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ЩО ПРИНЕСЕ НАМ 2021-ИЙ?
 Друзі! Разом ми перегорнули сторінку нелегкого 

2020-го. Хочемо поділитися з вами добрим та 
світлим. Саме тому і вирішили підготувати цей 
спецвипуск – лише позитивних новин. Далі — 
16 сторінок корисної та цікавої інформації, яка 
покращить настрій. Наступний випуск — 13 січня

 Також ексклюзивно для читачів «RIA плюс» 
ми підготували прогноз на наступний рік. 
Чи завершиться пандемія, які зміни будуть 
у країні, кому поталанить найбільше? Що 
приємного відбудеться? Про це розповів 
тернопільський астролог с. 8
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯГАРЯЧА ЛІНІЯ «20 ХВИЛИН»

Редакція «RIA плюс» та «20 хвилин» 43-00-50

Пожежно-рятувальна служба  101

Поліція   102

Швидка медична допомога 103

Аварійна газу 104, 51-51-26

Аварійна водоканалу       52-51-17, 25-26-10

Аварійна тепломереж  25-48-10

Аварійна електромереж 52-24-66

Гаряча лінія міської ради          067-351-57-10

Довідкова залізничного вокзалу           47-22-46

Довідкова автовокзалу: АС на Живова - 

23-63-56, АС-2 на Білогірській - 52-79-29

Цілодобова стоматологічна служба  52-06-09

Чергова аптека     24-22-70, 26-93-88

Управління Держпродспоживслужби - 52-01-45

Управління транспортних мереж 52-15-14

Муніципальна інспекція 073-015-1481 (Viber)

Регіональний сервісний центр МВС 51-91-40

Á²ÇÍÅÑ

Н»

Сьогодні  на  гарячій  л ін і ї  «20  хви-

лин» чергує журналіст  Вадим Єпур. 

Зі своїми запитаннями та інформацією ви мо-

жете звернутися за телефоном 43-00-50, 43-00-

56 або надіслати їх нам на електронну адресу 

20hvylyn@gmail.com.

БАЖАЮТЬ РОКУ БЕЗ МАСОК, 
ДИСТАНЦІЇ ТА КАРАНТИНУ 
Підсумуємо  Навіть у такий непростий період пандемії 
та карантину, багатьом підприємцям вдалося зберегти свій 
бізнес, а декому — навіть започаткувати власну справу

ФЕДІР ВОСІНСЬКИЙ, 096–46–81–758, 

FEDIR.VOSINSKYI@GMAIL.COM 

Ìè ïîïðîñèëè ï³äïðèºìö³â 
ï³äáèòè ïîçèòèâí³ ï³äñóìêè 
2020-ãî ðîêó òà ðîçïîâ³ñòè ïðî 

î÷³êóâàííÿ â³ä 2021. ßê âèÿâè-
ëîñÿ, ïîïðè åêîíîì³÷í³ òðóäíî-
ù³, íå âñå òàê ñóìíî. Íàâ÷èëèñÿ 
ïðàöþâàòè â ³íøèõ óìîâàõ, àäàï-
òóâàòèñÿ äî íîâèõ âèêëèê³â òà 
ìîäåðí³çîâóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü.

ВОЛОДИМИР ХАРКАВИЙ, ВЛАСНИК ГАСТРОПАБУ 

NATURA 

— Ùî ñòîñóºòüñÿ á³çíåñó, ïîçèòèâó 
ìàëî. Àëå, íàïðèêëàä, äëÿ ñåáå ÿ ïî÷àâ 
ìåäèòóâàòè, á³ëüøå çâåðíóâ óâàãó íà ñâîº 
çäîðîâ'ÿ, ³ öå ÷óäîâî.

Ëþäè âæå â³ä÷óëè, ïðîéøëè ïåð³îä ïàí-
äåì³¿, à òîìó ÿêùî ³ íàäàë³ áóäóòü â³äáóâà-
òèñÿ òàê³ ïîä³¿, çíàòèìóòü, ÿê ä³ÿòè.

Ó Íîâîìó ðîö³ ÿ õîò³â áè ïîáàæàòè òåð-
íîïîëÿíàì â³äêðèâàòè ñâ³é êðóãîç³ð. Âàæ-
ëèâî ðîçóì³òè, ùî ìàëåíüêèé Òåðíîï³ëü 
º ÷àñòèíîþ âåëèêîãî ñâ³òó.

ЛАРИСА МОКРИЦЬКА, НА КАРАНТИНІ РОЗПОЧАЛА 

ПРОДАВАТИ МОЛОЧНУ ПРОДУКЦІЮ 

— Êîëè ÿ ïðàöþâàëà íà ðèíêó, òî ëþäåé 
áóëî á³ëüøå. À ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó ïî÷àëà 
ïðèéìàòè çàìîâëåííÿ äèñòàíö³éíî ³ ïðî-
äàâàòè ìîëî÷íó ïðîäóêö³þ. Çàëèøèëèñÿ 
ïîñò³éí³ êë³ºíòè. ̄ õ ê³ëüê³ñòü íàâ³òü çðîñëà. 
Ðîáîòè äîäàëîñÿ, àëå ìè âèêðó÷óºìîñÿ, 
çíàõîäèìî âèõ³ä.

ß õî÷ó, ùîá ó 2021 ðîö³ ³ñòîð³ÿ ç êàðàí-
òèíîì ³ êîðîíàâ³ðóñîì çàê³í÷èëàñÿ.

Ó íîâîìó ðîö³ õî÷ó âñ³ì ïîáàæàòè çäî-
ðîâ’ÿ. Áåðåæ³òü éîãî, àäæå ÿ âñå á³ëüøå 
ïåðåêîíóþñÿ, ùî âîíî íàéö³íí³øå. ßêùî 
áóäå çäîðîâ’ÿ, òî áóäóòü ³ ìàòåð³àëüí³ áëàãà.

ГАЛИНА КІЯНЧУК, НА КАРАНТИНІ ВІДКРИЛА 

ВЛАСНУ СПРАВУ З ВИРОБЛЕННЯ ТА ПРОДАЖУ 

ПАСТИЛИ 

— Ð³ê áóâ ñêëàäíèì, àëå â³í âæå çàê³í-
÷óºòüñÿ. Ìåí³ º ùî çãàäàòè ç ïîçèòèâó, 
àäæå ÿ â³äêðèëà âëàñíó ñïðàâó, à ìîÿ ñ³ì’ÿ 
ìåíå â öüîìó ëèøå ï³äòðèìàëà.

ßêùî ãîâîðèòè ïðî âëàñí³ î÷³êóâàííÿ, 
òî õîò³ëîñÿ á ðîçâèâàòè òå, ùî âæå ïî÷àëà, 
àäæå ïîêè ÿ âñþ ïðîäóêö³þ âèãîòîâëÿþ 
âäîìà. Ó 2021 ðîö³ ïëàíóþ ðîçâèíóòè ñâîþ 
ñïðàâó, îðåíäóâàòè ïðèì³ùåííÿ, íàéíÿòè 
ïðàö³âíèê³â.

Òåðíîïîëÿíàì ÿ õîò³ëà á ïîáàæàòè ì³ö-
íîãî çäîðîâ’ÿ ³ â³ðè ó âëàñí³ ñèëè.

«Почав медитувати, 
зайнявся собою» 

«Роботи цьогоріч додалося» 

ІГОР ПОДОЛЯК, ВЛАСНИК САЛОНУ КРАСИ SOFIT 

— Òðåáà äóìàòè ò³ëüêè ïîçèòèâíî. Òàê, 
ð³ê áóâ òÿæêèì, àëå íàø³ ëþäè ñèëüí³, ³ 
ìè öå ïåðåæèâåìî. ß ïðàöþþ ïîñò³éíî ç 
ëþäüìè, òîìó â ìåíå ïîçèòèâ êîæíîãî äíÿ. 
Íàëàøòîâàíèé ç îïòèì³çìîì. Ãîëîâíå, ùî 
ìè çäîðîâ³ ³ ïðàöþºìî äàë³. Òà é áåç ïðî-
áëåì ³íîä³ ñóìíî.

Ñïîä³âàþñÿ íà êðàùå. Ó 2021 ðîö³ âñå 
áóäå äîáðå, ³íàêøå í³ÿê.

Âñ³ì õîò³ëîñÿ á ïîáàæàòè çäîðîâ’ÿ, ïîçè-
òèâó. Íàñàìïåðåä, çäîðîâ’ÿ, àäæå ÿê âîíî 
áóäå, òî áóäå âñå.

«Без проблем 
буває сумно» 

«Мрію про власне 
приміщення» 

НАЗАР АНДРУШКО, ВЛАСНИК КАВ’ЯРНІ 

«СКАВАРІДКА» 

— Ó öüîìó ðîö³ áóëî ìàëî ïîçèòèâó, àëå 
â³í âñå æ áóâ. Ìè ïî÷àëè åêîíîìèòè òà 
ïðàâèëüíî ðîçðàõîâóâàòè ³ ðîçïîä³ëÿòè ñâî¿ 
êîøòè. Ïî÷àëè á³ëüøå áîðîòèñÿ çà ñâî¿õ 
ãîñòåé. Ó íàñ êëàñíà àòìîñôåðà â êîëåêòè-
â³, â³ðþ, ùî âîíà òàêîþ ³ çàëèøàòèìåòüñÿ. 
Íàéãîëîâí³øå, ùî âñ³ çäîðîâ³.

Ñïîä³âàþñÿ, ùî â 2021 ðîö³ ìè âñ³ ïîâåð-
íåìîñÿ äî íîðìàëüíîãî æèòòÿ, áåç ìàñîê 
òà êàðàíòèíó. Áóäåìî ãóëÿòè, çóñòð³÷àòèñÿ 
êîìïàí³ºþ, ïðîâîäèòè âåñåëî ÷àñ.

Ó Íîâèé ð³ê ÿ áàæàþ âñ³ì çä³éñíåííÿ 
ìð³é, í³êîëè íå çäàâàòèñÿ, ïîñì³õàòèñÿ, 
â³ðèòè ³ ðîáèòè âñå äëÿ òîãî, ùîá æèòè 
êëàñíî, áî ìè òîãî âàðò³.

«Головне — що всі здорові» 

РУСЛАН САВЧИШИН, ГОЛОВА ГС «РАДА БІЗНЕСУ 

ТЕРНОПІЛЛЯ» 

— Ç ïîçèòèâó ìîæó â³äçíà÷èòè àêòèâíå 
âèêîðèñòàííÿ ³íòåðíåò-òåõíîëîã³é ï³äïðè-
ºìöÿìè äëÿ ïðîñóâàííÿ âëàñíî¿ ñïðàâè, 
öå äîáðå, àäæå á³çíåñ íå ñòî¿òü íà ì³ñö³ ³ 
ðîçâèâàºòüñÿ. Áàãàòî ï³äïðèºìñòâ, çàêëàä³â 
âòðèìàëè òà àäàïòóâàëèñÿ äî êàðàíòèííèõ 
óìîâ, âîíè ñòàëè ì³öí³øèìè, òà é äåÿê³ 
¿õ êîíêóðåíòè ï³øëè ç ðèíêó. Áàãàòî á³ç-
íåñìåí³â çðîáèëè çì³íè, ÿê³ âàæêî áóëî á 
âò³ëèòè ó çâè÷àéíîìó ðåæèì³: çàêðèëè 
íå ïåðñïåêòèâí³ íàïðÿìêè, çðîáèëè ð³-
øó÷³ çì³íè.

Òîé îá’ºì çóñèëü, ÿêèé âèòðàòèëè 
íà ï³äãîòîâêó òà ïåðåï³äãîòîâêó á³çíåñó 
â óìîâàõ êàðàíòèíó, ó 2021 ðîö³ äàñòü ïîçè-
òèâí³ ïëîäè. Öå øàíñ äëÿ íîâèõ ïî÷èíàíü, 
äëÿ ñòàðòó âëàñíîãî á³çíåñó, ÿêèé áóâàº 
äîñèòü ð³äêî.

Õî÷ó ïîáàæàòè âñ³ì çàëèøàòèñÿ îïòè-
ì³ñòàìè ³ ïàì’ÿòàòè, ùî ëþáîâ, ùàñòÿ òà 
ðàä³ñòü º â êîæíîìó.

«Закрили неперспективні проєкти» 
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НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097–445–82–67, 

NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

Çà òðàäèö³ºþ, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 
«RIA ïëþñ» òà ñàéòó «20 õâè-
ëèí» ï³äáèâàº ï³äñóìêè íà-
ïðèê³íö³ ðîêó. Ïðîâîäæàþ÷è 
2020-èé òà çóñòð³÷àþ÷è 2021-èé, 
ìè õî÷åìî ïîä³ëèòèñÿ ç âàìè 
äîáðèì òà ñâ³òëèì. Ñàìå òîìó 
³ âèð³øèëè ï³äãîòóâàòè öåé 
ñïåöâèïóñê — ëèøå ïîçèòèâ-
íèõ íîâèí.

Íàñàìïåðåä ùèðî âäÿ÷í³, ùî 
çàëèøàºòåñü ðàçîì ç íàìè, ùî 
÷èòàºòå, ùî ï³äòðèìóºòå íàñ, ùî 
äîïîìàãàºòå âäîñêîíàëþâàòèñÿ, 
â÷èòèñÿ íîâîìó òà ñòàâèòè êðà-
ùèìè. Áåç âàøèõ ïîáàæàíü ìè 
íàâðÿä ÷è çìîãëè á ðåàë³çóâà-
òè âñå òå, ùî âäàëîñÿ çðîáèòè 
çà ö³ 366 äí³â. Àäæå âñÿ ðåäàêö³ÿ 
ïðàöþº äëÿ òîãî, àáè êîæåí òåð-
íîïîëÿíèí ì³ã â÷àñíî îòðèìàòè 

âàæëèâó òà êîðèñíó äëÿ íüîãî 
³íôîðìàö³þ.

ЛИШЕ ПЕРЕВІРЕНІ ФАКТИ!
Äëÿ ðåäàêö³¿ öåé ð³ê âèäàâñÿ 

íåïåðåäáà÷óâàíèì, íàñè÷åíèì, 
àëå ïðîäóêòèâíèì.

Íàì âäàëîñÿ îïóáë³êóâàòè 
52 âèïóñêè òèæíåâèêà «RIA 
ïëþñ». Íà éîãî ñòîð³íêàõ ìè 
ïðàâäèâî ïîêàçóâàëè æèòòÿ ì³ñòà, 
îáëàñò³ òà êðà¿íè. Ìè â³äâåðòî 
ãîâîðèëè ïðî íåäîë³êè, ÿê³ âàð-
òî âèïðàâëÿòè. Ìè äîïîìàãàëè 
âèð³øóâàòè ïðîáëåìè óñ³õ òèõ 
ëþäåé, ÿê³ çâåðíóëèñÿ ó ðåäàê-
ö³þ çà äîïîìîãîþ. Ðàçîì ç âàìè 
íàì âäàëîñÿ çðîáèòè áàãàòî áëà-
ãîä³éíèõ ñïðàâ ðàçîì. Ìè ùèðî 
ä³ëèëèñÿ ïîçèòèâíèìè ³ñòîð³ÿìè 
òàëàíîâèòèõ çåìëÿê³â, ÿê³ íàäèõà-
þòü êîæíîãî íà íîâ³ çâåðøåííÿ. Ç 
íàìè, âïåâíåí³, âè íå ïðîïóñòèëè 
æîäíî¿ âàæëèâî¿ ³íôîðìàö³¿, àäæå 

ЄВОЧКА, 4 РОКИ:

— Різдво — це таке свято. Ді-
вчатка одягають платтячка, 
ідуть в церкву, а потім у гості. 
А ще — гарні туфельки. Діти 
розказують колядки, і їм да-
ють багато цукерок. А може, 
і інші подарунки. Хлопці 
одягаються у гарні футбол-
ки. У цей день всі раді та 
щасливі. Я люблю Різдво! І 
хочу, щоб у всіх було щастя!

АРТЕМ, 4 РОКИ

— Різдво — це коли народив-
ся Ісусик і всі прийшли Його 
вітати. На свята я хочу сніг, 
хочу, щоб всі були раді, ве-
селі… Хочу поїхати до бабусі. 
У новому році бажаю всім 
найбільше здоров'ячка, ра-
дості і щастя. Щоб всі мали 
багато подарунків і були ве-
селі. Бажаю всім здоров'я та 
позитиву.

ОЛЯ, 9 РОКІВ

— Слово «Різдво» для мене 
означає свято. Це народ-
ження Ісуса Христа. Це свя-
то я люблю за дуже смачну 
бабусину кутю і можливість 
побачитись з рідними, яких 
ти дуже рідко бачиш. А ще, 
звичайно, коляда. Бо я дуже 
люблю співати. Бажаю людям 
бути здоровими, щасливими 
і радіти кожному дню.

САШКО, 7 РОКІВ

Різдво — це велике свято, 
збирається вся родина, їдять 
кутю і прославляють Бога. Це 
весело, у школі канікули, а ще 
в мене День народження. 
Дуже хочу, щоб на Різдво ви-
пав сніг, ми підемо ліпити сні-
говика.Бажаю читачам щастя, 
здоров‘я, щоб ніхто не хворів 
коронавірусом, а ще краще, 
щоб взагалі нічим не хворіли.

ІЛЛЯ, 9 РОКІВ:

— Різдво — одне з моїх улю-
блених свят після Дня народ-
ження. Ми їдемо до бабусі, 
там збирається вся родина. 
Діти і дорослі колядують, 
у всіх святковий настрій.  
Мама каже, що на Різдво 
до всіх нас прилітають Анге-
ли. Я вже маю для них своє 
бажання. І бажаю, щоб у всіх 
людей здійснювалися мрії.

ДАРИНКА, 6 РОКІВ

Різдво — це свято, коли всі 
збираються, колядують, їдять 
кутю і радіють, бо народив-
ся Ісусик. Я дуже люблю цей 
день. Ми завжди їдемо до ді-
дуся і бабусі. Хочу побажати, 
щоб в Новому році всі були 
здорові, щасливі, щоб люди 
не були сумні і всі загадували 
бажання на Новий рік, а потім 
вони збувалися.

Вітання до новорічних свят від наймолодших

— 2020-èé, áåçóìîâíî, ñòàâ 
äëÿ áàãàòüîõ ðîêîì âèïðîáó-
âàíü. Â³í íàâ÷èâ íàñ ãíó÷-
êîñò³, êðåàòèâíîñò³ òà âì³ííÿ 
ïðàöþâàòè ðàö³îíàëüí³øå. 
Òåðíîï³ëüñüêà ô³ë³ÿ «RIA 
Ìåä³à» óñï³øíî ïåðåéøëà 
íà äèñòàíö³éíèé ôîðìàò ðî-
áîòè, ÿêèé ìè çäåá³ëüøîãî 
ï³äòðèìóºìî ³ ñüîãîäí³. 

ßêùî ãîâîðèòè ïðî ðå-
êëàìíó ñôåðó, òî, ïðàöþþ÷è 
ç áàãàòüìà òåðíîï³ëüñüêèìè 
êîìïàí³ÿìè, ìîæåìî â³ä-
çíà÷èòè ¿õí³é ïðîôåñ³îíà-
ë³çì, ãíó÷ê³ñòü òà ãîòîâí³ñòü 
äî ðîáîòè â ð³çíèõ óìîâàõ. 
Áàãàòî ï³äïðèºìñòâ íàâ÷èëè-
ñÿ ïðàöþâàòè äèñòàíö³éíî, 
â³äêðèëè â³ää³ëè äîñòàâêè 
ñâî¿õ òîâàð³â, çàïî÷àòêóâàëè 
íîâ³ ïåðñïåêòèâí³ íàïðÿìêè 
ä³ÿëüíîñò³. 

Íåçâàæàþ÷è íà êàðàíòèí, 
ìè öüîãî ðîêó ïðîâåëè òðà-
äèö³éíèé êîíêóðñ «Íàðîäíèé 
áðåíä-2020». Ïîíàä 17 òèñÿ÷ 
òåðíîïîëÿí â³ääàëè ñâî¿ ãî-
ëîñè çà êðàù³ êîìïàí³¿ ì³-
ñòà. Îäíàê ÷åðåç ïàíäåì³þ 
êîðîíàâ³ðóñó íàì äîâåëîñÿ 
â³äìîâèòèñÿ â³ä óðî÷èñòî¿ 
öåðåìîí³¿ íàãîðîäæåííÿ ïå-
ðåìîæö³â. Íàòîì³ñòü êîðïî-
ðàö³ÿ «R²À Ìåä³à» ñï³ëüíî ç 
ïàðòíåðàìè òà ñïîíñîðàìè 
ïðèäáàëè äëÿ ðåàá³ë³òàö³éíî-
ãî â³ää³ëåííÿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ 
êàá³íó äëÿ ê³íåçîòåðàï³¿. Ð³ê 
íàâ÷èâ íàñ áóòè ìèëîñåðäí³-
øèìè, äîáð³øèìè òà óâàæí³-
øèìè îäèí äî îäíîãî.

Ìè áàãàòî ïåðåæèëè, òîæ 
ñïîä³âàºìîñü, ùî íàñòóïíèé 
ð³ê ïðèíåñå â êîæíó ðîäèíó äî-
áðîáóò, ìèð òà ñïîê³é. Çè÷ó 
ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, óñï³õ³â òà 
ïîçèòèâó âñ³ì ñâî¿ì êîëåãàì ³ 
íàøèì ÷èòà÷àì. Ðàäîñò³ âàì, 
ñâÿòêîâîãî íàñòðîþ! Íåõàé 
2021-èé áóäå ùàñëèâèì!

РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ВИДАВЕЦЬ «RIA МЕДІА» 
У ТЕРНОПОЛІ:

ДІА» 

Юрій ШТОПКОРУХАЄМОСЬ ТІЛЬКИ ВПЕРЕД 

Підсумки  Друзі! Разом ми 
перегорнули сторінку нелегкого 2020-го. 
Він приніс чимало випробувань та, 
напевно, лише частково виправдав 
очікування. Але є і приємні моменти, 
якими хочемо поділитися з вами

ìè çàâæäè ñòàðàëèñÿ áóòè îïåðà-
òèâíèìè. Òà ãîëîâíå — óñ³ ìàòåð³-
àëè, ÿê³ âè â íàñ ÷èòàºòå, ñòâîðåí³ 
ç ìàêñèìàëüíîþ ëþáîâ'þ òà â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ. «RIA ïëþñ» — öå 
ëèøå ïåðåâ³ðåí³ ôàêòè.

НАВЧИЛИСЯ ПРАЦЮВАТИ 
ДИСТАНЦІЙНО 

Ùå á³ëüøå ìàòåð³àë³â, ö³êàâèõ 
åêñïåðèìåíò³â òà ðîçñë³äóâàíü, 
â³äåîîïèòóâàíü òà â³äåî³íòåðâ'þ 
âè ìîãëè ïîáà÷èòè íà ñàéò³ 
«20 õâèëèí». Çà ð³ê ìè ï³äãîòó-
âàëè 9000 ìàòåð³àë³â íà ð³çíîìà-
í³òíó òåìàòèêó.

Ïîïðè êàðàíòèí íàì âäàëîñÿ 
ðåàë³çóâàòè áàãàòî ö³êàâèõ ïðî-
ºêò³â — «²íñïåêòîð RIA», «Íàø³ 
â», «Â³äåî³íòåðâ'þ â³÷-íà-â³÷», 
«Òèæäåíü áåç», «Ïðîñòèìè ñëî-
âàìè». Ôàêòè÷íî ëîçóíãîì äëÿ 
íàñ ñòàëî ñëîâîñïîëó÷åííÿ — Ìè 
ïåðåâ³ðèëè!

Ó ð³ê ïàíäåì³¿ òà êîðîíàâ³ðóñó 
óñ³ ïðàö³âíèêè êîðïîðàö³¿ íàâ÷è-
ëèñÿ ïðàöþâàòè äèñòàíö³éíî. ² 
æóðíàë³ñòè, ³ ðåêëàìíèé â³ää³ë 
óñï³øíî ïåðåéøëè íà íîâèé 
ôîðìàò ðîáîòè, ïî÷àëè ðàö³î-
íàëüí³øå ïëàíóâàòè ñâ³é ÷àñ. Ìè 
çðîçóì³ëè, ùî ñàìîîðãàí³çàö³ÿ òà 
ëþáîâ äî òîãî, ÷èì çàéìàºìîñü, 
äîïîìîãëà íàì äîñÿãíóòè ùå êðà-
ùèõ ðåçóëüòàò³â.

ПЕРШІ ВВЕЛИ ПЛАТНУ 
ПІДПИСКУ 

22 æîâòíÿ ñàéò «20 õâèëèí» 
ïåðøèì ó Òåðíîïîë³ ïåðåéøîâ 
íà ïëàòíó ï³äïèñêó. Ïðàâäà — 
ó òîìó, ùî ñüîãîäí³ ó âñüîìó ñâ³ò³ 
íåçàëåæíà æóðíàë³ñòèêà íå ìîæå 
îá³éòèñÿ áåç ï³äòðèìêè ÷èòà-
÷³â. Á³ëüø³ñòü íàøîãî êîíòåíòó 
íà ñàéò³ çàëèøèëàñÿ ó â³ëüíîìó 
äîñòóï³. Ïðåì³óì-ìàòåð³àëè, à öå 
óí³êàëüí³ òà åêñêëþçèâí³ ìàòåð³-
àëè æóðíàë³ñò³â ðåäàêö³¿, ìîæíà 
ïðî÷èòàòè, ñïî÷àòêó àâòîðèçóâàâ-
øèñü íà ñàéò³. Öå ëåãêî çðîáè-
òè âñüîãî ëèøå çà ê³ëüêà êë³ê³â 
çà äîïîìîãîþ îáë³êîâèõ çàïèñ³â 
ñîöìåðåæ. 

Ìè ùèðî âäÿ÷í³ òèì ÷èòà-
÷àì, ÿê³ âæå îôîðìèëè ï³äïèñ-
êó íà íàø ñàéò. Àäæå çàâäÿêè 
¿ì ó ìàéáóòíüîìó ìè çìîæåìî 
ïðàöþâàòè, ñòâîðþâàòè íàáàãàòî 
êðóò³øèé êîíòåíò.

Íàñïðàâä³ ïîïåðåäó ó íàñ áàãàòî 
ïëàí³â òà ïðîºêò³â. Ìè â³ðèìî, 
ùî ðàçîì ç âàìè íàì âäàñòüñÿ 
âò³ëèòè âñå çàäóìàíå ó ðåàëüí³ñòü.

Äÿêóºìî çà òå, ùî âè ðàçîì ç 
íàìè! Áàæàºìî âàì ùàñëèâîãî 
íîâîãî ðîêó, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ òà 
ðåàë³çàö³¿ âñ³õ áàæàíü.

Ç Íîâèì ðîêîì òà Ð³çäâîì Õðè-
ñòîâèì!

Команда редакції вітає усіх читачів з прийдешніми святами! Здоров'я вам та позитиву у новому році!
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@MAIL.COM 

Íåçâàæàþ÷è íà êàðàíòèí, â ì³ñò³ ñòà-
ëèñü àáî ïðèíàéìí³ ïî÷àëèñü çì³íè, íà ÿê³ 
÷åêàëè áàãàòî òåðíîïîëÿí.

СХОДИ БІЛЯ ЛІТАКА 
Íà âõîä³ äî ïàðêó Íàöâ³äðîäæåííÿ 

ç³ ñòîðîíè ïðîñïåêòó Áàíäåðè ïðîâåëè 
ðåêîíñòðóêö³þ ñõîä³â. Ñòàð³ ñõîäè áóëè 
íåáåçïå÷í³. Òàì íå áóëî ïàíäóñà, òîìó 
áàòüêàì ç äèòÿ÷èìè â³çî÷êàìè, ëþäÿì ç 
³íâàë³äí³ñòþ ÷è ïðîñòî âåëîñèïåäèñòàì 
äîëàòè ñõîäè áóëî âàæêî. ×àñò³øå ¿õ îá’¿æ-
äæàëè ³íøèì øëÿõîì. Îäíàê íîâ³ ñõîäè 
ìàþòü áåçïå÷íèé ïàíäóñ. Ñõîäè øèðîê³ 
òà ãàðí³. ª íàâ³òü ì³ñöÿ äëÿ çåëåíèõ íà-
ñàäæåíü.

ТРАНСФЕР-МІСТЕЧКО 
À íîâèé ñêâåð íà âóëèö³ Êà÷àëè — çà-

ñëóãà ³í³ö³àòèâíèõ òåðíîïîëÿí, ÿê³ ïîäàëè 
³äåþ íà «Ãðîìàäñüêèé áþäæåò». Ðàí³øå 
òàì áóëè ÷àãàðíèêè. Â³äïî÷èòè òàì áóëî 
í³äå. Îäíàê òåïåð º ëàâêè, äèòÿ÷³ ìàéäàí-
÷èêè, çîíà äëÿ òâîð÷îñò³ òà íàâ³òü íåâå-
ëèêà ñöåíà. Òåïåð òàì â³äïî÷èâàº áàãàòî 
òåðíîïîëÿí. Äåðåâà, äî ñëîâà, ÿê³ ðîñëè 
òàì, íå çð³çàëè. Âîíè çàëèøèëèñü íà ñâî¿õ 
ì³ñöÿõ. Òàì òàêîæ âèñàäèëè íîâ³ äåðåâà 
òà äåêîðàòèâí³ êóù³.

ОЧИЩЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО СТАВУ 
Ó ë³òí³é ïåð³îä ñòàâ ïî÷àâ öâ³ñòè. Ñìîð³ä 

æàõëèâèé. ßê ïîÿñíþâàëè åêñïåðòè — âñå 
÷åðåç öâ³ò³ííÿ âîäîðîñòåé òà çàñò³é âîäè. 
Íàïðèê³íö³ ðîêó ïî÷àëèñÿ ìàñøòàáí³ ðî-
áîòè ç î÷èùåííÿ àêâàòîð³¿ ñòàâó, ¿¿ ïîãëè-
áëåííÿ. ª íàä³ÿ, ùî âæå âë³òêó ïðîáëåì 
ç³ ñòàâîì íå áóäå.

НОВІ СПОРТМАЙДАНЧИКИ 
Ó ì³ñò³ º ïîíàä 50 ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â 

â ð³çíèõ ðàéîíàõ. Öüîãî ðîêó ¿õ ïîá³ëüøàëî. 
À íà Êè¿âñüê³é ç’ÿâèâñÿ ïåðøèé ó ñâîºìó 
ðîä³ ìàéäàí÷èê äëÿ âóëè÷íîãî âîðêàóòó. 
Îêð³ì âóëè÷íèõ òðåíàæåð³â, òàì º ãàíòåë³, 
øòàíãè, òóðí³êè òà áàãàòî ³íøîãî äëÿ òðåíó-
âàíü. Íîâèé ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ â³äêðèëè 
â øêîë³ ¹ 7. Ùå îäèí ìàéäàí÷èê — íà âó-
ëèö³ Ëó÷àê³âñüêîãî òà Áåðåæàíñüê³é.

НОВИЙ БЮВЕТ НА ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
Ùå îäèí áþâåò, äå âñ³ îõî÷³ ìîæóòü 

íàáðàòè ÷èñòî¿ ïèòíî¿ âîäè áåçêîøòîâíî 
îáëàøòóâàëè íà áóëüâàð³ Äàíèëà Ãàëèöü-
êîãî. Ëþäè ìîæóòü â áóäü-ÿêèé ÷àñ ïðèéòè 
³ íàáðàòè âîäè. Â ì³ñò³ º áþâåòè òàêîæ 
íà âóëèö³ Þíîñò³ òà Áóëüâàð³ Êóë³øà.

НОВІ ХАРЧОБЛОКИ У ШКОЛАХ 
Öüîãî ðîêó â³äðåìîíòóâàëè òà îíîâèëè 

õàð÷îáëîêè â øêîëàõ ¹ 2, 5, 6, 8, 10, 18, 
21 òà ÒÏØ «Åðóäèò». Ó êóõíÿõ ïðîâåëè 
ðåìîíòí³ ðîáîòè, ïðèäáàëè íîâå îáëàäíàííÿ 
òà çàì³íèëè çàñòàð³ëó òåõí³êó. Òàêîæ ïðà-
öþþòü íàä ìîäåðí³çàö³ºþ øê³ëüíîãî ìåíþ. 
Á³ëüøå òîãî, ó âñ³õ 32-õ øêîëàõ ì³ñòà âñòà-
íîâèëè ñïåö³àëüí³ áþâåòè ç ïèòíîþ âîäîþ.

ПРИВОКЗАЛЬНИЙ МАЙДАН 
Ìàñøòàáíà ðåêîíñòðóêö³ÿ Ïðèâîêçàëü-

íîãî ìàéäàíó çàê³í÷èëàñü. Òåïåð â³í ìàº 
á³ëüø ñó÷àñíèé âèãëÿä. Òàì íîâèé àñôàëüò 
òà áðóê³âêà. Çì³íèëè îðãàí³çàö³þ ðóõó, ùîá 
íå áóëî ïîñò³éíèõ çàòîð³â. Ç’ÿâèëèñü çåëåí³ 
íàñàäæåííÿ — íåâåëèê³ ãàçîíè, â³÷íîçå-
ëåí³ êóù³ ñàìøèòó òà ÷åðâîíîëèñò³ êëåíè. 
À îäíà ç ãîëîâíèõ çì³í, ÿêó îö³íèëè òåð-
íîïîëÿíè — ç ïëîù³ çíèêëè ñòàð³ ÌÀÔè. 
Çàëèøèâñÿ ëèøå îäèí, äå ñèäèòü ïàðêó-
âàëüíèê òà îáëàøòîâàíèé îáì³ííèê âàëþò.

НОВИЙ ДОЩОВИЙ КОЛЕКТОР 
Ùîá ïîêðàùèòè ñèñòåìó â³äâåäåííÿ äî-

ùîâî¿ âîäè, ó ïàðêó Øåâ÷åíêà ïðîâåëè 
ðåêîíñòðóêö³þ äîùîâîãî êîëåêòîðà. Â³í 
áóäå çàáèðàòè ç äîð³ã ì³ñòà áëèçüêî 2/3 äî-
ùîâî¿ òà òàëî¿ âîäè. Êîëåêòîð â³äêðèòèé, 
æîäíèõ ñòîðîíí³õ çàïàõ³â íå áóäå, îñê³ëüêè 
êàíàë³çàö³éí³ ñòîêè äî íüîãî íå ï³ä’ºäíàí³. 
Äëÿ áåçïåêè â³äâ³äóâà÷³â ïàðêó íàðîñòèëè 
áîêîâ³ ñò³íêè òà âñòàíîâèëè îñâ³òëåííÿ.

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛІКАРЕНЬ 
Íàø³ ìåäèêè íà ïî÷àòêó ïàíäåì³¿ 

ç³øòîâõíóëèñü ç ïðîáëåìàìè çàáåçïå÷åííÿ. 
Êîøòè íà ë³êàðí³ âèä³ëÿëè ç ì³ñüêîãî, 
îáëàñíîãî òà äåðæàâíîãî áþäæåò³â. ×è-
ìàëèé âêëàä çðîáèëè âîëîíòåðè. Õòîñü 
çàêóïëÿâ ÷è âèãîòîâëÿâ ìàñêè òà çàõèñí³ 
êîñòþìè, õòîñü çáèðàâ ãðîø³ íà àïàðàòè 
ØÂË. Íà ùàñòÿ, ë³êàðí³ çàâäÿêè ñï³ëüíèì 
çóñèëëÿì îòðèìàëè íåîáõ³äíå îáëàäíàííÿ, 
íîâ³ êèñíåâ³ êîíöåíòðàòîðè òîùî. Ðîáî-
òè ³ç çàêóï³âë³ íåîáõ³äíîãî îáëàäíàííÿ 
òðèâàþòü.

ГАЇВСЬКИЙ МІСТ 
Áóä³âíèöòâî íîâîãî Ãà¿âñüêîãî ìîñòó 

ùå òðèâàº, îäíàê çíà÷íà ÷àñòèíà ðîá³ò 
âæå âèêîíàíà. Ì³ñò áóâ àâàð³éíèé. Ïðî-
¿çä ïî íüîìó äîçâîëÿâñÿ ëèøå àâò³âêàì 
âàãîþ äî 8 òîíí òà âèñîòîþ 2,5 ìåòðà. 
Äëÿ öüîãî íàâ³òü âñòàíîâëþâàëè îáìå-
æóâà÷, ÿêèé ðåãóëÿðíî çáèâàëè íåîáà÷í³ 
âîä³¿. 

Îäíàê òåïåð ïî ìîñò³ ìîæóòü ¿õàòè 
âàíòàæ³âêè âàãîþ äî 100 òîíí. Êîøòè 
íà éîãî áóä³âíèöòâî âèä³ëÿëè ñïåðøó ç 
ì³ñüêîãî áþäæåòó, çãîäîì 200 ìëí âèä³-
ëèëà äåðæàâà.

À ÿê³ çì³íè, íà âàøó äóìêó, íàéâàæëèâ³ø³? 
Ùî âàðòî çðîáèòè ó íîâîìó ðîö³? Ïèø³òü 
íà åë.àäðåñó ðåäàêö³¿ òà íà ñòîð³íö³ â ÔÁ!

ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ ТЕРНОПОЛЯ 
2020: ЩО ВАЖЛИВОГО ЗРОБИЛИ?
Зміни  2020-й видався нелегким через пандемію коронавірусу, однак позитив все ж був. Місто змінювалось 
та ставало кращим. Ми зібрали найважливіші зміни у місті, на які позитивно відреагували жителі 
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ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

ЛАНОВЕЦЬКИЙ РАЙОН: 
«КУТЯ З ВИШНЯМИ» 

Ñâÿùåííèê Îëåêñ³é Ô³ëþê. 
34 ðîêè 

— Äëÿ ïðèãîòóâàííÿ íàì çíàäî-
áèòüñÿ: ïøåíèöÿ, âîëîñüê³ ãîð³õè, 
ìàê, 100 ã ìåäó, 50 ã ðîäçèíîê, — 
ðîçïîâ³äàº ñâÿùåííèê. — Ïðîìèâà-
ºìî ïøåíèöþ, çàìî÷óºìî íà ê³ëüêà 
ãîäèí, âàðèìî íà ñåðåäíüîìó âîãí³ 
äî ãîòîâíîñò³. Ïðîìèâàºìî ìàê, 
çàïàðþºìî îêðîïîì íà 30 õâèëèí, 
2 ðàçè ïåðåìåëþºìî â ì’ÿñîðóáö³ 
àáî áëåíäåð³. Ãîð³õè òðîõè ïîäð³á-
íþºìî ³ ï³äñìàæóºìî. Ðîäçèíêè 
çàïàðþºìî îêðîïîì. Ìåä ðîçì³-
øóºìî ç âîäîþ. Óñ³ êîìïîíåíòè 
ðåòåëüíî ïåðåì³øóºìî ³ ñòàâèìî 
äî ñòîëó. Ìîëèìîñü ç ñ³ì'ºþ òà ¿ìî.

Ðåöåïòàìè ïîä³ëèëèñü ùå 
ê³ëüêà ãîñïîäèíü ³ç Ëàíîâå÷-
÷èíè ó ê³ëüêîõ ðåöåïòàõ ¿õ îñî-
áëèâ³ñòü — äîäàâàííÿ âèøåíü 
ó ñâîºìó ñîêó.

— Ñåêðåò òàêèé: ãîòóâàòè ïî-
òð³áíî â ñïîêî¿ òà äóøåâí³é «÷è-
ñòîò³». Êîëè ãîòóºø òàêó îñîáëè-
âó ñòðàâó ç ëþáîâ’þ, — òî ³ ð³äí³ 
ñìàêóþòü ¿¿ ç ðàä³ñòþ, — ðîçïî-
â³äàº ²ðèíà Ëàëàçàðÿí. — Êóòþ 
âàðèòè íà ìàëåíüêîìó âîãí³. Äî-

äàòè ìàê, ãîð³õè, ðîäçèíêè òà ùå 
äîäàþ âèøí³ ó ñâîºìó ñîêó (àëå 
áåç ñîêó). 

ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ РАЙОН: 
«МАК ТРУТЬ В МАКІТРІ, ЯКІЙ 
40 РОКІВ» 

Ìèðîñëàâà Ìàêîâñüêà, 75 ðîê³â 
— ß âàðþ êóòþ çà òèì ðåöåïòîì, 

ùî ùå ìîÿ ìàìà âàðèëè, — êàæå 
Ìèðîñëàâà Ìàêîâñüêà. — Ñïî÷àòêó 
íà í³÷ çàìî÷èòè ïøåíèöþ ó âîä³. 
Çðàíêó ïðîìèòè ê³ëüêà ðàç³â. Âà-
ðèòè ï³âòîðè ãîäèíè. Îêðåìî â ìà-
ê³òð³ òåðòè ìàê. Â íàñ âäîìà ìàê 
òðóòü ìàêîãîíîì â ìàê³òð³, ÿê³é âæå 
ìàéæå 40 ðîê³â. Â³í òàê íàáàãàòî 
ñìà÷í³øèé, í³æ ìåëåíèé.

Çà ñ³ìåéíîþ òðàäèö³ºþ, ìàê 
äî êóò³ ó ñ³ì'¿ ïàí³ Ìàêîâñüêî¿ 
òðóòü çàâæäè âäâîõ: çÿòü ³ îíó÷-
êà, âîíà òðèìàº ìàê³òðó. Äî ìàêó 
ïî ëîæö³ äîäàþòü öóêîð.

— Êîëè ìàñà â³äñòàº â³ä ñò³-
íîê — òî ìàê âæå ãîòîâèé, — êàæå 
Ìèðîñëàâà Ìàêîâñüêà. — Êóòÿ 
ìàº áóòè ð³äêîþ. Ìè äîäàºìî ùå 
ðîäçèíêè, ãîð³õè, õàëâó ³ ìåä. Ùå 
ñêàæó, ùî êóòþ íà Ñâÿòèé âå÷³ð 
¿ñòü ïåðøèì ãîñïîäàð. Õðåñòèòü 
¿¿ ³ ¿ñòü, à íà í³÷, ï³ñëÿ âå÷åð³, 
ìèñêó ç êóòåþ òà ê³ëüêà ëîæîê 
çàëèøàþòü íà ñòîë³ äóøàì ïî-
ìåðëèõ.

ЯК ГОТУЮТЬ КУТЮ В РІЗНИХ 
РАЙОНАХ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
Традиції  Кутя для українців не просто 
основна страва на столі у Святий вечір. 
Це — ритуальна їжа, яка для багатьох 
символізує свята і асоціюється з 
сімейними традиціями, які передались 
нам від предків. Проте рецепти 
приготування різні в кожному місті, 
а то і в кожної господині 

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН 
«РІДКА КУТЯ З УЗВАРОМ» 

Îëüãà Áåð³äçå, 36 ðîê³â 
— ß ëþáëþ, êîëè íå ñóõà êóòÿ, 

à òàêà á³ëüøå ð³äêà. Òîìó ìè ãîòóº-
ìî àáî ñèðîï, àáî óçâàð àáî ÷àé, — 
ðîçïîâ³äàº ãîñïîäèíÿ. — ß êóøòó-
âàëà â ð³äíèõ ð³çíó êóòþ. Çíàþ, 
ùî äîäàþòü ãîð³õè ð³çí³, ðîäçèíêè, 
ìåä ³ îáîâ’ÿçêîâî ìàê. Êîëè äîäà-
ëè ìàê, òî òðåáà çàëèòè óçâàðîì 
ç ñóõîôðóêò³â àáî ÷àºì. Çà òðàäè-
ö³éíèì ðåöåïòîì, ìàê çàìî÷óºìî 
âîäîþ ³ òðåìî â ìàê³òð³ ìàêîãîíîì. 
Ùå îäíà íàøà äîìàøíÿ òðàäèö³ÿ: 
ãîòîâó çâàðåíó ïøåíèöþ ìè ñòà-
âèìî íà êóòîê êóõí³ ³ ìàìà êàæå 
«Êî-êî-êî ³ êâî-êâî-êâî», öå ùîá 
â íàñ âîäèëèñü êóð÷àòà ³ êóðè.

ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН 
«КУТЮ ЇДЯТЬ ДЕРЕВ’ЯНИМИ 
ЛОЖКАМИ» 

Îêñàíà Áåçóøêî, 42 ðîêè 

— Ìåíå êóòþ âàðèòè â÷èëà áà-
áóñÿ. Âîíà ç 1924-ãî ðîêó. ß êîëè 
âèéøëà çàì³æ ³ ïåðåéøëà æèòè 
äî ñâîãî äîìó, òîä³ âïåðøå ñàìà 
ãîòóâàëà, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Áåçóø-
êî. — Çàìî÷èòè êóòþ íà í³÷, ùîá 
«íàáóõëà». Çðàíêó ïåðåä Ñâÿòèì 
âå÷îðîì ïî÷èíàþ âàðèòè êóòþ 
íà äóæå ìàëåíüêîìó âîãí³, òàê, ùîá 
âîíà ðîçì’ÿêëà ³ ìàéæå âñÿ âîäà 
âèêèï³ëà. Ìàê ðîç³ì’ÿòè ìàêîãîíîì 
â ìàê³òð³ ³ äîäàòè äî ïøåíèö³.

Ùå ãîñïîäèíÿ äîäàº ãðåöüê³ ãî-
ð³õè, ðîäçèíêè, õàëâó ³ ìåä. Ïîò³ì, 
ÿêùî êóòÿ ãóñòà, — êèï’ÿ÷åíî¿ âîäè.

 ̄ äÿòü êóòþ äåðåâ’ÿíèìè ëîæêà-
ìè. Ïî÷èíàº ñòàðøèé, õòî º çà ñòî-
ëîì ³ îáîâ’ÿçêîâî õðåñòèòü òðè÷³.

МОНАСТИРИСЬКИЙ РАЙОН: 
ПЕРЕД ТИМ, ЯК ЇСТИ, 
ГОСПОДАР КИДАЄ ДО СТЕЛІ 

Ìàð³ÿ Áåçóùàê, 54 ðîêè 
— Ç ìîëèòâîþ òðåáà ãîòóâàòè âå-

÷åðþ, êóòþ — òåæ ç ìîëèòâîþ, — 
êàæå ïàí³ Áåçóùàê. — Ïøåíèöþ 
ÿ íå çàìî÷óþ, ò³ëüêè ê³ëüêà ðàç³â 
ïðîìèâàþ. Ñïî÷àòêó çàëèâàþ õî-
ëîäíîþ âîäîþ, äîâîäæó äî êèï³í-
íÿ, ïîò³ì âîäó çëèâàþ ³ íàëèâàþ 
õîëîäíî¿ âîäè. Äîäàþ äâ³ ëîæ-
êè öóêðó ³ äð³áêó ñîë³. Âàðèòè 
òðåáà íà ìàëåíüêîìó âîãí³. Ìàê 
òðåìî â ìàê³òð³ ìàêîãîíîì. Çì³-
øóþ ïøåíèöþ ç ìàêîì ³ òðîõè 
êèï’ÿ÷åíî¿ âîäè ùå äîäàþ. Ïîò³ì 
çàïàðåí³ ðîäçèíêè äîäàþ, ìåä ³ 
ð³æó ùå ñèðå ÿáëóêî. Öå íåäàâ-
íî ìè ñïðîáóâàëè ³ âñ³ì âäîìà 
ñïîäîáàëîñü.

Êóòþ îáîâ’ÿçêîâî êóøòóþòü 
ïåðøîþ.

— Ìàºìî ùå òðàäèö³þ, ùî 
ãîñïîäàð, êîëè ïåðøèé íàáèðàº 
êóòþ ç³ ñï³ëüíî¿ ìèñêè, òî ï³ä-
êèäàº ¿¿ äî ñòåë³. ßêùî áàãàòî 
çåðíÿòîê ïðèëèïíå — òî ð³ê áóäå 
áàãàòèé, — êàæå ïàí³ Áåçóùàê.

Стіл на Святвечір у Теребовлянському районі. Тут готують кутю з маком, горіхами і родзинками 
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ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@MAIL.COM 

 Ð³çäâÿíà êóòÿ — ãîëîâíà ñòðàâà 
Ñâÿòâå÷îðà. Ó êîæí³é ðîäèí³ ¿¿ ãî-
òóþòü ïî-ð³çíîìó. Ìè ïîðàõóâàëè, 
ùî âèã³äí³øå — êóïèòè ³íãðåä³ºí-
òè îêðåìî ÷è âçÿòè ãîòîâèé íàá³ð. 
Ñê³ëüêè êîøòóâàòèìå òðàäèö³éíà 
òà íåçâè÷íà ñòðàâà. 

Õòîñü äîäàº â êóòþ öóêàòè òà 
ñóõîôðóêòè, õòîñü — çàìîðîæåíó 
âèøíþ. Çàì³ñòü ìåäó äåõòî äàº 
øîêîëàä àáî õàëâó. Õòîñü ðîáèòü 
ð³çäâÿíó êóòþ ç ïøîíà, à õòîñü — 
ç ðèñó.

СКІЛЬКИ ЗА КЛАСИЧНУ КУТЮ
Íàéïðîñò³øèé òà çâè÷íèé óñ³ì 

ðåöåïò ñêëàäàºòüñÿ ç øåñòè ³íãðå-
ä³ºíò³â: ïøåíèöÿ, ìàê, ãðåöüê³ ãî-
ð³õè, ðîäçèíêè, ìåä òà öóêîð. Ìè 
ïîðàõóâàëè, ñê³ëüêè êîøòóâàòèìå 

öÿ ñòðàâà öüîãî ðîêó òà ÿê çì³íè-
ëèñÿ ö³íè.

Ïîðàõóâàëè âàðò³ñòü ïðèáëèçíî 
1 êã ñóõèõ ³íãðåä³ºíò³â. Âàãà ãîòîâî¿ 
ñòðàâè çàëåæàòèìå, ñê³ëüêè âîäè  
äîäàºòå. Õòîñü ëþáèòü ãóñòó êàøó, 
à õòîñü — ùîá êóòÿ áóëà ð³äêîþ.

ПРОДУКТ: ВАРТІСТЬ:

Пшениця 300 г 12 грн

Мак 100 г 16 грн

Горіхи грецькі 150 г 39 грн

Родзинки 100 г 10 грн

Мед 1 ст. л. 10 грн

Цукор 300 г 6 грн

Разом: 93 грн

Òîæ íàì çíàäîáèòüñÿ ïðîäóêò³â 
íà 93 ãðèâí³. Çà ð³ê âàðò³ñòü ö³º¿ 

ñòðàâè çðîñëà íà 10 ãðèâåíü. 
Ãðåöüê³ ãîð³õè êîøòóþòü íàé-

á³ëüøå. 100 ãðàì³â â ñóïåðìàðêåò³ 
êîøòóº 26 ãðèâåíü. ̄ õ ìîæíà êóïèòè 
³ íà ðèíêó, îäíàê òàì âîíè äîðîæ-
÷³ — ïî 30 ãðèâåíü.

Ìàê òàêîæ äîðîæ÷å êóïóâàòè 
íà ðèíêó. Òàì â³í ïî 20 ãðèâåíü 
çà 100 ãðàì³â.

À îò çà ìåäîì êðàùå éòè íà ðè-
íîê. Áàíêà 0,5 ë êîøòóº 50–60 ãðè-
âåíü. Ãðå÷àíèé ìåä äîðîæ÷èé — 
ïî 70–80 ãðèâåíü çà ï³â ë³òðà.

Ó ñóïåðìàðêåòàõ ìåä çíà÷íî 
äîðîæ÷èé. Îäíàê ìîæíà çíàéòè 
íåâåëèê³ ñò³êè ç ìåäîì ïî 20 ãðàì³â. 
Âîíè êîøòóþòü ïî 5–8 ãðèâåíü.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ НАБІР
Ìîæíà êóïèòè ³ ñïåö³àëüíèé íà-

á³ð äëÿ êóò³. Òàì âæå º âñå íåîá-
õ³äíå. Â³äïîâ³äíî äî ðåöåïòó ëèøå 

ïîòð³áíî â³äâàðèòè ïøåíèöþ òà äî-
äàòè ìåä, ìàê òà ðîäçèíêè. Êîø-
òóº òàêèé íàá³ð, âàãîþ 535 ãðàì³â, 
60 ãðèâåíü. Âèã³äí³øå êóïèòè âñå 
îêðåìî.

Íàïåðåäîäí³ ñâÿò ó â³ää³ëàõ 
êóë³íàð³¿ ì³ñöåâèõ ñóïåðìàðêå-
ò³â ïðîäàþòü ãîòîâó êóòþ. Îä-
íàê íàïåðåäîäí³ ñâÿòà íàâðÿä ÷è 
âäàñòüñÿ êóïèòè ¿¿.

ЯКІ Є НЕЗВИЧНІ РЕЦЕПТИ
Ìè ïîðàõóâàëè âàðò³ñòü êóò³ çà ³í-

øèìè ðåöåïòàìè.
Äëÿ øîêîëàäíî¿ êóò³, îêð³ì ³í-

ãðåä³ºíò³â êëàñè÷íîãî ðåöåïòó, ïî-
òð³áíà ïëèòêà (100 ã) ìîëî÷íîãî àáî 
÷îðíîãî øîêîëàäó. ×åðåç öå ìîæíà 
äàòè ìåíøå öóêðó. Âàðò³ñòü òàêî¿ 
êóò³ áóäå âæå áëèçüêî 123 ãðèâåíü.

Êóòÿ ç õàëâîþ îá³éäåòüñÿ äîðîæ-
÷å. Â³äïîâ³äíî äî ðåöåïòó, õàëâè 

ïîòð³áíî 300 ãðàì³â. Öå ùå 40 ãðè-
âåíü. Çàãàëîì çàïëàòèòè äîâåäåòüñÿ 
áëèçüêî 130 ãðèâåíü.

Ìîæíà äîäàòè âèøíþ. Ñóøå-
íà êîøòóº äîðîãî — 32 ãðèâí³ 
çà 100 ãðàì³â. ¯¿ ïîòð³áíî õî÷à á 
200 ãðàì³â. Ìîðîæåíà âèøíÿ 
êîøòóº 12 ãðèâåíü çà 100 ãðà-
ì³â. Îäíàê ï³ñëÿ ðîçìîðîçêè 
ïîòð³áíî â³äòèñíóòè çàéâèé ñ³ê. 
Âèøíåâà êóòÿ îá³éäåòüñÿ ìàéæå 
â 150 ãðèâåíü.

Äîäàâàòè ìîæíà ³ ð³çí³ ñó-
õîôðóêòè, ð³çíîìàí³òí³ ãîð³-
õè. Â ìàãàçèíàõ º ö³ë³ ì³êñè ç 
³çþìó, ð³çíèõ ãîð³õ³â òà öóêàò³â. 
100 ãðàì³â ñóì³ø³ êîøòóº 16 ãðè-
âåíü. Êóðàãà êîøòóº 10 ãðèâåíü 
çà 100 ãðàì³â, ÷îðíîñëèâ — 
15 ãðèâåíü. Õòîñü äîäàº ñâ³æ³ 
ÿáëóêà àáî ñóøêó. Ð³çíèõ âàð³-
àíò³â º áåçë³÷.

Шоколадна, з вишнею і халвою: скільки «потягне» кутя?
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ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ ПРО 

РОБОТУ ЛІКАРНІ, 

ВІДСКАНУВАВШИ QR-КОД.

НАТАЛІЯ СУМСЬКА 

×è íå íàéá³ëüøîãî óäàðó öüîãî 
ðîêó çàçíàëà ñàìå ìåäè÷íà ãàëóçü. 
Ïàíäåì³ÿ êîðîíàâ³ðóñó âíåñëà 
ñåðéîçí³ êîðåêòèâè ó íàøå æèòòÿ. 
Àëå ³ â òîé æå ÷àñ âîíà çìóñèëà 
òðàíñôîðìóâàòèñÿ, âäîñêîíàëþ-
âàòèñÿ òà ñòàâàòè ùå êðàùèìè.

Ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè âñüî-
ãî êîëåêòèâó âäàëîñÿ íå ò³ëüêè 
çáåðåãòè òå, ùî º, à ùå ³ ïðè-
ìíîæèòè, ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð 
ÊÍÏ «Òåðíîï³ëüñüêà ì³ñüêà äè-
òÿ÷à êîìóíàëüíà ë³êàðíÿ» Àíäð³é 
Àðòèìîâè÷.

Íàïðèê³íåöü ðîêó â³í íå áå-
ðåòüñÿ ãîâîðèòè ïðî íåãàòèâ, 
àäæå ïîïðè âñ³ âèêëèêè, êàæå, 
ïîçèòèâíèõ çì³í áóëî ÷èìàëî. 
Ó ñï³ëêóâàíí³ ç æóðíàë³ñòêîþ 
«RIA ïëþñ» ðîçïîâ³äàº ïðî íàé-
á³ëüø³ ç íèõ.

ПОТУЖНА ІНФЕКЦІЙНА 
СЛУЖБА 

— Âåëèêå äîñÿãíåííÿ, ÿêèì ïè-
øàºìîñü, — âäàëîñÿ çîðãàí³çóâàòè 
äóæå íàä³éíó ³íôåêö³éíó ñëóæ-
áó äëÿ ä³òåé ãðîìàäè òà îáëàñò³. 
ßêùî íà ïî÷àòêó ïàíäåì³¿ ìè âñ³ 
áîÿëèñÿ êîðîíàâ³ðóñó, íå çíàëè, 
ÿê öå áóäå, òî çàðàç ìåäèêè âïåâ-
íåíî ïðàöþþòü ç ïàö³ºíòàìè, íà-
äàþòü óñþ íåîáõ³äíó äîïîìîãó. 
Ðîáîòà íàøî¿ ³íôåêö³éíî¿ ñëóæ-
áè äîñèòü åôåêòèâíà, ÿê ðåçóëü-
òàò — ìè ìàºìî íóëüîâó äèòÿ÷ó 
ñìåðòí³ñòü ïî êîâ³äó â Óêðà¿í³. ² 
öå, çâè÷àéíî, ò³øèòü, — çàóâàæóº 
ïàí Àðòèìîâè÷.

Êð³ì òîãî, çàêëàäó âäàëîñÿ â³ä-
êðèòè ïîòóæíèé äèòÿ÷èé ðåàá³-
ë³òàö³éíèé öåíòð.

— Ñï³ëüíî ç ì³ñüêîþ ðàäîþ ìè 
ïðîâåëè ðåìîíòí³ ðîáîòè, çàêó-
ïèëè òà ïðîäîâæóºìî çàêóïëÿòè 

íåîáõ³äíå îáëàäíàííÿ. Ïðèéîì 
ä³òåé ïðè öüîìó íå ïðèçóïèíÿâñÿ. 
À çàâäÿêè ìîäåðí³çàö³¿ öåíòðó ìè 
³ íàäàë³ çìîæåìî íàäàâàòè ÿê³ñí³ 
ðåàá³ë³òàö³éí³ ïîñëóãè, íå ò³ëüêè 
äëÿ ä³òîê Òåðíîï³ëüñüêîãî ãðîìà-
äè, à é ç ³íøèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè.

ВДАЛОСЯ ЗБЕРЕГТИ КОЛЕКТИВ 
Ïîâíå òåõí³÷íå îñíàùåííÿ âñ³õ 

ï³äðîçä³ë³â çàêëàäó — ùå îäíà 
âàæëèâà ñõîäèíêà, ÿêó öüîãîð³÷ 
ïåðåñòóïèëè. Ëåâîâó ÷àñòêó êî-
øò³â âèä³ëèëè ç ì³ñüêîãî áþäæå-
òó, à òàêîæ — ÷åðåç ô³íàíñóâàííÿ 
ÍÑÇÓ.

— Ãîëîâíå — âäàëîñÿ ïîâí³-
ñòþ çàéòè â ðåôîðìó îõîðîíè 
çäîðîâ'ÿ. Ìèíóëîð³÷ ïî÷àëà 
óñï³øíî ïðàöþâàòè ïåðâèííà 
ëàíêà, öüîãî ðîêó — âòîðèííà. 
Ìè òàêîæ ïîâí³ñòþ êîìï’þòå-
ðèçóâàëè âåñü äîêóìåíòîîá³ã. Òà 
íàéá³ëüø çíà÷èìå — öå òå, ùî 
âäàëîñÿ çáåðåãòè êîëåêòèâ, — íà-
ãîëîøóº êåð³âíèê.

Ó âñ³õ ï³äðîçä³ëàõ äèòÿ÷î¿ ë³-
êàðí³, à öå ø³ñòü ïîë³êë³í³÷íèõ 
â³ää³ëåíü òà äâà ñòàö³îíàðè, ïðà-
öþº 856 îñ³á. Çàâäÿêè ãðàìîòí³é 
ìåíåäæåðñüê³é ðîáîò³ òóò íå ò³ëü-
êè óíèêëè ìàñîâèõ çâ³ëüíåíü ï³ä 
÷àñ êàðàíòèíó, à ùå é ï³äíÿëè 
çàðîá³òí³ ïëàòè.

Òåðíîï³ëü — ºäèíå ì³ñòî 
â Óêðà¿í³, ÿêå ìàº ïîâíîö³í-
íó äèòÿ÷ó ñëóæáó, âêëþ÷àþ÷è 

«У ПРІОРИТЕТІ — ЛІКУВАТИ ДІТЕЙ» 

«Öå — ðåàëüí³ñòü — 
ïðèéòè â ë³êóâàëüíèé 
çàêëàä, çà ðàõóíîê 
äåðæàâè îòðèìàòè 
äîïîìîãó ³ ïîâåðíóòèñÿ 
çäîðîâèì äîäîìó» 

ïåðâèííèé òà âòîðèííèé ð³âåíü 
íàäàííÿ äîïîìîãè, òàêîæ òðåòèí-
íèé — ãåìàòîëîã³ÿ òà ³íôåêö³éí³ 
õâîðîáè. Öå äóæå âàæëèâî, òîìó 
ïîêàçíèêè äèòÿ÷îãî çäîðîâ'ÿ — 
îäí³ ç íàéêðàùèõ â êðà¿í³.

ЩО ЗМІНИЛА РЕФОРМА?
Ó ïð³îðèòåò³ — íàäàâàòè ÿê³ñí³ 

òà äîñòóïí³ ïîñëóãè äëÿ íàñåëåí-
íÿ. Àáè â îäíîìó çàêëàä³ ïàö³ºíò 
ì³ã îòðèìàòè äîïîìîãó, áåç çâåð-
íåííÿ â ³íø³ ñòðóêòóðè.

— Öå äóæå äîáðå, áî ìè çì³ùó-
ºìî àêöåíò ç ãðîøåé íà ëþäèíó. 
Àäæå ìè íå ïîâèíí³ çàáóâàòè ïðî 
ïîêëèêàííÿ ìåäèöèíè — íå çà-
ðîáëÿòè ãðîø³ íà í³é, à ë³êóâàòè 
ëþäåé. Öåé ïðèíöèï äåùî äåôîð-
ìóâàâñÿ âïðîäîâæ îñòàííüîãî äå-
ñÿòèë³òòÿ ÷åðåç íåäîô³íàíñóâàííÿ 
ãàëóç³. Àëå ñóòü ìåäè÷íî¿ ðåôîð-
ìè — ÿêðàç ó òîìó ³ ïîëÿãàº, ùîá 
â³äíîâèòè ïð³îðèòåò — ëþäèíà, — 
ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâíèê. — Íà-
ðàç³ â íàñ âñ³ ïàö³ºíòè ñòàö³îíàðó 
ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷åí³ ìåäèêàìåí-
òàìè. Ìè ñòàðàºìîñü øóêàòè 
àíàëîãè, ÿê³ âõîäÿòü ó ïåðåë³ê 
âèçíà÷åíèé ÍÑÇÓ, àáè íå òðåáà 
áóëî í³÷îãî êóïóâàòè äîäàòêîâî. 
Öå — ðåàëüí³ñòü — ïðèéòè â ë³-
êóâàëüíèé çàêëàä, áåçêîøòîâíî, 

à òî÷í³øå çà ðàõóíîê äåðæàâè, 
îòðèìàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó òà 
ïîâåðíóòèñÿ çäîðîâèì äîäîìó. 
Á³ëüøå òîãî, ìè çàðàç áóäåìî çà-
éìàòèñÿ îçäîðîâëåííÿì ïàö³ºíò³â 
ï³ñëÿ âèïèñêè. Îò óæå ïðîáóºìî 
ðîçâèâàòè ðåàá³ë³òàö³þ ä³òåé ï³ñëÿ 
êîâ³äó. ² öå íå ïîòðåáóº ãðîøåé 
â³ä ïàö³ºíò³â. Ìîæíà ÿê³ñíî íà-
äàâàòè ïîñëóãè, ïîêàçàâøè ÷óäîâ³ 
ðåçóëüòàòè, ³ äåðæàâà áóäå çà öå 
ïëàòèòè.

Çà òàêîþ ñõåìîþ ïðàöþº ìå-
äè÷íà ñôåðà ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ 
ñâ³òó. Íàøà æ — ðóõàºòüñÿ ó ïðà-
âèëüíîìó íàïðÿìêó, âïåâíåíèé 
ïàí Àðòèìîâè÷. Çâ³ñíî, ùî êîðî-
íàâ³ðóñ ñóòòºâî âïëèíóâ íà ïëàíè.

— Êîëè ìè â³ä³éäåìî â³ä öüî-
ãî, ³ ë³êàð³, ³ ïàö³ºíòè çìîæóòü 
ïîáà÷èòè ðåàëüíèé ðîçâèòîê ìå-
äè÷íî¿ ãàëóç³. ª ïîçèòèâí³ çì³íè 
ó çàðîá³òí³é ïëàò³ ³ äëÿ ë³êàð³â 
âòîðèííî¿ ëàíêè. Êîëè ìè íîðìà-
ë³çóºìî ö³ ìàðøðóòè ïàö³ºíò³â, ³ 
ñèòóàö³ÿ ñòàá³ë³çóºòüñÿ, âòîðèííà 
ëàíêà çìîæå ïðàöþâàòè íà âñþ. 

Ìåäèöèíà ñïðîìîæíà ñüîãîäí³ ³ 
ë³êóâàòè, ³ çàáåçïå÷óâàòè ã³äíîþ 
çàðïëàòîþ. Çâ³ñíî, áàãàòî ÷îãî 
çàëåæèòü â³ä êåð³âíèêà. Ðèíêîâ³ 
óìîâè íàðàç³ ñòèìóëþþòü ïî-
ñò³éíî ðóõàòèñÿ âïåðåä, âäîñêî-
íàëþâàòèñÿ, ìàòè ìåíåäæåðñüêèé 
ï³äõ³ä äî óïðàâë³ííÿ, — ãîâîðèòü 
Àíäð³é Àðòèìîâè÷. — Ëþäè — öå 
íàéá³ëüøà ö³íí³ñòü, ³ â³ä òîãî, ÿê 
ìè ïðàöþºìî ³ íàäàºìî ïîñëóãè, 
çàëåæèòü òå, ÿê ìè áóäåìî ïðà-
öþâàòè ó ìàéáóòíüîìó.

Ó íîâîìó ðîö³ áàãàòî óâàãè 
ïëàíóþòü ïðèä³ëèòè çàïîá³ãàí-
íþ òà ïðîô³ëàêòèö³ çàõâîðþâàíü, 
àäæå çäîðîâ³ ä³òè — çäîðîâà íà-
ö³ÿ òà óñï³øíà äåðæàâà. Ó âñ³õ 
ï³äðîçä³ëàõ ë³êàðí³ çáèðàþòüñÿ 
ïîêðàùóâàòè ïîáóòîâ³ óìîâè. 
Âîíè ìàþòü áóòè íà ð³âí³ ñó÷àñ-
íèõ êë³í³ê. Çàêëàä áóäå îäíèì ç 
ë³äåð³â ç íàäàííÿ ìåääîïîìîãè 
ó Çàõ³äíîìó ðåã³îí³, ïåðåêîíàíèé 
Àíäð³é Àðòèìîâè÷. Àäæå âîíè 
ìàþòü ïîòåíö³àë ³ ãîòîâ³ éîãî 
ðåàë³çóâàòè.

Привітання з Новим роком та Різдвом 
Христовим від директора КНП 
«Тернопільська міська дитяча комунальна 
лікарня» Андрія Артимовича:

— 2020-ий був непростим для кожного з нас, 

пандемія змінила наше життя. Ми навчилися жити 

за новими правилами та цінувати найголовніше — 

здоров'я. Я дякую колективу за вашу самовіддану 

працю, за врятовані життя діток, я пишаюся 

вами. Вітаю тернополян з Новим роком та 

Різдвом Христовим! Зустріньте ці величні свята 

вдома, у колі найрідніших. Бажаю миру Україні, 

родинного затишку, тепла та здоров'я усім — і 

дорослим, і малим.

З Новим роком та Різдвом Христовим!

ити 

— 

ну 

Успіхи  Для міської дитячої лікарні рік 
став випробувальним. Але разом з тим 
тут навчилися працювати ще ефективніше. 
Про здобутки і плани розповів керівник 
закладу Андрій Артимович

Саме завдяки зусиллям усіх працівників дитячої лікарні 
цього року вдалося не тільки зберегти те, що є, а і примножити здобутки 
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Дитина – у центрі. 
Забезпечення здоров'я 
малюків – пріоритет 
для закладу
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— Äî ìîº¿ âå÷³ðíüî¿ ìîëèòâè 
äîäàëîñÿ ùå îäíå ³ì'ÿ. ß ùèðî 
âäÿ÷íèé Ðîìàíîâ³ çà ÷èñòå ñåð-
öå, — åìîö³¿ òåðíîï³ëüñüêîãî 
æóðíàë³ñòà ³ õóäîæíèêà Îëåãà 
Ñîðîêè âèðóâàëè. — ß âèêîíàâ 
ñâîþ îá³öÿíêó ³ âðó÷èâ Ðîìàíó 
Ïàíüê³âó ³êîíó éîãî íåáåñíîãî 
ïîêðîâèòåëÿ. Òîìó îäðàçó âè-
êîíóþ ³ äðóãó ñâîþ îá³öÿíêó, 
ðîçïîâ³ì ³ñòîð³þ, ùî ñïîíóêàëà 
ìåíå íàïèñàòè öþ ³êîíó…

Äâà òèæí³ òîìó äîðîãè çàâåëè 
òåðíîï³ëüñüêîãî æóðíàë³ñòà ³ õó-
äîæíèêà, ðîäèíà ÿêîãî ïåðåæè-
âàº ñêëàäí³ ÷àñè, âíî÷³ íà Ëüâ³â-
ñüêèé çàë³çíè÷íèé âîêçàë.

Âòîìëåíèé í³÷íèìè ïåðå¿ç-
äàìè ³ ìîðîçíîþ òà â³òðÿíîþ 
ïîãîäîþ, Îëåã ïðàãíóâ ëèøå 
îäíîãî — øâèäøå ä³ñòàòèñü 
äî Òåðíîïîëÿ. Àáè ñêîðèñòà-
òèñü ïîñëóãàìè «Áëà-áëà-êà-
ðó», äîâåëîñÿ á ¿õàòè íà ³í-
øèé á³ê Ëüâîâà, íà ùî çîâñ³ì 
íå áóëî ñèë. Ïîòÿã³â ó íàïðÿìêó 
Òåðíîïîëÿ òåæ äîâãî ÷åêàòè. 
Òîìó Îëåã Ñîðîêà âçÿâ êâèòîê 
íà åëåêòðè÷êó.

— Òðè ãîäèíè ó íàï³âïîðîæ-
íüîìó òåïëîìó âàãîí³ ïðîéøëè 
äð³ìîòíî ³ íåïîì³òíî, — ïðèãà-
äóº ïàí Îëåã. — Äîðîãîþ âèÿâè-
ëîñÿ, ùî ç ìîºþ êè¿âñòàð³âñüêîþ 
ñ³ìêîþ ùîñü íåãàðàçä, íå ìîæó 
ïîïîâíèòè ðàõóíîê. Òîæ ï³ñëÿ 
ïðè¿çäó âèð³øóþ îäðàçó çàéòè 
â ñàëîí «Êè¿âñòàð» íà âóë. ×îð-
íîâîëà, àëå éîãî âæå á³ëüøå òàì 

íåìàº, òîìó ÿ ïîïðÿìóâàâ ÷åðåç 
Òåàòðàëüíèé ìàéäàí äî ñàëîíó, 
ùî ïîáëèçó àðêè á³ëÿ ì³ñüêîãî 
â³ää³ëó ïîë³ö³¿.

ДО КИШЕНІ, А ГАМАНЦЯ ТАМ 
ВЖЕ НЕМАЄ 

Êîëè ó ñàëîí³ ïî÷àëè ðîçâ'ÿ-
çóâàòè ïðîáëåìó, ïàí Îëåã ïîë³ç 
ó êèøåíþ çà ãàìàíöåì, àáè ðîç-
ðàõóâàòèñü ³ çàîäíî ïîïîâíèòè 
ðàõóíîê ìîá³ëüíîãî.

— ² òóò ç æàõîì óñâ³äîìëþþ, 
ùî êèøåíÿ º, à ãàìàíöÿ íåìà! 
Ïåðåâ³ðÿþ óñ³ ³íø³ êèøåí³ — 
ïóñòî. ² ïðèõîäèòü óñâ³äîìëåí-
íÿ, ùî íàéâ³ðîã³äí³øå ãàìàíåöü 
ì³ã âèëåò³òè ç êèøåí³ ó âàãîí³, 
êîëè ÿ ïîòÿãíóâñÿ çà âàë³çîþ 
íà âåðõí³é ïîëèö³, — ïðèãàäàâ 
Îëåã Ñîðîêà.

×îëîâ³ê ïðèá³ã íà çàë³çíè÷íèé 
âîêçàë, àëå â³ä ÷åðãîâî¿ ïî÷óâ, 
ùî ç ìàøèí³ñòîì ó íå¿ çâ'ÿçêó 
íåìà, ùî åëåêòðè÷êà óæå â äåïî. 
Æ³íêà ïîðàäèëà, àáè áðàâ òàê-
ñ³ ³ ÷èìøâèäøå ¿õàâ òóäè. Àëå 
ÿêå òàêñ³, ÿêùî â êèøåí³ ê³ëüêà 
ãðèâåíü êîï³éêàìè?

Ó â³äïîâ³äü ïî÷óâ, ìîâëÿâ, 
òî á³æ³òü øâèäøå â äåïî, ïîêè 
áðèãàäà ùå íå ïî÷àëà ïðèáèðà-
òè, ìîæå ùå âñòèãíåòå…

— ßê ÿ á³ã ïîïðè êîë³¿ äî Íî-
âîãî Ñâ³òó, ñê³ëüêè ìîëèòîâ ïðî-
÷èòàâ, ÿê ïîñòóïîâî ïðèõîäèëî 
óñâ³äîìëåííÿ, ùî øàíñè çíàé-
òè ñâ³é ãàìàíåöü ì³çåðí³, — öå 
íå îïèñàòè, — ç³çíàâñÿ Îëåã Ñî-
ðîêà. — À ó íüîìó ïðàâà, áàíê³â-
ñüê³ êàðòêè, ïîñâ³ä÷åííÿ ³ ÷èìà-
ëà ñóìà ãðîøåé. Óñå ïðîïàëî… 

НАТАЛЯ (29 РОКІВ), 

БУХГАЛТЕР:

— Цей рік був важкий, але 
є і позитив. Як би не було — 
в родині всі живі та здорові, 
а це головне. Є робота. Вза-
галі, я ставлюсь з позитивом 
до всього. Хоч прийшов ко-
ронавірус, але ми стали згур-
тованіші та сильніші.

ВАСИЛЬ (28 РОКІВ), 

БУДІВЕЛЬНИК:

— Для нас найважливішим 
було народження дитини. 
Звичайно, трохи важко фі-
нансово через карантин. 
До того ж, були витрати на ди-
тину. Але загалом все добре. 
Сподіваюсь, що в наступному 
році все налагодиться.

ІННА (40 РОКІВ), 

ДОМОГОСПОДАРКА:

— Позитив — це те, що ми 
здорові. Було важко, бо 
не знаєш, що буде завтра. 
Доводилось сидіти вдома. 
Переживала через навчан-
ня дитини в школі. Хочеть-
ся повертатися до звичного 
життя.

СТЕПАН (55 РОКІВ), ВУЛИЧНИЙ 

МУЗИКАНТ:

— Важко щось одне хороше 
назвати. Звичайно, є пробле-
ми, є позитив у житті. Пандемія 
звичайно вплинула на життя, 
але я не боюся. Не накручую 
себе через це. А в новому році 
нічого не чекаю, бо я не пророк. 
Що Бог дасть — те і буде.

СОЛОМІЯ (28 РОКІВ), У ДЕКРЕТІ:

— Для мене щастям було те, 
що я народила другого синоч-
ка. Загалом не можу сказати 
щось поганого про цей рік. 
Можливо, в економічному 
та політичному плані не все 
було добре. Але намагаюсь 
все сприймати позитивно і 
вірити в краще.

ВОЛОДИМИР (33 РОКИ), ГОЛОВА 

ОСББ:

— Добре те, що ми дожили здо-
рові до кінця цього непростого 
року. Були зміни в кращу сто-
рону, були і падіння через пан-
демію. Багато людей втратили 
роботу. Але життя продовжу-
ється. Сподіваюсь, що новий 
рік буде кращим.

МИ ЗАПИТАЛИ ТЕРНОПОЛЯН Що позитивне сталося з вами у минулому році і чого чекаєте від наступного?

НЕЗНАЙОМЕЦЬ ДОПОМІГ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ЖУРНАЛІСТУ 
Добро  «До моєї вечірньої молитви 
додалося ще одне ім'я — Роман», — 
зізнався Олег Сорока. Історія з happy end, 
яка спонукала тернопільського журналіста 
та художника написати іменну ікону

Îñü òàê, ó áîðîòüá³ ì³æ â³ä÷àºì ³ 
íàä³ºþ, äîá³ã òàêè äî äåïî. Ïî-
áà÷èâ ñâîþ åëåêòðè÷êó ³ ðóøèâ 
äî íå¿, ùîá ïîãîâîðèòè ç ìà-
øèí³ñòîì ³ ïîøóêàòè ó âàãîí³ 
ãàìàíöÿ.

Íàçóñòð³÷ Îëåãîâ³ éøîâ ìî-
ëîäèé ÷îëîâ³ê.

—  Äîáðî ã î  äíÿ ,  ï àí å 
Îëåã. ß ïðîõîäèâñÿ âàãîíàìè, 
çíàéøîâ âàø ãàìàíåöü ³ â³ääàâ 
éîãî ó äèñïåò÷åðñüêó. Ïîáà÷èâ 
âàø³ ïðàâà ³ æóðíàë³ñòñüêå ïî-
ñâ³ä÷åííÿ, õîò³â çíàéòè âàñ ÷åðåç 
Ôåéñáóê, àëå ìåí³ ëüâ³âñüêèõ 
âàøèõ îäíîôàì³ëüö³â ï³äòÿãóº. 
Íå õâèëþéòåñÿ, óñ³ ãðîø³ ³ äî-
êóìåíòè íà ì³ñö³.

Ðàçîì âîíè âèðóøèëè äî äèñ-
ïåò÷åðà, äå Îëåãó ïåðåäàëè ãàìà-
íåöü ç³ âñ³ì éîãî âì³ñòîì.

«ТАКИЙ ПОДАРУНОК 
ВАЖЛИВИЙ» 

Ðîìàí Ïàíüê³â, à òàê çâàëè 
õëîïöÿ, ùî çíàéøîâ çãóáó, íà-
â³äð³ç òîä³ â³äìîâèâñÿ â³ä ãðîøî-
âî¿ âèíàãîðîäè çà çíàõ³äêó. Òîìó 
Îëåã ïîîá³öÿâ éîìó íàïèñàòè 
³ìåííó ³êîíó, àáè áåð³ã õëîïöÿ 
â ïîäàëüøîìó éîãî íåáåñíèé 
ïîêðîâèòåëü.

— Ïðî ³íø³ ñâî¿ çãóáè çàðàç 
í³÷îãî é íå ïðèãàäàþ, — ç³çíàâ-
ñÿ Îëåã Ñîðîêà. — Áóëè, òî÷-
íî áóëè… Çíàþ, ùî ñàì áàãàòî 
ðàç³â âèøóêóâàâ ³ ïîâåðòàâ ãà-
ìàíö³ âëàñíèêàì. Îäíîãî ðàçó 
çíàéøîâ âëàñíèêà ÷åðåç áàíê, 
áî ó ãàìàíö³, îêð³ì òåõïàñïîð-
ò³â íà ìàøèíó ³ ïðè÷³ï, ç äî-
êóìåíò³â áóëà ëèøå çàðïëàòíà 

áàíê³âñüêà êàðòêà.
Æóðíàë³ñòè ðîçøóêàëè ³ Ðîìà-

íà Ïàíüê³âà. Ìîëîäèé ÷îëîâ³ê 
ñîðîìèâñÿ ³ áóâ íå íàäòî ãîâ³ð-
êèì. Ðîçïîâ³â, ùî íà «Óêðçàë³ç-
íèö³» ïðàöþº ïîì³÷íèêîì ìà-
øèí³ñòà â³ä áåðåçíÿ 2019 ðîêó. 
Ïîä³áíèõ âèïàäê³â ç íèì ùå 
íå òðàïëÿëîñü.

— Êîëè çíàéøîâ ó âàãîí³ 
ãàìàíöÿ, â³äêðèâ éîãî, áî íà-
ìàãàâñÿ çíàéòè íîìåðè áàòüê³â 
÷è ä³òåé ÷îëîâ³êà, àáè ïîâåð-
íóòè çàãóáëåíå, ïðîòå òàì ¿õ 
íå âèÿâèëîñü, — ïðèãàäàâ ïàí 
Ðîìàí. — Äèñïåò÷åðó ïîâ³äî-
ìèâ ïðî çíàéäåíå — òîé ïðè-
éøîâ ³ çàáðàâ ãàìàíåöü. Ïîò³ì, 
áà÷ó, á³æèòü ïàí Îëåã íàçóñòð³÷. 

ß ïîêàçàâ, êóäè ïðîéòè, àáè 
çàáðàòè çãóáó. Íà òîìó ³ñòîð³ÿ 
çàê³í÷èëàñü.

×îëîâ³êè òîä³ îáì³íÿëèñü íî-
ìåðàìè òåëåôîí³â òà ïîòîâàðè-
øóâàëè ó Ôåéñáóö³. ×àñîì ïåðå-
ïèñóâàëèñü òà ç³äçâîíþâàëèñü, 
àëå Ðîìàí íàâ³òü íå ñïîä³âàâñÿ 
íà òàêèé ïîäàðóíîê.

— Ç³ ìíîþ òàêå òðàïèëîñü 
âïåðøå, — ç³çíàâñÿ Ðîìàí Ïàíü-
ê³â. — Çàðàç, ïîêè ÿ íà ðîáîò³, 
³êîíà âäîìà. Íåâäîâç³ ¿¿ ïëà-
íóþ îñâÿòèòè. ² âîíà çàéìàòèìå 
ïî÷åñíå ì³ñöå ó ìî¿é ê³ìíàò³. 
ß í³áè í³÷îãî íàäçâè÷àéíîãî ³ 
íå çðîáèâ. Àëå òàêèé ïîäàðó-
íîê äëÿ ìåíå âàæëèâèé. Äóæå 
âàæëèâèé…

Тернопільський журналісти Олег Сорока разом зі своїм 
товаришем Романом, який повернув йому втрачені речі 

«І òóò ç æàõîì 
óñâ³äîìëþþ, ùî 
êèøåíÿ º, à ãàìàíöÿ 
íåìà! Ïåðåâ³ðÿþ óñ³ 
³íø³ êèøåí³ — ïóñòî... 
Ãàìàíåöü ì³ã âèëåò³òè» 
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РЕКЛАМА

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Áèê º äðóãèì ç 12-ð³÷íîãî 
öèêëó òâàðèí çà êèòàéñüêèì 
êàëåíäàðåì. Â³í àñîö³þºòüñÿ ç 
åëåìåíòîì «çåìëÿ», ñèìâîë³çóº 
ñèëó, çàâçÿò³ñòü, íàä³éí³ñòü, ÷åñ-
í³ñòü, ìóæí³ñòü, ð³øó÷³ñòü, ïðàöå-
ëþáí³ñòü, ñïîê³é ³ êîíñåðâàòèçì, 
àëå, ç ³íøîãî áîêó, íåòåðïëÿ÷³ñòü 
³ âïåðò³ñòü.

— 2021-èé ð³ê áóäå íàáàãàòî 
ïîçèòèâí³øèì, í³æ áóâ ïîïå-
ðåäí³é, — ³ç òàêèõ ïðèºìíèõ ñë³â 
ïî÷èíàº ðîçìîâó çíàíèé ó Òåð-
íîïîë³ àñòðîëîã ²âàí Êðóï'ÿê. — 
Ð³ê òî÷íî áóäå ñïîê³éí³øèì. 
À áàãàòî âèð³øàëüíèõ ïîä³é 
âàðòî ÷åêàòè âæå íàïðèê³íö³ 
ë³òà-âîñåíè.

Îñê³ëüêè 2021-èé ï³ä îï³êîþ 
Âåíåðè, òî â³í áóäå ðîêîì íåñà-
ìîâèòîãî ïàëêîãî êîõàííÿ. Ð³ê 
çóñòð³÷åé, ïàì’ÿòíèõ ìîìåíò³â, 
ÿê³ ñòàíóòü äîëåíîñíèìè. Ð³ê, 
êîëè íàâ³òü ó ñ³ì’¿ ëþäè ìîæóòü 
ïåðåîñìèñëèòè ñâîº ñòàâëåííÿ 
îäíå äî îäíîãî.

— Íàñïðàâä³ ìè çóñòð³÷àºìî 
çàðàç êàëåíäàðíèé ð³ê, à Ñõ³ä-
íèé ÷è Êèòàéñüêèé áóäå ï³çí³-
øå. ßêùî îð³ºíòóâàòèñÿ çà äðåâ-
í³ìè êàëåíäàðÿìè, òî º â³äî-
ìîñò³ ïðî òå, ùî íàø³ ïðåäêè 
çóñòð³÷àëè Íîâèé ð³ê ó áåðåçí³, 
êîëè çðîñòàº äåíü. ² ÿêùî çâåð-
íóòè óâàãó íà ñàðìàòñüêî-ñê³ô-
ñüê³ ë³òî÷èñëåííÿ, òî ìè çàðàç 

áóäåìî ìàòè â³ä áåðåçíÿ 7 529-òå 
ë³òî. À âæå çà íîâèì çâè÷àºì, 
çà íîâèì êàëåíäàðåì çóñòð³÷à-
ºìî 2021-èé ð³ê.

ЧИ ЧЕКАТИ КІНЦЯ ПАНДЕМІЇ?
×è íå íàéãîëîâí³øå ïèòàííÿ, 

ÿêå ö³êàâèòü êîæíîãî — êîëè æ 
÷åêàòè ê³íöÿ ïàíäåì³¿? Ïðî öå ìè 
òàêîæ çàïèòàëè àñòðîëîãà.

— Ïàíäåì³ÿ áóäå òÿãíóòèñü, 
ìîæëèâî, ³ äî ê³íöÿ ðîêó, — 
êàæå ²âàí Êðóï’ÿê. — Ïðîòå òà-
êîãî ñòðàõó òà íåâèçíà÷åíîñò³, 
ç ÿêèìè ìè ç³òêíóëèñü íàâåñí³ 
2020-ãî, á³ëüøå íå áóäå. Êîâ³ä 
çàëèøèòüñÿ ç íàìè ùå íàäîâãî, 
àëå òàêèõ ïåðèïåò³é, ñèòóàö³é, 
ÿê³ ëÿêàëè, âæå íå áóäå.

2021-èé áóäå ï³ä çíàêîì Á³ëî-
ãî Ìåòàëåâîãî Áóéâîëà, òóðà ÷è 
áèêà. Íàçèâàþòü éîãî ïî-ð³çíî-
ìó. ×îãî æ ÷åêàòè â³ä ö³º¿ òâà-
ðèíè?

— Öå òâàðèíà ñïîê³éíà, ïðà-
öüîâèòà, âïåðòà, àëå çíàêîâà. Ð³ê 
çàê³í÷óºòüñÿ íà íåïàðíå ÷èñëî. 
Òîìó â³í áóäå á³ëüøå «³íñüêî¿», 
àáî æ³íî÷î¿ åíåðã³¿. Ìîæíà 
ñêàçàòè, ùî öå áóäå ð³ê ä³éíî¿ 
êîðîâè, — ãîâîðèòü àñòðîëîã. — 
Êîðîâà — öå ãîäóâàëüíèöÿ. Ó áà-
ãàòüîõ êðà¿íàõ öèõ òâàðèí øà-
íóâàëè íà âèñîêîìó ð³âí³. Òîìó 
òóò éäåòüñÿ ïðî ïðèìíîæåííÿ, 
à íå çìåíøåííÿ.

Ââàæàºòüñÿ, ùî, îêð³ì ëþäåé, 
ñâ³é çíàê çîä³àêó ìàº ³ êîæíà ç 
êðà¿í. Óêðà¿íà, çà ïîãëÿäàìè äå-

ЩО ПРИНЕСЕ ТЕРНОПОЛЯНАМ 
2021-ИЙ: ПРОГНОЗ АСТРОЛОГА
Гороскоп  2020-ий називають 
чи не найскладнішим за останні 
десятиліття. Проте наступний рік — 
Білого Металевого Буйвола обіцяє бути 
кращим, переконує астролог. Позитивне 
передбачення для наших читачів

ÿêèõ àñòðîëîã³â, — Òåëåöü. Íàøà 
íàö³ÿ ïðàöüîâèòà, ìîâ â³ë, ëþäè 
ïðàêòè÷í³, ìèðîëþáí³. Òàêîæ 
Òåëüö³ ïîâàæàþòü ÷óæå, íå ëþ-
áëÿòü âëàçèòè â áîðãè, â³ðí³ òà 
äîáð³ äðóç³, êàæå ïàí Êðóï’ÿê.

2020-èé ïðèí³ñ ÷èìàëî çì³í 
ó âëàä³ Óêðà¿íè. Ìè çàïèòàëè 
àñòðîëîãà, ÷è âàðòî ó íîâîìó 
ðîö³ çíîâó ÷åêàòè ïåðåâîðîò³â?

— ßêùî ìè ãîâîðèìî ïðî ïî-
çèòèâíèé ïðîãíîç, òî íàâðÿä ÷è 
â³í áóäå òàêèì äëÿ âëàäè, — â³ä-
ïîâ³äàº ïàí Êðóï’ÿê. — Ð³ê áóäå 
ñêëàäíèì äëÿ íàøîãî ïðåçèäåíòà 
Âîëîäèìèðà Çåëåíñüêîãî, íåïðî-
ñòèì áóäå é äëÿ êîëèøíüîãî — 
Ïåòðà Ïîðîøåíêà.

ЯКИМ ЗНАКАМ ЩАСТИТИМЕ 
В НОВОМУ РОЦІ 

²âàí Êðóï’ÿê êàæå, ùî íàé-
âïåâíåí³øå öüîãî ðîêó ïî÷óâà-
òèìóòüñÿ ñàìå Òåëüö³.

— Âîíè º òîòåìîì öüîãî ðîêó. 
Âîíè íà òðîí³, — êàæå â³í. — 
Äî êàïðèç³â òà âïåðòîñò³ Òåëü-
ö³â òðåáà ïðèñëóõàòèñü, àëå öå 
â äîáðîìó ïëàí³.

Ùîäî çíàê³â çà Ñõ³äíèì êàëåí-
äàðåì, òî ó 2021-ìó ñâ³é ð³ê áó-
äóòü â³äçíà÷àòè ò³, õòî íàðîäèâñÿ 
ó 1937, 1949, 1961,1973, 1985 òà 
1997 ðîêàõ. Àäæå ñàìå ó ö³ ðîêè 
íàðîäèëèñü ò³, ÷èé çíàê Áèê ÷è 
Òåëåöü.

Ùîäî ³íøèõ çíàê³â çà òèì æå 
ãîðîñêîïîì, òî àñòðîëîã â³äçíà-
÷àº Òèãð³â, ÿê³ áóäóòü â î÷³êó-
âàíí³ «ñâîãî òðîíó», àäæå âæå 
2022-èé áóäå ¿õí³é.

ЩО ОДЯГАТИ, ЩОБ 
ЗАМАНИТИ ТЕЛЬЦЯ 

ßê âáðàòèñÿ ó íîâîð³÷íó í³÷, 
àáè ïðèòÿãíóòè äî ñåáå ïîçèòèâ 
òà óäà÷ó?

— Ïîâåðíóñü äî òîãî, ùî ð³ê 
áóäå ï³ä æ³íî÷èì íà÷àëîì, áî â³í 
ïî÷íåòüñÿ ç äíÿ Âåíåðè, ï’ÿò-
íèö³, — ãîâîðèòü àñòðîëîã. — Öå 
ïåðåäâèõ³äíèé äåíü, ìè ðîçñëà-
áëÿºìîñÿ, íàëàøòîâàí³ íà âèõ³ä-
í³, ³ òàêèé íàñòð³é áóäå ïàíóâà-
òè âïðîäîâæ óñüîãî ðîêó. Òàêîæ 
âàðòî çíàòè, ùî öå áóäå â³äíîñíî 
ï³çí³é ð³ê. Òîìó ÿêùî â ðîäèí³ º 

æ³íêè ñòàðøîãî â³êó, òî ó Íîâî-
ð³÷íó í³÷, òà é íà ïî÷àòêó ðîêó 
äî íèõ òðåáà ïðèñëóõàòèñü. ² òîä³ 
óäà÷à áóäå ç âàìè âïðîäîâæ óñüî-
ãî 2021-ãî.

²âàí Êðóï’ÿê äîäàº, ùî ÷åð-
âîíèõ êîëüîð³â êðàùå óíèêàòè, 
àäæå âîíè äðàòóþòü Áèê³â. Â îäÿ-
ç³ äîðå÷íèìè áóäóòü ðîñëèíí³ òà 
êâ³òêîâ³ ìîòèâè.

— Âàðòî îáèðàòè ñïîê³éí³ êî-
ëüîðè. Íà ñòîëàõ ìàº áóòè áàãàòî 
ðîñëèííî¿ ¿æ³. Íàïî¿ òåæ íå âàðòî 
îáèðàòè ÿñêðàâ³, à êðàùå ñâ³òë³ø³ 
òà ñïîê³éí³ø³, — ãîâîðèòü â³í.

Іван Круп’як, тернопільський астролог та педагог, розповів 
про те, яких позитивних змін чекати у новому році 

«Áèê — öå òâàðèíà 
ñïîê³éíà, ïðàöüîâèòà. 
Ð³ê çàê³í÷óºòüñÿ 
íà íåïàðíå ÷èñëî. 
Òîìó â³í áóäå á³ëüøå 
æ³íî÷î¿ îñíîâè» 
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НАТАЛІЯ БУРЛАКУ, 097–445–82–67, 

NATALIYA.BURLAKU@GMAIL.COM 

Ïðî àìåðèêàíñüêå Ð³çäâî íàì â³-
äîìî ç ô³ëüì³â. Âåëè÷íå, óðî÷èñòå, 
êðàñèâå òà íàäçâè÷àéíå. Òèñÿ÷³ âîã-
íèê³â, ùî ïðèêðàøàþòü òàìòåøí³ 
îñåë³, âèñî÷åçíà ÿëèíêà, ³ëþì³íàö³¿ 
íà ïîäâ³ð’ÿõ, ãîðà ïîäàðóíê³â ï³ä 
ÿëèíêîþ òà áàãàòî ³íøîãî. Àìåðè-
êàíö³ äî Ð³çäâà ãîòóþòüñÿ çà ê³ëüêà 
ì³ñÿö³â, ðîçïîâ³äàº òåðíîïîëÿíêà 
Îêñàíà Êóöà. Âîíè ç ÷îëîâ³êîì óæå 
ê³ëüêà ðîê³â ïðîæèâàþòü ó Ô³ëà-
äåëüô³¿.

АМЕРИКА: ГОТУЮТЬСЯ 
З ЛИСТОПАДА 

Ïðî òå, ùî íàáëèæàºòüñÿ Ð³çäâî, 
ó ÑØÀ â³ä÷óâàºø ùå ç ëèñòîïàäà. 
×èìàëî ëþäåé ïðèáèðàþòü ãàðáóçè 
é ïàâóòèííÿ ç áóäèíê³â íà íàñòóï-
íèé äåíü ï³ñëÿ Õåëëîâ³íó, ³ îäðàçó 
â³øàþòü ã³ðëÿíäè. À ùå äî Äíÿ ïî-
äÿêè, ÿêèé â³äçíà÷àþòü îñòàííüîãî 
÷åòâåðãà ëèñòîïàäà, ìîæíà ñì³ëè-
âî áàæàòè óñ³ì ³ êîæíîìó: «Íappy 
holidays», òîáòî «âåñåëèõ ñâÿò».

Ïîäàðóíêè — öå ãîëîâíå. Ìàãà-
çèíè ó ð³çäâÿíèé ÷àñ äîáðå çàðî-
áëÿþòü, ðîçïîâ³äàº Îêñàíà.

— Ó öåðêâó íà Ð³çäâî éäóòü äà-
ëåêî íå âñ³ àìåðèêàíö³. ª òàê³, ùî 
âçàãàë³ íå õîäÿòü. ×îãî íå ñêàæåø 
ïðî ïðîòåñòàíò³â, — äîäàº ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ.

НОВИЙ РІК — У ЦЕРКВІ 
Óêðà¿íö³ â ÑØÀ Ð³çäâî ñâÿòêóþòü 

ïåðåâàæíî 25 ãðóäíÿ. Òîä³ ó öåðêâàõ 

ïðàâëÿòü ñëóæáó. À îò ó Ô³ëàäåëüô³¿ 
Ð³çäâî — 7 ñ³÷íÿ. Òóò ðîçòàøîâà-
íà óêðà¿íñüêà öåðêâà Ìèõàéë³âêà, 
äå ñâÿùåííèê ïðîâîäèòü ñâÿòêîâó 
ë³òóðã³þ ñàìå â öåé äåíü.

— Äåðæàâíå ñâÿòî â ÑØÀ — 
25 ãðóäíÿ, 7 ñ³÷íÿ — ðîáî÷èé äåíü. 
Àëå ìè ñâÿòêóºìî Ð³çäâî. Çðàíêó 
éäåìî äî öåðêâè, óñå â³äáóâàºòüñÿ 
çà íàøèìè òðàäèö³ÿìè. Íà Ùåäðèé 
âå÷³ð, 18 ñ³÷íÿ ä³òè êîëÿäóþòü. Òà-
êîæ º êîíêóðñ âåðòåï³â. Âîíè çáè-
ðàþòü ãðîø³ òà â³ääàþòü íà öåðêâó, 
àáî íà áëàãîä³éí³ñòü. Óêðà¿íñüêèé 
öåíòð ó Ô³ëàäåëüô³¿ îðãàí³çîâóº 
ñâÿòêîâó âèñòàâó, âèðó÷åí³ êîøòè 
ïåðåäàþòü á³äíèì, àáî â³äñèëàþòü 
â Óêðà¿íó íà ð³çí³ ïîòðåáè, — ðîç-
ïîâ³äàº Îêñàíà.

Íîâèé ð³ê ó Àìåðèö³ ôàêòè÷íî 
íå ñâÿòêóþòü.

— Ìè â íîâîð³÷íó í³÷ ³äåìî 
äî öåðêâè. Ïðèõîæàíè ñàì³ ãîòóþòü 
ñâÿòêîâó âå÷åðþ, ìè îðãàí³çîâóº-
ìî êîíêóðñè òà çàáàâè. Ùå â ÑØÀ 
äóæå ïîïóëÿðí³ ñí³äàíêè ç Ñàíòîþ. 
Òóò º ôåðìè, ïðè ÿêèõ º ìàãàçèí÷è-
êè, ñàäè, äå ìîæíà çáèðàòè ÿáëóêà, 
ïîëóíèöþ, ìîæíà êóïèòè îðãàí³ê 
ïðîäóêòè, à íà ñâÿòà âîíè îðãà-
í³çîâóþòü ñí³äàíêè ç Ñàíòîþ, äå 
ëþäè ñïî÷àòêó ¿äÿòü, à ïîò³ì éäóòü 
ôîòîãðàôóâàòèñÿ ç íèì.

Çà ðîêè æèòòÿ â ÑØÀ Îêñàíà òà 
¿¿ ðîäèíà â³ä óêðà¿íñüêèõ çâè÷à¿â 
íå â³äìîâèëèñÿ, áî öå òå, ùî ãð³º 
äóøó, êàæå âîíà. Àìåðèêàíñüêå 
Ð³çäâî — ïîìïåçíå, âîíî êðàñè-
âå, ïèøíå, àëå, çà ñëîâàìè æ³íêè, 
íå íàïîâíåíå ãëèáîêèì çì³ñòîì.

СНІДАНКИ ТА ФОТО ІЗ САНТОЮ, 
А ЯЛИНКА — ІЗ БАНАНІВ 
Наші за кордоном  Як проводять 
новорічні свята наші земляки за кордоном, 
що цікавого почерпнули з тамтешніх 
обрядів, від чого відмовляються, 
вони розповіли «RIA плюс» 

ФРАНЦІЯ: НА СТОЛІ — 
ФУА-ГРА ТА ПОЛІНО 

Ð³çäâî ó Ôðàíö³¿ â³äçíà÷àþòü ÿê 
ñ³ìåéíå ñâÿòî, Íîâèé ð³ê æå íà-
âïàêè — ñâÿòî äëÿ äðóç³â. Óñ³ éäóòü 
îäèí äî îäíîãî â ãîñò³ ³ ñâÿòêóþòü 
òàì, ðîçïîâ³äàº íàøà çåìëÿ÷êà Îëå-
ñÿ Õóòîðíà. ¯é — 30, à ó Ôðàíö³¿ 
âîíà æèâå ç äèòèíñòâà.

— Îñíîâíîþ ñòðàâîþ íà Íîâèé 
ð³ê ñòàº ôóà-ãðà, à ï’þòü ôðàíöóçè 
øàìïàíñüêå àáî á³ëå âèíî. Òàêîæ 
¿äÿòü óñòðèö³ ³ òîðò, ÿêèé íàçèâàºòü-
ñÿ «ïîë³íî». Íà Ð³çäâî — 25 ãðóä-
íÿ — ïðèéíÿòî õîäèòè äî öåðêâè 
³ ñïîñòåð³ãàòè çà ³íñöåíîâàíèì ïî-
äàííÿì Ð³çäâà Õðèñòîâîãî. Ó öåð-
êâàõ ç'ÿâëÿþòüñÿ ÿñëà, äîìàøíÿ 
õóäîáà, à îï³âíî÷³ ç'ÿâëÿºòüñÿ ³ 
íåìîâëÿ, — ðîçïîâ³äàº âîíà.

Íà Íîâèé ð³ê ôðàíöóçè çàïóñêà-
þòü ôåºðâåðêè, àëå ìàñîâèõ ãóëÿíü 
í³äå (çà âèíÿòêîì Ïàðèæà) íåìà. 
Äëÿ ôðàíöóç³â, ÿê ³ äëÿ á³ëüøîñò³ 
ºâðîïåéö³â, Íîâèé ð³ê — á³ëüø 
ñïîê³éíå ñâÿòî, í³æ äëÿ íàñ. Îï³â-
íî÷³ ìîëîäü ï’º øàìïàíñüêå, îá-
ì³íþºòüñÿ ïîäàðóíêàìè òà â³òàº ç 

ïî÷àòêîì ðîêó.
— Çà ì³ñÿöü äî Ð³çäâà íà âóëèöÿõ 

ì³ñò â³äêðèâàþòüñÿ ð³çäâÿí³ ðèíêè, 
âñòàíîâëþþòü ÿëèíêè ³ ì³ñòå÷êà 
ðîçâàã. Íà ðèíêàõ ïðîäàþòü ñîëî-
äîù³, ³ãðàøêè, òåïë³ ðå÷³, ïîäàðóí-
êè, ìîæíà ³ ïåðåêóñèòè, ³ âèïèòè 
ãë³íòâåéíó. Íàéâ³äîì³øå ì³ñòî Ð³çä-
âà ó Ôðàíö³¿ — Ñòðàñáóðã. Òóò ïðà-
öþº íàéá³ëüøèé ð³çäâÿíèé ðèíîê 
ó Ôðàíö³¿. Ïðèêðàøåí³ áóäèíêè 
ïðîñòî íåéìîâ³ðí³! Öå êðàñà, 
ÿêó âàðòî ïîáà÷èòè. 25 ãðóäíÿ 
òà 1 ñ³÷íÿ — âèõ³äí³ äí³ ó âñ³é 
Ôðàíö³¿. Çà÷èíåí³ íàâ³òü íàéìåí-
ø³ ìàãàçèí÷èêè.

НІДЕРЛАНДИ: БАГАТО 
ПОНЧИКІВ І ФЕЄРВЕРКІВ 

Çà ê³ëüêà òèæí³â äî 31 ãðóäíÿ 
ó Í³äåðëàíäàõ ïî÷èíàºòüñÿ íîâî-
ð³÷íà «ëèõîìàíêà». Â öåé ÷àñ ó âó-
ëè÷íèõ ê³îñêàõ ³ ïåêàðíÿõ ïðîäàþòü 
íîâîð³÷íî-ð³çäâÿí³ äåë³êàòåñè.

— Ñåðåä íèõ íàéá³ëüø ïîïóëÿð-
í³ — ð³çäâÿíèé õë³á, íà÷èíåíèé 
ðîäçèíêàìè ³ ìèãäàëüíèì äæåìîì 
òà ÿáëó÷í³ ñëîéêè. À íàïåðåäîäí³ 
Íîâîãî ðîêó ç’ÿâëÿþòüñÿ ïîí÷è-
êè, ÿê³ âèï³êàþòü ç ðîäçèíêàìè, 
ãîð³øêàìè, àáî áåç íèõ ³ ïîñèïàþòü 
öóêðîâîþ ïóäðîþ. Ïîí÷èêè — öå 
ñèìâîë áëàãîïîëó÷÷ÿ, à êðóãëà ôîð-
ìà ñèìâîë³çóº ïîâíèé öèêë ðîêó, 
ãîëëàíäö³ íàçèâàþòü ¿õ «îëºáîëÿ-
ìè» (â ïåðåêëàä³ îë³éí³ êóëüêè ÷è 
ì’ÿ÷èêè). Ïðîäàþòü ö³ ñîëîäîù³ 
òàêîæ â ñóïåðìàðêåòàõ, — ðîçïîâ³-

äàº Âîëîäèìèð Ìîøèíà, â³í æèâå 
òóò âæå ï’ÿòü ðîê³â.

Ùå îäíà òðàäèö³ÿ ãîëëàíäö³â — 
öå ôåºðâåðêè â íîâîð³÷íó í³÷. 
Çàïóñêàþòü ¿õ çâ³äóñ³ëü: ³ç äâîð³â, 
ïëîù, ïàðê³â, âóëèöü, ìîñò³â, äàõ³â.

МАЛАЙЗІЯ: РІЗДВО Є, 
І ЯЛИНКА — ТЕЖ 

Ë³ä³ÿ Ìóðóãàí óæå ïîíàä 10 ðî-
ê³â æèâå â  Ìàëàéç³¿. Âè¿õàëà òóäè 
ðàçîì ç³ ñâî¿ì ÷îëîâ³êîì, ÿêîãî 
çâàòè Ìóãóíòàí.

— Ì³é ÷îëîâ³ê òðèâàëèé ÷àñ 
æèâ òà íàâ÷àâñÿ ó Í³ìå÷÷èí³, 
ïîò³ì — â Óêðà¿í³, òîìó â³í äóæå 
ñâ³äîìà òà â³äêðèòà ëþäèíà. Ìè 
ï³äòðèìóºìî òðàäèö³¿ äâîõ êóëü-
òóð — ñâÿòêóºìî ÿê ³íä³éñüêèé, 
òàê ³ óêðà¿íñüêèé Íîâèé ð³ê. 
Íà Ð³çäâî ¿ìî êóòþ, ñòàâèìî 
â îñåë³ øòó÷íó ÿëèíêó. Äî ðå÷³, 
ó Ìàëàéç³¿ íàáàãàòî êðàùå ïðè-
êðàøàþòü áóäèíêè òà ñóïåðìàð-
êåòè íà íîâîð³÷í³ ñâÿòà — öå 
ÿñêðàâî, âñå ñ³ÿº, ïåðåëèâàºòüñÿ 
íåéìîâ³ðíèì ð³çíîáàðâ’ÿì âîãíè-
ê³â ³ êîíôåòò³. Ó äåÿêèõ ìàãàçèíàõ 
ïóñêàþòü íàâ³òü øòó÷íèé ñí³ã.

МОЛДОВА: ВИНО, КУТЯ 
І МАМАЛИГА 

Ìîëäîâñüê³ çâè÷à¿ ìàéæå íå â³ä-
ð³çíÿþòüñÿ â³ä íàøèõ, êàæå òåð-
íîïîëÿíêà Àë³íà Ïëåñöî, ¿¿ ðîäè÷³ 
æèâ³òü ó Ìîëäîâ³.

Íàâ³òü ñòðàâè — äóæå ñõîæ³. 
Íà Íîâèé ð³ê òóò íå îáõîäèòüñÿ áåç 
îë³â’º. Íà Ñâÿòâå÷³ð òåæ ãîòóþòü 
12 ñòðàâ. Ãîëîâíà — àíàëîã íàøî¿ 
êóò³. Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ, ùî â ¿õí³õ 
ðîäèíàõ âñ³ ñí³äàþòü, îá³äàþòü ³ âå-
÷åðÿþòü ðàçîì. Íåçàëåæíî â³ä òîãî, 
íàñê³ëüêè õòî çàéíÿòèé. ² öå ñòî-
ñóºòüñÿ íå ëèøå ñâÿò. ßêùî â íàñ 
ï³ä ÷àñ çàñò³ëëÿ ïåðåâàæàº ãîð³ëêà, 

òî ó Ìîëäîâ³ — âèíà. Íà âèá³ð — 
÷åðâîí³, á³ë³, ðîæåâ³. Âîíè õîðîø³, 
íàòóðàëüí³ — áåç çâè÷íî¿ äëÿ íàñ 
«õ³ì³¿». Ì³ñöåâ³ êàæóòü, ùî òàê äå-
øåâøå, àäæå áàðâíèêè êîøòóþòü 
ãðîøåé. Âèíîãðàä âèðîùóþòü íà ä³-
ëÿíêàõ á³ëÿ äîìó, — ãîâîðèòü Àë³íà.

У КОНГО — БЕЗ ПОДАРУНКІВ 
Ïðî òðàäèö³¿ ñâÿòêóâàííÿ Ð³çäâà 

ó ÄÐ Êîíãî ðîçïîâ³äàº â³éñüêîâîñ-
ëóæáîâåöü ç Òåðíîï³ëüùèíè Þð³é 
Êóëüïà. Ïîì³÷íèê êîìàíäèðà 
18 îêðåìîãî âåðòîë³òíîãî çàãîíó 
ç³ çâ’ÿçê³â ç³ ÇÌ², ñòàðøèé ëåéòå-
íàíò êàæå, õî÷à Ð³çäâî ó ö³é êðà¿í³ 
áåç ã³ðëÿíä òà ïîäàðóíê³â, òà â³äçíà-
÷àþòü éîãî òóò íà äåðæàâíîìó ð³âí³.

— Ð³çäâî â ÄÐÊ — îäíå ç íàé-
âåëè÷í³øèõ ñâÿò ðîêó. Â³äçíà÷àþòü 
éîãî 25 ãðóäíÿ íà äåðæàâíîìó ð³âí³. 
Ó êðà¿í³ âèõ³äíèé äåíü, øêîëè òà 
á³ëüø³ñòü ï³äïðèºìñòâ çà÷èíåí³, 
ìàãàçèíè íå ïðàöþþòü. Ð³çäâî òóò 
íå òàêå êîìåðö³éíå, ÿê â ³íøèõ 
êðà¿íàõ. Âè íå çíàéäåòå ã³ðëÿíä, 
ùî ïðèêðàøàþòü óñ³ çàêóòêè ì³ñò. 
Ó á³ëüøîñò³ äîðîñëèõ àáî ä³òåé ïî-
äàðóíê³â íå áóäå, îñê³ëüêè öå âè-
òðàòè, íà ÿê³ çàîùàäæåíü íåìàº, — 
ðîçïîâ³äàº Þð³é Êóëüïà.

Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ êîíãîëåçö³ 
íàäàþòü Ñâÿòâå÷îðó. Çà ñëîâàìè 
Þð³ÿ Êóëüïè, ó öåðêâàõ îðãàí³-
çîâóþòü ìóçè÷í³ âå÷îðè, ñï³âàþòü 
õîðè, ïåðñîíàæ³ âåðòåï³â ðîçïîâ³-
äàþòü ³ñòîð³þ ïðî òå, ÿê öàð ²ðîä 
âáèâ õëîï÷èê³â. Ï³ñëÿ ñâÿòêîâî¿ 
ë³òóðã³¿ ïîâåðòàþòüñÿ ïî äîì³âêàõ. 
Á³ëüø³ñòü ëþäåé íàìàãàþòüñÿ ¿ñòè 
êðàùå, í³æ çàçâè÷àé.

Ñâÿòêîâèõ ñòîë³â ç ðîçìà¿òòÿì 
ñòðàâ íåìàº, çàçâè÷àé ãîòóþòü ì’ÿñî 
êóðêè, àáî ñâèíèíè. Á³ëüø³ñòü äíÿ 
êîíãîëåçö³ â³äïî÷èâàþòü, â³äñèïà-
þòüñÿ ï³ñëÿ íî÷³ â öåðêâ³.

Різдво в ДРК — одне з 
найвеличніших свят року. 
Відзначають його 25 грудня 
на державному рівні

— Вулиці Страсбурга 
на новорічна свята 
виглядають яскраво, 
тут панує неймовірна 
атмосфера. Декор — чи 
не на кожному кроці, — 
каже Олеся Хуторна

Оксана разом з чоловіком, хоч і живуть у США, 
але святкують за українськими традиціями
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«Íàðîäæåííÿ Іñóñà 
â³äáóâàºòüñÿ áëèæ÷å 
äî îï³âíî÷³, ï³ñëÿ öüîãî 
ïðèõîäÿòü ïàñòóõè, 
ìóäðåö³. Âèñòàâà 
çàê³í÷óºòüñÿ î 1-é íî÷³»
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Á³ëêè/æèðè/âóãëåâîäè — 
10/18/13. ÊÊÀË-250 íà 100 ã. 

Êîðèñíà ³ ä³ºòè÷íà ñòðàâà, ÿêà 
íå çàâäàñòü øêîäè âàø³é ô³ãóð³.

— Îõ, ÿê ÿ ëþáëþ âèï³÷êó ç 
ìàêîì, àëå êîëè ìàëî ò³ñòà ³ áà-
ãàòî ñîêîâèòî¿ íà÷èíêè. Òà ùå é 
ïèøíî, í³æíî… Ãîòóâàòè òàêèé 
ïèð³ã äóæå øâèäêî, à ¿ñòè îäíà 
íàñîëîäà, — ðîçïîâ³äàº âîíà.

Öþ ñòðàâó ìîæåòå ïðèãîòóâàòè 
ÿê íà Ñâÿòâå÷³ð, òàê ³ íà Ð³çäâî.

ІНГРЕДІЄНТИ:
 Ëàâàø êëàñè÷íèé (êðàùå — 

êðóãëèé) –5–6 øò.
 Ìàê — 200 ãðàì³â (ó ìåíå 

ïåðåòåðòèé) 
  Âîäà — 100 ìë (äîäàºìî 

êèï‘ÿòîê ó ìàê) 
 Âèøíÿ çàìîðîæåíà áåç ê³-

ñòî÷êè — 170 ãðàì³â 
 Ìåä — 3 ñòîëîâ³ ëîæêè 
 Öóêðîçàì³ííèê çà áàæàííÿì 

ДЛЯ ЗАЛИВКИ:
ßêùî âè ïîñòèòå:
Ðîñëèííå ìîëîêî — 130 ã 
Â³âñÿíêà/âèñ³âêè — 1 ñò. ëîæêà 
Êë³òêîâèíà ëüîíó äëÿ ñêð³-

ïëåííÿ 
Êëàñè÷íî:
Êåô³ð/éîãóðò — 130 ã 
Â³âñÿíêà — 1 ñò. ëîæêà 
ßéöå 

ПРИГОТУВАННЯ: 
Óâàæíî îáèðàéòå ëàâàø³, ùîá ï³ä 

÷àñ íà÷èíêè íå ïðîðèâàëèñÿ. Ìàº 
áóòè íåéòðàëüíèé, íå ñîëîíèé.

Ìàê áåð³òü óæå ìåëåíèé — öå 
äóæå øâèäêî. Ìîæå áóòè ³ ö³ëü-

íèé, àëå òðåáà òîä³ äîáðå ïåðå-
òåðòè ç ìåäîì äî á³ëîãî êîëüîðó.
 Çàïàðþºìî ìàê êèïÿòêîì, 

äîäàéòå çàìîðîæåí³ ÿãîäè, ìåä 
÷è öóêðîçàì³ííèê. Ðîçòèðàºìî 
íà 5–6 ëàâàø³â 
 Ñêëàäàºìî ¿õ ó ôîðìó. Âè-

êëàäàéòå íà ïåðãàìåíò ó ôîðì³ 
ðàâëèêà, ùîá áóëî äóæå ù³ëüíî.

3. Çàëèâàºìî.
4. ×àñ âèï³êàííÿ — 35–40 õ â. 

ïðè 180 ãðàäóñàõ.

РЕЦЕПТИ НА СВЯТА ВІД ТЕРНОПОЛЯН 
ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

7 ñ³÷íÿ ïðàâîñëàâí³ õðèñòèÿíè 
â³äçíà÷àþòü Ð³çäâî. Ó Ñâÿòâå÷³ð, 
6 ñ³÷íÿ, ùîéíî íà íåá³ ç'ÿâëÿ-
ºòüñÿ ïåðøà ç³ðêà, âñÿ ðîäèíà 
ñ³äàº çà ñò³ë. Çà òðàäèö³ºþ, ÿêà 

çàêð³ïèëàñÿ â Óêðà¿í³, íà ñòî-
ë³ â ð³çäâÿíèé Ñâÿòâå÷³ð ìàº 
áóòè 12 ï³ñíèõ ñòðàâ — íà ÷åñòü 
12 àïîñòîë³â. Îáîâ'ÿçêîâ³ ñòðà-
âè — êóòÿ òà óçâàð.

«RIA ïëþñ» ñêëàëà äîá³ðêó îðè-
ã³íàëüíèõ ñòðàâ çà ðåöåïòàìè òåð-
íîïîëÿí. Ïîò³øòå ñâî¿õ ð³äíèõ.

Готуємо разом  На Різдвяні свята всі збираються 
за святковими столами. Чим будуть тішити рідних та що 
готуватимуть тернополянки, читайте нижче. Зберігайте рецепти 
та експериментуйте. І хай буде смачно!

— Öå îäèí ç óëþáëåíèõ ñàëàò³â 
ìîº¿ ñ³ì'¿. Ä³çíàëàñü ðåöåïò, êîëè 
ïðàöþâàëà â îäíîìó ç òåðíîï³ëü-
ñüêèõ çàêëàä³â õàð÷óâàííÿ. Ñïðî-
áóâàëà çðîáèòè âäîìà — âèéøëî 
äóæå ñìà÷íî. Òîæ ä³ëþñü ç âàìè ³ 
áàæàþ ñìà÷íîãî ³ âåñåëîãî íîâîãî 
ðîêó, — êàæå ä³â÷èíà.

Çíàäîáèòüñÿ: 1 àïåëüñèí, âî-
ëîñüê³ ãîð³õè, òâåðäèé ñèð, ìîð-
êâà (â³äâàðèòè òà íàòåðòè), ðî-
äçèíêè, öèáóëÿ ð³ï÷àñòà ÷åðâîíà, 
ô³ëå êóðêè (â³äâàðèòè).

ЯК ГОТУВАТИ:
Ó òàð³ëêó ÷è äåêî øàðàìè âè-

êëàäàòè óñ³ ïðîäóêòè â òàêîìó 
ïîðÿäêó, ÿê âîíè íàïèñàí³ âèùå. 
Êóðêó, öèáóëþ, àïåëüñèí ð³æåìî 

êóáèêàìè, à ñèð ³ ìîðêâó òðåìî 
íà òåðòö³. Êîæåí øàð çìàñòèòè 
ìàéîíåçîì. Ïîò³ì ïåðåâåðíóòè 
íà ³íøó òàð³ëêó òàê, ùîá íèæí³é 
øàð — àïåëüñèí îïèíèâñÿ çâåðõó.

Äëÿ çðó÷íîñò³ òàð³ëêó, ó ÿê³é 
âèêëàäàºòå óñå øàðàìè, ìîæíà 
âñòåëèòè õàð÷îâîþ ïë³âêîþ.

— Òðàäèö³éíî óñ³ íà Íîâèé ð³ê 
ãîòóþòü îë³â‘º, à öüîãîð³÷ ìåí³ ñòðà-
øåííî çàõîò³ëîñü øóáè (ñòðàõ ÿê 
íå ëþáëþ ö³º¿ íàçâè!) Äëÿ øóáè 
ìàº áóòè áàãàòî äîáðîãî îñåëåäöÿ — 
öå ãîëîâíå! Òåðòà ìîðêâà, áóðÿê ³ 
êàðòîïëÿ (âñå â³äâàðåíå) âèêëàäåí³ 
øàðàìè (ïîñë³äîâí³ñòü íå ìàº çíà-
÷åííÿ) ³ ïåðåñèïàí³ öèáóëåþ. Óñå 
çàïðàâèòè ìàéîíåçîì (ÿêùî ìàþòü 
áóòè ãîñò³, òî ùå ìîæíà ïîòåðòè 
çâåðõó âàðåíèé ÿº÷íèé æîâòîê) ³ 
íà í³÷êó â õîëîäèëüíèê, à ïîò³ì ¿ñ-
òè-¿ñòè-¿ñòè, — åìîö³éíî ðîçïîâ³äàº 
Íàòàëÿ. — À ùååå, ÿêùî âñòèãíó — 

ïðèãîòóþ óëþáëåíå ïå÷èâî ç êìè-
íîì. ß îáîæíþþ äîìàøíº ïå÷èâî.

ЩО ПОТРІБНО?
100 ã ìàñëà; 100 ã òâåðäîãî 

ñèðó; 100 ã áîðîøíà; 0,5 ÷. ë. ñîë³; 
1 æîâòîê.

ЯК ГОТУВАТИ?
Ìàñëî íàòèðàºìî íà ãðóá³é 

òåðòö³. Îêðåìî íà äð³áí³é òåðò-
ö³ òðåìî ñèð. Çì³øóºìî ìàñëî ç 
áîðîøíîì, âñèïàºìî ñèð, ïåðå-
ì³øóºìî, äîäàºìî æîâòîê ³ ñ³ëü. 
Çàì³øóºìî ò³ñòî. Íàêðèâàºìî 
éîãî õàð÷îâîþ ïë³âêîþ ³ ñòàâè-
ìî íà 30 õâèëèí â õîëîäèëüíèê. 
Ïîò³ì ðîçêà÷óºìî ò³ñòî ³ âèð³-
çàºìî òðèêóòíèêè ³ ïðîêîëþºìî 
ä³ðî÷êè, òàê í³áè ìèø³ ïî¿ëè, 
ñêëàäàºìî íà äåêî äëÿ âèï³êàí-
íÿ òà ñòàâèìî ó ðîç³ãð³òó äóõîâêó 
(180 ãðàäóñ³â — 15 õâèëèí).

²íãðåä³ºíòè: ëèñòÿ ñàëàòó — 
1 ïó÷îê, ïîì³äîðè (áàæàíî ìà-
ëåíüê³) — 200 ã, ñîëîäêèé áîë-
ãàðñüêèé ïåðåöü — 200 ã, îëèâêè 
áåç ê³ñòî÷îê (÷îðí³) — 20 øò., 
ð³ï÷àñòà öèáóëÿ — 50 ã.

²íãðåä³ºíòè äëÿ çàïðàâêè: îëèâ-
êîâà îë³ÿ — 2 ñò. ë., ëèìîííèé 
ñ³ê — 1 ñò. ë., ñ³ëü, ÷îðíèé ìåëå-
íèé ïåðåöü çà ñìàêîì.

²íãðåä³ºíòè äëÿ ñèðíèõ êóëüîê: 
êèñëîìîëî÷íèé ñèð (îäíîð³ä-
íèé) — 120 ã, ÷àñíèê — 1 çóá-
÷èê, ñ³ëü, ÷îðíèé ìåëåíèé ïåðåöü 
çà ñìàêîì, êð³ï — 1 ïó÷îê.

ЯК ГОТУВАТИ?
Ïîì³äîðè ðîçð³çàòè íàâï³ë àáî 

íà ÷åòâåðòèíêè, çàëåæíî â³ä ðîç-
ì³ðó. Áîëãàðñüêèé ïåðåöü î÷è-
ñòèòè â³ä ïëîäîí³æêè ³ íàñ³ííÿ 
òà ïîð³çàòè êîðîòêîþ ñîëîìêîþ. 
Îëèâêè ðîçð³çàòè íàâï³ë àáî çà-
ëèøèòè ö³ëèìè. Öèáóëþ òîíåíü-
êî íàð³çàòè ï³âê³ëüöÿìè, òð³øêè 
ïîñîëèòè, ñêðîïèòè ëèìîííèì 
ñîêîì ³ òð³øêè ïîì’ÿòè ðóêîþ.

Äëÿ çàïðàâêè â ïîñóäèíó íàëè-
òè îëèâêîâó îë³þ, ëèìîííèé ñ³ê, 
äîäàòè ñ³ëü, ïåðåöü òà ðåòåëüíî 
âñå ïåðåì³øàòè.

Ó ñàëàòíèöþ âèêëàñòè ï³ä-
ãîòîâëåí³ îâî÷³ (áîëãàðñüêèé 
ïåðåöü, ïîì³äîðè, îëèâêè ³ öè-
áóëþ), ïîëèòè ¿õ á³ëüøîþ ÷àñòè-
íîþ çàïðàâêè, ïåðåì³øàòè.

Ùîá ïðèãîòóâàòè ñèðí³ êóëüêè, 
ðîç³ì’ÿòè ñèð âèäåëêîþ, ïîñîëèòè, 
ïîïåð÷èòè, äîäàòè âè÷àâëåíèé ÷å-
ðåç ÷àñíèêîäàâêó ÷àñíèê ³ ðåòåëü-
íî ïåðåì³øàòè. ßêùî ñèð íàäòî 
ñóõèé, — äîäàòè òð³øêè ñìåòàíè.

Çåëåíü êðîïó äð³áíî ïîñ³êòè íî-
æåì. Ç îòðèìàíî¿ ñèðíî¿ ìàñè ñôîð-
ìóâàòè íåâåëèê³ êóëüêè òà îáêàòàòè 
¿õ â ïîäð³áíåí³é çåëåí³ êðîïó.

²íãðåä³ºíòè: êîíñåðâîâàíà âèø-
íÿ, äîìàøí³é ñèð, âåðøêè, çáèò³ 
ç öóêðîì, ÿáëóêà.

ßê ãîòóâàòè?
Íà òàð³ëêó âèêëàäàºìî øàð 

êèñëîìîëî÷íîãî ñèðó, ïîò³ì 
òðåìî ÿáëóêà, äàë³ äàºìî âèø-
íþ, çíîâó ÿáëóêà. Âñå âñòåëÿºìî 
âåðøêàìè. À çâåðõó íàòèðàºìî 
÷îðíèé øîêîëàä.

— Öåé ðåöåïò êîëèñü âèïàä-
êîâî çíàéøëà â ³íòåðíåò³, ³íãðå-
ä³ºíòè äóæå ñïîäîáàëèñü, òîìó 
âèð³øèëà ñïðîáóâàòè. Â³äòîä³ öÿ 
ñòðàâà ñòàëà îäí³ºþ ç óëþáëåíèõ. 
×àñòî ãîòóþ ¿¿ äëÿ ãîñòåé, ¿ì ïî-
äîáàºòüñÿ. Êóðÿ÷å ì'ÿñî ï³ä ìîöà-
ðåëîþ òà ïîì³äîðàìè ÷åð³ äîñèòü 
øâèäêå òà ëåãêå ó ïðèãîòóâàíí³, 
ñìà÷íå, ç àïåòèòíèì âèãëÿäîì, — 
ä³ëèòüñÿ ä³â÷èíà.

ЩО ПОТРІБНО?
500–600 ã êóðÿ÷îãî ô³ëå, 300 ã 

ïîì³äîð³â ÷åð³, 200 ã ìîöàðåëè, 
2 çóá÷èêè ÷àñíèêó.

ЯК ГОТУВАТИ?
Ô³ëå ð³æåìî íà íåâåëèê³ øìà-

òî÷êè, ñîëèìî, ïåð÷èìî, îáñìà-
æóºìî ç äâîõ ñòîð³í ïðàêòè÷íî 
äî ãîòîâíîñò³. Çàáèðàºìî ì'ÿñî ç³ 
ñêîâîðîäè. Òèì ÷àñîì ðîçð³çàºìî 
÷åð³ íà äâ³ ÷àñòèíêè, äð³áíî íàð³-

çàºìî ÷àñíèê òà çëåãêà ï³äñìàæó-
ºìî éîãî ó äâîõ ëîæêàõ îë³¿, äîäà-
ºìî ÷åð³, ê³ëüêà õâèëèí òóøêóºìî 
(âîíè äóæå øâèäêî ãîòóþòüñÿ). 
Äàë³ ïîñåðåä ïîì³äîð³â ñêëàäàºìî 
øìàòî÷êè ô³ëå, íàð³çàºìî ïëàñ-
òèíêàìè ìîöàðåëó ³ âèêëàäàºìî 
¿õ íà êîæåí øìàòîê ì'ÿñà. Ñòðàâó 
íàêðèâàºìî êðèøêîþ ³ òóøêóºìî 
5–6 õâèëèí, ïîêè ñèð íå ðîçïëà-
âèòüñÿ. Ïîñèïàºìî âñå ñóøåíèì 
àáî ñâ³æèì áàçèë³êîì. Ñìà÷íîãî!

²íãðåä³ºíòè: ÷åðâîíà ðèáà (ñî-
ëîíà), ô³ëå — 120–150 ã, ñèð 
òâåðäèé — 150 ã, ñèð âåðøêî-
âèé — 60 ã, öèáóëÿ ð³ï÷àñòà ÷åð-
âîíà, íåâåëèêîãî ðîçì³ðó — 1 øò., 
ÿéöÿ — 2 øò.

ЯК ГОТУВАТИ?
ßéöÿ â³äâàðèòè. Òâåðäèé ñèð ³ 

ÿº÷íèé á³ëîê íàòåðòè íà äð³áí³é 
òåðòö³. ×åðâîíó ðèáêó íàð³çà-
òè äð³áíèìè êóáèêàìè, à öè-
áóëþ — äóæå äð³áíèìè. Óñå öå 
ïåðåì³øàòè, à â³äòàê — ñôîð-
ìóâàòè ñèðí³ êóëüêè ç ÷åðâîíîþ 

ðèáîþ. Çâåðõó ïîñèïàòè çàêó-
ñêó íàòåðòèì íà äð³áí³é òåðòö³ 
æîâòêîì.

Рецепт салату «Апельсинка» від 
продавчині квітів Василини Козак

Печиво із кмином від мами в декреті Наталії Хамуляк 

Овочевий салат із сирними кульками від Наталії Турчин 

Солодка шуба від священника-
блогера Олексія Філюка 

ПП-рулет з маком від редакторки Наталії Бурлаку

Курка під моцарелою 
від журналістки Євгенії Цебрій 

Сирні кульки з червоною рибою від 
голови «Просвіти» Наталії Турчин 
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Âåñíà ïîò³øèëà ïåðåìîãîþ íà-
øîãî çåìëÿêà ³ç Çàë³ùàíùèíè Ðî-
ìàíà Ñàñàí÷èíà ó òåëåøîó «Ãîëîñ 
Êðà¿íè».

Çà ñóïåðô³íàëîì òåëåøîó «Ãî-
ëîñ êðà¿íè», ÿêèé â³äáóâñÿ ó ïðÿ-
ìîìó åô³ð³ 26 êâ³òíÿ, çàòàìóâàâøè 
ïîäèõ, ñòåæèëà âñÿ Òåðíîï³ëü-
ùèíà. Íà ðàíîê íàñòóïíîãî äíÿ 
íîâèíè ïðî öþ ïåðåìîãó ç³áðàëè 
ì³ëüéîíè êîìåíòàð³â ç â³òàííÿìè 
äëÿ ïåðåìîæöÿ, 17-ð³÷íîãî ñòó-
äåíòà Òåðåáîâëÿíñüêîãî êîëåäæó 
êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ.

Ó ô³íàë³ 10-ãî þâ³ëåéíîãî ñå-

çîíó â³äîìîãî âîêàëüíîãî øîó 
Ðîìàí Ñàñàí÷èí âèêîíàâ ï³ñíþ 
«Öâ³òå ÷åðåøíÿ», ÿêó ïðèñâÿ-
òèâ ñâî¿é ìàì³, çà òå, ùî âîíà 
ï³äòðèìóâàëà éîãî âïðîäîâæ 
óñüîãî æèòòÿ. Öþ æ ïðèñâÿòó 
Ðîìàí âèêîíàâ äëÿ òðåíåðêè 
Ò³íè Êàðîëü, ÿêó íàçâàâ «ìà-
ìîþ ïðîºêòó». Ïåðåìîæöþ 
âðó÷èëè êëþ÷³ â³ä êâàðòèðè 
ó Êèºâ³.

Çàðàç Ðîìàí æèâå ó ñòîëèö³ 
ç³ ñâîºþ êîõàíîþ òà âæå âñòèã 
ïîò³øèòè ïðèõèëüíèê³â ïåðøèì 
õ³òîì.

РІК, ЯКИЙ ПРИНІС НАМ ПЕРЕМОГИ 
ТА ВІДКРИВ НОВИХ ЛЮДЕЙ 
Історії  Упродовж року редакція «RIA плюс» знайомила вас 
із цікавими людьми. Тож згадуйте історії тих, хто зробив цей рік 
позитивним. У 2021-му досягнень буде ще більше

ОЛЬГА ТУРЧАК, 097–16–14–150, 

OLIATUR9@GMAIL.COM 

Íà Òåðíîï³ëüùèí³ ïðîæèâàº 
÷èìàëî òàëàíîâèòèõ ëþäåé, ÿê³ 
ïðîñëàâëÿþòü íàø êðàé. ² õî÷ 

2020 âèäàâñÿ äîñèòü íåëåãêèì, áà-
ãàòî íàøèõ çåìëÿê³â ïðîäîâæóþòü 
çàéìàòèñÿ òèì, ùî ëþáëÿòü.

Çàãàäàéìî ³ñòîð³¿ ëþäåé, ðîçïîâ³ä³ 
ïðî ÿêèõ ç³áðàëè òèñÿ÷³ ïåðåãëÿä³â, 
ðåïîñò³â òà ïîçèòèâíèõ â³äãóê³â.

Ñîòí³ âèä³â ðîñëèí, ê³ëüêà çîí 
â³äïî÷èíêó òà àòìîñôåðà, íà÷å 
ó ô³ëüì³. Òàêèé ñàä âëàñíèìè 
ðóêàìè ñòâîðèëà â÷èòåëüêà ô³ç-
êóëüòóðè ³ç Ëàí³âö³â Àëëà Æìà-
êà. Ëþäÿì òàêèé ñàä ñïîäîáàâ-
ñÿ íàñò³ëüêè, ùî âîíè íå ëèøå 
ïðè¿æäæàþòü ôîòîãðàôóâàòèñü, 
à é çàïðîøóþòü æ³íêó äîïîìîãòè 
â îáëàøòóâàíí³ ñâî¿õ òåðèòîð³é.

Óæå 20 ðîê³â æ³íêà â÷èòü ä³-
òåé ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ó ì³ñöåâ³é 
øêîë³. Ïðîòå ç þíîñò³ çàõîïëþ-
ºòüñÿ ëàíäøàôòíèì äèçàéíîì.

— ß äóìàþ, ùî â ìåíå öÿ ëþáîâ 
ùå çìàëêó. Ùå êîëèñü ÿ áà÷èëà 
â æóðíàëàõ òàê³ ãàðí³ òåðàñè, ñàäè 
á³ëÿ áóäèíê³â, ³ ìåíå öå çàõîïëþ-
âàëî, — ðîçïîâ³äàëà æ³íêà. — Áà-
ãàòî äèâèëàñü íà ñàäè, ÿê³ º â ëþ-
äåé, ïðîñòî íå ìîãëà íàäèâèòèñü. 
Çàâæäè ìð³ÿëà ³ â ñåáå òàêèé ìàòè.

Ïîçèòèâíèé òà ùèðèé òåð-
íîïîëÿíèí Áîãäàí÷èê Áàãàò³é 
â 11 ðîê³â âæå ìàº äåñÿòêè òèñÿ÷ 
ï³äïèñíèê³â â Instagram.

Õëîïåöü — ó÷åíü 28 øêîëè, íà-
â÷àºòüñÿ ó 6-ìó êëàñ³. ² ïîêè éîãî 
ðîâåñíèêè ãðàþòü â êîìï'þòåðí³ 
³ãðè òà ðîçâàæàþòüñÿ, â³í ñêëàäàº 
ïëàí, ÿê ñòàòè óñï³øíîþ ëþäè-
íîþ ³ ïðîáóº ñåáå ó ïîïóëÿðíîìó 
çàðàç áëîãåðñòâ³. Áîãäàí÷èê âè-
êëàäàº ð³çíîìàí³òí³ ïîñòè íà ñâî-
¿é ñòîð³íö³, ïðîâîäèâ íàâ³òü ñâ³é 
giveaway (ðîç³ãðàø — ðåä.). Çàðàç 
ó íüîãî ìàéæå 73 òèñÿ÷³ ï³äïèñ-
íèê³â, òà þíèé áëîãåð íå çóïè-
íÿºòüñÿ ³ ïðîäîâæóº çá³ëüøóâàòè 

ñâîþ àóäèòîð³þ.
Òåðíîïîëÿíèí âæå ìàº ê³ëü-

êà óñï³øíèõ ïðîºêò³â ñï³âïðà-
ö³ ç íàéâ³äîì³øèìè áëîãåðàìè 
Òåðíîïîëÿ ³ íàâ³òü Óêðà¿íè. 
Éîãî çàïðîøóþòü áóòè âåäó÷èì 
íà äèòÿ÷èõ ñâÿòàõ òà âàæëèâèõ 
ïîä³ÿõ, à ùå õëîïåöü áóâ ó÷àñíè-
êîì «Ñí³äàíêó ç 1+1» òà çí³ìàâñÿ 
ó ñåð³àëàõ. Ó áëîç³ Áîãäàí÷èêà º 
ðóáðèêè êóë³íàð³¿, äå õëîï÷èê ñàì 
ãîòóº ¿æó, òà ðîçïîâ³äàº ðåöåïòè 
ïîêðîêîâî. Ãîâîðèòü â³í ³ ïðî 
ñïîðò, àäæå çàéìàºòüñÿ áîêñîì. 
Òàêîæ õëîï÷èê ïðîñòî â çàõâàò³ 
â³ä ñâîãî áðàòèêà Ìàêñèìêà, ÿêèé 
÷àñòèé ã³ñòü íà éîãî ôîòî òà â³äåî.

Переможець «Голосу Країни» 

«Замість городу — неймовірний сад» 

Наймолодший блогер України 

Роман Сасанчин у квітні 
вдруге став переможцем 
телешоу «Голос Країни». 
Цього разу вже дорослого 
сезону

Âîíà ï³äêîðèëà YouTube ñâîºþ 
áåçïîñåðåäí³ñòþ òà õàðèçìîþ.

Áóäí³ ñ³ëüñüêî¿ æ³íêè, ÿêà ìàº 
ãîñïîäàðñòâî, ä³òåé òà îñîáëèâ³ 
çàõîïëåííÿ ó â³äåîáëîç³ ç íàçâîþ 
«ß ³ ìî¿ êîçè» ïîêàçóº Ëþáà Êî-
áèëÿíñüêà ç Êðåìåíå÷÷èíè.

Æ³íêà âæå ìàº ÷èìàëî ïðèõèëü-
íèê³â, à çàõîïëåííÿ ïåðåòâîðè-
ëîñü ó ï³äðîá³òîê. Äî ïðèêëàäó, 
â³äåî ïðî òå, ÿê çàêàòàòè íà çèìó 
ÿéöÿ â áàíêè, óæå ïåðåãëÿíóëè 
250 òèñÿ÷ ëþäåé. Ó ³íòåðâ'þ äëÿ 
«20 õâèëèí» áëîãåðêà ïîä³ëèëàñü 
âëàñíèì ðåöåïòîì óëþáëåíîãî äå-
ñåðòó òà ³ñòîð³ºþ óñï³õó.

Ïàí³ Ëþáà ïðèãàäóº, ùî ïåðøå 
â³äåî íà êàíàë³ «ß ³ ìî¿ êîçè» 
äîïîìîãëà îïóáë³êóâàòè ¿¿ äîíüêà. 

Ó íüîìó æ³íêà ðîçïîâ³äàëà ïðî 
òå, ÷îìó ¿¿ êîçè çà íåþ õîäÿòü. 
Ìîâëÿâ, ëþäè âæå íàáðèäëè ïè-
òàííÿìè. ² òîìó âèð³øèëà â³äïî-
â³ñòè óñ³ì ³ çðàçó.

— Âñ³ ëþäè æåíóòü ê³ç âïåðåä, 
à ñàì³ éäóòü çà íèìè. À ÿ íº. 
Â ìåíå ñïî÷àòêó ÿ éäó, à ïîò³ì 
âæå êîçè, í³áè òî íå êîçè, à ïñè. 
ßê òàê çðîáèòè? Òðåáà ëþáèòè ¿õ, 
ãëàäèòè, ãîäóâàòè ñìà÷íåíüêèì ³ 
äîãëÿäàòè. Ïðî öå ÿ ³ ðîçêàçàëà 
â ïåðøîìó â³äåî, — ä³ëèòüñÿ ãî-
ñïîäèíÿ.

Çàðàç ó æ³íêè 13 ê³ç, à íàéá³ëü-
øå áóëî áëèçüêî 40-à, öå ÿêùî 
ðàõóâàòè ³ êîçåíÿò. ×è íå ó êîæ-
íî¿ ç íèõ ³ì'ÿ. Òà é á³ëüø³ñòü â³äåî 
ïðèñâÿ÷åí³ ñàìå öèì òâàðèíàì.

Ë³òî 2020-ãî ñì³ëèâî ìîæíà 
íàçâàòè ñåçîíîì ëàâàíäè. Àäæå 
ôîòî ç öüîãî ì³ñöÿ êðàñóâàëèñü 
÷è íå ó êîæíîìó ïðîô³ë³ â ñî-
öìåðåæàõ.

Òðàã³÷íà ³ñòîð³ÿ â æèòò³ ñïîíó-
êàëà Îêñàíó Ôåä÷èøèí ñåðéîçíî 
çàéíÿòèñÿ ðîñëèííèöòâîì. Âîíà 
âñòåëèëà ïîëÿ êâ³òàìè, ÿê³ ìè-
ëóþòü îêî òà äîïîìàãàþòü ñòàòè 
ùàñëèâ³øèìè.

Ïîáóâàâøè òóò, îòðèìóºø 
çíà÷íî á³ëüøå, í³æ ïðîñòî 
êðàñèâ³ ôîòî, ÿêèìè ìîæíà 
âñèïàòè ñîöìåðåæ³. Òóò í³áè 
íàðîäæóºøñÿ ùå ðàç, ïåðå-
îñìèñëþºø ìîìåíòè ç³ ñâîãî 
æèòòÿ, íàñîëîäæóºøñÿ ï’ÿíêèì 
çàïàõîì òà ìàëþºø äëÿ ñåáå 
íîâ³ êîëüîðîâ³ ìð³¿.

Блогерка Люба і її кози

Дивовижне море лаванди 

Богданчик Багатій в 11 років 
зібрав 72-тисячну аудиторію 
шанувальників блогу в 
Instagram. Хлопчик дивує 
безпосередністю та щирістю

Любов Кобилянська за рік зібрала понад 40 тисяч 
підписників на YouTube. На своєму каналі вона розповідає 
про сільське господарство та своє життя

Замість звичного для села городу, Алла Жмака створила 
біля свого будинку казковий сад. Тепер до неї, наче на 
екскурсію, приходять пофотографуватися

Фото на лавандовому полі 
Оксани Федчишин стали 
трендом цього літа
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Íå âñ³ òåðíîïîëÿíè çáåð³ãàþòü 
çàîùàäæåííÿ â áàíêó. Áàãàòî ïðî-
äîâæóþòü õîâàòè çàîùàäæåííÿ 
âäîìà. Äî ÷îãî ëèøå íå äîäóìó-
þòüñÿ ëþäè.

— Ìî¿õ ñóñ³ä³â îá³êðàëè, ï³ñ-
ëÿ öüîãî ïî÷àëà øóêàòè õî-
âàíêó äëÿ ãðîøåé, — ðîçïîâ³ëà 
òåðíîïîëÿíêà Ìàð³ÿ. — ßêèéñü 
÷àñ õîâàëà ãðîø³ â ìîðîçèëö³ ç 
ì’ÿñîì. Ðîçðàõîâóâàëà íà òå, ùî 
ïîì³æ ì’ÿñîì òà îâî÷àìè çëîä³¿ 
êîïèðñàòèñÿ íå áóäóòü, òèì ïà÷å, 
êîëè âîíî íàìåðçíå. ×è íàä³éíà 
öÿ ñõîâàíêà — íå çíàþ, àëå êðà-
ùå, í³æ ï³ä ìàòðàöîì.

СКІЛЬКИ КРАДІЖОК У МІСТІ 
Ó Äåïàðòàìåíò³ êàðíîãî ðîçøó-

êó Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè 
ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³ ïîïå-
ðåäæàþòü — íàáëèæàþòüñÿ ñâÿòà, 
à öå ÷àñ, êîëè áàãàòî ëþäåé çàëè-
øàþòü ñâî¿ äîì³âêè áåç íàãëÿäó.

— Â³ä ïî÷àòêó ðîêó ó Òåðíî-
ï³ëüñüê³é îáëàñò³ áóëî ñêîºíî 
300 êðàä³æîê ó êâàðòèðàõ òà áó-
äèíêàõ, — ðîçïîâ³äàº îïåðóïîâ-
íîâàæåíèé ç îñîáëèâî âàæëèâèõ 
ñïðàâ óïðàâë³ííÿ êàðíîãî ðîçøó-
êó ²âàí Áà÷èíñüêèé. — 55% öèõ 
ñïðàâ ðîçêðèòî. Ó ïîð³âíÿíí³ ç 
ìèíóëèì ðîêîì, ðîçêðèòî áóëî 
45% òàêèõ çëî÷èí³â. Ó 2016–
2017 ðîêàõ ðîçêðèòòÿ òàêèõ 
çëî÷èí³â áóëî â ìåæàõ 35–40%. 
Òîáòî çð³ñ â³äñîòîê ðîçêðèòòÿ 
çëî÷èí³â. Ê³ëüê³ñòü êðàä³æîê ïðè 
öüîìó çìåíøèëàñü. Ó ìèíóëîìó 
ðîö³ áóëî 466 âèïàäê³â. Íà Òåð-
íîï³ëü ïðèïàäàº áëèçüêî òðåòèíè 
óñ³õ êðàä³æîê ó êâàðòèðàõ òà áó-
äèíêàõ. Öüîãî ðîêó çàô³êñóâàëè 
99 âèïàäê³â. Ìèíóëîð³÷ — 180.

ЩО ВИГАДУЮТЬ ЗЛОЧИНЦІ?
Íå îáîâ’ÿçêîâî êðàä³æêè â áó-

äèíêàõ â³äáóâàþòüñÿ òîä³, êîëè 
âäîìà í³êîãî íåìàº. ×àñòî ãî-
ñïîäàð³ ñàì³ â³ä÷èíÿþòü äâåð³ ³ 
íå îäðàçó ìîæóòü çáàãíóòè, ùî 
ï³ñëÿ «ïîâ³ðêè ë³÷èëüíèêà» â äîì³ 
çíèêëè ö³ííîñò³.

— ª ð³çí³ ñïîñîáè êðàä³æîê ç 
êâàðòèð, — ïîÿñíþº ²âàí Áà÷èí-
ñüêèé. — Çà îñòàíí³ äâà ðîêè ïî-
÷àñò³øàëè âèïàäêè, êîëè äî ëþäåé 
ïðèõîäÿòü çëîâìèñíèêè ³ êàæóòü, 
ùî ïðèéøëè ïåðåâ³ðèòè ë³÷èëüíè-
êè, ùî âîíè ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè, 
ç áàíêó, ïîøòè òîùî. Çàçâè÷àé 
öþ ñõåìó çàñòîñîâóþòü íà ïåí-
ñ³îíåðàõ. Äî ëþäåé âòèðàþòüñÿ 
â äîâ³ðó, ³ òàêèì ÷èíîì, ïîêè îäèí 
çëî÷èíåöü â³äâîë³êàº æåðòâó — ³í-
øèé øâèäêî çàáèðàº ö³ííîñò³.

Êîëè æ ãîñïîäàð³â âäîìà 
íåìàº — äî áóäèíêó êðàä³¿ ìî-
æóòü ïðîíèêíóòè ð³çíèìè ñïîñî-
áàìè. ßê ðîçïîâ³äàþòü ó Äåïàð-
òàìåíò³ êàðíîãî ðîçøóêó, òåïåð 
êðàä³¿ ÷àñò³øå â³ä÷èíÿþòü äâåð³ 
â³äìè÷êàìè. Öå íå òàê ïîì³òíî ³ 
çàéìàº ê³ëüêà ñåêóíä. Ôàêòè÷íî 
áóäü-ÿêèé çàìîê íå ñòàíå ïåðå-
ïîíîþ äëÿ çëîä³ÿ.

— ª êâàë³ô³êîâàí³ ñïîñîáè êðà-
ä³æîê, êîëè çàìîê âõ³äíèõ äâåðåé 
íå ïîøêîäæóþòü, — ïðîäîâæóº 
ïðàâîîõîðîíåöü. — Íå âñ³ çëîä³¿ 
ïîðóøóþòü ïîðÿäîê â äîì³. Âè 
ìîæåòå íàâ³òü íå îäðàçó çðîçó-
ì³òè, ùî ó âàñ õòîñü áóâ òà âèí³ñ 
âñå ö³ííå. Çàçâè÷àé ëþäè íå ñòàâ-
ëÿòü äóæå äîðîã³ ïîòóæí³ çàì-
êè. ¯õ â³äêðèâàþòü â³äìè÷êàìè 
äî 30 ñåêóíä. Ç êîæíèõ 5 êðà-
ä³æîê, ó 4 âèïàäêàõ áóëè ïðîñò³ 
çàìêè. Öèë³íäðè÷í³ çàìêè, ñó-
âàëüäí³, ñòðèìàòè çëîâìèñíèêà 
ç â³äìè÷êîþ íå çìîæóòü.

Êðàä³¿ ìîæóòü âèëàìàòè çàìîê, 
àáî íàâ³òü âèòèñíóòè äâåð³. Òàêå 
çàçâè÷àé â³äáóâàºòüñÿ â ñòàðèõ 
áóäèíêàõ. Îäíàê êðàä³¿ ð³äêî ëà-
ìàþòü äâåð³ ÷è âèáèâàþòü çàìêè. 
¯ì ïðîñò³øå â³äêðèòè äâåð³ â³ä-
ìè÷êîþ. Äî òîãî æ, öå íå áóäå 
òàê ïîì³òíî òà øóìíî.

— Êðàä³æêè ç³ çëîìîì ùå ï’ÿòü 
ðîê³â òîìó áóëè äóæå ÷àñò³, òàêîþ 
áóëà ÷è íå êîæíà äðóãà-òðåòÿ, 
îäíàê òåïåð òàê³ ñòàþòüñÿ äóæå 
ð³äêî, — êàæå ²âàí Áà÷èíñüêèé. — 
Çà ð³ê ïðèáëèçíî äåñÿòü áóëè ç³ 
çëîìîì ç óñ³õ âèïàäê³â.

Â³äæèì ïëàñòèêîâîãî â³êíà — 
ùå îäèí ñïîñ³á, çà äîïîìîãîþ 
ÿêîãî â áóäèíîê ìîæå ïðîíèê-
íóòè êðàä³é. Ó ãðóï³ ðèçèêó êâàð-
òèðè íà ïåðøèõ òà íàâ³òü äðóãèõ 
ïîâåðõàõ.

ЩО ЗАЗВИЧАЙ ВИНОСЯТЬ 
ßêùî âè íå á³çíåñìåí, âåëèêèõ 

ãðîøåé íå ìàºòå, æèâåòå ó ñêðîì-
í³é êâàðòèð³ — öå íå ðîáèòü âàñ 
íåïðèâàáëèâèì äëÿ çëî÷èíö³â. 
Îá³êðàñòè ìîæóòü ÿê áàãàòèõ 
ëþäåé, òàê ³ ñåðåäí³õ ñòàòê³â. 
Â³ä öüîãî íå çàñòðàõîâàíèé í³õòî.

— Íåìàº ð³çíèö³, äå âè æèâåòå 
òà ÿê³ ó âàñ ñòàòêè, — ðîçïîâ³äàº 
²âàí Áà÷èíñüêèé. — Ó Òåðíîïîë³ 
íåìàº á³ëüø àáî ìåíø êðèì³íàëü-
íîãî ðàéîíó. Çëî÷èíè ñòàþòüñÿ 
âñþäè. Îñòàíí³ ðîêè çëîâìèñ-
íèêè ÷àñò³øå âèíîñÿòü ãðîø³, 
ïðèêðàñè, äîðîã³ ãîäèííèêè. 
Ïîáóòîâó òåõí³êó âæå ð³äêî êðà-
äóòü. Àëå áóâà ³ òàêå, ùî ç äîìó 
âèíîñÿòü àëêîãîëü. Âñå çàëåæèòü 
â³ä ñàìîãî çëîä³ÿ. ª ïðîôåñ³îíà-
ëè, à º ò³, êîìó ïîòð³áí³ ãðîø³ 
íà íàðêîòèêè. Òîìó áóâàº âñÿêå.

ЯК ВБЕРЕГТИ СВІЙ ДІМ НА СВЯТА 
Поради  Як захистити своє майно? 
Куди в жодному разі не варто ховати 
цінності? Яких помилок допускають люди? 
Ми запитали порад у правоохоронців 
та психологів. Перевірте — можливо 
вас також легко обікрасти

ЯК ЗАХИСТИТИ ЦІННОСТІ 
ВІД КРАДІЖКИ 

ßê ðàäèòü ïðàâîîõîðîíåöü — 
êðàùå íå çáåð³ãàòè â äîì³ ö³íí³ 
ðå÷³. ßêîþ á ³äåàëüíîþ òà õè-
òðîìóäðîþ íå áóëà á ñõîâàíêà — 
ïðîôåñ³îíàë çíàéäå ¿¿.

— Íå âàðòî çáåð³ãàòè âåëèê³ 
ñóìè ãðîøåé âäîìà, óñ³ ö³ííî-
ñò³, ÿê³ âè ìîæåòå âçÿòè ç ñîáîþ 
ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè — êðàùå âçÿòè ç 
ñîáîþ, — ðàäèòü ïîë³öåéñüêèé. — 
Çëî÷èíö³ îáøóêóþòü âñ³ î÷åâèäí³ 
³ íåî÷åâèäí³ ì³ñöÿ. Ïðèãàäóþ, ÿê 
ó 2016 ðîö³ â îäíîìó ç áóäèí-
ê³â øóêàëè ñõîâàíêè ó ðîçåòêàõ, 
âèìèêà÷àõ òà ñâ³òèëüíèêàõ. ¯õ 
âèðèâàëè ³ ïåðåâ³ðÿëè, ÷è íåìà 
òàì ñõîâàíîê. Õîëîäèëüíèêè, 
ìîðîçèëüíèêè òàêîæ ïîñò³éíî 
ïåðåâ³ðÿþòü, òîìó öå íå íàä³éíà 
õîâàíêà.

Øàôè, ïîì³æ îäÿãîì, íà êóõí³ 
ç ¿æåþ, ï³ä ïë³íòóñàìè òà êèëèìà-
ìè, ï³ä òóìáî÷êàìè òà ï³äâ³êîí-
íèêàìè, ó ìåáëÿõ — öå íå íàä³é-
í³ ñõîâàíêè. Ôàêòè÷íî áóäü-ÿêå 
ì³ñöå, ÿêå ñïàäå âàì íà äóìêó, 
ïåðåâ³ðèòü çëî÷èíåöü.

— Íàä³éíèé ñåéô ìîæå âðÿòó-
âàòè, àëå ³ éîãî ìîæóòü ïî÷àòè 
çëàìóâàòè, — êàæå ²âàí Áà÷èí-
ñüêèé. — ßêùî â³í íåâåëèêèé ³ 
íåíàä³éíî ïðèêð³ïëåíèé — çëî-
âìèñíèê ðàäøå çàáåðå éîãî ç ñî-

áîþ ³ íå áóäå âòðà÷àòè íà íüîãî 
÷àñ â áóäèíêó. Éîãî òðåáà íàä³éíî 
ô³êñóâàòè. Öå ì³ñöå òàêîæ âàð-
òî ïðèõîâàòè â³ä ñòîðîíí³õ î÷åé, 
ùîá â³í áóâ àáî çàìàñêîâàíèé.

Ùå îäèí ñïîñ³á, ÿêèé ìîæå 
ñïðàöþâàòè — ðîçêëàñòè ö³ííî-
ñò³ â ð³çíèõ õîâàíêàõ. ª øàíñ, ùî 
çëî÷èíåöü çíàéäå ö³ííîñò³ â îäíî-
ìó ì³ñö³ ³ íå áóäå øóêàòè â ³íøèõ 
ì³ñöÿõ, îäíàê öå íå çàâæäè ðÿòóº. 
×àñòî çëîâìèñíèêè ïðîäîâæóþòü 
ïîøóêè, ÿêùî ìàþòü ÷àñ.

ßêùî âè äîâ³ðÿºòå ñóñ³äàì àáî 
ìàºòå áëèçüêèõ ðîäè÷³â ÷è äðóç³â — 
ïîïðîñ³òü ïðèãëÿäàòè çà âàøèì 
ïîìåøêàííÿì, ïîêè âàñ íå áóäå 
âäîìà. Îäíàê öå ðîáèòè âàðòî òîä³, 
êîëè âè äîâ³ðÿºòå ëþäÿì.

ßêùî ñòàëàñü á³äà ³ âè ïîì³òè-
ëè, ùî âàøå ïîìåøêàííÿ îá³êðà-
ëè — íå âàðòî ïàí³êóâàòè. Ä³ÿòè 
ïîòð³áíî øâèäêî òà íå ðîáèòè 
«çàéâèõ ðóõ³â».

— Ó ïåðøó ÷åðãó, ÿêùî âè 
ïîáà÷èëè, ùî äâåð³ äî âàøîãî 
ïîìåøêàííÿ â³ä÷èíåí³, àáî ïî-
ðóøåíà îáñòàíîâêà — íå ïîòð³áíî 
çàõîäèòè ó êâàðòèðó. Âèêëè÷òå 
ïîë³ö³þ. Ïî÷åêàéòå ïðàâîîõî-
ðîíö³â íà ñõîäîâ³é êë³òö³, áî âè 
ìîæåòå íåíàðîêîì çíèùèòè ñë³äè 
çëî÷èíöÿ. Òîáòî íå âàðòî îäðàçó 
ñàìîìó êèäàòèñÿ ³ ïåðåâ³ðÿòè, ùî 
çíèêëî, ïðèáèðàòè áóäü-ÿê³ ðå÷³.

«НАЙБІЛЬША ПРОБЛЕМА — 
ПСИХОЛОГІЯ БЕЗПЕЧНОСТІ» 

ßê ïîÿñíþº ïîë³öåéñüêèé 
ïñèõîëîã òà þðèñò Ìèõàéëî Êî-
çþê — ÷àñòî ëþäè ñàì³ ÷åðåç ñâîþ 
íåîáà÷í³ñòü ñòàþòü ì³øåííþ äëÿ 
êðàä³¿â.

— ×åðåç íåîáà÷í³ñòü, áåçïå÷-
í³ñòü òà ëåãêîâàæí³ñòü ëþäè ³ã-
íîðóþòü åëåìåíòàðíèìè çàñîáàìè 
çàõèñòó, — êàæå ïñèõîëîã. — Öå 
ìîæå áóòè ÿê ñèãíàë³çàö³ÿ àáî íà-
â³òü ïðîõàííÿ ñóñ³ä³â ïðèãëÿíóòè 
çà âàøîþ êâàðòèðîþ. Íàéêðàùå, 
ùîá ó âàø³é êâàðòèð³, êîëè âàñ 
íåìàº, áóëè îçíàêè æèòòÿ. Ùå 
îäí³ºþ âåëèêîþ ïðîáëåìîþ º òå, 
ùî ëþäè â³äêèäàþòü ìîæëèâ³ñòü, 
ùî öå ñòàíåòüñÿ ñàìå ç íèìè. Ëþ-
äèíà, ÿêà ââàæàº, ùî «öå ìîæå 
ñòàòèñü ç óñ³ìà, àëå íå ç³ ìíîþ» 
ïî÷èíàº ïîâîäèòèñü ðîçêóòî ³ 
íå ïðèéìàº í³ÿêèõ çàõîä³â, ùîá 
çàõèñòèòè ñâîº ìàéíî.

×àñòî ëþäèíà ñàìà íåñâ³äîìî 
âèäàº âñþ âàæëèâó ³íôîðìàö³þ 
ïîòåíö³éíèì çëî÷èíöÿì.

— Ëþäè õèçóþòüñÿ ñâî¿ìè äî-
ñòàòêàìè ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ, — 
ïîÿñíþº ïñèõîëîã. — Çëî÷èíö³ 
ñòåæàòü çà æåðòâîþ, â³äñòåæóþòü 
¿¿ ïåðåñóâàííÿ, êóäè âîíà ïëàíóº 
¿õàòè. Íàïðèêëàä, ìè âèñòàâëÿ-
ºìî â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ, ùî 
ìè êóïèëè êâèòêè çà êîðäîí äëÿ 
â³äïî÷èíêó. Çëî÷èíö³ ðîçóì³þòü, 
ùî çà ïîìåøêàííÿì ö³º¿ ëþäèíè 
ïðîòÿãîì ïåâíîãî ïåð³îäó íå áóäå 
íàëåæíîãî êîíòðîëþ. Áóâàº òàêå, 
ùî ëþäè õèçóþòüñÿ êîøòàìè, êà-
æóòü, ùî âîíè ïðîäàëè àâò³âêó 
÷è êâàðòèðó. Öå ðîáèòü âàñ ïðè-
âàáëèâîþ ì³øåííþ äëÿ øàõðà¿â 
òà êðàä³¿â.

Îäíàê îáà÷íèì âàðòî áóòè 
íå ëèøå, êîëè âàñ íåìàº âäîìà. 
Ââåä³òü ñîá³ çà çâè÷êó çàâæäè çà-

÷èíÿòè äâåð³ íà êëþ÷.
— Íàâ³òü ÿêùî ÷åðåç 5 õâè-

ëèí ìàº ïðèéòè äèòèíà ç³ øêî-
ëè, äâåð³ çàëèøàòè â³ä÷èíåíèìè 
íå ìîæíà, — ðàäèòü Ìèõàéëî 
Êîçþê. — Çëî÷èíåöü ìîæå íåïî-
ì³òíî ïðîñòåæèòè çà âàìè, ïîêè 
âè â³äâîë³êëèñü — ç äîìó ùîñü 
çíèêëî.

Ñïîä³âàòèñü íà «íàä³éíó ñõî-
âàíêó» òàêîæ íå âàðòî.

— Íå ³ñíóº íàä³éíî¿ ñõîâàíêè, 
áî çëî÷èíö³ ïðåêðàñíî çíàþòü âñ³ 
ö³ ì³ñöÿ, — ïðîäîâæóº ïîë³öåé-
ñüêèé ïñèõîëîã. — Íàéêðàùå — 
ïðèäáàéòå òà âñòàíîâ³òü íàä³éíèé 
ñåéô òà ïðàâèëüíî éîãî âìîí-
òóéòå. Âñ³ ³íø³ ñïîñîáè íå ä³ºâ³. 
Çâè÷àéíî. Ìîæå ïîùàñòèòè, ùî 
çëî÷èíåöü íå âñòèãíå çíàéòè ñõî-
âàíêó. Àëå ïàì’ÿòàéòå — çëî÷èíö³ 
íå éäóòü òóäè, äå í³÷îãî íåìàº. 
ßêùî âè íàâ³òü ñõîâàºòå ãðîø³ 
÷è ïðèêðàñè â ð³çíèõ ì³ñöÿõ — 
çëîâìèñíèê ìîæå çðîçóì³òè, ùî 
õîâàíîê º ê³ëüêà. Á³ëüøå òîãî, 
º ñïåö³àëüí³ ïðèëàäè, ç ÿêèìè 
çëî÷èíåöü ìîæå çà ë³÷åí³ õâè-
ëèíè îáøóêàòè óâåñü áóäèíîê. 
Öå ïðèñòðî¿, ÿê³ ìîæóòü âèÿâ-
ëÿòè äîðîãîö³íí³ ìåòàëè, ìàã-
í³òí³ êàðòè òîùî. Òîìó ÿê áè âè 
íå âìóðîâóâàëè ö³ííîñò³ â ñò³í³, 
ÿê áè âè íå õîâàëè ¿õ — íåìà 
ãàðàíò³¿, ùî ¿õ íå çàéäóòü. Íàé-
êðàùå — ïîâîäèòè ñåáå îáà÷íî. 
Íå âèñòàâëÿòè ñòàòêè íà ïîêàç. 
Îáëàäíàòè ñèãíàë³çàö³þ òà âñòà-
íîâèòè ñåéô, àáî õî÷à á ïðîñèòè 
ðîäè÷³â ïåð³îäè÷íî íàâ³äóâàòèñü 
äî êâàðòèðè ÷è áóäèíêó.

À ïðî òå, ñê³ëüêè êîøòóº âñòà-
íîâèòè ñèãíàë³çàö³þ òà íàéíÿòè 
îõîðîíö³â, ÿê ¿¿ îáðàòè òà ïðî ùî 
âàðòî ïàì’ÿòàòè ï³ä ÷àñ ñâÿò — 
÷èòàéòå çãîäîì â íàø³é íàñòóïí³é 
ïóáë³êàö³¿!

Краще не зберігати готівку вдома. Зловмисники обшукують 
всі очевидні і неочевидні місця за лічені хвилини 

Іäåàëüíî¿ ñõîâàíêè 
íå ³ñíóº, áî çëî÷èíö³ 
çíàþòü âñ³ ö³ ì³ñöÿ. 
Äîïîìîæå ëèøå 
ñèãíàë³çàö³ÿ, íàä³éíèé 
ñåéô òà âàøà îáà÷í³ñòü

В
А

Д
И

М
 Є

П
У

Р



13RIA ïëþñ, 30 ãðóäíÿ 2020ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

СЕРЕДА, 6 сiчня 

UA: перший
06.00, 08.05, 10.55, 01.00, 
02.30 Енеїда 
06.00 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/ц «Дикi тварини» 
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. Анатолiй 
Гнатюк 
15.35 Країна пiсень 
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ) 
напередоднi Рiздва Христового 
19.30 Д/ц «Боротьба за вижи-
вання» 
20.25 Д/с «Дика прогулянка» 
22.00 Х/ф «Поїздка в Сiетл»
02.25, 02.25, 04.50, 04.50 По-
года 
03.30 Суспiльна студiя 
05.00 Рiздвяне Богослужiння з 
Патрiаршого собору Воскресiн-
ня Христового 

1+1
05.15, 06.10 «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 М/ф «Льодовиковий 
перiод 4: Континентальний 
дрейф» 
21.55 Х/ф «П'ятий елемент»
00.30 Концерт Iрини Федишин. 
«Україна колядує» 

IНТЕР
05.25, 22.05 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00 «Речдок»
08.55, 19.00, 03.15 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
09.50 «Корисна програма»
10.55 Х/ф «Сiссi — молода iм-
ператриця» 
13.00 Т/с «Нове життя»
14.30 Х/ф «Сабрiна» 
17.00 «Пряма трансляцiя Рiзд-
вяного Богослужiння»
20.00, 04.05 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
23.50 Мюзикл «Вечори на ху-
торi бiля Диканьки» 
01.45 Х/ф «Неймовiрна iсторiя 
на Рiздво» 
04.50 М/ф «Рiздвянi казки» 

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 Микито-
вич i Змiй Горинович»
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Поїздка в Америку»
21.20 Т/с «Найкращий сищик» 
12+ Прем'єра 
22.10 Дизель-шоу
02.20 Скетч-шоу «На трьох»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.35 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
06.35 «Холостячка Ксенiя 
Машина»
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»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.20, 00.50 Варьяти
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 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 
19.45, 21.15, 22.15, 23.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
08.45, 19.15, 20.45 Сiмейка У 
09.45, 22.45, 23.45 Одного разу 
в Одесi 
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька i 
Володька 
11.45, 00.15 Казки У Кiно 
12.15 Х/ф «Дiти шпигунiв 
3 Д. Гру завершено» 
14.00, 16.15 Панянка-селянка 
15.00, 17.15 4 весiлля 
01.15 Рятiвники 
02.15 Щоденники Темного
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.10, 01.15 «Затерянный мир»
12.05 Х/ф «Морской пехоти-
нец-4»
13.50 Х/ф «Охранник»
15.50 Х/ф «Ветреная река»
17.50 Т/с «Ответный удар»
19.30 Т/с «Ментовские войны. 
Одесса-2»
23.30, 00.25 Т/с «Кости-8»
02.10 «Облом.UA.»
02.50 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

ЧЕТВЕР, 7 сiчня 

UA: перший
06.00 Енеїда 
06.00 Рiздвяне Богослужiння з 
Патрiаршого собору Воскресiн-
ня Христового 
08.00, 08.55, 21.00, 23.40, 02.00, 
05.25 Новини 
08.05 Д/ц «Супер — чуття. 
Особливий загiн» 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
у Свято-Михайлiвському Золо-
товерхому 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/ц «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 буди-
ночок» 
01.00 #ВУКРАЇНI
02.25, 02.25, 05.50, 05.50 По-
года 
02.30 Суспiльна студiя 

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 М/ф «Льодовиковий 
перiод» 
14.15 М/ф «Льодовиковий 
перiод 2: Глобальне поте-
плiння» 
16.00 М/ф «Льодовиковий 
перiод 3. Ера динозаврiв» 
17.50 М/ф «Льодовиковий 
перiод 4: Континентальний 
дрейф» 
20.15 М/ф «Льодовиковий 
перiод: Курс на зiткнення» 
22.00 М/ф «Клара та чарiвний 
дракон» 

23.45 «Рiздвяна iсторiя з Тiною 
Кароль» 
01.30 Х/ф «Той, що вижив»

IНТЕР
06.00 Д/п «Вiд Рiздва до Хре-
щення» 
07.00 «Марафон. Диво почи-
нається»
09.00 «Пряма трансляцiя 
Рiзвяної Лiтургiї»
11.05 Х/ф «Сiссi: Важкi роки iм-
ператрицi» 
13.10 Т/с «Нове життя»
14.50, 15.45 «Речдок»
16.40 «Речдок. Новий рiк»
18.00, 02.45 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного» 
20.00, 04.40 «Подробицi»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 
справа»
22.05 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
23.50 Т/с «Сiльський романс» 

ICTV
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 Скетч-шоу «На трьох»
03.20 Я зняв!

СТБ
05.00 Х/ф «Знахар» 
07.30 «Холостячка Ксенiя 
Машина»
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»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.20, 01.00 Варьяти
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 «Освiдчення»
23.20 Х/ф «Пiвнiчний полюс: 
Вiдкрито на Рiздво» 
02.00 Т/с «Шлях чарiвника»
02.55 Служба 
розшуку дiтей 
03.00 Зона ночi 
05.00 Абзац 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 19.45, 
21.15, 22.15, 23.15 Одного разу 
пiд Полтавою 
08.45, 19.15, 20.45 Сiмейка У 
09.45, 22.45, 23.45 Одного разу 
в Одесi 
10.45, 20.15, 21.45 Танька i 
Володька 
11.45, 00.15 Казки У Кiно 
12.15 Х/ф «Грiнч — викрадач 
Рiздва» 
14.15 Х/ф «Тiльки Диво» 
16.00 Х/ф «Пригоди S Ми-
колая» 
17.30 Х/ф «DZIDZIO ПЕРШИЙ 
РАЗ» 
01.15 Рятiвники 
02.15 Щоденники Темного
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
06.25 Х/ф «Тайна Майя» 
08.15, 00.35 «Затерянный мир»
14.10 Х/ф «Джек Хантер. В по-
исках сокровищ Угарита»
16.00 Х/ф «Джек Хантер. Про-
клятие гробницы Эхнатона»
17.55 Х/ф «Джек Хантер. Небес-
ная звезда»
19.50 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней» 
22.00, 23.45 Т/с «Кости-8»
01.35 «Облом.UA.»
02.50 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

П`ЯТНИЦЯ, 8 сiчня 

UA: перший
06.00, 06.00 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 по-
люваннi» 
07.50 М/ф «Хто в лiсi хазяїн?» 
08.05 Д/ц «Супер — чуття. 
Особливий загiн» 
09.05 Вiдтiнки України 
09.35 Музеї. Як це працює 
10.05 Т/с «Король рiздва» 
11.40 Телепродаж 
12.25 Бiатлон. Кубок свiту. V 
етап. Спринт 7 км, жiнки 
13.50, 16.35, 21.25 Д/ц «Дикi 
тварини» 
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. V 
етап. Спринт 10 км, чоловiки 
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
02.25, 02.25, 05.50, 05.50 По-
года 
02.30 Суспiльна студiя 

1+1
05.10 «Свiтське життя»
05.50 «Життя вiдомих людей»
06.45, 19.30 ТСН 
07.40 «Таємниця загибелi 
«Ромео». Проект до рiчницi 
авiакатастрофи лiтака МАУ 
в Тегеранi 
08.50 Х/ф «Фокстер i Макс» 
10.40, 02.00 Т/с «Родичi»
20.15 Т/с «Шукаю жiнку з 
дитиною»
00.05 Х/ф «Джон Вiк»

IНТЕР
05.25, 22.45 «Слiдство вели… з 
Леонiдом Каневським»
07.00, 14.30, 00.35 «Речдок»
08.50 «Стосується кожного»
09.45 «Корисна програма»
10.50 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
12.35 Т/с «Нове життя» (12+) 
Заключна с.
17.00 «Речдок. Особливий 
випадок»
18.00, 01.25 Ток-шоу «Стосуєть-
ся кожного» 
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Джентльмени» 
(16+) Прем'єра 
02.55 «Чекай на мене. Україна» 
04.20 «Орел i Решка. Шопiнг» 

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»
10.15 Х/ф «Поїздка в Америку»
12.15 Х/ф «Король Ральф» 
14.05 Х/ф «Полiцейська ака-
демiя-7: Мiсiя у Москвi»
15.30 Х/ф «Полiцейська ака-
демiя-5: Операцiя Маямi Бiч»
17.10 Х/ф «Полiцейська ака-
демiя-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 Скетч-шоу «На трьох»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома» 
05.20 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
06.10 «Холостячка Ксенiя 
Машина»
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»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 

07.20, 00.50 Варьяти
11.00 Дiти проти зiрок 
14.10 М/ф «Том i Джеррi. Iсторiя 
Лускунчика» 
15.10 М/ф «Том i Джеррi. Ма-
ленькi помiчники Санти» 
15.40 М/ф «Монстри на канiку-
лах»
17.20 М/ф «Монстри на канiку-
лах 2» 
19.00 М/ф «Монстри на канiку-
лах 3» 
21.00 Х/ф «Страшилки»
23.00 Х/ф «Страшилки 2: 
Привиди Хелловiна»
02.20 Служба розшуку дiтей 
02.25 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 
19.45, 21.15, 22.15, 23.15 Одного 
разу пiд Полтавою 
08.45, 19.15, 20.45 Сiмейка У 
09.45, 22.45, 23.45 Одного разу 
в Одесi 
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька i 
Володька 
11.45 Казки У Кiно 
12.15 М/ф «101 далматинець» 
14.00, 16.15, 02.15 Панянка-се-
лянка 
15.00, 17.15 4 весiлля 
00.15 Країна У 
01.15 Рятiвники 
03.45 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
06.20 Х/ф «Легенда о маске» 
08.10 «Затерянный мир»
13.50 Х/ф «Ва-банк» 
15.55 Х/ф «Ва-банк-2» 
17.50 Т/с «Ответный удар»
19.40 Х/ф «Роман в джунглях»
21.45 Х/ф «Бои в бронежи-
летах»
23.35 Х/ф «Империя акул»
01.10 Т/с «Кости-8»
02.00 «Облом.UA.»
02.50 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

СУБОТА, 9 сiчня 

UA: перший
06.00, 06.00, 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» (Каприз) 
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/ц «Супер — чуття. 
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. Гонка переслiдування 
10 км, жiнки 
14.30 Телепродаж 
15.00, 16.25, 19.55, 21.25 Д/ц 
«Дикi тварини» 
15.40 Бiатлон. Кубок свiту. V 
етап. Гонка переслiдування 
12,5 км, чоловiки 
17.00 «Дивовижнi готелi — 
Життя за межами холу» 
18.10 Х/ф «Рiздвяний буди-
ночок» 
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 

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 М/ф «Клара та чарiвний 
дракон» 
16.45 М/ф «Льодовиковий 
перiод: Курс на зiткнення» 
18.30, 20.15 «Новорiчний вечiр-
нiй квартал»

23.15 «Свiтське життя»
01.15 Т/с «Родичi»
04.45 Х/ф «Джон Вiк»

IНТЕР
05.05 Х/ф «Зозуля з дипло-
мом» 
06.05 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
08.00 «Шiсть соток»
09.00 «Готуємо разом. Домаш-
ня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «Ласкаво просимо, 
або Стороннiм вхiд заборо-
нений» 
12.30 Х/ф «Пригоди Елек-
тронiка» 
16.25 Х/ф «Дiвчата» 
18.20 Т/с «Прозрiння» Прем'єра. 
1–2 сс 
20.00, 02.30 «Подробицi»
20.30 Т/с «Прозрiння» 3–4 сс. 
Заключна с.
23.15 Концерт Олександра 
Малiнiна «Про кохання iнодi 
говорять» Прем'єра 
00.50 Х/ф «Двоє пiд однiєю 
парасолькою» 
03.00 «Орел i решка. Дива 
свiту 2» 
04.35 М/ф «Казка про царя 
Салтана» 

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» (2017)
21.35 Х/ф «Людина-павук: 
Далеко вiд дому» (2019)
23.45 Х/ф «Пiслявесiльний 
розгром»
01.20 Скетч-шоу «На трьох»

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

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids» Time 
06.05 М/с «Том i Джеррi» 
07.20, 00.50 Варьяти
07.50, 10.00 Орел i Решка 
12.10 У кого бiльше?
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: Таємни-
ця гробницi»
22.40 Х/ф «Фейковi копи»
02.40 Зона ночi 
05.40 М/ф «Том i Джеррi. 
Iсторiя Лускунчика» 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.15 Х/ф «Мiст у Терабiтiю» 
12.00 Х/ф «Дiти шпигунiв» 
13.40 Х/ф «Дiти шпигунiв 2: 
Острiв утрачених мрiй» 
15.30 Х/ф «Дiти шпигунiв 
3 Д. Гру завершено» 
17.15 Х/ф «Двоє: я та моя тiнь» 
19.00 Одного разу пiд Полтавою 
00.00 Казки У Кiно 
01.00 Панянка-селянка 
02.40 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.30 «Джедаи 2019»
08.55 ПРЕМЬЕРА! «Джедаи 
2020» 
09.55 «Затерянный мир»
13.55 Х/ф «Перекресток»
15.50 Х/ф «Отряд особого 
назначения»
17.50 Х/ф «Выкуп»
19.55 Х/ф «3 дня на убийство»
22.00 Х/ф «Возмездие»
00.05 Х/ф «Эффект близнецов: 
Вампиры»
02.05 Т/с «Кости-8»

02.50 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»

НЕДIЛЯ, 10 сiчня 

UA: перший
06.00, 06.00, 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 — зав-
зятi кроти» 
07.25 М/ф «Iсторiя про дiвчин-
ку, 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/ц «Супер — чуття. 
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/ц «Неймовiрне мiсто» 
19.40 Д/с «Масштабнi iнженернi 
помилки» 
20.25 Д/ц «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 Голлiвуду» 

1+1
05.45, 19.30 ТСН 
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 Т/с «Шукаю жiнку з 
дитиною»
20.15 Х/ф «Алiса у країнi чудес» 
22.15 Х/ф «Дiм дивних дiтей мiс 
Сапсан»
00.35 Х/ф «Австралiя»

IНТЕР
05.30 Х/ф «Дiвчата» 
07.20 Х/ф «Вiслюча шкiра» 
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» 
(16+) Прем'єра. 1–2 сс 
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Вiлла «Блiдий кiнь» 
(16+) 3–4 сс. Заключна 
22.00 Концерт Крiстiни Орба-
кайте «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» (2017)
16.35 Х/ф «Людина-павук: 
Далеко вiд дому» (2019)
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Нова людина-па-
вук»
21.40 Х/ф «Нова людина-па-
вук-2: Висока напруга»
00.05 Х/ф «Щасливi невдахи»
02.15 Скетч-шоу «На трьох»

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя» 
10.00 Т/с «Папаньки»
15.10 «Хата на тата»
19.00 «Слiдство ведуть екс-
трасенси»
20.00 «Один за всiх»
21.55 «Я соромлюсь свого 
тiла»
23.50 «Таємницi ДНК»
02.10 «У пошуках iстини»

НОВИЙ КАНАЛ
06.20 М/ф «Том i Джеррi. 
Маленькi помiчники Санти» 
07.00 У кого бiльше?
09.00, 11.00 Kids» Time 
09.05 М/ф «Рiо» 
11.05 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: Таємни-
ця гробницi»
19.10 Х/ф «Дiм з приколами» 
21.00 Х/ф «Рiччi-багач» 
23.00 Х/ф «Чотири Рiздва»
00.40 Варьяти
02.50 Зона ночi 

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.30 М/ф «Книга життя» 
12.10 Х/ф «Пригоди S Ми-
колая» 
13.40 Х/ф «DZIDZIO ПЕРШИЙ 
РАЗ» 
15.25 Х/ф «Грiнч — викрадач 
Рiздва» 
17.25 М/ф «101 далматинець» 
19.00 Одного разу пiд Пол-
тавою 
00.00 Казки У Кiно 
01.00 Панянка-селянка 
01.50 Щоденники Темного
03.20 Вiталька 
05.50 Кориснi пiдказки 

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.30 «Джедаи 2019»
09.00, 00.50 «Затерянный мир»
14.55 Х/ф «Клин клином»
16.45 Х/ф «Хозяин морей: 
На краю земли» 
19.10 Х/ф «Следопыт»
21.00 Х/ф «47 ронинов»
23.05 Х/ф «Эффект близнецов: 
Меч императора»
01.50 «Облом.UA.»
04.05 «Совершенно секрет-
но-2017»
04.30 «102. Полиция»
05.10 «Злоумышленники»
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РЕКЛАМА

МІСЦЯ, ДЕ ЗАГАДУЮТЬ БАЖАННЯ
Свято  Удень та ввечері місто прикрашене ілюмінацією. 
Багато тернополян йдуть на вулицю, щоб відпочити та зробити 
фотографії. Який вигляд має місто — дивіться у фоторепортажі

ВАДИМ ЄПУР, 068–066–80–96, 

VADIMEV15@GMAIL.COM 

Ó íîâîð³÷í³ ñâÿòà êîæåí õî÷å ïî-
â³ðèòè ó ìàã³þ òà çàãàäàòè áàæàííÿ. 
Òåðíîï³ëü — ³äåàëüíå ì³ñòî ÿê äëÿ 

òóðèñò³â, ÿê³ âïåðøå ñþäè ïðè¿õà-
ëè, òàê ³ æèòåë³â. Íà Íîâèé ð³ê òà 
Ð³çäâî ó Ôàéíîìó âóëèö³ ïåðåëè-
âàþòüñÿ ð³çíîáàðâ’ÿì. Ìè ç³áðàëè 
ëîêàö³¿, ÿê³ âðàæàþòü íàéá³ëüøå. 
Ïðî öå — ó ôîòîðåïîðòàæ³.

На території різдвяної шопки живуть вівці. 
З ними фотографуються тернополяни

Уночі у місті засвічують гірлянди. 
Вони переливаються різнокольоровими вогнями

Атракціони на Театральному майдані 
працюють щодня. Є забави для малечі 
та екстремальні розваги

Біля пам’ятника Соломії Крушельницькій 
є інсталяція «2021» 

У місті є чимало новорічних фотозон. Тому 
маєте можливість вибрати та піти туди з рідними

Головна новорічна ялинка цього року 
така ж, як і минулого. Коштів на її оновлення 
через пандемію коронавірусу не виділяли

ані
ицькій

Тому

ку

Багато магазинів прикрасили будівлі до свят. 
Атмосфера справді заворожує

Новорічна ілюмінація прикрашає 
центральні вулиці міста
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У нас на роботі правило:
Хто матюкається, кладе в скарб-
ничку 5 гривень. Прийшли вранці 
на роботу. Один співробітник 
мовчав, мовчав, потім поклав 
1500 гривень і розповів, як провів 
вихідні з тещею. Всі перегляну-
лись і скинулися по 500 гривень 
на коментарі…

***
— Сьогодні відправив тещу 
на південь.
— Так, і куди ж?
— У Багдад!

***
— Вовочко, за підказку я знижую 
оцінку на бал!

— Нічого, краще отримати четвірку, 
ніж двійку. Сидоренко, підказуй!

***
Жінка — це диво-створіння, яке 
завжди знає «хто винен» і «що 
робити», але ніколи не знає, «в 
чому я завтра піду на роботу» і «що 
ми будемо сьогодні їсти».

***
— Як там Микола?
— Потрапив на каторгу!
— Що таке?!
— Одружився, а у тещі город 
2 гектари!

***
На закордонному пляжі.
Чоловік — дружині:

— Марічко, ти Барсику корм 
залишила?
— Я думала, що ти залишив!
— Ну ось — що не відпустка, то кота 
ховаємо…

***
Склянка повністю порожня.
Песиміст: усе випили, гади.
Оптиміст: ще не наливали!

***
Навіяло:
— Ізя, уявляєте, мені вчора ввечері 
хотіли таки дати по морді.
— Чому ви так вирішили?
— Ну не хотіли б, не дали б.

***
— Ти перший раз віддалася 

по любові чи за гроші?
— Напевно, по любові. Сто 
гривень — хіба це гроші?

***
— Я вчора був з дружиною в кіно 
і раптом поруч зі мною сіла 
гарненька дівчина…
— Тобі пощастило, адже могло 
статися навпаки.

***
— Люба, ми подивилися п'ятсот видів 
шпалер, і тобі нічого не сподобалося.
— Гаразд, вибирай сам. Я більше ні 
слова не скажу.
— Ось ці.
— Ні, вони занадто світлі, і 
малюнок великий.

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ОВЕН Важливо правильно оцінити відповід-
ність ваших проєктів вашим можливостям, 
і непосильну ношу краще на себе не брати. 

Якісь справи стосовно ваших батьків, будинку, 
вкладення в нерухомість, роботи вдома можуть 
наблизитися до завершення або зовсім закінчитися. 
Настане момент кульмінації або ухвалення рішення 
в якійсь із цих сфер. Намагайтеся довіряти оточенню 
і близьким людям.

ТЕЛЕЦЬ Це буде ідеальний період для 
дружнього спілкування, для любові, шлюбу 
і сімейного життя, для всього прекрасного і 

естетичного, для соціальної активності. Цей період 
буде сприятливим для купівлі речей, які належать 
до предметів розкоші, а також для залагодження 
суспільних і фінансових справ. Гарний, радісний 
настрій, дає схильність до розваг, задоволень, 
романтичних і любовних зв'язків. Сприятливий 
період для ділових контактів з протилежною статтю 
для проведення свят, вечорів, зустрічей. З'являється 
більш оптимістичний погляд на речі.

БЛИЗНЮКИ Якісь справи стосовно ваших 
фінансів і майна можуть наблизитися до за-
вершення або зовсім закінчитися. Можливо, 

віддасте борг, виплатите кредит, або вам повернуть 
гроші. Найкращий час для обмірковування своїх 
планів на майбутнє, самовизначення і вироблення 
стратегії для досягнення своєї життєвої мети. Дові-
ряйте тільки конкретним фактам, щоб ввели в оману.

РАК У партнерських, особистих і ділових 
взаєминах усе проясниться. Можливо, дове-
деться ухвалювати серйозне рішення стосов-

но подальшого розвитку цих взаємин. Настане якесь 
закінчення старого циклу і початок нового. Можливе 
отримання доленосної інформації або новини, що 
стосується вашої професійної діяльності. Можливий 
певний фінансовий успіх, отримання довгоочікува-
ного прибутку. Гарний час для навчання, підвищення 
кваліфікації, стажування за кордоном, наукових 
досліджень і розробок.

Позитивний гороскоп на 2021 рік 

АНЕКДОТИ

— Чоловіки цінують розуміючих жінок, 
а не тямущих.
— А в чому різниця?
— Тямуща жінка все розуміє, як їй це 
потрібно, а розуміюча все розуміє, як 
потрібно чоловікові.

***
Приходить блондинка-мати в магазин 
жіночої білизни й питає:
— Дайте мені трусики на дівчинку.
Продавець:
— На яку?
— У восьмому класі вчиться.
— Уточніть, будь ласка.
— У восьмому "Б".

***
У зв'язку зі стрибками курсу валют народ 

заворушився і, про всяк випадок, став свої 
заощадження витрачати. Хтось, нарешті, 
квартирку взяв. Хтось машину поміняв. Одна 
знайома дві норкові шуби собі прикупила.
Сиджу тепер і не знаю, як свої копійки 
прилаштувати? Може проїзний на рік 
на тролейбус собі купити?

***
Чому є сімейні труси, але немає сімейного 
бюстгальтера?

***
На день народження хтось приніс насін-
нячка.
Пити так і не почали.

***
Страшні фотографії на пачках сигарет — 
несусвітня дурість. Якщо на упаковці 

кефіру надрукувати фото найздоровішого 
шлунка, буде виглядати так само огидно.

***
Єдиний лікар, який вважає, що у вас все 
в порядку, працює у військкоматі.

***
— На дні народження у подруги я опини-
лася за столом між двома Сергіями, і зага-
дала бажання… А потім усі так напилися — 
що виповнилося не моє, а їхнє бажання.

***
Одеса.
— Боже мій, кого я бачу! Соломон Мойсе-
йович!
— Мене звуть Соломон Маркович.
— Ви мені будете розповідати, як вас 
звуть?! Я вашого тата з дитинства знав!! Він 

був таким гарним, кучерявим!!!
— Нічого подібного. Мій тато був малень-
кий і лисий.
— Ай, йдіть до біса, ви не знаєте свого тата!

***
— Скажіть, чи можна Мойшу до телефону?
— Тут таких немає.
Через 5 хвилин:
— Таки можна Мойшу до телефону?
— Такі не проживають.
Третій дзвінок:
— Будьте люб'язні Михайла Борисича.
— Мойша! Тебе до телефону!

***
Спекотна неділя. На фермі всі тварини 
поховалися в тінь, тиша, гаряче повітря 
нерухоме… Раптом з курника страшний 

крик, вилітає півень, кричить: "Я помилив-
ся, я помилився!" За ним виповзає скуйов-
джена качка і бурмоче: "Нічого страшного, 
нічого страшного".

***
Моя подруга пообіцяла подарувати своїй 
дочці новий iPаd за те, що вона перейде 
з другого класу в третій. Мені в дитинстві 
обіцяли дати по шиї, якщо я не перейду.

***
— Опиши своє життя одним словом.
— Диван.
— А двома?
— Диван-ліжко.

***
Чим більше я пізнаю нинішніх митників, 
тим більше мені подобаються даїшники…

ÑÅÐÅÄÀ,
30 ÃÐÓÄÍß

0°Ñ     +8°Ñ 0°Ñ     +5°Ñ

×ÅÒÂÅÐ,
31 ÃÐÓÄÍß

+1°Ñ     +6°Ñ +2°Ñ     +4°Ñ

Ï’ßÒÍÈÖß,
1 ÑІ×Íß

+2°Ñ     +7°Ñ +1°Ñ     +5°Ñ

ÑÓÁÎÒÀ,
2 ÑІ×Íß

-1°Ñ     +6°Ñ -1°Ñ     4°Ñ

ÍÅÄІËß,
3 ÑІ×Íß

0°Ñ     +7°Ñ 0°Ñ     +5°Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ,
4 ÑІ×Íß

+2°Ñ     +5°Ñ +3°Ñ     +5°Ñ

ÂІÂÒÎÐÎÊ,
5 ÑІ×Íß

0°Ñ     +1°Ñ 0°Ñ     +1°Ñ

Погода у Тернополі

ÑÈÍÎÏÒÈÊÃІÑÌÅÒÅÎ

ЛЕВ Можливо, доведеться ухвалювати 
серйозне рішення стосовно подальшого 
розвитку в тій чи тій професійній діяльності. 

Можуть змінитися обов'язки на роботі, стосунки 
з керівництвом або підлеглими, можливо, вам дове-
деться про когось піклуватися, допомагати. Настане 
якесь закінчення старого циклу і початок нового. 
Повний місяць 30 грудня може відкрити тему завер-
шення якогось проєкту, початок самостійної роботи.

ДІВА Знання та відомості, які ви отрима-
єте в цей період, відкладуться надовго, і 
ви зможете ними успішно скористатися. 

Легкість перебігу розумових процесів, загострення 
розумового сприйняття, пам'яті і інтуїції, комерційної 
жилки допоможуть вам вирішити багато виробни-
чих і ділових проблем. Скористайтеся цим періодом 
для укладення угод. Ви зможете домовитися з ке-
рівництвом, владою, ефективно висловити свої ідеї, 
розуміння, описати свою позицію і інтереси.

ТЕРЕЗИ Обставини складаються вдало для 
переговорів, роботи з інформацією, нав-
чанням, поїздками. Робота з документами, 

планування зустрічей, отримання дозволів завер-
шиться вдало. З'являються нові ділові зв'язки, зав'я-
зуються корисні знайомства, які вплинуть на вашу 
професійну діяльність. Зростає ваша привабливість, 
і ви можете скористатися цим під час встановлення 
контактів з протилежною статтю, керівництвом, 
підлеглими або діловими партнерами.

СКОРПІОН Активізуються громадські 
зв'язки, зав'язуються нові корисні знайом-
ства. Може статися перестановка життєвих 

пріоритетів і цінностей. Успішна видавнича або 
викладацька діяльність, а також вкладення грошей 
в рекламу або реконструкцію виробництва. Період 
сприятливий для впливу на публіку, підвищення 
популярності і впливовості. Можете розраховувати 
на фінансову допомогу, підтримку і розуміння з боку 
вищих за посадою. Період сприятливий для ділових 
візитів, створення об'єднань і відкриття підприємств.

СТРІЛЕЦЬ Вам пощастить в сфері загальних 
фінансів, розподілу прибутку, інвестицій, 
спадщини, оновлень і впровадження нових 

методів в роботі. Особисте і соціальне щільно пере-
плітаються одне з одним. Любовний зв'язок може 
послужити серйозним позитивним трансформаціям 
вашої особистості. Вам надаються незвичайні можли-
вості для подальшого просування в справах, за умови 
підтримки вами ідей прогресу і духовного розвитку.

КОЗЕРІГ Цікавий, насичений подіями 
тиждень. Хороший період для публічних 
виступів, зборів, брифінгів, для конструктив-

ного обміну думками. Ті питання, які вам не вдава-
лося вирішити протягом тривалого часу, незважаючи 
на інтенсивне обдумування, раптово отримають 
позитивні відповіді, оскільки вони вже мають іншу 
перспективу, ніж раніше. Можете відкрити несподі-
ваний талант, вас чекає великий успіх і прибуток від 
тих справ, на які ви і не розраховували. Ви відчуєте 
бадьорість духу, підвищення душевної і фізичної 
енергії, піднесення настрою і прилив життєвих сил.

ВОДОЛІЙ Питання статусу, кар'єри, 
професійного зростання, вирішуються 
на вашу користь. Вимагають роздумів 

питання призначення в житті, вибору мети, напрями 
діяльності. Намагайтеся бути в ці дні в центрі уваги, 
продемонструйте людям свою схильність до співп-
раці і зацікавленість. Не чекайте, щоб оточення 
звернуло на вас увагу: користуйтеся будь-яким 
зручним випадком, щоб потрапити йому на очі, і 
вам пощастить.

РИБИ У цей період ви стаєте душею ком-
панії, від вас, багато в чому залежить мир і 
гармонія в колективі. Можливий невеликий 

прибуток через друзів або через спільну роботу. 
Настане якесь закінчення старого циклу і початок но-
вого, і це буде пов'язано саме з вашими інтересами. 
Період сприятливий для таємної діяльності. Будуть 
задоволені ваші прохання про підвищення або про 
інші послуги у тих, хто має вплив.

Рік Металевого Бика почнеться 12 лютого 2021 року і триватиме до 31 січня 2022 року. 

Принесе удачу 
рік Бика і тим, хто 

займається фізичною працею. І не важливо, що ви робите – орете землю або ремонтуєте квартири, – гроші будуть приходити у 2021 році у вашу 
кишеню легко.

Китайський гороскоп 

стверджує, що люди, 

котрі народилися у рік 

Бика, завжди скромні, 

надійні, старанні, 

терплячі, сильні духом 

та небагатослівні


