
Тернопільська область, Тернопільський район, с. Стегниківці.
Тел.: +380965028475. Директор –
Улич Василь Васильович.
e-mail: marta.punka@ukr.net

3. Уповноважений орган,
який забезпечує проведення
громадського обговорення
Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації, що розташоване за адресою:
46008, вул. Шашкевича,3,
м. Тернопіль,
e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua,
Груніна Світлана Олександрівна,тел.
(0352) 22-00-20.
4. Процедура прийняття
рішення про провадження
планованої
діяльності та орган, який
розглядатиме результати
оцінки впливу на довкілля
Продовження дії спеціального
дозволу на користування надрами №581 від 22 липня 1996 року
(продовженого наказом №416 від
11.09.2017 року) з метою видобування пісківСтегниківського родовища, що видається Державною
службою геології та надр України.

Спілка споживчих товариств
Тернопільської області продає
● нежитлову будівлю, магазин,
загальною площею 611,2 кв. м,
розташовану за адресою:
Тернопільська область,
м. Кременець,
вул. Петлюри С., буд. 10а та
● земельну ділянку
площею 0,2180 га.
Ціна продажу становить
2 550 000 гривень.
Тел. для довідок:
(0352) 52 10 01,
(0352) 52 10 44.
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Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

5. Строки, тривалість та
порядок громадського
обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля,
включаючи інформацію про
час і місце усіх запланованих
громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить25 робочих днів
(не менше 25,але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного
опублікування цього оголошення
(зазначається у назві оголошення)
та надання громадськості доступу
до звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання,
що передається для видачі висновку
з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які
зауваження або пропозиції, які, на
її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції
можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному
вигляді) та усно під час громадських
слухань із внесенням до протоколу
громадських слухань. Пропозиції,
надані після встановленого строку,
не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановле-

№51 (387) /30 грудня 2020 р. - 5 січня 2021 р.
нну адреси та строки подання зауважень
і пропозицій: зауваження і пропозиції до
звіту про стратегічну екологічну оцінку
проєкту Програми подаються у період
з 30 грудня 2020 року до 28 січня 2021
року до управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної
державної адміністрації, вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 46008,eco_ter@eco.
te.gov.ua, тел.: (0352) 25 95 93;
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі
здоров’ям населення, що стосується документа державного планування
управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації, а також на сайті управління: http://ecoternopil.gov.ua.
4. Необхідність проведення
транскордонних консультацій
щодо проекту документа державного планування:
Відсутня.
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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.
Загублено посвідчення
Учасника бойових дій серія № 083036 на ім'я Друсь
Андрій Іванович, видане 6
червня 2016 року.
Реклама:

+38 (068) 364-08-54

_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення Реєстру,
не зазначається суб’єктом господарювання)
201811192186/
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ного Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до
повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати,
що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші)
відбудуться: не передбачаються.
Громадські слухання (другі) відбудуться:не передбачаються.
6. Уповноважений
центральний орган або
уповноважений територіальний орган, що забезпечує
доступ до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої
доступної інформації щодо
планованої діяльності
Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації, що розташоване за адресою:
46008, вул.Шашкевича, 3,
м. Тернопіль,
e-mail:eco_ter@eco.te.gov.ua,
Груніна Світлана Олександрівна,
тел.(0352) 22-00-20.

7. Уповноважений
центральний орган або
уповноважений
територіальний орган, до
якого надаються зауваження
і пропозиції, та строки надан-

ня зауважень і пропозицій
Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласноїдержавної адміністрації, що розташоване за адресою:
46008, вул. Шашкевича,3,
м. Тернопіль, e-mail:eco_ter@eco.
te.gov.ua, Груніна Світлана Олександрівна, тел.(0352) 22-00-20.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку
громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна
інформація щодо
планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності на 166 аркушах. (зазначити усі інші матеріали,
надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення
звіту з оцінки впливу на
довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від
приміщення, зазначеного у
пункті 6 цього оголошення),
а також час, з якого
громадськість може
ознайомитися з ними
Громадськість може ознайомитися
з документами з 30грудня 2020 року
у приміщенні Стегниківської сільської
ради, 46002, Тернопільська область, Тернопільський район, с. Стегниківці, вул.
Івана Франка, 115а, тел. (0352) 298607,
староста –Патокіна Марія Миронівна.

Ціни на електроенергію зростуть
Фіксована ціна для побутових споживачів встановлена
на рівні 1,68 грн за 1 кВт/год

К

абінет
міністрів України
на своєму засіданні у понеділок,
28 грудня, скасував
пільговий тариф на
електроенергію встановлений на рівні
90 копійок за кВт/
год для населення на

перші 100 кВт/год та
встановив з 1 січня
2021 року фіксовану
ціну для побутових
споживачів на рівні
1,68 грн/кВт.год. Таке
рішення одноголосно
прийняли учасники
засідання.
Представляючи про-

Головний редактор - Зіна КУШНІРУК.

ект постанови т.в.о.
голови
Міненерго
Юрій Вітренко заявив
про важливість продовження положення про «Покладення
спеціальних обов'язків» (ПСО), термін дії
якого закінчується 31
грудня. Відповідно до

рішення Кабміну, термін дії ПСО продовжили до 31 березня
2021-го та встановили фіксовану ціну в
1,68 грн за кВт/год.
Очільник Міненерго
також наголосив, що
попри підвищення в
Україні й надалі збері-
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гатимуться занижені
тарифи на електроенергію для населення
приблизно в два рази
нижче ринкових цін.

Думки авторів можуть не
збігатися з позицією редакції.
Редакція залишає за собою право
редагувати та скорочувати
тексти. Оригінали не
рецензуються і не повертаються.
Відповідальність за зміст
реклами несе рекламодавець.
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Вітаємо!

Дорогу маму, люблячу бабусю, щиру і
добру сестру та сваху

Олександру Миронівну Швець
з Тернополя

із 80-річчям!
У святвечорову урочисту днину
Свято завітало у нашу родину!
Радіє із нами цілісінький світ,
Бо нашій матусі – 80 літ!
Як є Ви, рідненька, між нами у хаті,
То всі ми щасливі, всі ми багаті!
Сивина - не мамині літа,
То її переживання й болі,
І тривоги, і щоденний страх –
Чи щасливі ми? Чи всі здорові?
Зморшки – то не мамині літа,
Матері не можуть постаріти,
Доки радість світиться в очах,
Доки діти долею зігріті!
Хай цвіте на стежці мамин слід
І здоров’я Бог їй посилає,
Хай ще добрих із півсотні літ
Мама біля хвіртки нас чекає!

З любов’ю і повагою – сини Василь та
Ігор з сім’ями, дочка Неля з сім’єю,
сестра Марія з родиною, свати з
Борщова, Кременця.

Наш День nday.te.ua
Вітаємо!

Люблячого батька, чудового дідуся,
доброго чоловіка, щирого свата

Василя Йосиповича Панчука

із села Котюжини Збаразького району

З 70-річним ювілеєм,
який він відзначає 3 січня!

Наш славний та рідний,
найкращий у світі,
З Вами нам завжди затишно й світло.
Ви гарний господар, дідусь і татко чудовий,
Бо даруєте нам турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що підтримуєте нас і словом, і ділом.
Щоб в рідному домі було надійно і щиро Живіть нам на радість у спокої й мирі.
Хай Бог посилає здоров’я і сили –
У дружній родині усі ми щасливі.
Бажаємо сонця і чистого неба,
І ласки, й добра, і всього, що треба.
Від нас Вам подяка і шана висока
За працю і щирість – на довгії роки!
Хай Божа Матір Божа Вас охороняє,
Теплом оселю завжди зігріває.
І ще побажаємо Вам наостанок:
Нехай буде гарним кожнісінький ранок!
З любов’ю та найкращими побажаннями донька Валентина з чоловіком Григорієм, онуки Тарас і Діана,
син Василь з дружиною Наталею,
онуки Діма та Володя, дружина Ніла, свати.

Різдво для всіх

На закінчення
Погода в
Тернополі й
області

30 грудня - хмарно з проясненням,
без опадів, температура повітря вночі
1-2, вдень 3-6 градусів тепла. Схід сонця 8.14, захід - 16.26. Повний місяць.
31 грудня - хмарно, дощ, температура
повітря вночі 1-3, вдень 3-4 градуси тепла. Схід сонця - 8.14 захід - 16.27.
1 січня - хмарно, дощ зі снігом, температура повітря вночі 1-2, вдень 2-3 градуси тепла. Схід сонця - 8.14, захід - 16.28.
2 січня - хмарно з проясненням, без
опадів, температура повітря вночі 0-1,
вдень 1-2 градуси тепла. Схід сонця - 8.14,
захід - 16.29.
3 січня - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 0-1, вдень 4-7 градусів
тепла. Схід сонця - 8.14, захід - 16.30.
4 січня - хмарно, без опадів, температура повітря вночі 2-4, вдень 4-6 градусів
тепла. Схід сонця - 8.14, захід - 16.31.
5 січня - хмарно, мокрий сніг, дощ,
температура повітря вночі 2-5, вдень 2-3
градуси тепла. Схід сонця - 8.13, захід 16.33.

У Тернополі відновлюють традицію благодійності у
новорічно-різдвяні дні та створюють свято для всіх дітей,
які цього особливо потребують

«

Заберу всі подарунки й
іграшки з ялинки заберу!»,
- галасувала Баба Яга. І
дітки налякались, адже хтось
з них бачив її вперше. Але
маленька чотирирічна Лєрочка
не злякалась, вона знала, що Ягу
грає її мама Катерина Канцер, а
для цього її «зачаклувала» добра
Фея, щоби діток повеселити.
Казкова атмосфера панувала на благодійному святі в тернопільському салоні
«Квітоцентр». На новорічно-різдвяному
дійстві побували близько сорока дітей.
«Мрії збуваються!» - так назвали це
свято місцеві підприємці, які вже не вперше роблять гарну справу та дарують незабутні емоції дітям, які цього особливо
потребують.
Хлопчики та дівчатка водили хороводи навколо ялинки разом з Феєю, Морозком, ангеликами та іншими персонажами.
Подарунки вабили очі, та щоб їх отримати, слід було докласти зусиль. Адже мрії
самі собою не збуваються – їх треба реалізовувати, розкриваючи власні таланти,
як це зробив кожен із організаторів свята
– розкрив свій талант і став успішним.
Традицію створювати для діток свято
у передріздвяні дні відновлюють, зокрема, організатори дійства Марія Петришин
з мамою Оксаною Петришин (студія «Body
Line»), Іванна Бойко («Квітоцентр»), Оксана Богоніс («Окса»), Наталя Давибіда
(«Санрайз»).
- Ми запросили діток з малозабезпечених, багатодітних родин, родин учасників

АТО і ОСС, діток, якими опікується «Карітас», а також тих, хто постраждав від домашнього насильства, - розповіла Марія
Петришин, яка на святі виступала у ролі
ангела. - До нас завітали і діти з батьками,

для всіх є подаруночки. Їх придбали ми,
організатори, і також передали очільник
Тернополя Сергій Надал, Христина Білінська, Тернопільський медичний університет, закупили юристи асоціації правників

України (Олена Мачуга). «Ласунка» частувала морозивом, а Ольга Навроцька - вареннячком від «Фрут-арт».
Багато успішних людей долучилися
до проведення майстер-класів для діток.
Хлопчики та дівчатка виготовляли новорічно-різдвяні листівки разом з просвітянкою Надією Гутою, декорували імбирні пряники з кондитеркою Оксаною
Кундрат. З Діаною Валігурою виконували
соціальні танці, а з Іванною Бойко вчилися доглядати за живою ялинкою в горщику, яку можна посадити потім у лісі. З
Вікторією Бездубенко випробували себе
на міцність під час зимової спортивної естафети.
Ще будучи малими, вже можна розкрити свій талант, а ось і приклад - чудовий спів вихованки театру пісні «Мікст»
Ангеліни Глогусь, танець-брейк дітей зі
студії танцю «Чікамока».
Під час свята всі дітки вчилися проявляти свої таланти та отримували подарунки. Хлопчиків і дівчаток вислухав Морозко, а допомогла добра Фея, образ якої
втілила Зоряна Вовк. Віршики, пісеньки,
танці – простір у салоні «Квітоцентр»
справді притягує добро і сприяє здійсненню мрій!
Наприкінці свята діти ласували морозивом, фруктами та солодощами, фотографувались у чудових новорічно-різдвяних
фотозонах з велетенським ведмедиком і
загадували свої мрії! Побажаємо їх здійснення та з прийдешнім Новим Роком і
Різдвом Христовим!
Олена МУДРА.

