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«ФРУКТОВИЙ КОШИК» 
ДО НОВОРІЧНИХ СВЯТ В УКРАЇНІ 

НА 17% ДОРОЖЧИЙ, НІЖ У ПОЛЬЩІ

ЛІСІВНИКИ ЗАКЛИКАЮТЬ БЕРЕГТИ 
ГОЛОВНИЙ НОВОРІЧНИЙ АТРИБУТ – 

ЯЛИНКУ

Читайте на 11-й  сторінці

Читайте на 2-й  сторінці

НАРОДНІ ДЕПУТАТИ ХОЧУТЬ ЗАПРО-
ВАДИТИ ПОВНІСТЮ МАЖОРИТАРНУ 

ВИБОРЧУ СИСТЕМУ

РЕМОНТ ДОРІГ «ПО-ЗАКАРПАТСЬКИ»

Карпатський ВiсникКарпатський Вiсник
Паводок на Закарпатті: 

коли річки повертають назад

Рекомендована ціна: 3,50 грн. №31 (49) від 23 грудня 2017 року  Виходить раз на два тижні

Надія Дьолог – 
чемпіонка світу з фехтування

Всі новини в одній газетіВсі новини в одній газеті

Читайте на 4–5-й  сторінках

Напередодні Міжнародного дня ін-
валідів, який відзначаємо 3 грудня, сайт 
міста Ужгорода поспілкувався з відо-
мою на Закарпатті та в Україні спортс-
менкою, сильною та цілеспрямованою 
дівчиною, надзвичайно життєрадіс-
ною людиною – Надією Дьолог.
Вона народилася цілком здоровою 

дитиною, і лише один неправильний 
рух – падіння з черешні – прикував її 
до інвалідного візка. Однак це не стало 
дівчині на заваді, і сьогодні вона – чем-
піонка світу з фехтування!
У складі жіночої шабельної збірної 

України Надія Дьолог разом із Євге-
нією Бреус, Наталією Моркович та 
Ольгою Єсіною стали найсильніши-
ми у командних змаганнях! Готували 
дівчину до Чемпіонату в Італії Емілія 
Мадяр-Фазекаш та Оксана Рапинец.

Читайте на 14-й сторінці
Читайте на 3-й  сторінці

Читайте на 2-й  сторінці

Øàíîâí³ ÷èòà÷³!
Безмежно вдячні вам, що ви були з нами протягом цього, не побоїмося сказати, надто важкого 

року.
Звісно, у кожного свої переживання і складні моменти. Одним, напевно, ледь на «нормальне» про-

життя вистачало, іншим, аби розвивати власну справу, доводилося виймати безліч палок з-під 
коліс, але всіх нас об’єднує віра в майбутнє і бажання жити й розвиватися.
Напевно, тому й у пам’яті з часом залишаються тільки позитивні речі, яких, знаємо, в кожного 

з нас було багато. Єдине, що нам заважає інколи звертати на них увагу, – щоденна рутина.
Тому в прийдешньому році бажаємо вам навіть не згадувати про можливість «опустити руки», 

а зі щирою вірою в себе і в своїх близьких будувати міцну сім’ю, а коли таких теплих домівок буде 
багато по всій країні – успіх самої залишиться тільки справою недалекого майбутнього…
Із прийдешніми вас святами!
Щастя і добра!

Щиро ваш, колектив «Карпатського Вісника»
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На порозі вже новоріч-
но-різдвяні свята. Для біль-
шого відчуття свята спокон-
віків люди прикрашали та 
дотепер прикрашають удома 
лісову красуню, яка дає не 
тільки святковий настрій і 
передчуття Нового року, а й 
запашний аромат зимового 
лісу!
Але попри все це велич-

ною і могутньою вона може 
бути тільки в лісі, де від неї 
є значна користь. Адже гол-
часті насадження мають ліку-
вальні властивості: вони оз-
доровлюють та дезінфікують 
повітря, виділяючи фітонци-
ди, лікують нервові та астма-
тичні захворювання. Безпе-
речно, цю функцію хвойні 
дерева можуть виконувати 
лише в своєму природному 
середовищі та аж ніяк не в 
наших помешканнях. 
Про те, як зберегти голов-

ний новорічно-різдвяний 
атрибут, розповів провідний 
інженер із охорони лісу Сва-
лявського держлісгоспу На-
зар Хомишинець.

«Ялинки повинні втішати 
не лише протягом кількох 
тижнів. Ці красуні мають іс-
нувати для наших потомків, 
ми маємо докласти макси-
мум зусиль для їхнього збе-
реження. Навколо населе-
них пунктів не часто можна 
зустріти величні багаторічні 
дерева, тож мусимо визнати, 
що наші населені пункти ма-
ють слабкі, знищені легені. 
Заклик, який лунає напередо-
дні зимових свят, – зберегти 
від загибелі більше ялинок, 
повинен дійти до кожної лю-
дини. Українець, кожен меш-
канець Свалявщини мусить 
розсудливо сприйняти цей 
урочистий атрибут», – наго-
лошує Назар.

«Тривожить те, що з на-
станням передсвяткових днів 
у ліс навідується низька «біз-
несменів»-заготівельників , 

щоб не тільки для себе зруба-
ти деревце, а й під замовлен-
ня – продати. Вони рубають 
багато ялинок і не думають 
про завдану шкоду для лісу. 
Завадити цим протиправним 
діям досить проблематич-
но, хоча й існують штрафні 
санкції. Відповідно до стат-
ті 65 Кодексу України про 
адміністративні правопору-
шення, незаконна вирубка, 
пошкодження та знищення 
лісових культур і молодняка 
тягнуть за собою накладення 
штрафу на громадян у розмі-
рі від п'яти до десяти неопо-
датковуваних мінімумів дохо-
дів громадян (85–170 грн) і 
на посадових осіб – від семи 
до дванадцяти неоподаткову-
ваних мінімумів доходів гро-
мадян (119–204 грн)», – додає 
лісівник Свалявщини.
Крім цього, відшкодову-

ється завдана шкода за кож-
ну зрубану ялинку діаметром 
у корі біля шийки кореня: 
10 см і менше в розмірі 
– 399,27 грн; 10,1–14 см – 
703,50 грн; 14,1–18 см – 
1806,24 грн і т. д., чим біль-
ший діаметр, тим більша 
сума.
Щоб уникнути браконьєр-

ства, у лісництвах створені 
бригади, які заготовляють де-

ревця хвойних порід. У про-
даж надійде достатня кіль-
кість ялинок. Однакових не 
буде, відбиратимуться різні, 
на будь-які смаки – за густо-
тою та висотою. Довкілля від 
таких рубок нічого не втра-
чає, їх здійснюють тільки на 
спеціалізованих плантаціях, 
заліснених невгіддях або міс-
цях, на яких забороняється 
господарська діяльність: під 
високовольтними лініями, на 
газо- і нафтопроводах, що на 
гірських переділах. Як прави-
ло, ці плантації заліснюють-
ся самостійно, так званим са-
мосівом.
У кожному зі семи лісництв 

є власні шкілки, розсадники. 
Доглядають за ними досвід-
чені фахівці-майстри та стар-
ші майстри лісу.
Щоб ваше свято було ра-

дісним – із чарівною лісовою 
красунею в оселі – завітайте 
на подвір'я ДП «Свалявське 
ЛГ» та в лісництва. Вар-
тість однієї ялинки від 70 до 
465 гривень, ціна залежить 
від висоти.
Адміністрація ДП «Сваляв-

ське ЛГ» вітає із прийдешнім 
Новим 2018 роком та Різдвя-
ними святами всіх мешканців 
та гостей Свалявщини, пові-
домляє прес-служба ЗОУЛМГ.

Лісівники закликають берегти головний 
новорічний атрибут – ялинку

Відео про те, як на Тячів-
щині кладуть асфальт майже 
на сніг, оприлюднив у мережі 
Фейсбук користувач Василь 
Шимон. У дописі йдеться, що 
у мороз та снігопад робітники 
укладають асфальт на автодо-
розі Угля – Мала Уголька.
Нагадаємо, 20 грудня, ввече-

рі те саме робили підрядники 
і в Ужгороді, у мікрорайоні 
Радванка.
Це вже непоодинока прак-

тика, і такі випадки зустріча-
ються по всій країні. До речі, 
минулого року комунальники 
також займалися подібним.
Суто «закарпатський» метод 

ремонту доріг можна побачи-
ти у селі Худльово, що на За-
карпатті. Тут кладуть асфальт 
на лід, який попередньо на-
магалися розтопити горілка-

ми. Про це на своїй сторінці 
у Фейсбук написав журналіст 
Віталій Глагола. Каже: попри 
те що надворі -3℃, а на дорозі 
лежить сніг, робітники уперто 
кладуть асфальт. «Знайшли 
газові горілки і топили кіль-

касантиметровий шар льоду і 
снігу», – пише журналіст.
Але далі робота наскучила 

дорожникам, і вони почали 
класти дорогу поверх усієї цієї 
каші...» – зазначає сайт міста 
Ужгорода «0312.ua».

Ремонт доріг «по-закарпатськи»

Ó 2018 ðîö³ ëþäè ç ïîðóøåííÿì çîðó çìîæóòü ïðîéòè ÇÍÎ ç 
âèêîðèñòàííÿì çàâäàíü, íàäðóêîâàíèõ øðèôòîì Áðàéëÿ.

Óêðà¿íñüêèé öåíòð îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè àïðîáóº òàê³ òåñòè 
ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè, ìàòåìàòèêè òà ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ï³ä 
÷àñ äîäàòêîâî¿ ñåñ³¿.

Â³äïîâ³äíî äî íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè ó 
2018 ðîö³ ïðîéäå àïðîáàö³ÿ òåõíîëîã³¿ ïðîâåäåííÿ ÇÍÎ äëÿ îñ³á 
³ç ïîðóøåííÿìè çîðó, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ðå-
ëüºôíî-êðàïêîâèé øðèôò – øðèôò Áðàéëÿ.

Ðåºñòðàö³ÿ îñ³á äëÿ ó÷àñò³ â àïðîáàö³¿ â³äáóâàòèìåòüñÿ ç 6 ëþ-
òîãî ïî 19 áåðåçíÿ çà ñòàíäàðòíîþ ïðîöåäóðîþ. Ó÷àñíèêè àïðî-
áàö³éíîãî òåñòóâàííÿ îòðèìàþòü ðåçóëüòàòè ÇÍÎ çà øêàëîþ 
100–200 áàë³â ³ çìîæóòü âèêîðèñòàòè ¿õ ï³ä ÷àñ âñòóïó äî çà-
êëàä³â âèùî¿ îñâ³òè. ßê îö³íêà çà äåðæàâíó ï³äñóìêîâó àòåñòàö³þ 
çà øêàëîþ 1–12 áàë³â ðåçóëüòàòè àïðîáàö³éíîãî òåñòóâàííÿ íå 
çàðàõîâóâàòèìóòüñÿ.

Óðî÷èñò³ çàõîäè ç íàãîäè Äíÿ âøàíóâàííÿ ïåíñ³îíåð³â òà âåòå-
ðàí³â ñèñòåìè ÌÂÑ Óêðà¿íè òà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè ïî-
ë³öåéñüê³ Çàêàðïàòòÿ ðîçïî÷àëè õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ. Ïîì’ÿíóëè 
òèõ, õòî, íà æàëü, âæå íå çì³ã áóòè ñåðåä ïðèñóòí³õ ó çàë³, à òàêîæ 
ãåðî¿â, ÿê³ çàãèíóëè ó çîí³ ÀÒÎ.

Çãîäîì äî ïðèñóòí³õ çâåðíóâñÿ íà÷àëüíèê îáëàñíîãî ÃÓÍÏ, 
êåð³âíèêè êðàþ. Çîêðåìà, Ãåííàä³é Ìîñêàëü, ÷èííèé ãîëîâà 
ÎÄÀ òà ó ìèíóëîìó êåð³âíèê îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ îáëàñò³, 
ïðèâ³òàâ âåòåðàí³â íå ò³ëüêè äîáðèì ñëîâîì, à é ãðàìîòàìè â³ä 
îáëàñíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

– Âè ò³, ç êîãî ìàþòü áðàòè ïðèêëàä íèí³øí³ ìîëîä³ ïîë³öåé-
ñüê³. Äÿêóºìî çà âàãîìèé âíåñîê! Âè ã³äí³ óñ³õ ìîæëèâèõ íàãîðîä, 
– íàãîëîñèâ Ãåííàä³é Ìîñêàëü.

Âåòåðàíè ÌÂÑ îòðèìàëè ãðàìîòè çà âàãîìèé âíåñîê ó ðîç-
âèòîê ñèñòåìè ÌÂÑ. Â³ä îáëàñíî¿ ðàäè âðó÷èëè íàãîðîäè ìåð 
Óæãîðîäà Áîãäàí Àíäð³¿â, êåð³âíèêè ïðîôñï³ëêîâèõ îðãàí³çàö³é.

²ç íàãîäè Äíÿ âøàíóâàííÿ ïåíñ³îíåð³â òà âåòåðàí³â ñèñòåìè 
ÌÂÑ Óêðà¿íè òà Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè ïåíñ³îíåð³â Óïðàâ-
ë³ííÿ îõîðîíè Çàêàðïàòòÿ òåæ íàãîðîäèëè ãðàìîòàìè òà ïàì’ÿò-
íèìè ìåäàëÿìè. Ñåðåä íàãîðîäæåíèõ – ³ ïåíñ³îíåðè Âàñèëü 
Ãîëü÷à, Âåí³àì³í Äîðîøóê.

– Äóæå ïðèºìíî, ùî íå çàáóâàþòü ïðî íàñ. Ïðèºìíî, ùî äîñ³ 
ñò³ëüö³ êëóáó ÃÓÍÏ çàïîâíåí³ ñèâî÷îëèìè ïîë³öåéñüêèìè. Îé, 
ÿê áè ÿ õîò³â õî÷ òðîõè ùå ïîâåðíóòèñÿ íà ðîáîòó, ïî¿õàòè íà çà-
òðèìàííÿ… Ðàä³þ, êîëè ÷èòàþ íà ñòîð³íêàõ ãàçåò ïðî ò³ ïîäâèãè, 
ÿê³ ñüîãîäí³ ðîáëÿòü íàø³ ïîë³öåéñüê³ îõîðîíè. Äàé Áîã ¿ì óñï³õ³â 
òà óäà÷³, – ñêàçàâ Âåí³àì³í Ìèðîíîâè÷.

Âåòåðàíè çàêàðïàòñüêèõ îðãàí³â ÌÂÑ ïîäÿêóâàëè êåðìàíè÷àì 
êðàþ çà òå, ùî ò³ ñïðèÿþòü ó ðîçâ’ÿçàíí³ ïèòàííÿ ï³äâèùåííÿ 
ïåíñ³é âåòåðàíàì ïîë³ö³¿, à òàêîæ ïîîá³öÿëè ³ äàë³ ã³äíî íåñòè ñâî¿ 
ïîâàæí³ çâàííÿ.

– Ñëóæó óêðà¿íñüêîìó íàðîäó! – âèãîëîñèâ êîæåí.
Çàâåðøèëè æ çàõîäè ïîêëàäàííÿì êâ³ò³â á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà çàãè-

áëèì ïðàö³âíèêàì âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ïîâ³äîìëÿº Óïðàâë³ííÿ ïîë³-
ö³¿ îõîðîíè â Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³.

Ðåôîðìà ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðàö³âíèê³â ñèëîâèõ â³äîìñòâ 
ðîçïî÷íåòüñÿ ç 1 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó.

Ïðî öå çàÿâèâ ì³í³ñòð ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Àíäð³é Ðåâà, ïîâ³-
äîìëÿº ÓÍÍ ç ïîñèëàííÿì íà ïðåñ-ñëóæáó â³äîìñòâà.

«Íåçàëåæíî â³ä òîãî, êîëè Âåðõîâíà Ðàäà óõâàëèòü çàêîí ùîäî 
ðåôîðìè ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðàö³âíèê³â ñèëîâèõ â³äîìñòâ, 
ïåðåðàõóíîê ïåíñ³é ðîçïî÷íåòüñÿ ç 1 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó – â ñàìîìó 
çàêîí³ ïðîïèñàíà íîðìà, ÿêîþ âñòàíîâëþºòüñÿ ïåðåðàõóíîê ñàìå 
ç ö³º¿ äàòè», – íàãîëîñèâ Ðåâà.

ßê óòî÷íèâ â³í, íà ëþäåé íå âïëèíóòü áþðîêðàòè÷í³ ìîìåíòè, 
ïîâ’ÿçàí³ ç ïðîöåñîì ðîçãëÿäó òà äàòîþ óõâàëåííÿ çàêîíó, ïðîòå 
îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ ïðîâåäåííÿ îñó÷àñíåííÿ ïåíñ³é â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³â òà ïðàö³âíèê³â ³íøèõ ñèëîâèõ îðãàí³â º ñàìå éîãî 
óõâàëåííÿ ïàðëàìåíòîì.

Çà ñëîâàìè Ðåâè, çàêîí ïåðåäáà÷àº, ùî â ðåçóëüòàò³ îñó÷àñ-
íåííÿ ïåíñ³¿ ï³äâèùàòüñÿ äëÿ êîæíîãî ³íäèâ³äóàëüíî çàëåæíî â³ä 
ñòàæó òà ðîçì³ðó ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. Â ñåðåäíüîìó ïåíñ³¿ 
â³éñüêîâèõ çðîñòóòü íà 1,5 òèñ. ãðèâåíü.

«Öå ñóòòºâî á³ëüøå, í³æ º íà ñüîãîäí³, ³ ÿêùî äëÿ öèâ³ëüíèõ 
ïåíñ³ÿ â ñåðåäíüîìó çðîñëà íà 30%, òî äëÿ â³éñüêîâèõ çðîñòàí-
íÿ ñòàíîâèòèìå íà 62%. Âîäíî÷àñ ã³äíèõ ðîçì³ð³â ïåíñ³é ìîæíà 
äîñÿãíóòè ëèøå ïîñòóïîâî, à òîìó ãîëîâíèì ðåçóëüòàòîì öüîãî 
çàêîíó áóäå ïðîâåäåííÿ îäíî÷àñíîãî òà ùîð³÷íîãî îñó÷àñíåííÿ 
ïåíñ³é äëÿ â³éñüêîâèõ òà öèâ³ëüíèõ óêðà¿íö³â», – ï³äêðåñëèâ ì³-
í³ñòð.

ЗНО-2018: ОСОБИ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ ЗМОЖУТЬ 
ПРОЙТИ ТЕСТУВАННЯ – ЗАВДАННЯ НАДРУКУЮТЬ 

ШРИФТОМ БРАЙЛЯ

НАГОРОДИЛИ ВЕТЕРАНІВ ПОЛІЦІЇ

ІЗ НАСТУПНОГО РОКУ ВІЙСЬКОВИМ ОБІЦЯЮТЬ 
ПІДВИЩИТИ ПЕНСІЮ

ми Про це на своїй сторінці касантиметровий шар льоду і

щоб не тільки для себе зруба ревця хвойних порід У про

р у у
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Згідно з даними міжнародних 
дослідників, найбільше розвитку 
України заважає корупція і її без-
карність у владі. Про це на своїй 
сторінці в Facebook написав на-
родний депутат України, голова 
парламентського підкомітету з 
прав людини і лідер партії «За 
життя» Вадим Рабинович.

«Україна займає міцні позиції 
в світових корупційних антирей-
тингах, але влада, як і раніше, ро-
бить вигляд, що у нас усе добре. 
Наприклад, наполегливо (і, ясна 
річ, безрезультатно) запрошує в 
країну іноземних інвесторів, не-
зважаючи на те що наша держа-
ва очолює (!) рейтинг міжнарод-
ної аудиторської компанії «EY» 
за рівнем корупції в бізнесі», — 
заявив парламентарій.

При цьому Вадим Рабинович 
зазначив, що справа не тільки в 
бізнесі — проблеми є і в інших 
сферах. Для підтвердження своїх 
слів він навів дані ще одного со-
ціологічного дослідження.

«За результатами опитування 
ще однієї провідної міжнародної 
компанії – «TNS», корупція в на-
шій країні поглинула практично 
всі сфери життєдіяльності. Най-
сильніше вона торкнулася таких 

важливих галузей, як медицина, 
яку назвали найбільш корумпо-
ваною 61% українців, й освіта 
(34%). До найбільш корумпова-
них сфер належать також силові 
структури (24%)», — розповів 
політик.
Він підкреслив, що саме ко-

рупція найсильніше гальмує 
розвиток України, причому до-
слідження показують, що влада 
з нею не бореться.

«Корупція найбільше гальмує 
розвиток України. Згідно з дани-
ми «TransparencyInternational», 
Україна посіла 131 місце в ін-
дексі корупції. Навіть Гондурас у 
цьому рейтингу – вище нас! При 
цьому 86% українців вважають, 
що влада з корупцією не бореть-
ся. І я вже давно кажу, що наша 
головна проблема — це безкар-

ність корупціонерів у владі», — 
констатував Рабинович.
Народний депутат акцентував 

увагу на тому, що саме через без-
карність корупціонерів Україна 
втрачає міжнародну підтримку.

«Сьогодні у нас вже майже не 
залишилося друзів за кордоном. 
Навіть у США вже зрозуміли, 
що українська влада насправді 
не збирається боротися з ко-
рупцією, а лише пускає пил в 
очі. І після останніх скандалів 
із НАБУ офіційний Вашинг-
тон однозначно дав зрозуміти: 
провал боротьби з корупцією 
обернеться для України остаточ-
ним припиненням міжнародної 
підтримки», — підсумував лідер 
партії «За життя».

Ольга АНІКШИНА

19 грудня до Апарату Верхов-
ної Ради України був поданий 
на заміну законопроект №7366 
про вибори народних депута-
тів України за мажоритарною 
системою. Сам проект був заре-
єстрований ще 6 грудня. Таким 
чином, 20 грудня – останній 
день подання альтернативних 
законопроектів від народних де-
путатів.
Серед співавторів перелічені 

такі народні депутати: Олег Бар-
на, Сергій Рудик, Андрій Река, 
Артем Вітко, Андрій Шинь-
кович, Роман Мацола, Юрій 
Тимошенко, Володимир Мель-
ниченко, Антон Кіссе, Хвича 
Мепарішвілі, Іван Рибак, Ан-
дрій Вадатурський, Олександр 
Дехтярчук, Іван Спориш, Іван 
Мельничук, Дмитро Лубінець, 
Сергій Валентиров, Олександр 
Третьяков, Андрій Лопушан-
ський, Григорій Тіміш, Олек-
сандр Супруненко, Юлій Мам-
чур, Валентин Ничипоренко, 
Борислав Розенблат, Микола 
Люшняк, Костянтин Яриніч, 
Олег Дмитренко, Микола Ку-
чер, Сергій Куніцин, Анатолій 
Кузьменко. Більшість із них 
– мажоритарники, ініціатор 
– Олег Барна – представник 
фракції Блоку Петра Порошен-
ка «Солідарність», що наприкін-
ці листопада 2014 року підписа-
ла Коаліційну угоду, в якій було 
зафіксоване ухвалення нового 
Закону «Про вибори народних 
депутатів України» на основі 
пропорційної системи з відкри-
тими списками.
Громадянська мережа «ОПО-

РА» закликає народних депутатів 
України оперативно зареєстру-
вати альтернативні законопро-
екти, аби при розгляді цього 
питання у стінах парламенту не 
відбулося безапеляційного голо-
сування за законопроект, що не 
відображає всіх позицій щодо 
виборчої системи в Україні.
Нагадаємо, 19 жовтня Верхо-

вна Рада розглядала три проекти 
закону «Про вибори народних 
депутатів». Жоден із них не на-
брав достатньої кількості голо-
сів, аби його взяли за основу. 
Так, презентуючи законопроект 

№1068, автор ініціативи Юрій 
Мірошніченко (Опозиційний 
блок) позиціонував свою зако-
нодавчу ініціативу як таку, що 
передбачає запровадження про-
порційної виборчої системи з 
голосуванням за відкриті списки 
у регіональних виборчих ок-
ругах. Хоча сам проект закону 
передбачає проведення виборів 
народних депутатів України на 
основі пропорційної виборчої 
системи з голосуванням за закри-
ті списки від політичних партій і 
блоків. Законопроект отримав 
підтримку лише у 41 депутата, 
фракція Радикальної партії Оле-
га Ляшка та міжфракційна група 
– партія «Відродження» не дали 
жодного голосу за цей документ. 
Законопроект №1068-1 отримав 
підтримку 91 депутата, жодного 
голосу не дала група – партія 
«Відродження». Законопроект 
№1068-2 отримав найбільшу 
підтримку серед депутатів, однак 
не набрав достатню кількість го-
лосів для його ухвалення – лише 

169 голосів. Жодного голосу 
знову не дала міжфракційна гру-
па – партія «Відродження». 
Спікер парламенту Андрій Па-

рубій закликав проголосувати за 
направлення його до комітету 
або на доопрацювання до авто-
рів законодавчої ініціативи, од-
нак і тут не було підтримки на-
родних депутатів. Заявивши, що 
парламент пройшов перший 
етап виборчої реформи, спікер 
Андрій Парубій закрив засідан-
ня.

20 листопада парламент ви-
ніс на голосування два Вибор-
чі кодекси. Проект Виборчого 
кодексу №3112 був зареєстро-
ваний народним обранцем із 
Харківщини Валерієм Писарен-
ком (депутатська група  – пар-
тія «Відродження») 16 вересня 
2015 року. Документом перед-
бачається запровадження осо-
бливого різновиду пропорцій-
ної виборчої системи, яку автор 
відносить до систем із відкрити-
ми списками, однак, фактично, 

вона такою не є. Альтернатив-
ний проект Виборчого кодексу 
№3112-1, внесений Андрієм Па-
рубієм, Олександром Чернен-
ком, Леонідом Ємцем 2 жовтня 
2015 року, передбачає перехід 
до обрання народних депутатів 
України за пропорційною ви-
борчою системою з відкритими 
списками. 226 голосами остан-
ній був ухвалений у першому 
читанні. А вже 21 листопада у 
ВР було зареєстровано 178 по-
правок до проекту Виборчого 
кодексу №3112-1, які спільно 
розробили народні депутати, 
експерти Громадянської мережі 
«ОПОРА» та Міжнародної фун-
дації виборчих систем (IFES). 
Пропозиціями та поправками 
до законопроекту пропонується 
встановити низку гарантій про-
зорості виборчого процесу та 
механізми запобігання зловжи-
ванням під час проведення вибо-
рів. Серед них – і запровадження 
пропорційної системи з відкри-
тими партійними списками.

Варто зазначити, що в дослі-
дженні Центру Разумкова про 
політичну культуру та парла-
ментаризм, яке було представ-
лене минулого тижня, є питан-
ня щодо побажань населення 
стосовно системи виборів до 
Верховної Ради України. Так, 
найбільше опитаних вислови-
лися за пропорційну систему з 
відкритими партійними спис-
ками (виборці голосують за ту 
чи іншу партію, а також позна-
чають найбільш прийнятних 
для себе кандидатів від цієї пар-
тії; місце в списку кандидата від 
партії залежить від того, скільки 
виборців проголосувало за ньо-
го) – 34,5%. За змішану систему 
із закритими списками, яка існує 
на сьогодні – 17,2%, за мажори-
тарну систему – 16,1%, за про-
порційну систему із закритими 
партійними списками – 5,2%.
Підготував Василь ГОЛЯНА 

за даними Громадської 
мережі «ОПОРА»

Вадим Рабинович: «Намаганнями влади Україна 
поступилася навіть Гондурасу в індексі рівня корупції»

Народні депутати хочуть запровадити повністю 
мажоритарну виборчу систему

№1068 автор ініціативи Юрій 169 голосів Жодного голосу вона такою не є Альтернатив Варто зазначити що в дослі
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Цієї зими Закарпатську об-
ласть спіткала нетипова для 
сезону біда: паводок, до того 
ж в окремих річках рівень 
води перевищив історичний 
максимум 2001 року, одна 
ріка навіть змінила напрям 
течії! Поки рятувальники 
відкачували воду и забирали 
наляканих людей зі затопле-
них будинків, місцеві чоло-
віки збирались у доброволь-
чі загони для охорони дамб 
від терористів.
Різке потепління та ви-

сокий рівень опадів у вер-
хів’ях річок стали причи-
ною грудневого паводка 
на Закарпатті. Як визнача-
ють спеціалісти, за півтори 
доби випало 110 міліметрів 
дощу, тобто дві декадні нор-
ми. Три паводкові хвилі, які 
сформувалися у верхів’ях 
протягом 9–17 грудня, в ни-
зовині наклалися й об’єд-
налися в одну. Як наслідок, 
у 9 районах краю підтопле-
но 221 житловий будинок, 
983 дворогосподарства, 
81 підвальне приміщення, 
майже 2,5 тис. га сільгоспу-
гідь та 8 ділянок автомобіль-
них доріг загальною протяж-
ністю понад 2 тисячі метрів, 
пошкоджені 2 мости міс-
цевого значення. Рятуваль-
никам довелося тимчасово 
відселити 170 мешканців у 
с. Вільхівка Іршавського 
району зі 40 житлових бу-
динків, а також терміново 
укріплювати дамби та відка-
чувати мільйони кубометрів 
води. Більше півтисячі осіб 
практично три доби були 
задіяні у проведенні аварій-
но-рятувальних та протипа-
водкових робіт. Про ситуа-
цію по кілька разів на день 
інформували рятувальники, 
облдержадміністрація, вод-
ники.
Основні підтоплення за-

фіксували 16 грудня, а станом 
на 18-те у верхів’ях та серед-
ніх течіях річок Закарпаття 
вже спостерігали спад рівня 
паводкової хвилі. У гірських 
та центральних районах об-
ласті вода в р. Тиса знизи-
лася в середньому на 3 ме-
три, однак на прикордонній 
території паводкова хвиля 
все ще не дає спокійно спа-

ти. «У понеділок, 18 грудня, 
р. Латориця в районі Чопа на 
4 см перевищила історич-
ний максимум катастрофіч-
ного паводка 2001 р. Дамби 
витримали навантаження, 
підтоплень населених пунк-
тів немає. <…> По р. Бор-
жава максимальна паводко-
ва хвиля пройшла поблизу 
с. Бене Берегівського ра-
йону, вранці почався спад 
води», – прозвітували у 
прес-службі Закарпатської 
ОДА з посиланням на керів-
ника області Геннадія Мо-
скаля. В ОДА також додали, 
що в середній течії Боржа-
ви (Іршавський і Виногра-
дівський райони) переливи 
через дамби і зона підто-
плень перевищили рівень 
катастрофічного паводка 
листопада 1998 р., а поблизу 
Чопа рівень води в Латориці 
перевищив рівень катастро-
фічного паводка 2001-го. 
Наразі, на щастя, обійшлося 
без жертв і руйнувань при-
ватного житла чи об’єктів 
соціальної сфери. Проте 
страху люди натерпілися ве-
личезного…

Вільхівку затопило 
вперше за понад 
півстоліття

Про те, що біда близько, 
мешканці низинної части-
ни порівняно невеликого 
села Вільхівка, що в Іршав-
ському районі Закарпат-
тя, запідозрили на світанку 
16 грудня. Від 1-ї ночі на 
дамбі, що захищає населе-
ний пункт, працювали вод-
ники (працівники колиш-
нього облводгоспу, а нині 
Басейнового управління 
водними ресурсами р. Тиса), 
вони відкачували воду з го-
родів та дворогосподарств, 
проте за кілька годин стало 
очевидно, що цього замало. 
О 4-й ранку підняли весь 
особовий склад Іршавсько-
го загону Закарпатського 
управління ДСНС, рятуваль-
ники приступили до робо-
ти: насипали пісок у мішки, 
нарощували дамбу.

«Щоб ви уявили собі, 
у Вільхівці живе близько 
1810 людей, це 595 дво-
рогосподарств, із них тре-
тина (220) була затоплена, 
– розказує начальник Іршав-
ського районного відділу 
УДСНС України в Закарпат-

ській області Іван Мошкола. 
– Добре, що люди з самого 
ранку 16 грудня почали від-
водити худобу з хлівів до 
родичів, будинки яких на уз-
вишші». Рятувальник опові-
дає, що весь цей район, який 
був підтоплений, почав за-
будовуватися в 90-х, тому 
всі будинки порівняно нові, 
більшість – двоповерхові чи 
з цокольними (нульовими) 
поверхами. Тому люди, спо-
стерігаючи, що вода в дамбі 
вже майже переливається, 
почали виносити речі, меблі 
на другі поверхи, готували 
хліб та інші продукти хар-
чування. Але відселятися не 
хотіли.
Не хотіли, але таки дове-

лося: 16 грудня о 16-й го-
дині, як пригадує керівник 
відділу, Боржава раптом… 
вернула назад! «Річка Бор-
жава, як відомо, впадає в 
Тису, – розказує Іван Мо-
школа. – Проте після обіду 
поблизу с. Ком’яти на Вино-
градівщині почалися затори, 
і рівень води стрімко почав 
підвищуватися. Боржава не 
могла вливатися в Тису, бо 
остання виявилася вкрай пе-
реповненою. Як результат, 
Боржава раптово і стрімко 

потекла у зворотному на-
прямку, вода не йшла вниз, 
за течією, а вернулася назад 
і, переливши дамбу, вилила-
ся на село!» 
Це стало справжнім шо-

ком і страхіттям для всіх, 
хто спостерігав таку кар-
тину. Рятувальникам дове-
лося терміново евакуювати 
186 осіб, людей вивозили з 
будинків на човнах. «Меш-
канці не хотіли відселятися, 
але потім, коли вода за якісь 
лічені хвилини піднялася 
до вікон перших поверхів, 
почали телефонувати мені, 
щоб забрати їх, – розпові-
дає начальник гарнізону. – 
Уявіть, люди з вікон других 
поверхів кричали, стояли на 
табуретках і кликали нас. То 
реально страшна картина…»
Для евакуйованих районна 

влада уже підготувала при-
міщення в сусідньому селі 
В. Раковець, на людей че-
кали автобуси, харчування, 
проте практично всі відселе-
ні вирішили розселитися в 
родичів на узвишші.
На ранок 17-го паводко-

ва ситуація у верхніх течіях 
річок Латориця, Тиса ста-
білізувалася, як наслідок, 
пішла на спад і Боржава. 
Воду у Вільхівці з позадам-
бового простору назад у річ-
ку відкачували ще добу дві 
потужні пожежно-насосні 
станції (одна така, напри-
клад, за секунду здатна від-
качати 110 літрів). Наразі 
шоковані люди повертають-
ся до будинків, вода спадає. 
У розмовах із журналістами 
пригадують пережите. Пані 
Анна показує меблі, речі, за-
топлені водою – все, каже, 
мокре настільки, що треба 
викидати: «Такої повені не 
пам’ятаю. Цілу ніч воду ви-
качували. Але можна її вика-
чувати, як нема куди, як вона 
постійно прибуває», – зізна-
ється жінка літнього віку. 
Ще один місцевий мешка-
нець Іван скрутно хитає го-
ловою й каже, що за 65 років 
підтоплень у селі не було!
Поза всіма камерами і без 

диктофонів, а також у теле-
фонних розмовах жителі ви-
словлюють свої думки. Одні 
кажуть, що дамбу замалу 

Паводок на Закарпатті: 
коли річки повертають назад

ти «У понеділок 18 грудня Вільхівку затопило ській області Іван Мошкола

все ще не дає спокійно спа ез о о… УДСНС України вв Закарпат Боржава раптово і стрімко кажуть, що дамбу замалу и в
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побудували, треба було ще 
бодай на півметра вищою 
звести. Інші нарікають на 
гідроспоруди, мовляв, поки 
їх не було, то вода спокійно 
проходила, трішки розлива-
ючись, а тепер, затиснута по 
обидва боки високими бере-
гами, не має куди дітися, а 
коли вже десь прорве – ро-
бить велику біду. А близька 
родичка автора статті, яка 
живе в с. Заріччя, що теж 
цього разу постраждало, в 
телефонній розмові розпо-
віла про ще один бік медалі, 
над яким мало хто замислю-
ється, але… 

«І чоловік, і тесть, і другі 
наші знайомі чергували всю 
ніч із 16-го на 17-те та й усю 
неділю на дамбі: ми дуже бо-
ялися, щоб комусь не спало 
на думку десь підкопати дам-
бу чи підірвати, щоб воду на 
нас спустити, а тоді би зато-
пило всі села навколо… і За-
річчя, і Сільце, і Хмільник… 
Не можу сказати, звідки при-
йшла така інформація, але 
ми всі дуже боялися!» – роз-
казала жителька Заріччя.
До речі, у спеціалістів 

щодо затоплення своя точ-
ка зору. Так, начальник 
БУВР «Тиса» Володимир 
Чіпак вважає, що уникнути 
підтоплень житлових бу-
динків можна було б, якби їх 
поблизу річок не будували: 
«Не потрібно будуватися в 
заплавах річок! А то вихо-

дить так, що спочатку роз-
дадуть землі, побудуємося, а 
потім висловлюємо претен-
зії, не знаючи кому. І тепер 
виходить так, що побудува-
ти будь-яку гідротехнічну 
споруду там просто нема де, 
немає місця – всюди приват-
на земля! У повітрі ви ж її не 
побудуєте!»

18 грудня о 15:00, за сло-
вами І. Мошколи, практич-
но всі евакуйовані мешкан-
ці підтоплених будинків у 
Вільхівці повернулися до 
своїх будинків. «Я вже йшов 
і бачив, як люди вимітають 
бруд із дворів – аж на серці 
тепліло», – розказав ряту-
вальник.

Тячівщина: 
річка просто 

зробила нове русло
Чимало біди наробив па-

водок і в Тячівському райо-
ні Закарпаття. Проте тут, 
порівняно з Вільхівкою, 
«квіточки». Начальник Тя-
чівського районного відділу 
УДСНС України в Закар-
патській області Михайло 
Горбан розповідає про те, 
що загалом у його рідному 

районі під час паводка під-
топлено 138 дворогоспо-
дарств, зруйновано дерев’я-
ний автомобільний міст у с. 
Красна, але найбільше шко-
ди – у Вонігові. Річка Тере-
бля під час повені минуло-
го року зруйнувала близько 
150 метрів дамби, яка захи-
щала цей населений пункт. 
Після того як рівень води у 
річці знизився, все вщухло, 
про дамбу забули. Тому вже 
тепер вода просто увірвалася 
в розрив, розмила ще близь-
ко 200 метрів і просто… 
зробила собі нове русло. 

«І тепер, якщо їхати на 
Тячево, у Вонігові мож-
на побачити, як річка тече 
по новому руслу – по го-
родах людей, – розповідає 
М. Горбан. – Загалом під-
топлено 110 дворогоспо-
дарств. І біда в тому, що 
наразі поки ніхто й нічого 
не може зробити. Засідала 
районна комісія ТЕБ та НС 
і дійшли висновку, що поки 
вода не спаде, нічого так і не 
вдасться вчинити. Як тільки 
рівень води знизиться, вод-
ники зі застосуванням спе-
цтехніки «відбиватимуть» 
річку брустером».
До речі, як повідомив реч-

ник голови Закарпатської 
ОДА Ярослав Галас, наразі 
практично у всіх населених 
пунктах, які тієї чи іншою мі-
рою постраждали під час па-
водка, працюють спеціальні 

комісії, які мають визначити 
розмір збитків. «Після того 
як завдані паводком збитки 
будуть задокументовані, За-
карпатська ОДА готуватиме 
звернення до прем’єр-міні-
стра з проханням виділили 
кошти з резервного фонду 
на відшкодування наслідків 
паводка. Це може зайняти 
певний час, можливо, й кіль-
ка тижнів, але, на щастя, го-
ловне, що немає руйнівних 
наслідків», – додав Галас.

Чи реально 
захиститися 
від паводків?

Насамперед треба сказати, 
що Закарпатська область че-
рез своє географічне розта-
шування завжди знаходить-
ся під загрозою затоплення. 
Паводки тут повторюються 
раз у три-вісім років. Тому 
планування і будівництво 
системи захисту – єдиний 
вихід і порятунок. Особливо 
враховуючи те, що позитив-
ний приклад у європейський 
країнах існує. Наприклад, у 
тій же таки Угорщині. Су-
сідня держава за останні три 
історичні паводки не мала 

переливу по жодній захис-
ній споруді, а це означає, що 
витрачені з національного 
та з бюджету ЄС кошти ма-
ють ефект.
Якщо ж навести кілька 

цифр, то найбільш руйнів-
ним для регіону був паво-
док у листопаді 1998 року на 
річках Тиса, Латориця, Те-
ребля, Тересва та Боржава. 
Тоді вода залила 120 міст і 
сіл, зруйнувала понад 2,5 ти-
сячі будинків, 17 людей за-
гинуло, більше ніж 20 тисяч 
людей евакуювали. Під час 
паводка в березні 2001 заги-
нуло 9 людей, зруйновано 
2 тисячі будинків та біль-
ше 50 км доріг, затоплено 
255 міст та сіл, евакуювали 
14 тисяч людей.
Паводок 1998-го завдав За-

карпатській області шкоди на 
суму 835 мільйонів гривень. 
У 1999 році була ухвалена 
«Програма протипаводкових 
заходів у Закарпатській об-
ласті на 1999–2000 роки», і 
хоча її було профінансовано 
заледве наполовину, вдалося 
мінімізувати збитки від на-
ступного паводка 2001 року, 
який за потужністю переви-
щував історичні рівні більш 
ніж удвічі – до 317 млн грн. 
Це вже був конкретний під-
сумок ужитих протипаводко-
вих заходів.

Із 2002 року в області на-
була чинності «Програма 
комплексного протипавод-
кового захисту в басейні 
р. Тиса», проте за наступні 
три роки її виконали ледве 
на 13%. Фактично, лише у 
2006-му після коригування 
державна програма «Тиса» 
фінансувалася стовідсотко-
во (70,9 млн гривень), а по-
тім щороку спостерігалося 
значне недофінансування. 
За останні ж три роки, від-
коли почалася неоголоше-
на війна на сході України, 
кошти якщо й надходять, то 
символічні. Водночас, за да-
ними Закарпатської облра-
ди, «грудневий паводок 
2010 року, який за своєю 
потужністю є близьким 
до історичного паводку 
2001 року, засвідчив, що но-
возбудовані та реконструйо-
вані в ході реалізації Про-
грами гідротехнічні споруди 
виконують свою захисну 
функцію».
До речі, під час паводка 

2010-го збитки станови-
ли тільки 61 млн грн – ще 
одна показова цифра. Саме 
тому облрада неодноразово 
зверталася до уряду, аби фі-
нансування відновили, та де 
там… І це при тому, що на 
Закарпатті на сьогодні вже 
справді дуже багато чого 

зроблено в напрямку про-
тидії паводкам. Наприклад, 
чи не єдина на пострадян-
ському просторі унікальна 
система попередження про 
повені АІВС «Тиса», побудо-
вана у співробітництві з ЄС, 
нараховує близько півсотні 
пунктів спостереження. Як 
результат, нині не треба їха-
ти в Тячів чи Хуст для про-
ведення замірів, бо що п’ять 
хвилин до Ужгорода надхо-
дить інформація про рівень 
води у річках краю. Крім 
того, водникам в області 
вдалося практично повні-
стю автоматизувати понад 
три десятки насосних стан-
цій, що дозволяє в реально-
му часі контролювати їхню 
роботу, стан шлюзів тощо.
Тобто усе необхідне для 

попередження катастроф 
ніби й є, але окремо нічого 
працювати ефективно не 
буде, особливо враховуючи 
недобудовані й покинуті на-
призволяще об’єкти. Єдине 
незрозуміло: невже державі 
дешевше що три роки ви-
кидати буквально «у воду» 
десятки чи й сотні мільйонів 
гривень замість того, щоб 
раз викластися, хай і суттєво, 
і мати порівняно спокій?.. 
Наталія ПЕТЕРВАРІ, 

УНІАН

заплавах річок! А то вихо водка, працюють спеціальні 

вих заходів. справді дуже багато чого УНІАН
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переливу по жодній захис Із 2002 року в області на зроблено в напрямку про
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МОТОРОШНА ЗНАХІДКА: 
ВИЯВИЛИ ТІЛО ЧОЛОВІКА НА УЗБІЧЧІ ДОРОГИ

ЖАХЛИВА ДТП НА ТЯЧІВЩИНІ: 
ЗАГИНУЛА 11-РІЧНА ДІВЧИНКА, ВОДІЙ – УТІК

Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ÄÒÏ ïðè â'¿çä³ ó ñåëî Âåðõí³é Êîðîïåöü, ùî íà 
Ìóêà÷³âùèí³, íàä³éøëî äî ïðàâîîõîðîíö³â 20 ãðóäíÿ áëèçüêî 07:55, 
ïîâ³äîìëÿº «Ìukachevo.net». Íà ì³ñöå îäðàçó ïðèáóëà ñë³ä÷î-îïåðà-
òèâíà ãðóïà, ÿêà âèÿâèëà ò³ëî íåâ³äîìî¿ îñîáè íà óçá³÷÷³ òðàñè.

Òðîõè çãîäîì îñîáó çàãèáëîãî âñòàíîâèëè, íèì âèÿâèâñÿ ì³ñöåâèé 
ìåøêàíåöü 1961 ðîêó íàðîäæåííÿ. Ïîë³öåéñüê³ äîäàþòü, ùî íà ò³ë³ º 
îçíàêè òîãî, ùî ëþäèíó çáèëî àâòî, õî÷à æîäíîãî àâòî íå ì³ñö³ ïðèãî-
äè íå âèÿâèëè.

Íàðàç³ òðèâàº ðîçøóê âèíóâàòöÿ ÄÒÏ.

Ïðàâîîõîðîíö³ ðîçøóêóþòü âîä³ÿ, êîòðèé çíèê ³ç ì³ñöÿ ÄÒÏ, âíàñ-
ë³äîê ÿêî¿ çàãèíóëà 11-ð³÷íà æèòåëüêà ñåëèùà Íèæíÿ Àïøà. Çà ôàê-
òîì àâàð³¿ ðîçïî÷àòî ñë³äñòâî.

19 ãðóäíÿ, áëèçüêî 17:27, íà ë³í³þ «102» íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
àâàð³þ â³ä ìåøêàíöÿ ñåëèùà Íèæíÿ Àïøà.

Óñòàíîâëåíî, ùî áëèçüêî 17:20 íà â³äð³çêó àâòîøëÿõó Ìóêà÷åâî – 
Ðîãàòèí – Ëüâ³â ó ñåëèù³ Íèæíÿ Àïøà ñòàëàñÿ ÄÒÏ ³ç ïîòåðï³ëèìè.

Çà ôàêòîì àâàð³¿ ïîë³ö³ÿ â³äêðèëà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ñòàò-
òåþ 286 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Â îáëàñò³ îãîëîøåíî ïëàí 
«Ïåðåõîïëåííÿ». Îð³ºíòîâíî ðîçøóêóºòüñÿ àâòîìîá³ëü ìàðêè «Audi» 
àáî «BMW» òåìíîãî êîëüîðó.

Ïîë³ö³ÿ çâåðòàºòüñÿ äî âñ³õ, õòî âîëîä³º áóäü-ÿêîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî 
öþ àâòîïðèãîäó. ßêùî âè ñòàëè ñâ³äêîì ö³º¿ ÄÒÏ, ïîâ³äîìòå íà ë³í³þ 
«102», ³íôîðìóº â³ää³ë êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³.

Ó Ìóêà÷åâ³ íåâ³äîì³ îñîáè ïîãðàáóâàëè 50-ð³÷íîãî ì³ñöåâîãî æèòå-
ëÿ. Ïðî ³íöèäåíò ÷îëîâ³ê ïîâ³äîìèâ äî ì³ñöåâî¿ ïîë³ö³¿.

ßê ç’ÿñóâàëè ïðàâîîõîðîíö³, ïîòåðï³ëèé ïîâåðòàâñÿ äîäîìó ç äíÿ 
íàðîäæåííÿ ñâîãî òîâàðèøà, êîëè ççàäó éîãî âäàðèëè ïî ãîëîâ³. ×î-
ëîâ³ê óïàâ, îòÿìèâøèñü, âèÿâèâ â³äñóòí³ñòü ãàìàíöÿ, â ÿêîìó áóëè 
700 ãðèâåíü, äîêóìåíòè òà áàíê³âñüêà êàðòêà. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ç ðà-
õóíêó íåâ³äîì³ çíÿëè 12 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Óæèòèìè îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèìè çàõîäàìè ïðàö³âíèêè êðèì³-
íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Ìóêà÷³âñüêîãî â³ää³ëó âñòàíîâèëè îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî 
öüîãî çëî÷èíó. Íèìè âèÿâèëèñÿ äâîº ì³ñöåâèõ æèòåë³â, â³êîì 28 òà 
30 ðîê³â.

Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ìóêà÷³âñüêà ïîë³ö³ÿ ðîçñë³äóº çà ÷. 2 
ñò. 186 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, òîáòî â³äêðèòå âèêðàäåííÿ 
÷óæîãî ìàéíà, â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á. Êðàäåí³ 
ãðîø³ íàïàäíèêè âæå ïîâåðíóëè ïîòåðï³ëîìó. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ 
ó ö³é ñïðàâ³ òðèâàº, ïîâ³äîìëÿþòü ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ Çàêàð-
ïàòñüêî¿ îáëàñò³.

У рамках ґрунтовного досу-
дового розслідування, прове-
деного працівниками Слідчо-
го управління закарпатської 
поліції, у справі резонансного 
вбивства мешканця села Сту-
жиця, що на Великоберезнян-
щині, поліція отримала нові 
докази.
Ідеться про інцидент, що 

трапився 19 серпня. Тоді на 
лінію «102» закарпатської по-
ліції надійшло повідомлення 
від мешканця села Стужиця. 
Чоловік заявив до поліції про 
вбивство сина. Потерпілий 
отримав два кульові поранен-
ня: в живіт та грудну клітину; 
від отриманих ушкоджень по-
мер.
Поліцейські Великоберез-

нянщини спільно з Управ-
лінням карного розшуку та 
Слідчим управлінням ГУНП 
в Закарпатській області опера-
тивно розшукали підозрюва-
ного у злочині. Ним виявився 
59-річний сусід загиблого. Чо-
ловіка затримали.
Йому повідомили про підоз-

ру у вчиненні зло-
чину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 115 
ККУ, тобто умис-
не вбивство. Сто-
совно підозрюва-
ного судом обрано 
міру запобіжного 
заходу, він перебу-
ває під вартою.
Після скоєння 

злочину підозрю-
ваний намагався 
уникнути відповідальності, 
приховавши зброю, з якої 
стріляв. Пістолет правоохо-
ронці розшукали у лісосмузі, 
за 20 метрів від будинку підо-
зрюваного у вбивстві. Зброю 
вилучили та відіслали на екс-
пертизу.
У рамках досудового роз-

слідування 18 грудня слідчі 
відділу розкриття злочинів 
проти життя та здоров'я особи 
Слідчого управління ГУНП в 
Закарпатській області встано-
вили нові подробиці вбивства. 
Наразі вже отримано резуль-
тати балістичної експертизи 

зброї, вилученої у 59-річного 
підозрюваного.
Згідно з висновком експер-

тів, пістолет моделі «GLOCK», 
із якого вбили жителя Стужи-
ці, є вогнепальною зброєю.
На підставі отриманих до-

казів чоловікові повідомили 
про підозру за статтею 263 
Кримінального кодексу Укра-
їни (незаконне поводження з 
вогнепальною зброєю та боє-
припасами).
Досудове розслідування у 

вказаних кримінальних про-
вадженнях триває, повідомля-
ють у відділі комунікації полі-
ції Закарпатської області.

Фігурантові справи про вбивство в Стужиці 
після балістичної експертизи повідомлено 

про підозру за ще однією статтею

Трагічна автопригода, у якій 
загинула 4-річна дівчинка, а її 
мати – тяжко травмована, ста-
лася 20 грудня близько 13-ї 
години на вулиці Свободи 
у центральній частині міста 
Яремча, що на Івано-Франків-
щині.
За попередніми даними 

встановлено, що за кермом 
автомобіля «Форд Транзит» 
перебував 42-річний мешка-
нець Закарпатської області. 
Рухаючись у напрямку с. Ми-
куличин, він не впорався з ке-
руванням, виїхав на тротуар, 
де наїхав на пішоходів.
Очевидці стверджують, що 

транспортний засіб рухався 
на невисокій швидкості – при-
близно 40-50 км/год. Такі ж 
пояснення надав і водій, який 
був тверезим, однак причину 

виїзду з проїзної 
частини на тро-
туар він пояснити 
правоохоронцям 
не зміг.
Наразі за фак-

том порушення 
правил безпеки 
дорожнього руху 
або експлуатації 
транспорту осо-
бами, які керують 
транспортними 
засобами, поліція розпоча-
ла кримінальне провадження 
(ч. 2 ст. 286 ККУ). У ході слід-
ства призначено проведення 
низки експертиз, за результа-
тами яких буде встановлено 
детальні обставини та причи-
ни аварії.
Потерпілу жінку, мешканку 

с. Білі Ослави Надвірнянсько-

го району, доставлено спо-
чатку в місцеву, а відтак в об-
ласну лікарню. Їй попередньо 
діагностували закриту череп-
но-мозкову травму, забій го-
ловного мозку та інші травми, 
інформує сектор комунікації 
ГУНП в Івано-Франківській 
області.

Оперативними співробітни-
ками Держприкордонслужби 
разом із представниками На-
ціональної поліції затримано 
громадянина України, причет-
ного до організації нелегаль-
ної міграції.
У вересні цього року при-

кордонники Західного регіо-
нального управління спільно з 
поліцейськими Перечинсько-
го РВ ГУНП у Закарпатській 
області на околиці м. Перечи-
на затримали двох громадян 
Алжиру та двох – Сирії. Разом 
із групою нелегалів оператив-
ники затримали й особу, яка 
безпосередньо здійснювала 
доставку іноземців у прикор-
доння. У ході проведення 
спеціальних заходів було вста-

новлено організа-
тора протиправної 
діяльності. За цим 
фактом розпочато 
кримінальне про-
вадження за ч. 2 
ст. 332 Криміналь-
ного кодексу Укра-
їни «Незаконне пе-
реправлення осіб 
через державний 
кордон України».

18 грудня прикордонни-
кам Західного регіонального 
управління спільно з полі-
цейськими Перечинського 
відділку поліції вдалося вста-
новити місцезнаходження ор-
ганізатора незаконного пере-
міщення осіб через державний 
кордон. У подальшому право-

порушника, який переховував-
ся від правоохоронців, було 
затримано та взято під варту. 
Наразі здійснюються заходи 
щодо встановлення усіх обста-
вин та кола осіб, причетних до 
цього правопорушення, по-
відомили у прес-службі Чоп-
ського прикордонного загону.

Òðüîì ó÷àñíèêàì ðåçîíàíñíîãî ïîáèòòÿ ïðàö³âíèêà ïîë³ö³¿ ó Âå-
ëèêîìó Áåðåçíîìó çàî÷íî îãîëîøåíî ï³äîçðó â óìèñíîìó çàïîä³ÿíí³ 
òÿæêèõ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü ïðàö³âíèêó ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó. ¯õ 
îãîëîøåíî â ðîçøóê.

Ñàìå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïåðåêâàë³ô³êîâàíî ç ÷àñòèíè äðóãî¿ 
íà ÷àñòèíó 3 ñò. 345 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (óìèñíå çàïîä³-
ÿííÿ ïðàö³âíèêîâ³ ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó òÿæêîãî ò³ëåñíîãî óøêî-
äæåííÿ ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì íèì ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â. Ñàíêö³ÿ 
ñòàòò³ ïåðåäáà÷àº ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 5 äî 12 ðîê³â.

Ó ïîòåðï³ëîãî ïðàâîîõîðîíöÿ ë³êàð³ ä³àãíîñòóâàëè çàá³é òà ñòðóñ ãî-
ëîâíîãî ìîçêó. Â³í ïåðåáóâàº íà ë³êóâàíí³.

Ïîë³ö³ÿ âæå âñòàíîâèëà îñîáè òðüîõ àêòèâíèõ ó÷àñíèê³â íàïàäó íà 
ïðàâîîõîðîíöÿ. Îñê³ëüêè íàðàç³ âñ³ òðîº ïåðåõîâóþòüñÿ â³ä ñë³äñòâà, 
¿ì çàî÷íî âèíåñåíî ñë³ä÷èì ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðè-
ì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 28, ÷. 3 ñò. 345 
ÊÊÓ.

Ó ñóä ïîäàíî êëîïîòàííÿ ïðî îòðèìàííÿ äîçâîëó íà ¿õíº çàòðèìàííÿ 
òà äîñòàâêó â ñóä ³ç ìåòîþ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ïðî âçÿòòÿ âñ³õ òðüîõ 
ï³ä âàðòó.

Ïîë³ö³ÿ ïðîâîäèòü îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâ³ çàõîäè çàäëÿ âñòàíîâëåí-
íÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ âèùåâêàçàíèõ îñ³á, ïîâ³äîìëÿº â³ää³ë êîìóí³êàö³¿ 
ïîë³ö³¿ Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³.

Роман ПАНОВ

У МУКАЧЕВІ ДВІЙКО МІСЦЕВИХ УДАРИЛИ 
ПЕРЕХОЖОГО ПО ГОЛОВІ Й, ДОКИ ВІН БУВ 

БЕЗ СВІДОМОСТІ, ПОГРАБУВАЛИ

Затримано організатора незаконного
 переміщення мігрантів через держкордон

Закарпатець за кермом мікроавтобуса 
на Прикарпатті смертельно травмував 

дитину та покалічив її маму

НА БЕРЕЗНЯНЩИНІ ПОБИЛИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО
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Понеділок, 25 грудня

Вівторок, 26 грудня

1+1
07:05 Х/ф «Остання роль 
Рити»
09:15 Х/ф «Зимовий сон»
11:30 Х/ф «Чудо»
19:30, 05:30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
20:15 Х/ф «Двигун внутріш-
нього згоряння»
00:25 Х/ф «Джекі Браун»
05:15 Мультфільми

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Він, Вона і телевізор»
12:20 Т/с «Ментівські війни. 
Одеса 2»
16:00 Х/ф «Облога»
18:15 «Спецкор»
18:45 «ДжеДАІ»
19:20 Т/с «Одинак»
21:10, 23:00 Т/с «Кістки 4»
00:50 «Помста природи»
01:50 Х/ф «Камінна душа»
03:25 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45 Х/ф «Дванадцять 
місяців»
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:40, 08:40 Мультфільми
07:50 «Невідома версія. Опе-
рація «Ы»
09:30 «Академія сміху»
10:30 Х/ф «Обережно, бабу-
ся!»
12:20 Т/с «Ледарі»
20:30 Х/ф «Баламут»
22:20 Х/ф «Кар’єра Дмитра 
Горіна»
00:20 Т/с «Крах інженера 
Гаріна»
03:40 Кіноляпи
04:20 Саундтреки
05:00 Кінотрейлери

ICTV
05:10, 04:05 Скарб нації
05:20, 04:10 Еврика!
05:30 Служба розшуку дітей
05:35, 04:45 Т/с «Відділ 44»
06:20 Надзвичайні новини. 
Підсумки
07:15 Факти тижня. 100 хвилин
09:20 Спорт

09:25 Я зняв!
11:25, 13:30, 00:40 Х/ф «Сім’я-
нин»
12:45 Факти. День
14:45 Х/ф «Макс Пейн»
16:45 Х/ф «Джон Вік»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини
20:20 Т/с «Нюхач»
22:30 Х/ф «Джуніор»
02:50 Т/с «Слідчі»
04:25 Факти

Інтер
05:55 Мультфільм
06:10, 23:00 «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з 
Інтером»
10:00, 12:25 Х/ф «Екіпаж»
13:20 Концерт «Моя душа...»
16:00 «Чекай мене»
18:00, 19:00, 04:15 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20:00, 05:00 «Подробиці»
20:40 Т/с «Той, хто не спить»
00:50 Концерт «Freedom Ballet. 
Життя як танець»
03:05 «Скептик»
03:35 «Речдок»

К1
05:10 «Рецепти щастя»
05:50 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 М/с «Таємна служба 
Санта-Клауса»
09:15 «Красуні»
10:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 
90210»
12:20 Х/ф «Людина-Ельф»
14:10, 20:00 «Орел і Решка. 
Ювілейний сезон»
15:10, 21:00 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож»
16:10 «Вечірній квартал»
18:00 «Розсміши коміка»
19:00 «Орел і Решка. На краю 
світу»
22:00 «Вірю не Вірю»
23:00 «КВН»
01:40 Х/ф «12 Різдвяних 
бажань»
03:00 «Нічне життя»

Мега
06:00 Бандитська Одеса
07:50, 18:20 Прихована 
реальність
10:30 Смертельний двобій
12:20 Древній Єгипет
14:20 Земля приматів
15:20 Морські парки
19:10 Скарб.UA
21:00 Подорож на край 
всесвіту
23:00 Мандрівка у себе
00:00 Путівник неприємно-
стей
00:40 Україна: забута історія
03:10 Код доступу

Новий Канал
03:00, 01:55 Зона ночі
04:40 Абзац
06:40, 07:00 М/с «Том і Джер-
рі шоу»
06:59, 09:19 Kids Time
09:20 М/ф «Лісова братва»
11:00 Х/ф «16 кварталів»
13:00 Х/ф «Токарєв»
14:50 Х/ф «Пророк»
16:50 Хто зверху
19:00 Ревізор
21:10 Страсті за Ревізором
00:00 Х/ф «Крутий хло-
пець»
01:50 Служба розшуку дітей

СТБ
06:05, 15:25 «Все буде 
добре!»
08:05 «Все буде смачно!»
09:05 Х/ф «Небезпечно для 

життя!»
11:00 Х/ф «Дівчата»
13:00 «Битва екстрасенсів 
17»
17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
20:00, 22:45 «Хата на тата»

ТЕТ
06:00, 05:40 Корисні підказки
06:10 Байдиківка
06:35 ТЕТ Мультиранок
10:45 М/ф «Енчантімалс»
12:00 Х/ф «Доктор Дуліттл 
5»
14:00 Х/ф «Доктор Дуліттл 
4»
15:30 Х/ф «Доктор Дуліттл 
3»
17:00 Х/ф «Доктор Дуліттл»
18:30 Х/ф «Доктор Дуліттл 
2»
20:00 Одного разу під Пол-
тавою
21:00 Танька і Володька
22:00 Країна У
23:00 Казки У
00:00 Т/с «Баффі - винищу-
вачка вампірів»
01:00 Теорія зради
02:00 БарДак
02:50 Панянка-селянка
03:40 Віталька
05:20 Казка з татом

ТК Україна
06:30 Події тижня з Олегом 
Панютою
07:45, 03:10 Зірковий шлях

09:00, 04:00 Реальна містика
11:10 Х/ф «Зведені сестри»
13:20, 15:20 Т/с «Коли повер-
тається минуле»
15:00, 19:00, 02:15 Сьогодні
18:00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19:50 Т/с «Громадянин Ніхто»
00:00 Х/ф «Судна ніч»
01:45 Телемагазин
04:45 Агенти справедливості 
16+

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Легенда про 
Білосніжку»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 
09:25, 18:05, 21:00, 01:55 
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05 
Доброго ранку, Країно!
09:30 Нічна Різдвяна Літургія 
під проводом Святішого Отця 
Франциска в Базиліці святого 
Петра
12:05 Концерт «Larissa» 
Ouverture»
12:55 Різдвяне привітання і 
Апостольське благословен-
ня для Риму і цілого світу 
Святішого Отця Франциска з 
площі святого Петра у Римі
13:50 Х/ф «Святий Авгу-
стин»
17:50, 01:10 Новини. Світ
18:20, 21:30, 01:25, 02:25 
Тема дня
18:35, 01:40 Новини. Куль-
тура
19:00 До справи
19:30 Розважальна програма 
з Майклом Щуром

20:15 Війна і мир
21:50, 02:40 Новини. Спорт
22:15 Роздягалка
22:50 Д/с «Дика планета»
23:30 Розсекречена історія
00:30 Д/с «Орегонський 
путівник»
03:00 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
04:05 Т/с «Роксолана»

ZIK
06:20 «МультZIK»
06:55, 11:25, 12:55, 15:10, 
16:55, 19:10 Пестуни долі
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:10, 23:00, 04:00 «КультУ-
ра!»
10:10 «Європа у фокусі»
10:40 Перші другі з Наталією 
Влащенко
11:30, 00:55 Історична правда 
з Вахтангом Кіпіані
12:00 Доказ
12:30 «Добрий ZIK»
13:00 Перші про головне. 
День
15:15 Злий дім
16:00 Вижити в Україні
17:00 Перші про головне. 
Вечір
19:15 VOX POPULI
20:00 HARD з Влащенко
21:00 «Перші про головне»
21:35 Гра в класику з Сергієм 
Рахманіним
22:30 «В очі»
00:00 «Королева півдня»
05:20 Концерт

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30, 05:35 ТСН: «Те-
левізійна служба новин»
09:30 «Чотири весілля»
10:45 «Міняю жінку»
12:20 Х/ф «Зимовий сон»
14:20 Х/ф «Острів везіння»
16:00 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17:10 Т/с «Нескінченне кохан-
ня»
20:15 Х/ф «Діамантова рука»
22:15 Х/ф «Убити Білла»
00:25 Т/с «Діагноз»
01:25 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 13:05 «Він, Вона і 
телевізор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАІ»
11:05, 17:15 «Загублений світ»
13:25 Х/ф «Кікбоксер-2: До-
рога назад»
15:15 Х/ф «Кікбоксер-3: Мис-
тецтво війни»
19:20 Т/с «Одинак»
21:10, 23:00 Т/с «Кістки 4»
00:50 Т/с «Атлантида 2»
01:45 «Помста природи»
02:10 Х/ф «Чорна долина»
03:40 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 Мульт-
фільми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Невідома версія. За 
двома зайцями»
09:30, 02:25 «Моя правда»
10:20 Т/с «Банкірши»
12:25 Т/с «Ледарі»
14:15, 21:00 Т/с «Пуаро Агати 
Кристі»
15:15 Х/ф «Обережно, бабу-
ся!»
17:05 Х/ф «Солодка жінка»
19:00 Т/с «Комісар Рекс»
23:00 Х/ф «День весілля 
прийдеться уточнити»
00:40 Х/ф «Самий останній 
день»
03:10 «Зіркове життя»

03:50 Кіноляпи
04:30 Саундтреки
05:05 Кінотрейлери

ICTV
05:30, 20:20 Громадянська 
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні 
новини
10:15 Більше ніж правда
11:10, 17:30, 21:25 Т/с «Ню-
хач»
12:15, 13:30 Х/ф «Джуніор»
12:45, 15:45 Факти. День
15:05, 16:15 Т/с «Третього не 
дано»
16:45 Скетч-шоу «На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
22:45 Х/ф «Дитсадковий 
поліцейський»
00:55 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
02:30 Т/с «Слідчі»
03:55 Скарб нації
04:05 Еврика!
04:15 Служба розшуку дітей
04:20 Студія Вашингтон
04:25 Факти
04:45 Т/с «Відділ 44»

Інтер
05:40 Мультфільм
06:10, 23:00 «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з 
Інтером»
10:00, 12:25, 20:40 Т/с «Той, 
хто не спить»
12:50 Х/ф «Людина-амфібія»
14:50, 03:30 «Речдок»
18:00, 04:15 Ток-шоу «Сто-
сується кожного»
20:00, 02:25, 05:00 «Подро-
биці»
00:50 Х/ф «Мій улюблений 
клоун»
03:05 «Скептик 2»

К1
05:10 «Рецепти щастя»
05:50 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 М/с «Таємна служба 

Санта-Клауса»
09:15 «Красуні»
10:00 «Орел і Решка. Шопінг»
12:00, 23:00 Т/с «Секс у вели-
кому місті»
13:10, 19:00 «Орел і Решка. На 
краю світу»
14:10, 20:00 «Орел і Решка. 
Ювілейний сезон»
15:10, 21:00 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож»
16:10 Т/с «Беверлі-Хілс, 
90210»
18:00 «Розсміши коміка»
22:00 «Вірю не Вірю»
00:10 Т/с «Доктор Хаус»
02:40 «Нічне життя»

Мега
06:00, 18:50 Бандитський Київ
07:20, 01:20 Дзеркало історії
08:20 Правда життя
09:20 Смугасте життя
10:20, 16:50 Дика Бразилія
11:20 Там, де нас нема
12:20 Ризиковане життя
13:20 Брама часу
14:10, 03:40 Містична Україна
15:10, 21:40 Мистецтво вижи-
вання
16:00, 20:50 Скарби зі сховищ
17:50, 22:40 Загадки планети
19:50, 23:40 Смертельний 
двобій
00:30 Путівник неприємностей
02:20 Таємниці кримінального 
світу

Новий Канал
03:00 Зона ночі

03:20 Т/с «Татусеві дочки»
04:40 Абзац
06:40, 07:00 М/с «Том і Джеррі 
шоу»
06:59, 08:59 Kids Time
09:00 Т/с «Відчайдушні домо-
господарки»
16:00, 22:00 Пацанки. Нове 
життя
17:00 Хто зверху
19:00 Кохання на виживання
21:00 Аферисти в мережах
23:10 Вар’яти

СТБ
05:45, 15:25 «Все буде 
добре!»
07:45 «Все буде смачно!»
08:45 «Битва екстрасенсів. 
Чоловіки проти жінок»
17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
20:00, 22:45 «МастерШеф - 7»
23:20 «Один за всіх»

ТЕТ
06:00, 05:40 Корисні підказки
06:10 Байдиківка
06:35 ТЕТ Мультиранок
10:45 М/ф «Принц Єгипту»
12:00, 19:00, 02:50 Панян-
ка-селянка
13:00, 23:00 Казки У
14:00 Країна У. Новий рік
15:00, 22:00 Країна У
15:30 Віталька Новий рік
17:00, 18:00, 20:00 Одного 
разу під Полтавою
17:30, 18:30, 21:00 Танька і 

Володька
00:00 Т/с «Баффі - винищувач-
ка вампірів»
01:00 Теорія зради
02:00 БарДак
03:40 Віталька
05:20 Казка з татом

ТК Україна
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 23:00, 02:00 Сьогодні
09:30, 02:55 Зірковий шлях
11:00, 03:50 Реальна містика
13:10, 15:30, 04:45 Агенти 
справедливості 16+
16:00 Історія одного злочину 
16+
18:00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Громадянин Ніхто»
23:30 Т/с «CSI. Місце злочину»
01:30 Телемагазин

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 19:25 Д/с «Розповіді про 
Хансік»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 
09:25, 13:00, 15:00, 18:05, 
21:00, 01:55 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05 
Доброго ранку, Країно!
09:40 Д/ф «Життя і смерть у 
Гуцулії»
10:50 Т/с «Серце океану»
13:10, 14:30 Радіо. День
13:55, 22:15 Складна розмова
15:15 Фольк-music

16:45 Діти Z
17:15 М/с «Чорний Джек»
17:50, 01:10 Новини. Світ
18:20, 21:30, 01:25, 02:25 Тема 
дня
18:35, 01:40 Новини. Культура
19:00 Перший на селі
20:25 Наші гроші
21:50, 02:40 Новини. Спорт
22:50 Д/с «Дика планета»
23:30 Розсекречена історія
00:30 Д/с «Орегонський 
путівник»
03:00 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
04:05 Т/с «Роксолана»

ZIK
06:20 «МультZIK»
06:55, 12:55, 15:10, 16:55, 
19:10, 23:55 Пестуни долі
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:10, 15:15, 23:30, 04:00 
«КультУра!»
10:10 «Завтра вже сьогодні»
10:40 Злий дім
11:35 «Житлоблуд»
12:00 HARD з Влащенко
13:00 Перші про головне. День
16:00 Гра в класику з Сергієм 
Рахманіним
17:00 Перші про головне. Вечір
19:15 VOX POPULI
20:00 Zіткнення
21:00 «Перші про головне»
21:35 «Почути Україну»
23:00 «DROZDOV»
00:00 «Королева півдня»
00:55 Історична правда з 
Вахтангом Кіпіані
05:20 Концерт
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Середа, 27 грудня

Четвер, 28 грудня

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30, 05:35 ТСН: «Те-
левізійна служба новин»
09:30, 10:40 «Чотири весілля»
11:40, 12:20 Х/ф «Остання 
роль Рити»
14:10 Х/ф «Діамантова рука»
16:05 Т/с «Я знову тебе кохаю»
17:10 Т/с «Нескінченне кохан-
ня»
20:15 Х/ф «Іван Васильович 
змінює професію»
22:10 Х/ф «Убити Білла 2»
00:50 Т/с «Діагноз»
01:50 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 13:05 «Він, Вона і 
телевізор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАІ»
11:05, 17:15 «Загублений світ»
15:20 Х/ф «Тактичний напад»
19:20 Т/с «Одинак»
21:10, 23:00 Т/с «Кістки 4»
00:50 Т/с «Атлантида 2»
01:45 «Помста природи»
02:10 Х/ф «Страчені світан-
ки»
03:40 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 Мульт-
фільми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50, 02:45 «Зіркове життя»
09:30, 02:05 «Моя правда»
10:15 Т/с «Банкірши»
12:15 Т/с «Ледарі»
14:15, 21:00 Т/с «Пуаро Агати 
Кристі»
15:15 Х/ф «День весілля 
прийдеться уточнити»
17:10 Х/ф «Закоханий за 
власним бажанням»
19:00 Т/с «Комісар Рекс»

23:00 Х/ф «Бережіть чо-
ловіків!»
00:25 Х/ф «Смуга перешкод»
03:25 Кіноляпи
04:10 Саундтреки
05:00 Кінотрейлери

ICTV
05:30, 10:15 Громадянська 
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні 
новини
11:15, 17:25, 21:25 Т/с «Ню-
хач»
12:30, 13:30 Х/ф «Дитсадко-
вий поліцейський»
12:45, 15:45 Факти. День
15:10, 16:15 Скетч-шоу «На 
трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Секретний фронт
22:40 Х/ф «Стій! Бо моя 
мама буде стріляти»
00:30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
02:00 Т/с «Слідчі»
04:00 Скарб нації
04:10 Еврика!
04:20 Студія Вашингтон
04:25 Факти
04:45 Т/с «Відділ 44»

Інтер
05:40 Мультфільм
06:10, 23:00 «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з 
Інтером»
10:00, 12:25, 20:40 Т/с «Той, 
хто не спить»
12:50 Х/ф «Приходьте зав-
тра»
14:50, 03:45 «Речдок»
18:00, 19:00, 04:30 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20:00, 02:40, 05:15 «Подро-
биці»
00:50 Х/ф «Міміно»
03:20 «Скептик 2»

К1
05:10 «Рецепти щастя»
05:50 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 М/с «Таємна служба 
Санта-Клауса»
09:15 «Красуні»
10:10, 16:10 Т/с «Бевер-
лі-Хілс, 90210»
12:00, 23:00 Т/с «Секс у вели-
кому місті»
13:10, 19:00 «Орел і Решка. 
На краю світу»
14:10, 20:00 «Орел і Решка. 
Ювілейний сезон»
15:10, 21:00 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож»
18:00 «Розсміши коміка»
22:00 «Вірю не Вірю»
00:10 Т/с «Доктор Хаус»
02:40 «Нічне життя»

Мега
06:00, 03:40 Бандитська 
Одеса
07:20, 01:20 Дзеркало історії
08:20 Правда життя
09:20 Земля приматів
10:20 Морські парки
11:20 Фестивалі планети
12:20 Ризиковане життя
13:20 Брама часу
14:10 Містична Україна
15:10, 21:40 Мистецтво 
виживання
16:00, 20:50 Скарби зі схо-
вищ
16:50 Дика Бразилія
17:50, 22:40 Загадки планети
18:50 Бандитський Київ
19:50 Смертельний двобій
23:40 Людство: наша історія
00:30 Путівник неприємно-
стей
02:20 Смарт-шоу

Новий Канал
03:00, 02:55 Зона ночі
04:40 Абзац
06:40, 07:00 М/с «Том і Джер-
рі шоу»
06:59, 08:59 Kids Time

09:00 Т/с «Відчайдушні домо-
господарки»
16:00, 22:10 Пацанки. Нове 
життя
17:00 Хто зверху
19:00 Вар’яти
21:00 Аферисти в мережах
23:10 Зоряні яйця
02:50 Служба розшуку дітей

СТБ
06:45, 15:25 «Все буде 
добре!»
08:45 «Битва екстрасенсів. 
Чоловіки проти жінок»
17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
20:00 «МастерШеф - 7. Фінал. 
Оголошення переможця»
22:45 «МастерШеф - 7. Неві-
дома версія»
23:10 «Один за всіх»

ТЕТ
06:00, 05:40 Корисні підказки
06:10 Байдиківка
06:35 ТЕТ Мультиранок
10:45 Х/ф «Розумна селян-
ська донька»
12:00, 19:00, 02:50 Панян-
ка-селянка
13:00, 23:00 Казки У
14:00 Країна У. Новий рік
15:00, 22:00 Країна У
15:30 Віталька Новий рік
17:00, 18:00, 20:00 Одного 
разу під Полтавою
17:30, 18:30, 21:00 Танька і 
Володька
00:00 Т/с «Баффі - винищу-
вачка вампірів»
01:00 Теорія зради
02:00 БарДак
03:40 Віталька
05:20 Казка з татом

ТК Україна
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 23:00, 02:00 Сьогодні
09:30, 02:55 Зірковий шлях

11:00, 03:50 Реальна містика
13:10, 15:30, 04:45 Агенти 
справедливості 16+
16:00 Історія одного злочину 
16+
18:00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Громадянин Ніхто»
23:30 Т/с «CSI. Місце зло-
чину»
01:30 Телемагазин

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 19:25 Д/с «Розповіді 
про Хансік»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 
09:25, 13:00, 15:00, 18:05, 
21:00, 01:55 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05 
Доброго ранку, Країно!
09:40 Країна на смак
11:55 Д/с «Скарби та смер-
тельні таємниці морів»
13:10 Радіо. День
13:55 Наші гроші
14:30 52 вікенди
15:15 До справи
15:50 Твій дім
16:45 М/с «Чорний Джек»
17:50, 01:10 Новини. Світ
18:20, 21:30, 01:25, 02:25 
Тема дня
18:35, 01:40 Новини. Куль-
тура
19:00, 23:30 Культурна афіша 
здорової людини

20:25 Слідство. Інфо
21:50, 02:40 Новини. Спорт
22:15 Світло
23:25 Мегалот
00:00 Розсекречена історія
03:00 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
04:05 Т/с «Роксолана»

ZIK
06:20 «МультZIK»
06:55, 12:55, 15:10, 16:55, 
19:10 Пестуни долі
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:10, 15:15, 23:00, 04:00 
«КультУра!»
10:10 «Почути Україну»
11:30 «DROZDOV»
12:00 Zіткнення
13:00 Перші про головне. 
День
16:00 «Добрий ZIK»
16:30 «Стежками війни»
17:00 Перші про головне. 
Вечір
19:15 VOX POPULI
20:00 HARD з Влащенко
21:00 «Перші про головне»
21:35 Вижити в Україні
22:30 Доказ
00:00 «Королева півдня»
00:55 Історична правда з 
Вахтангом Кіпіані
05:20 Концерт

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30, 05:30 ТСН: «Те-
левізійна служба новин»
09:30 «Чотири весілля»
10:45, 12:20 «Міняю жінку»
13:45 Х/ф «Іван Васильович 
змінює професію»
15:45 Т/с «Я знову тебе 
кохаю»
17:10 Т/с «Нескінченне 
кохання»
20:15 Х/ф «Операція «И» та 
інші пригоди шурика»
22:10 Х/ф «Кримінальне 
чтиво»
01:10 Т/с «Діагноз»
02:10 Т/с «Сила кохання 
Феріхи»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 13:05 «Він, Вона і 
телевізор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАІ»
11:05, 17:15 «Загублений 
світ»
14:55 Х/ф «Облога»
19:20 Т/с «Одинак»
21:15, 23:05 Т/с «Кістки 4»
00:55 Т/с «Атлантида 2»
01:50 «Помста природи»
02:15 Х/ф «легенда про 
княгиню Ольгу»
03:20 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 Мульт-
фільми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50, 02:55 «Зіркове життя»
09:30, 02:15 «Моя правда»
10:15 Т/с «Банкірши»
12:15 Т/с «Ледарі»
14:15, 21:00 Т/с «Пуаро Агати 
Кристі»
15:15 Х/ф «Приходьте 
завтра»
17:10 Х/ф «Баламут»
19:00 Т/с «Комісар Рекс»

23:00 Х/ф «Сім няньок»
00:30 Х/ф «Зовсім пропа-
щий»
03:35 Кіноляпи
04:25 Саундтреки
05:05 Кінотрейлери

ICTV
05:30 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні 
новини
10:15 Секретний фронт
11:15, 17:35, 21:25 Т/с «Ню-
хач»
12:25, 13:30 Х/ф «Стій! Бо 
моя мама буде стріляти»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:15 Скетч-шоу «На 
трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Інсайдер
22:55 Х/ф «Брехун, брехун»
00:40 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус»
02:10 Т/с «Слідчі»
03:50 Скарб нації
04:00 Еврика!
04:15 Служба розшуку дітей
04:20 Студія Вашингтон
04:25 Факти
04:45 Т/с «Відділ 44»

Інтер
05:55 Мультфільм
06:10, 23:00 «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з 
Інтером»
10:10, 12:25, 20:40 Т/с «Той, 
хто не спить»
13:00 Х/ф «Три плюс два»
14:50, 03:40 «Речдок»
18:00, 19:00, 04:25 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20:00, 02:30, 05:10 «Подро-
биці»
00:50 Х/ф «Рецепт її моло-
дості»
03:10 «Скептик 2»

К1
05:00 «Рецепти щастя»
05:50 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 М/с «Таємна служба 
Санта-Клауса»
09:15 «Красуні»
10:10 Т/с «Беверлі-Хілс, 
90210»
12:00, 23:00 Т/с «Секс у вели-
кому місті»
13:10, 19:00 «Орел і Решка. 
На краю світу»
14:10, 20:00 «Орел і Решка. 
Ювілейний сезон»
15:10, 21:00 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож»
16:15 «Вечірній квартал»
18:00 «Розсміши коміка»
22:00 «Вірю не Вірю»
00:10 Т/с «Доктор Хаус»
02:40 «Нічне життя»

Мега
06:00, 18:50 Бандитський 
Київ
07:20, 01:20 Дзеркало історії
08:20, 02:20 Правда життя
09:20 Земля приматів
10:20 Морські парки
11:20 Фестивалі планети
12:20 Код доступу
13:20 Брама часу
14:10 Містична Україна
15:10, 21:40 Мистецтво 
виживання
16:00, 20:50 Скарби зі схо-
вищ
16:50 Дика Бразилія
17:50, 22:40 Загадки планети
19:50 Смертельний двобій
23:40 Кібервійни
00:30 Путівник неприємно-
стей
03:40 Війна всередині нас

Новий Канал
03:00, 02:50 Зона ночі
04:40 Абзац
06:40, 07:00 М/с «Том і Джер-
рі шоу»
06:59, 08:59 Kids Time
09:00 Т/с «Відчайдушні домо-
господарки»

16:00, 22:00 Пацанки. Нове 
життя
17:00 Хто зверху
19:00 Зоряні яйця
21:00 Аферисти в мережах
23:00 Кохання на виживання
02:45 Служба розшуку дітей

СТБ
06:45, 15:25 «Все буде 
добре!»
08:45 «Битва екстрасенсів. 
Чоловіки проти жінок»
17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
20:00 «Зважені та щасливі - 
7. Фінал»
22:45 «Зважені та щасливі - 
7. Оголошення переможця»
00:40 «Один за всіх»

ТЕТ
06:00, 05:40 Корисні підказки
06:10 Байдиківка
06:35 ТЕТ Мультиранок
10:45 Х/ф «Гіббі»
12:00, 19:00, 02:50 Панян-
ка-селянка
13:00, 23:00 Казки У
14:00, 22:00 Країна У. Новий 
рік
15:00 Країна У
15:30 Віталька Новий рік
17:00, 18:00, 20:00 Одного 
разу під Полтавою
17:30, 18:30, 21:00 Танька і 
Володька
00:00 Т/с «Баффі - винищу-
вачка вампірів»
01:00 Теорія зради
02:00 БарДак
03:40 Віталька
05:20 Казка з татом

ТК Україна
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 23:00, 02:00 Сьогодні
09:30, 02:55 Зірковий шлях
11:00, 03:50 Реальна містика
13:10, 15:30, 04:45 Агенти 
справедливості 16+

16:00 Історія одного злочину 
16+
18:00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Громадянин Ніхто»
23:30 Т/с «CSI. Місце зло-
чину»
01:30 Телемагазин

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 17:15 М/с «Чорний 
Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 
09:25, 13:00, 15:00, 18:05, 
21:00, 01:55 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05 
Доброго ранку, Країно!
09:40 Країна на смак
10:50 Д/с «Скарби та смер-
тельні таємниці морів»
13:10, 14:30 Радіо. День
13:55 Слідство. Інфо
15:15 Надвечір’я. Долі
17:50, 01:10 Новини. Світ
18:20, 21:30, 01:25, 02:25 
Тема дня
18:35, 01:40 Новини. Куль-
тура
19:00 #ВУКРАЇНІ
19:25 Д/с «Розповіді про 
Хансік»
20:25 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
21:50, 02:40 Новини. Спорт
22:15 Книга.ua
22:50 Д/с «Дика планета»
23:30 Розсекречена історія

00:30 Д/с «Орегонський 
путівник»
03:00 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
04:05 Т/с «Роксолана»

ZIK
06:20 «МультZIK»
06:55, 12:55, 15:10, 16:55, 
19:10, 21:30, 23:55 Пестуни 
долі
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:10, 15:15, 04:00 «КультУ-
ра!»
10:10 Вижити в Україні
11:05, 20:00 Zіткнення
12:00 HARD з Влащенко
13:00 Перші про головне. 
День
17:00 Перші про головне. 
Вечір
19:15 VOX POPULI
21:00 «Перші про головне»
21:35 «Прямим текстом»
23:00 Перші другі з Наталією 
Влащенко
00:00 «Королева півдня»
00:55 Історична правда з 
Вахтангом Кіпіані
05:20 Концерт
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1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
16:45, 19:30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
09:30 «Чотири весілля»
10:45, 12:20 «Міняю жінку»
13:45 Х/ф «Операція «И» та 
інші пригоди шурика»
15:45 Т/с «Я знову тебе 
кохаю»
17:10 Т/с «Нескінченне 
кохання»
20:15 «Ліга сміху 2017»
22:20 «Вечірній Київ 2017»
00:25 Х/ф «Чотири кімнати»
02:20 Т/с «Діагноз»
05:40 Мультфільми

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 13:05 «Він, Вона і 
телевізор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАІ»
11:05, 17:15 «Загублений 
світ»
15:20 Х/ф «Земний Апо-
каліпсис»
19:20 Х/ф «Горець: Джере-
ло»
21:20 Х/ф «Загнаний»
23:10 «Змішані єдиноборства. 
UFC»
01:45 «Помста природи»
02:10 Х/ф «легенда про 
княгиню Ольгу»
03:20 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 Мульт-
фільми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Зіркове життя»
09:30 Т/с «Банкірши»
11:35 Т/с «Ледарі»
14:30, 21:00 Т/с «Пуаро Агати 
Кристі»
15:30 Х/ф «Золоте теля»
19:00 Т/с «Комісар Рекс»
23:00 Х/ф «31 червня»

01:30 Х/ф «Звільнення на 
берег»
03:05 Кіноляпи
04:00 Саундтреки
04:55 Кінотрейлери

ICTV
05:30 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні 
новини
10:15 Інсайдер
11:15, 17:20 Т/с «Нюхач»
12:25, 13:30 Х/ф «Брехун, 
брехун»
12:45, 15:45 Факти. День
14:40, 16:15, 00:25 Скетч-шоу 
«На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Антизомбі
21:25 Дизель-шоу
00:45 Х/ф «Близнюки»
02:35 Факти
02:55 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус»
04:15 Т/с «Слідчі»

Інтер
05:50 Мультфільм
06:10 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з 
Інтером»
10:20, 12:25 Т/с «Той, хто не 
спить»
13:10 Х/ф «Карнавальна 
ніч»
14:50 «Речдок»
18:00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00, 01:55 «Подробиці»
20:30 Х/ф «Джентльмени 
удачі»
22:20 Т/с «Бюро легенд 2»
02:25 Х/ф «Ніч питань»
04:00 Х/ф «Принцеса 
цирку»

К1
05:00 «Рецепти щастя»
05:50 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 М/с «Таємна служба 
Санта-Клауса»
09:15 «Красуні»
10:00 «Орел і Решка. Шопінг»
13:10, 19:00 «Орел і Решка. 
На краю світу»
14:10, 20:00 «Орел і Решка. 
Ювілейний сезон»
15:10, 21:00 «Орел і Решка. 
Навколосвітня подорож»
16:15 «Вечірній квартал»
18:00, 01:45 «Розсміши 
коміка»
22:00 «Вірю не Вірю»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
02:30 «Нічне життя»

Мега
06:00, 18:50 Бандитська 
Одеса
07:20, 00:30 Дзеркало історії
08:20 Правда життя
09:20 Земля приматів
10:20 Морські парки
11:20 Фестивалі планети
12:20 Код доступу
13:20 Брама часу
14:10, 01:20 Містична Україна
15:10, 21:40 Мистецтво 
виживання
16:00, 20:50 Скарби зі схо-
вищ
16:50 Жирафи: вартові 
савани
17:50, 22:40 Загадки планети
19:50 Людство: наша історія
23:40 Бойові сили
03:40 Скептик

Новий Канал
03:00, 02:10 Зона ночі
03:25 Абзац
05:09, 06:19 Kids Time
05:10 М/с «Том і Джеррі шоу»
06:20, 21:40 Кохання на 
виживання
08:20 Пацанки. Нове життя
16:20, 19:00 Топ-модель 
по-українськи

23:40 Х/ф «Спокуса»
02:00 Служба розшуку дітей

СТБ
06:50 Х/ф «Джентльмени 
удачі»
08:35 Х/ф «Кавказька по-
лонянка, або Нові пригоди 
Шурика»
10:10 Х/ф «Службовий 
роман»
13:25 Х/ф «Іронія долі, або 
З легкою парою!»
17:30 «Вiкна-Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»
19:55 Х/ф «Шлях крізь 
сніги»
22:00 «Вікна. Підсумки року»

ТЕТ
06:00, 05:40 Корисні підказки
06:10 Байдиківка
06:35 ТЕТ Мультиранок
10:45 Х/ф «Бременські 
музиканти»
12:00, 19:00, 02:50 Панян-
ка-селянка
13:00 Казки У
14:00 Країна У. Новий рік
15:00 Країна У
15:30 Віталька Новий рік
17:00, 18:00, 20:00 Одного 
разу під Полтавою
17:30, 18:30 Танька і Володь-
ка
21:00 Х/ф «Великий друж-
ній велетень»
23:00 Х/ф «Хочу як Брід-
жет»
01:00 Теорія зради
02:00 БарДак
03:40 Віталька
05:20 Казка з татом

ТК Україна
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 23:00, 04:15 Сьогодні
09:30, 05:45 Зірковий шлях
11:00, 02:20, 04:55 Реальна 
містика
13:10, 15:30 Агенти справед-

ливості 16+
16:00 Історія одного злочину 
16+
18:00 Т/с «Лікар Ковальчук»
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Громадянин Ніхто»
23:20 Слідами
00:00 Т/с «CSI. Місце зло-
чину»
01:50 Телемагазин

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Легенда про 
Білосніжку»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 
09:25, 13:00, 15:00, 18:05, 
21:00, 01:55 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05 
Доброго ранку, Країно!
09:40 Країна на смак
10:50 Д/с «Скарби та смер-
тельні таємниці морів»
13:10, 14:30 Радіо. День
13:55 «Схеми» з Наталією 
Седлецькою
15:15 Світло
16:45 М/с «Чорний Джек»
17:50, 01:10 Новини. Світ
18:20, 21:30, 01:25, 02:25 
Тема дня
18:35, 01:40 Новини. Куль-
тура
19:00 Твій дім
19:25 Д/с «Розповіді про 
Хансік»
19:55, 22:50 Д/с «Дика пла-

нета»
20:25 Перша шпальта
21:50, 02:40 Новини. Спорт
22:15 ЧереЩур (Late night 
show)
23:30 Розсекречена історія
00:30 Д/с «Орегонський 
путівник»
03:00 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
04:05 Т/с «Роксолана»

ZIK
06:20 «МультZIK»
06:55, 12:55, 15:10, 16:55, 
19:10 Пестуни долі
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:15, 15:15, 03:00 «КультУ-
ра!»
10:40 «Прямим текстом»
12:00 Zіткнення
13:00 Перші про головне. 
День
16:05 Перші другі з Наталією 
Влащенко
17:00 Перші про головне. 
Вечір
19:15 VOX POPULI
20:00 FACE 2 FACE з Тетя-
ною Даниленко
21:00 «Перші про головне»
21:30 «Народ проти!»
00:30 Історична правда з 
Вахтангом Кіпіані
02:00 Концерт
04:40 Художній фільм

1+1
06:45, 19:30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
07:30, 23:20 «Світське життя»
08:30 Х/ф «Дівчина з пер-
сиками»
12:10 Х/ф «Двигун внутріш-
нього згоряння»
16:30 «Вечірній квартал 
2017»
18:30 «Розсміши коміка 2017»
20:10 Х/ф «Три горішки для 
Попелюшки»
21:55 «Концерт «Monatik. 
Вітамін D»
00:20 «Світське життя. Но-
ворічний карнавал 2017»
04:20 Х/ф «Чотири кімнати»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Бушидо
09:00 «Цілком таємно»
10:00 «Загублений світ»
13:00 Т/с «Ментівські війни. 
Одеса 2»
17:00 Х/ф «Загнаний»
18:50 Х/ф «У тилу ворога 2: 
Вісь зла»
20:45 Х/ф «У тилу ворога: 
Колумбія»
22:35 Х/ф «Біжи не озира-
ючись»
00:50 «Помста природи»
02:15 Х/ф «Чотири листи 
фанери»
03:35 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 Мульт-
фільми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Своя роль»
09:30 «Невідома версія. 
Джентльмени удачі»
10:20 Х/ф «Пригоди жовтої 
валізки»
12:00 Х/ф «Мамо, я льотчи-
ка люблю»
13:50 Х/ф «Казка про жінку 

та чоловікові»
15:25 Х/ф «Ялинка, кролик 
і папуга»
17:15 Х/ф «Сім днів до 
весілля»
19:10 Х/ф «Королева бензо-
колонки 2»
21:00 Т/с «Два капітани»
05:10 Кіноляпи
05:25 Саундтреки
05:35 Кінотрейлери

ICTV
06:00 Скарб нації
06:10 Еврика!
06:15 Факти
06:35 Більше ніж правда
08:05 Я зняв!
09:50 Дизель-шоу
11:00 Особливості національ-
ної роботи
12:45 Факти. День
13:00 Скетч-шоу «На трьох»
15:00 М/ф «Як упіймати 
перо Жар-Птиці»
16:10 М/ф «Три богатирі на 
далеких берегах»
17:20 М/ф «Три богатирі і 
Шамаханська цариця»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини. 
Підсумки
20:00 М/ф «Іван Царевич і 
Сірий Вовк»
21:35 М/ф «Іван Царевич і 
Сірий Вовк-2»
22:50 Х/ф «Тупий і ще 
тупіший»
00:40 Х/ф «Тупий і ще тупі-
ший-2»
02:20 Х/ф «Близнюки»
04:00 Труба містера Сосиски

Інтер
06:35 Мультфільм
07:20, 20:00, 02:00, 05:25 
«Подробиці»
08:10 «Удалий проект»
09:10 Х/ф «Три плюс два»
11:00 Х/ф «Шукайте жінку»
14:00 Х/ф «За двома зай-

цями»
16:10 Х/ф «Заміж у Новий 
рік»
18:10, 20:30 Х/ф «Службо-
вий роман»
22:00 Х/ф «Наречена на 
замовлення»
00:10 Х/ф «Ніч закритих 
дверей»
02:30 Х/ф «Дівчина з гіта-
рою»
03:55 Х/ф «Висота»

К1
05:00 «Рецепти щастя»
05:50 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 М/с «Таємна служба 
Санта-Клауса»
09:20 М/ф «Таємна місія 
Санти»
11:00 Х/ф «Мій друг Дід 
Мороз»
12:40 «Ух ти show»
14:10 «Орел і Решка. Шопінг»
15:10 «Орел і Решка»
22:10 «Їже, я люблю тебе!»
00:10 Х/ф «Машина часу в 
джакузі»
02:00 «Нічне життя»

Мега
06:00 Бандитський Київ
08:00 Прихована реальність
09:00 Там, де нас нема
10:00 Кібервійни
11:00 Бойові сили
13:40 Морські парки
14:20 Берег Африки
15:20 Дика Канада
16:30 Фестивалі планети
17:30 Ролан Биков
18:30 Юрій Нікулін
19:20 Два Миронових
20:10 Мерилін Монро
21:00 Фабрика погоди
00:50 Ілюзії сучасності
04:30 Містична Україна

Новий Канал
03:00 Зона ночі
05:09, 06:09 Kids Time
05:10 М/с «Лунтик і його 
друзі»
06:10 Пацанки. Нове життя
07:10 Ревізор
09:20 Страсті за Ревізором
12:10 Топ-модель по-україн-
ськи
14:50 Вар’яти
16:50 Зоряні яйця
18:50 Х/ф «Попелюшка»
21:00 Х/ф «Історія Попе-
люшки»
23:00 Х/ф «Історія Попе-
люшки 3»
00:50 Х/ф «Спокуса»

СТБ
06:10 Х/ф «Джентльмени 
удачі»
08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
10:20 Х/ф «Діамантова 
рука»
12:20 Х/ф «Іван Васильович 
змінює професію»
14:15 Х/ф «Операція «И» та 
інші пригоди Шурика»
16:15 Х/ф «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 8. Га-
ла-концерт. Оголошення 
переможця»
23:10 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

ТЕТ
06:00, 05:40 Корисні підказки
06:10 Байдиківка
06:35 ТЕТ Мультиранок
10:45 М/ф «Зачарований 
будинок»
12:15, 02:50 Віталька Новий 
рік
14:00 Казки У
16:00 Х/ф «Хочу як Бріджет»
18:00 Х/ф «Великий друж-
ній велетень»
20:00 М/ф «Святкові історії 
від Шрека, Панди та друзів 
з Мадагаскару»

22:30 Країна У. Новий рік
00:30 Х/ф «Сватання на 
Гончарівці»
02:00 БарДак
05:20 Казка з татом

ТК Україна
07:00, 15:00, 19:00, 02:30 
Сьогодні
07:15, 15:20 Т/с «Громадянин 
Ніхто»
16:15, 19:40 Т/с «Мама для 
Снігурки»
21:00 Новорічне Шоу Братів 
Шумахерів
01:00 Реальна містика
02:00 Телемагазин
03:10 Т/с «CSI. Місце зло-
чину»
05:50 Зірковий шлях

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Легенда про 
Білосніжку»
06:30, 07:10, 08:05, 09:10 
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00, 
01:10 Новини
09:40 Країна на смак
10:30 Діти Z
11:00 Фольк-music. Діти
11:50 Лайфхак українською
12:05 Хто в домі хазяїн?
12:55 Х/ф «Маленька Фадет-
та»
15:05 Д/с «Смак Дзяннаня»
15:40 Х/ф «Червоний колір 

Бразилії»
19:55, 22:05 Д/с «Дика пла-
нета»
20:25 Роздягалка
21:35 Д/с «Супервідчуття»
22:35 Війна і мир
23:25 Мегалот
23:30 Надвечір’я. Долі
01:35 Світло
02:30 Фольк-music
03:35 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
04:05 Т/с «Роксолана»

ZIK
06:20 «МультZIK»
06:55, 10:55, 19:55 Пестуни 
долі
07:00 Перші про головне. 
Вечір
08:45, 20:00 FACE 2 FACE з 
Тетяною Даниленко
09:40, 04:40 Художній фільм
11:00 Злий дім
12:00 «Народ проти!»
15:10 Вижити в Україні
16:00 «Стежками війни»
16:30 «Прямим текстом»
17:55 Перші другі з Наталією 
Влащенко
18:45 Доказ
19:25 Слідство. Інфо
21:00 «Перші про головне. 
Деталі»
22:00, 00:00 Історична прав-
да з Вахтангом Кіпіані
23:30, 03:00 «КультУра!»
02:00 Концерт
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1+1
06:00, 19:30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»
06:55 Мультфільми
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша і ведмідь»
09:50 «Світ навиворіт»
11:10 Х/ф «Дівчата»
13:10 Х/ф «Три горішки для 
Попелюшки»
15:00 Х/ф «Сам удома»
17:00 Х/ф «Сам удома - 2»
20:15, 00:00 «Новорічний 
вечірній квартал 2017»
23:55 «Новорічне привітання 
з новим 2018 роком»
00:15 «Новорічний вечірній 
квартал 2016»
03:30 «Міс Україна 2017»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Бокс
09:10 «Новорічне Шалене 
відео по-українськи»
10:50 Т/с «Терра Нова»
14:15 Х/ф «У тилу ворога 2: 
Вісь зла»
16:10 Х/ф «У тилу ворога: 
Колумбія»
18:00 «Він, Вона і телевізор 
2»
20:10 Т/с «Разом назавжди»
23:50 Новорічний виступ 
Президента України
00:00 «Новий рік 2012. Диско-
тека 90-х»
01:50 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 Мульт-
фільми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Своя роль»
09:30 «Академія сміху»

10:25 «Невідома версія. Іван 
Васильович змінює про-
фесію»
11:15 Х/ф «Снігова коро-
лева»
13:00 Х/ф «Шукайте жінку»
16:00 Т/с «Пуаро Агати 
Кристі»
23:00 «Новорічне Криве 
дзеркало»
02:00 «Новорічний жарт з...»
05:00 «Михайло Євдокімов. 
Вибране»
05:25 Саундтреки
05:35 Кінотрейлери

ICTV
05:35 Скарб нації
05:45 Еврика!
05:55 Факти
06:25 Більше ніж правда
08:00 Я зняв!
08:50 М/ф «Пригоди Пад-
дінгтона»
10:25 М/ф «Монстри проти 
прибульців»
12:00, 13:00 М/ф «Як упійма-
ти перо Жар-Птиці»
12:45 Факти. День
13:25 М/ф «Три богатирі на 
далеких берегах»
14:35 М/ф «Три богатирі і 
Шамаханська цариця»
15:55 М/ф «Іван Царевич і 
Сірий Вовк»
17:30 М/ф «Іван Царевич і 
Сірий Вовк-2»
18:45 Факти тижня. 60 хвилин
19:50, 00:00 Дизель-шоу. 
Новорічний концерт
23:55 Поздоровлення Новим 
Роком Президента України 
Петра Порошенка
00:30 Х/ф «Тупий і ще 
тупіший»
02:15 Х/ф «Тупий і ще тупі-
ший-2»
04:00 Труба містера Сосиски

Інтер
05:55 Мультфільм
06:25 Х/ф «Снігурку викли-
кали?»
07:55 Х/ф «Карнавальна 
ніч»
09:20 «Готуємо разом»
10:20, 11:20 «Орел і решка. 
Зірки»
12:20 Х/ф «Пес Барбос і 
незвичайний крос»
12:45 Х/ф «Самогонники»
13:00 Х/ф «Джентльмени 
удачі»
14:50 Х/ф «Службовий 
роман»
18:00, 20:30 Х/ф «Іронія 
долі, або З легкою парою!»
20:00 «Подробиці»
22:30, 00:00 «На ІНТЕРі - 
Головна ялинка країни»
23:55 Новорічне привітання 
Президента України Петра 
Порошенко
01:45 «Новорічний вогник. 
Повір у мрію»
04:20 Х/ф «За двома зай-
цями»

К1
05:10 «Рецепти щастя»
05:50 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 М/с «Таємна служба 
Санта-Клауса»
09:15 «Мультфільми»
11:00 М/ф «Таємна місія 
Санти»
12:20 Х/ф «Мій друг Дід 
Мороз»
14:00 Х/ф «Дитина напро-
кат»
16:00 «Ух ти show»
17:00 «Орел і Решка»
00:00 Х/ф «Блеф»
02:10 «Вечірній квартал»
03:20 «Розсміши коміка»

Мега
06:00 Бандитська Одеса
06:30 Ролан Биков
07:20 Юрій Нікулін
08:10 Два Миронових
09:00 Мерилін Монро
09:50 Бойові сили
11:30, 21:00 Цікаво.com
14:20 Дика Шрі-Ланка
17:20 Фестивалі планети
18:20 Там, де нас нема
19:20 Скарб.UA
00:00 Містична Україна
01:40 Телеформат

Новий Канал
03:05 Зона ночі
06:00 Т/с «Татусеві дочки»
07:00 Топ-модель по-україн-
ськи
09:49, 11:39 Kids Time
09:50 М/ф «Геркулес»
11:40 М/ф «Красуня та чудо-
висько»
13:40 Х/ф «Щоденники 
принцеси»
15:50 Х/ф «Щоденники 
принцеси 2: Королівські 
заручини»
18:00 М/ф «Заплутана 
історія»
20:00 М/ф «Крижане серце»
22:00 Х/ф «Чаклунка»
00:00 Зоряні яйця

СТБ
05:45 «Хата на тата»
09:00 «Все буде смачно!»
10:00 «Караоке на Майдані»
11:00 Х/ф «Москва сльозам 
не вірить»
14:00 Х/ф «Рецепт кохання»
17:55 Х/ф «Іронія долі, або 
З легкою парою!»
21:50, 00:00 Т/с «Коли ми 
вдома. Нова історія»
23:50 «Новорічне привітання 
Президента України П.Поро-

шенка»
23:55 «З Новим Роком!»
01:00 «Х-Фактор - 8. Га-
ла-концерт. Оголошення 
переможця»

ТЕТ
06:00, 05:40 Корисні підказки
06:10 Байдиківка
06:35 ТЕТ Мультиранок
10:45 М/ф «Барбі. Магія 
дельфінів»
12:00 Віталька Новий рік
14:00 Казки У
16:00 Країна У. Новий рік
18:00 Танька і Володька
21:00 Одного разу під Пол-
тавою
02:00 #кращийконцертроку
03:30 Віталька Новий рік
05:20 Казка з татом

ТК Україна
06:50, 06:50, 19:00, 04:00 
Сьогодні
07:45 Зірковий шлях
09:00, 04:45 Великий Но-
ворічний Концерт
11:10 Т/с «Мама для Снігур-
ки»
15:00 Новорічне Шоу Братів 
Шумахерів
20:00 Велика Новорічна 
пригода
23:55 Привітання Президента 
України Петра Порошенка з 
Новим роком!
00:10 Концерт. Музична 
платформа
02:10 Аліса в країні чудес. 
Мюзикл

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Легенда про 
Білосніжку»
06:30, 07:10, 08:05, 09:10 
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00 
Новини
09:40 Х/ф «Милий друг»
12:10 Перший на селі
13:00 Фольк-music. З Новим 
роком!
15:10 Країна на смак
20:00, 03:40 Концертна про-
грама «UA:МУЗИКА»
22:15 ЧереЩур (Late night 
show)
23:50 Новорічне привітання 
Президента України
00:00 Фольк-music. Новоріч-
ний випуск
01:10 Концертна програма 
«Пісні від ЧереЩур»
01:45 Триб’ют-концерт гурту 
«Брати Гадюкіни» «Я вернув-
ся домів»
04:30 ТНМК та Оркестр Сло-
божанський

ZIK
06:20 «МультZIK»
06:55, 09:40 Пестуни долі
07:00 «Перші про головне. 
Деталі»
08:00 Злий дім
09:00 «Євромакс»
09:25 «Shift. Життя в цифрі»
09:45 «Стежками війни»
10:20, 17:10 Вижити в Україні
11:00 «Добрий ZIK»
11:30 «Житлоблуд»
12:00 «Народ проти!»
15:10 Доказ
15:40 FACE 2 FACE з Тетя-
ною Даниленко
16:40 «КультУра!»
18:00 НОВОРІЧНИЙ МАРА-
ФОН
03:00 Історична правда з 
Вахтангом Кіпіані
05:20 Концерт
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Україна планує суттєво 
збільшити частку відновлю-
ваної енергетики. Та чи мож-
ливо цього досягнути, про-
довжуючи фінансувати стару 
брудну олігархічну енергетику 
минулого?
Вугільна енергетика стано-

вить близько 40% світового 
обсягу виробництва електрое-
нергії і є найбільшим емітен-
том вуглецю і забруднювачем 
повітря. Вона спричинює змі-
ни клімату, погіршує здоров’я 
людей та загрожує їхньому 
життю.
За даними Всесвітньої ор-

ганізації охорони здоров’я, 
Україна посідає перше міс-
це в світі за рівнем смертно-
сті від забруднення повітря з 
показниками 120 смертей на 
100 тис. населення.
У середньому сектор що-

річно спричинює близько 
23 тис. передчасних смертей у 
країнах ЄС. А річні витрати в 
регіоні на здоров’я, пов’язані з 
роботою брудної галузі, як по-
казав 2013 рік, можуть сягати 
близько 62,3 млрд євро.
Попри те галузь десятиліття-

ми отримує значну підтримку, 
яку споживачі сплачують поза 
рахунками. Наприклад, Поль-
ща, за даними «WiseEuropa», 
з 1990 по 2016 рік витратила 
на вугільний сектор близь-
ко €53,5 млрд (у середньому 
€2 млрд на рік).
Якщо враховувати додатко-

во приховані витрати, пов'я-
зані з погіршенням здоров'я 
та екології, ця сума досягає 
€460,6 млрд. Виходить, ко-
жен поляк у середньому 
протягом останніх 26 років 
сплачував €446 щорічно на 

підтримку вугільної галузі.
За даними МВФ, у 2015 році 

вугільна енергетика отрима-
ла $3,147 трлн підтримки зі 
загального обсягу глобаль-
них енергетичних субсидій 
$5,3 трлн. Відмова від та-
ких субсидій дала б можли-
вість у 2015 році зекономити 
$2,9 трлн, що становить 3,6% 
світового ВВП, зменшити ви-
киди вуглецю на 20% та ско-
ротити смертність населення 
через забруднення повітря 
вдвічі.
Україна мала найбільшу в 

світі частку вугільних субси-
дій у ВВП країни в 2015 році. 
За даними звіту «Енергетичні 
субсидії в Україні», на заходи 
підтримки у вугільному сек-
торі України було виділено 
12,998 млрд грн в 2012 році, 
15,290 млрд грн – у 2013 році, 
9,4 млрд грн – у 2014 році.
Такі фінансові вливання не 

враховані в тарифах на вугіль-
ну електроенергію, тому на 
перший погляд може здавати-
ся, що вартість електроенергії 
вугільної галузі України де-
шевша, наприклад, за вартість 
електроенергії з відновлюва-
них джерел (ВДЕ).
Проте значна частина витрат 

вугільної енергетики прихована 
через величезні дотації з бюдже-
ту, які однаково нам доводиться 
сплачувати через податки.
Крім того, ми платимо за 

екологічний вплив, який здій-
снюють вугільні ТЕС на на-
вколишнє середовище, вже не 
кажучи про вплив на здоров’я. 
Ці механізми субсидіювання у 
нашій державі є непрозорими 
і містять корупційну складову. 
Через зношеність своїх ос-

новних фондів галузь вимива-
тиме з бюджету (або в рамках 
тарифу) дедалі більший обсяг 
коштів на реконструкцію за-
старілого обладнання.
А враховуючи вимоги Націо-

нального плану зі зменшен-
ня викидів в атмосферу, який 
набуде чинності вже зі січня 
2018 року, модернізація вели-
ких спалювальних установок 
повинна включати заходи з 
обмеження шкідливих вики-
дів, що додатково підвищить 
вартість вугільних кВт/год. 
Тенденцію та непрогнозова-
ність щодо зростання остан-
ньої серед іншого доповнює 
можливість маніпуляцій із ці-
нами на енергоресурс.
Таким чином, вугільний сек-

тор демонструє значне викри-
влення своєї реальної вартості, 
тоді як вартість відновлюваної 
енергетики є прозорою і в 
Україні дорівнює «зеленому» 
тарифу.
Важливо враховувати цей 

фактор при порівнянні част-
ки ВДЕ в енергобалансі нашої 
країни та обсягу коштів, які 
отримує «зелена» генерація з 
енергоринку. Адже зазвичай 
порівнюють лише тарифні 
(не враховуються всі позата-
рифні) витрати традиційної 
енергетики з повною вартістю 
відновлюваної енергетики.
Крім того, вартість чистих 

технологій ВДЕ та рівні «зеле-
ного» тарифу з роками змен-
шуються, тоді як вартість ву-
гільної генерації зростає.
Паливна складова, яка від-

сутня в сонячній, вітровій та 
інших видах «зеленої» генера-
ції, формує граничну вартість 
виробництва електроенергії в 

більшості європейських кра-
їн. Статистика свідчить про 
те, що зі збільшенням частки 
ВДЕ в енергобалансі оптова 
ціна електроенергії на ринках 
ЄС зменшується.

«Зелена» енергія є дешев-
шою, ніж традиційна (вугільна 
та атомна). Якщо сонячна та 
вітрова мегават-година, за да-
ними «Lazard», обходиться $50 
та $45 відповідно, то енергія з 
вугілля коштує значно більше 
– $102 за МВт/год.
Непрогнозованість цін на 

викопне паливо, залежність 
від імпорту енергоресурсів, 
дотації традиційної енергети-
ки в поєднанні з руйнівним 
впливом на навколишнє сере-
довище, здоров’я та життя лю-
дей свідчать про необхідність 
заміщення старої вугільної ге-
нерації новими потужностями 
з відновлюваних джерел енер-
гії, які є більш екологічними та 
більш економічними.
Тому світ відходить від не-

ефективної вугільної енерге-
тики. Починаючи з 2010 року, 
близько 400 з 1675 вугільних 
компаній відмовилися від цієї 

галузі. Найбільша в світі вугле-
добувна компанія «Coal India» 
(виробляє близько 82% вугіл-
ля в країні) оголосила про ви-
ведення з експлуатації 37 шахт 
до березня 2018 року.
Близько 8 ГВт вугільних 

потужностей закрилося в 
2016 році в Європі (йдеть-
ся про Великобританію, Ні-
дерланди, Італію, Бельгію, 
Німеччину та Польщу). До 
2025 року Корея зобов’язали-
ся закрити 10 вугільних ТЕС, 
а Китай – 500 вугільних шахт.
На останньому кліматич-

ному з’їзді, що проходив у 
листопаді в Бонні, 27 країн і 
регіонів заявили про повну від-
мову від споживання вугілля до 
2030 року та перехід на ВДЕ.
Україна запланувала посту-

пове збільшення частки від-
новлюваної енергетики до 
11% – до 2020 року та до 25% 
– до 2035 року. Та чи можемо 
ми досягнути встановлених 
цілей, продовжуючи фінансу-
вати стару брудну олігархічну 
енергетику минулого?

Ірина КРИМУСЬ,
 Василь ПИЛИПЧИНЕЦЬ

Яка ціна вугільної енергетики?

більшості європейських кра галузі Найбільша в світі вугле

Міністерство фінансів продало 
річні валютні облігації внутрішньої 
держпозики на 378,46 мільйона до-
ларів під 5% річних і дворічні об-
лігації на 23,63 мільйона доларів за 
ставкою 5,4% річних.
Про це свідчать дані Мінфіну про 

підсумки розміщення облігацій вну-
трішньої державної позики 19 груд-
ня.
Зокрема, були задоволені всі 7 зая-

вок на покупку річних і 11 – дворіч-
них валютних ОВДП.
Водночас попит на валютні 

ОВДП із достроковим погашенням 
і номінальним рівнем прибутковості 
3,85% був відсутній.
Мінфін також розмістив тримісяч-

ні гривневі ОВДП на 341,38 млн грн і 
шестимісячні папери на 118,15 млн грн 
– під 16%.
У цілому, за результатами прове-

дення планових розміщень обліга-
цій внутрішньої державної позики 

19 грудня, до державного бюджету 
залучено 11,67 мрд грн за курсом 
НБУ, відзначили в Мінфіні.
Міністерство фінансів у ході аук-

ціонів із розміщення облігацій 
внутрішньої держпозики в січ-
ні–листопаді 2017 року залучило 
до держбюджету 27,697 млрд грн і 
1,382 млрд дол.
Станом на 19 грудня обсяг ОВДП 

в обігу за сумою основного бор-
гу становив 724,965 млрд грн, при 
цьому у власності Національного 
банку знаходяться облігації на суму 
360,573 млрд грн, або 50% їхнього 
загального обсягу.
Нагадаємо, Національний банк 

уперше почав публікувати показник 
інвестицій фізичних осіб в облігації 
внутрішньої держпозики на початку 
листопада.

Василь ПИЛИПЧИНЕЦЬ

Станом на 15 грудня ціни на «фрукто-
вий кошик» до новорічних свят в Україні 
на 17% дорожчі, ніж у Польщі. Попри це 
у сусідів середні зарплати вищі вчетверо.
Про це написав гендиректор Укра-

їнської асоціації постачальників торго-
вельних мереж Олексій Дорошенко у 
Facebook.
Експерт порівняв дані на гуртових 

ринках обох країн на прикладі вітчиз-
няного ринку «Столичний» та поль-
ського – «Броніше». До «фруктового 
кошика» увійшли апельсини, мандари-
ни, лимони, банани.
Так, апельсини в Україні на 46% 

(14,1 грн/кг) дорожчі, ніж у Польщі. 
Середня ціна за кілограм апельсинів в 
Україні становить 45 грн, у Польщі – 
30,9 грн.

«Українські» мандарини дорожчі за 
«польські» на 15%, тобто на 3,9 грн за 
кілограм. Вартість становить 30 грн та 
26,1 грн за кілограм відповідно.
Водночас ціни на банани в Україні 

дещо дешевші. В Польщі вони кош-
тують 30,9 грн, а в Україні – 29 грн за 
кілограм.

«Як бачимо, «фруктовий кошик» у 
поляків коштуватиме 127,3 грн за кіло-
грам, тоді як наш – 149 грн. Таким чи-
ном, український «фруктовий кошик» 
на 17% дорожчий. А про різницю в 
заробітній платі вчетверо краще не на-
гадувати», – пише пан Дорошенко.

«Така різниця сформувалася, по-пер-
ше, за рахунок оподаткування, а по-дру-
ге, за рахунок меншої мережі продавців 
та імпортерів. ПДВ, який закладений у 
цитрусові в Польщі, становить 5%, а в 
Україні – 20%. Але це пояснює лише 
14% різниці в ціні «фруктового коши-
ка». Інші 3% різниці вартості – більша 
конкуренція на ринку.
Наступного року практично всі про-

дукти в Польщі будуть дешевшими, ніж 
в Україні, незважаючи на чотирикратну 
різницю в наших середніх зарплатах».

Віктор БАКАЛО

Мінфін залучив 400 мільйонів доларів 
завдяки продажу валютних облігацій

Міністерство фінансів продало 19 грудня до державного бюджету Станом на 15 грудня ціни на «фрукто дещо дешевші В Польщі вони кош

«Фруктовий кошик» до новорічних свят 
в Україні на 17% дорожчий, ніж у Польщі
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Одним із найцікавіших об’єктів, проект 
якого зберігається у фондах Закарпатсько-
го обласного державного архіву, є Тере-
бле-Ріцька ГЕС у селі Нижній Бистрий 
Хустського району. Це єдина у світі елек-
тростанція, що споруджена на двох річках 
водночас.

Унікальний проект 
чеського інженера Кріжки
Ще на початку минулого століття мож-

ливості наших водойм як джерел електро-
енергії досліджували австрійські, угорські, 
італійські та чеські спеціалісти. Тоді енер-
гетичний потенціал місцевих річок визна-
ли дуже потужним, адже довели можли-
вість будівництва 56 гідроелектростанцій. 
Але практичне використання було на той 
час незначним. Тільки в 1942 році звели 
перші дві ГЕС на відвідному каналі річки 
Уж поблизу села Оноківці та самого об-
ласного центру.
Узявши до уваги попередні досліджен-

ня, чеський інженер Кріжка у 1923 році 
розробив унікальний проект із викорис-
танням природного перепаду між річками 
Теребля та Ріка. На першій запропонував 
побудувати греблю заввишки 45 м, яка би 
вміщувала 45 млн кубометрів води. Тут 
обидві річки течуть паралельно з невели-
ким водовідділом по Бовцарському хреб-
ту, але на різних рівнях. Теребля протікає 
вище на 200 м, ніж Ріка, а відстань між 
ними у найвужчому місці становить лише 
4 км. Відтак води Тереблі через дерива-

ційний тунель діаметром 2,7 м, завдовжки 
3700 м та напірний трубопровід безпе-
рервно подавалися б на турбіни ГЕС, яку 
планувалося побудувати на річці Ріка, що 
мало значно підвищити силу водяного 
потоку. Щоправда, у період входження 
краю до складу Чехословаччини було 
лише підготовлено відповідну докумен-
тацію, та через складні історичні умови 
реалізувати унікальний проект владі тоді 
не вдалося.

Початок проектно-
пошукових робіт

Після встановлення на Закарпатті ра-
дянської влади проектно-пошукові ро-
боти з використання гідроенергоресурсів 
розпочалися знову. Це завдання доручи-
ли Львівській проектно-вишукувальній 
партії українського відділення науково-до-
слідного й проектного інституту «Гідрое-
нергопроект».
Після проведення відповідних робіт 

було встановлено строк будівництва Те-
ребле-Ріцької ГЕС – чотири роки, почи-
наючи з лютого 1949-го. Однак у подаль-
шому цей термін подовжили ще на три 
роки. До зведення електростанції (1949–
1956 рр.), яке вели з характерним радян-
ським розмахом, залучалися спеціалісти, 
техніка, матеріальні й трудові ресурси з 
усього Радянського Союзу, Чехословач-
чини, НДР.
А, за законом репарації, фінська фір-

ма «Френсіс» виготовила турбіни та 
трубопровід. Разом із ними до наших 
часів працюють і уральські генератори. 
Крім того, фінська сторона виготовила 
металевий напірний трубопровід, який 

укладено схилом гори Бовцар, завдовжки 
380 м, діаметром 2,15 м.
До комплексу споруд станції після за-

вершення їхнього будівництва входять: 
залізобетонна гребля на р. Теребля за-
ввишки 45 м на 1,5 км нижче від села 
Вільшани; водосховище на р. Теребля з 
площею затоплення 193,8 га та водного 
дзеркала в 1,6 кв. км; тунельний водоскид 
діаметром 7 м, завдовжки 100 м; дерива-
ційний тунель, виритий під горою Бов-
цар, завдовжки 3700 м, діаметром 2,15 м, 
прокладений по схилу гори; наземна спо-
руда станційного гідровузла на р. Ріка роз-
міром 37 м завдовжки, 16,4 м завширшки 
та 19,1 м заввишки.
Інтернет-джерела стверджують: Тере-

бле-Ріцька ГЕС могла би стати візитною 
карткою Тереблянської долини, оскільки 
є унікальною, бо живиться енергією двох 
гірських річок.
Для будівництва споруд електростанції, 

організації селища будівельників, улашту-
вання самого водосховища на підставі По-
станови Ради Міністрів СРСР було відве-
дено землі кількох сіл площею 662 га. Для 
обрахунку збитків, пов’язаних із затоплен-
ням земель і майна громадян та організа-
цій, навіть у ті часи скликали спеціальну 
комісію. У матеріалах її роботи, які збері-
гаються у фондах Закарпатського облас-
ного держархіву, вказано: у с. Вільшани 
було відселено 160 дворогосподарств 
із населенням 1229 осіб, у с. Бовцари – 
8 дворогосподарств та в с. Н. Бистрий 
– 13. Загальна сума відшкодувань жите-

лям цих населених пунктів становила 
1,497 тис. крб, а загальні витрати з ком-
пенсації збитків від затоплення оцінені у 
1 млн 887 тис. крб.
Створення спеціального 
будівельного управління та 
зведення відповідної інфра-

структури
Першим начальником будівельного 

управління «Закарпатенергобуд» став Ві-
ктор Льовушкін. Головним інженером 
призначили начальника ВГВ «Дніпро-
гесбуд» Миколу Зиневича (його син Ми-
хайло тривалий час був начальником 
облплану). Одночасно з ними прибули 
11 інженерно-технічних працівників та 
головний бухгалтер. Для забезпечення 
постачання будматеріалами та зв’язку з 
районом Рада Міністрів СРСР зобов’яза-
ла Міністерство електростанцій побуду-
вати у 1950-му вузькоколійну залізницю 
Буштино – Вільшани від села Теребля 
до місця зведення греблі повз р. Теребля 
протяжністю 35 км за маршрутом Бу-
штино – Теребля – Колодне – Кричово 
– Драгово – Вільшани до греблі головно-
го вузла. Вартість будівництва залізниці — 
5 млн крб. Для цього було відведено 
457 га землі різних землекористувачів. 
Нині у деяких місцях ще можна побачи-
ти сліди цієї залізниці, каже директор ГЕС 
Олег Ігнатко.
Зведення на той час такого масштабно-

го об’єкта важко уявити собі без наявності 
різного роду допоміжних виробничих, 
житлово-комунальних об’єктів та інших, 
які забезпечили би життєдіяльність май-
бутнього селищного містечка будівель-

ників. В архівних документах знаходимо 
відомості: перед початком будівництва 
ГЕС першочергово зводили 25 житлових 
будинків на 222 квартири та 29 гуртожит-
ків на 2039 ліжкомісць, дитячі ясла на 
25 дітей, початкову школу на 40 учнів-
ських місць, лікарню на 25 ліжок, амбула-
торію, пологовий будинок, хлібопекар-
ню, медпункт, кінотеатр, клуб, 17 об’єктів 
виробничого призначення, зокрема каме-
недробильний завод, перевальну дорогу 
через Бовцарський Верх, селищні дороги, 
внутрішньо-транспортні залізничні доро-
ги до об’єктів будівництва, автомайстерні, 
гаражі.
Грандіозне будівництво 
зі шаленими затратами
Щорічно на будівництві були задіяні в 

середньому понад 300 одиниць різного 
роду механізмів, 100 одиниць транспорт-
них засобів. В архівних документах вказа-
но: для того, щоб з’явилася Теребле-Ріць-
ка ГЕС, за період будівництва з 1949 по 
1956 роки було укладено 420 тис. куб. м 
бетону, на що використано 84 тис. тонн 
цементу, 250 тис. куб. м щебеню, 90 тис. 
куб. м піску, окремо каменю бутового 
80 тис. куб. м, 700 тонн металу, 1910 тонн 
залізничних рейок, 32 тис. куб. м ділової 
деревини. По схилу гори прокладено на-
пірний металевий трубопровід діаметром 
2,15 м завдовжки 380 м. Перероблено по-
над 1,900 тис. куб. м землі.
А ще тут трудилося понад 2000 робіт-

ників різних спеціальностей. Піковим за 
кількістю працюючих був 1954 рік. Тоді 
на будові були задіяні 2736 осіб. Дослі-
дивши архівні документи зведення Тере-
бле-Ріцької ГЕС, бачимо, що всі інженер-
но-технічні працівники та службовці були 
переведені з «Дніпрогесбуду» м. Запоріж-
жя. Середня заробітна плата одного буді-
вельника становила 7297 крб на рік. Кін-
цева загальна вартість кошторисних робіт 
у цінах на 01.07.1950, затверджена Радою 
Міністрів СРСР, становила 213,3 млн. крб.

102 кращих робітників у липні 
1956 року стали переможцями й були на-

городжені нагрудним знаком «Відмінник 
соцзмагання будівництва електростан-
цій СРСР». Цього ж року Теребле-Ріць-
ку гідроелектростанцію успішно ввели 
в експлуатацію. До наших часів тут пра-
цюють турбіни, виготовлені фінською 
фірмою «Френсіс», та генератори заводу 
«Уралелектроапарат» м. Свердловська. 
Гідросилове обладнання станції нині вже 
вважається зношеним, але працює на-
далі й щорічно виробляє 123 мільйони 
кВт/год електроенергії.
Про нинішній стан славнозвісної елек-

тростанції її директор Олег Ігнатко каже, 
що за 61 рік, що минув від часу запуску 
ГЕС, майже нічого не змінилося. Стан-
ція має ту ж потужність – 27 тис. кВт/год. 
Щоправда, Вільшанське водосховище 
вміщує тепер 18 млн куб. м води замість 
23, передбачених проектом, але це не 
впливає на роботу ГЕС. Як і в попередні 
роки, вона виробляє 123 млн кВт/год, які 
йдуть у загальну електромережу.
Відомо, що будь-яка людська діяльність 

певною мірою впливає на природний 
баланс. Проте в нашому випадку робота 
ГЕС негативних наслідків не завдає. Од-
нак дирекція має серйозну проблему зі 
сміттям, яке скидають у водойму три села, 
розташовані вище за течією по Тереблі. 
Далі воно осідає на решітці та греблі. А 
щоб не зупинилося обладнання, муси-
мо постійно їх чистити. За останні роки 
нашими зусиллями та завдяки деяким 
підрядним організаціям зібрали понад 
15 тисяч мішків пластику. Це без ураху-
вання екоакцій школярів і молоді.
Отже, Теребле-Ріцька ГЕС і досі є 

частиною потужного енергетичного 
комплексу, так званого Бурштинського 
острова, який діє на території Львівської, 
Івано-Франківської та Закарпатської об-
ластей. Її електрична енергія використо-
вується споживачами Угорщини, Польщі, 
Словаччини й Румунії. На ГЕС працює 
музей, де можна докладно ознайомитися 
з процесом виробництва електроенергії.

Юрій ТУРЯНИЦЯ, 
Михайло БРАЇЛА

Теребле-Ріцька ГЕС — 
єдина у світі, що споруджена на двох річках

ників В архівних документах знаходимо городжені нагрудним знаком «Відмінник

13. Загальна сума відшкодувань жите

і

1956 року стали переможцями й були на Михайло БРАЇЛАА
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Âèÿâëÿºòüñÿ, ñèâèíà – öå íå 
ëèøå îçíàêà ñòàð³ííÿ, àëå é âèñî-
êîãî ðîçóìó. 

Âè, íàïåâíî, ïîì³÷àëè, ùî 
ëþäè îäíîãî â³êó ñèâ³þòü íåîäíà-
êîâî. Â÷åí³ òåæ çâåðíóëè íà öåé 
ôàêò óâàãó ³ âèð³øèëè ðîç³áðàòèñÿ 
â öüîìó ïèòàíí³.

Ó õîä³ òåñò³â äîñë³äíèêè âñòà-
íîâèëè, ùî ÿêùî îðãàí³çì ôóíê-
ö³îíóº ó çâè÷íîìó ðåæèì³ é íåìàº 
æîäíèõ çáî¿â, òî âîëîññÿ ïîñèâ³º 
â 50–55 ðîê³â. Îòæå, ÿêùî âè 
ïî÷àëè ñèâ³òè ïðèáëèçíî â öüîìó 
â³ö³, òî âè ïðàêòè÷íî çäîðîâ³ òà 
ìàºòå âèñîêèé ³íòåëåêò.

À ïîÿâà ñèâîãî âîëîññÿ ñâ³ä-
÷èòü ïðî òå, ùî â îðãàí³çì³ ëþ-
äèíè ì³ñòèòüñÿ âèñîêèé ð³âåíü 
ãëóòàò³îíó, à öå îçíà÷àº, ùî îðãà-
í³çì íå õî÷å ñòàð³òè ³ âêëþ÷àº ìå-
õàí³çì ãàëüìóâàííÿ îêñèäàòèâíèõ 
ïðîöåñ³â.

Âèíÿòîê ñòàíîâëÿòü ëèøå ò³ 
ëþäè, ó ÿêèõ ñèâèíà ç’ÿâëÿºòüñÿ 
ùå äî 30 ðîê³â.

РАННЯ СИВИНА – 
ОЗНАКА МУДРОСТІ

Ó ô³í³êàõ ì³ñòèòüñÿ öèíê, ñå-
ëåí, ì³äü, ìàðãàíåöü, çàë³çî, 
ôîñôîð, íàòð³é, ìàãí³é, êàëüö³é ³ 
êàë³é.

Ó÷åí³ ñòâåðäæóþòü, ùî ô³í³êè 
º óí³âåðñàëüíèì ïðîäóêòîì õàð-
÷óâàííÿ. ² ê³ëüê³ñòü âàæëèâèõ äëÿ 
îðãàí³çìó ðå÷îâèí ó ñêëàä³ öèõ 
ñóõîôðóêò³â íàñò³ëüêè âåëèêà, 
ùî, õàð÷óþ÷èñü îäíèìè ô³í³êàìè 
³ âîäîþ, ëþäèíà ìîæå ïðîæèòè 
äîñèòü òðèâàëèé ÷àñ.

Ó ìåäèöèí³ ô³í³êè êîðèñí³ ïðè 
ã³ïåðòîí³¿, ïåðåâòîì³, çâè÷àéí³é 
âòîì³, çàõâîðþâàííÿõ ñåðöÿ, òó-
áåðêóëüîç³ é àíåì³¿. Âîäíî÷àñ 
âîíè ñòèìóëþþòü ìîçêîâó àêòèâ-
í³ñòü, ìàþòü çì³öíþþ÷ó, òîí³çó-
þ÷ó ³ â³äõàðêóâàëüíó ä³þ, çàñïî-
êîþþòü êàøåëü. Ô³í³êè ÿê çàñ³á, 
ÿêèé ïîëåãøóº ïîëîãè, ïîêàçàí³ 
æ³íêàì ó ïåð³îä âàã³òíîñò³.

Êð³ì òîãî, äîâåäåíî, ùî ô³í³êè 
ïîñèëþþòü çàõèñíó ñèñòåìó îð-
ãàí³çìó â³ä ð³çíèõ ³íôåêö³é, çì³ö-
íþþòü íèðêè, ïå÷³íêó ³ ñåðöå, 
íîðìàë³çóþòü êèñëîòíèé áàëàíñ ³ 
º ÷óäîâèì çàñîáîì äëÿ ïðîô³ëàê-
òèêè îíêîçàõâîðþâàíü òà óòâî-
ðåííÿ ïóõëèí.

ФІНІКИ – ДЛЯ МОЗКОВОЇ 
АКТИВНОСТІ

Ó ³ ³ ³

Якщо ви не хочете розтовсті-
ти, вибирайте низькокалорійні 
перекуси.
Пропонуємо кілька ідей, як 

перекусити смачно і для талії не 
шкідливо. Можливо, серед них 
ви зможете знайти те, що підхо-
дить вам.
Низькокалорійні снеки 

(хлібці)
 Останні дослідження показа-

ли, що в них міститься речови-
на, яка допомагає зменшувати 
жирові відкладення. Це відбу-
вається через те, що лакриця 
зменшує апетит і впливає на 
ензими, які відповідають за на-

копичення жиру в організмі. На 
хлібці можна намазати сирну 
масу,  листок салату зі шматком 
полядвиці або вареної ковбаси. 
Така поживна закуска містить 
небагато калорій, але має кліт-
ковину. Комбінація зі складних 
вуглеводів і білків допоможе 
підтримувати в нормі рівень цу-
кру в крові й відчувати себе сит-
ним довше.
Вівсянка швидкого при-

готування
 У магазинах є широкий ви-

бір таких каш із різними напов-
нювачами. Залийте окропом – і 
смачний та корисний перекус 

готовий. Вам це здається над-
то довго? Але зізнайтеся перед 
собою, що хоч раз ви заливали 
в горнятку «Мівіну» і терпляче 
чекали, поки вона запариться. 
Зробіть те саме з вівсянкою. А 
для різноманіття запасіться кіль-
кома горішками чи родзинка-
ми, які прикрасять вашу кашу, 
зроблять її кориснішою і смач-
нішою. Тільки, заради Бога,  не 
знищуйте решту горішків із тої 
пачки, що ви відклали. Горіхи, 
звичайно, корисні, але вони 
калорійні, знайте міру. Краще 
щодня брати з дому кілька та-
ких горішків, аби вберегти себе 
від зайвої спокуси. Можна про-
сто їсти самі горішки. Віддайте 
їм перевагу замість пачки чи-
псів. Горіхи містять жири, по-
трібні для здоров’я серця, тому 
вони будуть корисними, якщо 
з’їсти небагато.
Йогурт 
У цьому випадку мова йде 

про натуральний йогурт. У ньо-
му немає такої кількості цукру. 
Можна замінити його на зне-
жирений кефір. Хочете різно-
манітності? Тоді додайте ягід. 
Хоча не всі сприймають йогурт 
як перекус на роботі. Якщо ви 
використовуєте домашній йо-
гурт, зробіть його соленим і 

їжте з тими самими хлібцями.
Виходячи з дому, візьміть зі 

собою яблуко, банан, грушу, 
виноград або будь-який інший 
фрукт. Якщо їх міняти щодня (а 
також  залежно від пори року), 
ви дістанете велику кількість по-
живних речовин, клітковини. 
Така закуска ніколи не набрид-
не. Одна порція фрукта зазви-
чай містить 70 калорій, тому 
можна додати до нього стакан 
знежиреного молока (близько 
90 калорій), щоб отримати ще 
й білок, кальцій і вітамін D. Таке 
поєднання білка і клітковини 
допоможе вам уникнути пере-
їдання. Хоча є застереження: де-
які дієтологи стверджують, що 
поєднання, наприклад, банана і 
молока шкідливе для фігури.

Корисні перекуси під час роботи

Якщо ви не хочете розтовсті- копичення жиру в організмі. На 
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Якщо вам не подобаються 
особисті фотографії, то, ма-
буть, ви робите щось не так.
Врахуйте освітлення
Якщо світло падає зверху, 

то воно утворює тіні на об-
личчі, особливо під очима. Не 
залежно від того, де ви фото-
графуєте – всередині примі-
щення або на вулиці – світло 
має бути спрямоване на вас 
спереду, уникайте освітлення 
зверху. Підійміть трохи підбо-
ріддя.
При цьому радимо враху-

вати зріст фотографа. Якщо 
лінза фотоапарата буде ниж-
чою за рівень ваших очей на 
фото, то ви отримаєте друге 
підборіддя, а це виглядає не 
дуже привабливо. Витягніть 
трохи підборіддя вперед, але 

не перестарайтеся.
Станьте стрункішими
Ви виглядатимете вищими 

і стрункішими, якщо станете 
перед об’єктивом прямо і тро-
хи повернетеся вбік так, щоб 
одне ваше плече було трохи 
ближче до камери. Дивіться 
прямо в об’єктив.
Посміхайтеся стримано
Посмішка має бути при-

родною і розслабленою, не 
намагайтеся повторити мі-
міку моделей, якщо саме вам 
це не личить. Практикуйте 
посмішку перед дзеркалом, 
розгляньте варіанти, доки не 
відчуєте себе впевнено. Не 
потрібно широко розкривати 
рот, ніби ви смієтеся, і демон-
струвати ясна та зуби в повно-
му обсязі.

Ширше розплющуйте очі
Тільки не випинайте їх. У 

хлопців вроджена тяга до ве-
ликих очей. Змусити ваші очі 

виглядати трохи більшими 
можна, використовуючи темні 
тіні під нижніми віями і трохи 
світліші – зверху.

ТОП-4 секретів фотогігієнічних людей

Ширше розплющуйте очі виглядати трохи більшими

Наскільки можливо відбіли-
ти зуби за допомогою активо-
ваного вугілля?
Покладіть активоване вугіл-

ля у скляну ємність, капніть 
декілька крапель звичайної 
теплої води, розімніть для от-
римання однорідної кашки. 
Розчиняються таблетки акти-
вованого вугілля практично 
миттєво, головне  не перелити 
води, тому що вам необхід-
но отримати саме кашку, а не 
розчин.
Починайте очищення зуб-

ної емалі традиційним спосо-
бом, як чистите зуби, потім 
прополоскати рот, повторіть 
процедуру очищення зубів 
двічі, ретельно виполоскуючи 
залишки активованого вугілля 
з міжзубного простору. Відбі-
лююча кашка не має відразли-
вого смаку, тому процедуру не 
можна назвати неприємною.
Зняття нальоту буде помітно 

після третьої процедури від-
білювання зубів активованим 
вугіллям, ви відчуєте скрип 
чистих, без звичного нальоту, 
зубів. Обов'язково при приго-
туванні кашки з активованого 
вугілля зробіть її однорідною, 
не допускайте грудочок, які 
можуть завдати значної шкоди 
зубній емалі.
Проводити процедуру відбі-

лювання рекомендується не ча-
стіше ніж один раз на 10 днів. 
Поступово ви помітите, що ха-
рактерний зубний наліт зник-
не із ваших зубів назавжди.

Причини
Опосередкованою причи-

ною холодних кінцівок у лю-
дей є затримка циркуляції і 
підвищення в’язкості крові. Це 
спричинено, з одного боку, 
склерозом судин, а з іншо-
го – захворюванням нервової 
системи.
Холодні руки і ноги найчас-

тіше спостерігаються у людей 
із пониженим артеріальним 
тиском. Причиною може бути 
варикозна хвороба, аномалії в 
будові судин, порушення в ро-
боті серця, судинна дистонія. 
Зниження температури кін-
цівок спричинене також цу-
кровим діабетом, хворобами 
щитовидної залози, які спри-
чинюють порушення імпуль-
сів через чутливі й вегетативні 
нервові волокна у кінцівках. 
Коли стопи і кисті рук часто 

пітніють, ви відчуваєте печін-
ня, свербіння, оніміння, здайте 
кров на цукор.
Наслідки
Порушення кровообігу в 

нижніх кінцівках веде зреш-
тою до облітеруючого ендар-
теріїту, атеросклерозу.
Причини, які викликають 

постійне охолодження кін-
цівок, самі по собі нікуди не 
дінуться. Якщо їх вчасно не 
діагностувати і не намагатися 
усунути, це може призвести 
до ускладнення та поглиблен-
ня проблем.

АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ – ДЛЯ БІЛОСНІЖНОЇ УСМІШКИ ЧОМУ У ВАС ЗАВЖДИ ХОЛОДНІ РУКИ?
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Напередодні Міжнародного 
дня інвалідів, який відзначаємо 
3 грудня, сайт міста Ужгорода 
поспілкувався з відомою на За-
карпатті та в Україні спортсмен-
кою, сильною та цілеспрямо-
ваною дівчиною, надзвичайно 
життєрадісною людиною – 
Надією Дьолог.
Вона народилася цілком здо-

ровою дитиною, і лише один 
неправильний рух – падіння з 
черешні – прикував її до інва-
лідного візка. Однак це не стало 
дівчині на заваді, і сьогодні вона 
– чемпіонка світу з фехтування!
У складі жіночої шабельної 

збірної України Надія Дьолог 
разом із Євгенією Бреус, Ната-
лією Моркович та Ольгою Єсі-
ною стали найсильнішими у 
командних змаганнях! Готували 
дівчину до Чемпіонату в Італії 
Емілія Мадяр-Фазекаш та Окса-
на Рапинец.

– Розкажи, будь ласка, про 
момент у житті, який прику-
вав Тебе до візка.

– У 10 років я впала з черешні 
і серйозно травмувалася – пе-
релом спини. Ми й уявити не 
могли, що таке може трапитися. 
Там, де я народилась, – в Тячів-
ському районі, в Тарасівці, – 
люди не знали, як діяти в таких 
випадках. У селі живуть іншим 
життям. Жодної інформації ні в 
мене, ні в моєї мами не було. …

– Яким було Твоє життя до 
трагедії?

– Я вже й не пам’ятаю «хо-
дячого» свого життя. Бо я була 
дитиною, і те, що сталось, було 
великим потрясінням. Тепер 
у мене немає розуміння, що я 
зранку прокидаюсь і йду. В мене 
є розуміння: я прокидаюсь, сі-
даю на візок – і їду. Я звикла і 
вже не відчуваю жодного дис-
комфорту. Навіть здорова лю-
дина не може собі все дозволити 
– в неї трапляються перепони, 
які впливають на її повноцінне 
життя, тобто не можна сказа-
ти, що коли людина ходить, то 
вона живе повноцінним життям. 
Усі можуть жити повноцінно! 
Просто в кожного – свої життєві 
пріоритети. В кожної людини є 
свої бар’єри, які вона долає, або 
живе, як жила. Таке в мене життя, 
і я не відчуваю якоїсь тяжкості.
Наснився дивний сон…
– Чи уявляла Ти коли-не-

будь своє життя по-іншому?
– 18 років тому мені наснився 

дивний сон. У мене вдома, де я 
народилася, є два будинки. В од-
ному – ми спимо, в іншому – літ-
ня кухня, до якої треба переходи-

ти через двір. Снилось мені, що 
я прокидаюсь, стаю на ноги і йду 
на кухню робити собі каву. Я ро-
блю ковток кави і пригадую, що 
я забула про візок. Я повертаюсь 
за візком і допиваю каву.

«Я наробила дуже багато помилок, 
через те що не знала, як правильно по-
водитися на візку».

– Минув період операцій, ре-
абілітації, і я наробила дуже ба-
гато помилок, через те що не 
знала, як правильно поводити-
ся на візку, як жити з ним. Весь 
свій досвід я набувала на влас-
них «шишках». А якби в той час 
були якісь семінари, тренінги, 
де люди змогли б розказати і 
показати мені або мамі, як про-
довжувати жити на візку, було б 
набагато простіше. Я не знала, 
як користуватись візком, на якій 
подушці сидіти, яку саме реабі-
літацію проходити. Отож я му-
сила все проживати без підказок. 
Тепер це іноді відгукується.

«В обласній лікарні я чітко… ви-
рішила: своє життя я проживу, а не 
проісную».

– Як Ти зуміла знайти в цей 
момент сили в собі та бажан-
ня жити далі?

– Колись одна жінка-лікар 
змінила моє життя, змусила по-
вірити, що життя може бути пре-
красне. Її звуть Олександра Лео-
нідівна. Вона своєї посмішкою 
посіяла в мені жагу до життя! Я 
захотіла жити… Ця жінка є для 
мене прикладом того, як треба 
жити і як ставитися до людей. 
Перебуваючи в обласній лікарні, 
я чітко для себе вирішила: своє 
життя я ПРОЖИВУ, а не ПРО-
ІСНУЮ! Лікар своїм прикладом 
показала, що є люди, які роблять 
добро просто так, нічого не че-
каючи у відповідь. Це було для 
мене відкриття. Тепер, коли я 
досягаю чогось, завжди роблю 
селфі і надсилаю їй у знак вдяч-
ності, що вона мене вилікувала. 
Я дуже рада, що вона така є і я з 
нею знайома.

«Насправді завжди треба посміха-
тися, тоді життя стає теплішим і 
радісним».

– Із чим у Тебе виникли 
найперші труднощі, коли Ти 
переїхала до Ужгорода і поча-
ла жити самостійно?

– Я переїхала до Ужгорода у 
2012 році. Я тоді абсолютно ще 
не розуміла, як житиму, де саме, 
як добиратимусь до універси-
тету, оскільки я  хотіла вчитися 
на стаціонарі. Шукаючи квар-
тиру, я зіштовхнулася з великою 
проблемою: винайняти житло, 
навіть маючи кошти, було прак-
тично нереально. На першому 
поверсі часто зіштовхувалася із 
невідповідними для мене умова-
ми. Мені допомогло знайомство 
зі сестрами із римо-католицько-
го монастиря, які мають у місті 
гуртожиток. Єдина проблема – 
це 2-й поверх. Але одного разу я 
почула теорію, що на візку мож-
на підніматись на 2-й поверх на 
сходинках. Ну і в мене це прак-
тично вийшло.

«Я не люблю залежати від когось».
– Як Тобі, дівчині з обме-

женими можливостями, жи-
веться в Ужгороді?

– Я не можу сказати, що в 
Ужгороді немає жодних органі-

зацій, які допомагають людям 
з обмеженими можливостями. 
Вони є, вони щось розповіда-
ють людям, показують. В Ужго-
роді мало активних у цьому пла-
ні людей. Але біда в тому, що на 
Закарпатті та й взагалі по всій 
Україні багато є сіл, районів, де 
це зовсім не опрацьовано.

«В Ужгороді я зустрічала людей, 
які підказували мені, як і що робити».

– Я пам’ятаю, як уперше ско-
ристалася таксі. Це було для мене 
справжнє психологічне випро-
бування. Не люблю залежати 
від інших людей. Якось сиділа 
ввечері і продумовувала, як мені 
викликати таксі, тобто як саме 
пояснити диспетчеру служби, 
що я буду з візком. Мені трапи-
лась хороша людина, все вийш-
ло не так страшно, як здавалось. 
Але сама спроба для мене була 
морально важкою. Тепер же, 
коли я кудись збираюсь поїха-
ти, вже знаю більш-менш місто 
і розумію, де можна проїхати, а 
де ні. Я щоразу обираю шляхи, 
заклади, які можу відвідати, кафе, 
в які можу потрапити. Якщо я не 
можу самостійно, то прошу, від-
повідно, друзів допомогти.

«Часто люди залишаються залеж-
ними від обставин, за яких їм дово-
диться лише просити».

– Чи зустрічала Ти людей, 
які через вади замикаються в 
собі?

– Часто люди лишаються за-
лежними від обставин, за яких 
їм доводиться лише просити в 
когось, навіть чогось елементар-
ного. Мені хотілося б підійти до 
людини і сказати, якщо ти хо-
чеш – переїжджай до мене в мі-
сто. Я хочу допомоги, підказати. 
Мені хочеться сказати: ви може-
те й у ваших силах бути незалеж-
ними від батьків, родичів, друзів. 
Людина на візку, з ампутацією та 
іншими вадами може працюва-
ти, відвідувати університет, мати 
хобі тощо!

– Фехтування – це був Твій 
вибір чи хтось Тебе спонукав 
до цього?

– До фехтування я займа-
лась пауерліфтингом. Потім, у 
2015 році, я вирішила змінити 
вид спорту і пішла у фехтування. 
Це був мій свідомий вибір. І того 
ж 2015 року в мене був перший 
старт на чемпіонаті України. 
Мені він дуже сподобався, і тоді 
я вирішила остаточно, що фех-
тування стане головним у моєму 
житті.

– Чи були в Тебе в цій спра-
ві якісь люди, на яких Ти хо-
тіла рівнятися?

– Я знаю багато сильних ді-
вчат-фехтувальниць, на яких 
мені б хотілося рівнятись. Наразі 
я б хотіла бути в трійці кращих. 
На сьогодні в особистому заліку 
в шаблі я – 6-та, а в рапірі – 11-та, 
тобто мені є куди рости і розви-
ватися. Мені також дуже хочеть-
ся на міжнародних змаганнях 
здобувати перші місця.

– Які змагання Тобі за-
пам’яталися найбільше? Які 
з них були найуспішнішими?

– Для мене успішні змагання 
– це тоді, коли я можу сказати 
сама собі і тренеру, що я дійсно 
фехтувала дуже добре, що всі зу-
силля були докладені і я їх реа-
лізувала в боях. Таким для мене 
був і запам’ятався старт у Нідер-

ландах. Тоді я привезла в Укра-
їну срібло. Моїми суперниками 
завжди буди сильні дівчата, тому 
досягнута перемога – завжди 
неймовірні почуття. Приємно, 
коли зусилля дають свій резуль-
тат.

– Які переповнювали дум-
ки, коли Тебе назвали чемпі-
онкою світу?

– Коли на чемпіонаті, де зма-
гаються 24 країни, відзначають 
переможців і піднімається пра-
пор України та звучить гімн – це 
неймовірні почуття. Відчуваєш 
неабияку гордість за свою кра-
їну, за команду, за тренерів і за 
себе особисто.

– Як ваша команда провела 
час в Італії під час чемпіонату 
і які стосунки склалися з ін-
шими командами?

– Зазвичай складаються дуже 
дружні стосунки з командами. 
Перебування в Італії пролетіло 
дуже швидко. Ми півроку тре-
нувались і коли прилетіли в Іта-
лію, то наступного дня вже було 
змагання. Але нам вдалося поба-
чити трішки Італії. Останнього 
дня у нас було вільних 4 години, 
і ми всією командою гуляли по 
Риму.

– Хто є Твоєю групою під-
тримки?

– Увесь цей час мене підтри-
мувала моя команда. Це люди, 
з якими я займаюсь, та трене-
ри. Моя команда складається із 
4 людей: 3 людини фехтують, а 
одна – в запасі.

– На Твою думку, яким по-
винен бути ідеальний тренер?

– Тренер має заряджати, учень 
– відчувати енергетику тренера і 

хотіти виконувати вправи на всі 
100%, старатись виконувати їх 
без зауважень. І звичайно, має 
бути взаємна повага, бо коли 
немає поваги до тренера, тоді і 
заняття, і результати будуть ін-
шими.

– Яка Твоя заповітна мрія?
– Мрію відчути шалені емоції 

від участі в Паралімпіаді-2020. Не 
лише взяти участь, а й привезти 
перемогу! В 2016 році, коли в 
Києві були проводи паралімпій-
ців на Паралімпіаду, назвали всі 
області, а Закарпаття – ні. Для 
мене це було дуже дивним. У нас 
такий прекрасний край, так бага-
то сильних і талановитих лю-
дей! Мені б дуже хотілося, щоб і 
закарпатці представляли Україну 
на таких конкурсах. Я не люблю 
поразок. Я хочу гордитись со-
бою, щоб мною пишались тре-
нери. Я б хотіла фехтувати ще 
краще, ніж умію.

– Чим плануєш займатись у 
майбутньому? Чи хотіла б Ти 
стати тренером?

– Ні. Коли я закінчу універси-
тет, хочу бути соціальним пра-
цівником. Згодом обов’язково 
настане час, коли мені доведеть-
ся завершити свою спортивну 
кар’єру. Я хочу працювати саме 
в соціальній сфері, тому що 
вона в Україні слабо розвинена, 
насамперед інформативно. Я б 
хотіла ділитись інформацією з 
власного 21-річного досвіду з ін-
шими людьми, які цього потре-
бують. І якщо хоча б десятьом 
людям я допоможу змінити своє 
життя на краще, то буду щасли-
вою, що живу не марно.

Джерело: 0312.ua

Надія Дьолог – чемпіонка світу з фехтування

ландах Тоді я привезла в Укра хотіти виконувати вправи на всі

д у р у р р Джерело: 0312.ua
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ДОЗВІЛЛЯ

ОВЕН 
(21 БЕРЕЗНЯ−19 КВІТНЯ)

Бажано уникати необдуманих слів і необе-
режних вчинків, тому що відрив від реальності 
може занадто дорого коштувати. Постарайтеся 
не нехтувати деякими умовностями і проявіть 
рішучість у подоланні труднощів. Порадій-
те успіхам близьких, вони це заслуговують. 
Вихідні присвятіть відпочинку. Сприятливий 
день – понеділок, несприятливий день – се-
реда.

ТЕЛЕЦЬ 
(20 КВІТНЯ−20 ТРАВНЯ)

Не засмучуйтеся через дрібниці: оптимізм 
дозволить вам змінити ситуацію на краще. Не 
треба забувати, що найпростіший варіант ви-
бору не завжди найкращий. Можуть виникну-
ти неприємності на роботі через вашу невпе-
вненість у власних силах і вміннях. У вихідні 
не варто йти проти загальної думки, тому що 
довести свою правоту ви й так не зможете. 
Сприятливий день – п’ятниця, несприятливий 
день – середа.

БЛИЗНЮКИ 
(21 ТРАВНЯ−20 ЧЕРВНЯ)

Постарайтеся не ухвалювати поспішних 
рішень, будьте мудрі та завбачливі, тоді ви з 
легкістю обійдете перешкоди і доб’єтеся ба-
жаного. Прислухайтеся до голосу власної 
інтуїції, вона підкаже правильне вирішення 
ситуації, що склалася, й допоможе зрозуміти, 
кому можна довіряти. Вихідні проминуть лег-
ко та приємно. Сприятливий день – четвер, 
несприятливий день – субота.

РАК (21 ЧЕРВНЯ−
22 ЛИПНЯ)

Гарний період для реалізації великих про-
фесійних планів і досягнення намічених ці-
лей. Але не зупиняйтеся, коли все заплано-
ване буде зроблено – відпочинете пізніше. 
Звички керуватимуть вами, з ними доведеться 
рахуватися, а спроби побороти шкідливі, на 
ваш погляд, пристрасті варто відкласти до 
кращих часів. Сприятливий день – вівторок, 
несприятливий день – п’ятниця.

ЛЕВ (23 ЛИПНЯ−
22 СЕРПНЯ)

Вам потрібно не розпорошуватися, а зо-
середитися на найважливіших справах у цей 
момент. Обставини можуть сприяти ухва-
ленню серйозного рішення. Вам доведеться 
відстоювати свої інтереси. Реально розрахо-
вуйте свої сили, на роботі постарайтеся ви-
рішувати тільки ті питання, які мають до вас 
безпосередній стосунок. У вихідні постарай-
теся уникати конфліктів і авантюр, за якими 
можуть слідувати втрати. Сприятливий день 
– середа, несприятливий день – вівторок.

ДІВА (23 СЕРПНЯ−
22 ВЕРЕСНЯ)

Колеги, які ще недавно насторожено ста-
вилися до вашої ініціативи, тепер із задово-
ленням скинуть частину своєї роботи на вас. 
Однак вирішення багатьох проблем вам якраз 
під силу. Допомога друзів знадобиться лише 
у критичному випадку. Розраховуйте тільки 
на власні сили. У вихідні може надійти при-
ваблива пропозиція, але перш ніж дати згоду, 
подумайте, чи потрібно вам щось змінювати. 
Сприятливий день – четвер, несприятливий 
день – субота.

ТЕРЕЗИ (23 ВЕРЕСНЯ−
22 ЖОВТНЯ)

На вас чекають цікаві зустрічі та знайом-
ства. Ви можете відчути в собі неймовірну 
силу та міць, але деякі справи та події можуть 
вас пригальмувати. Не розчаровуйтеся в собі, 
просто частково перенесіть на наступний рік 
реалізацію глобальних проектів і наберіться 
терпіння. У вихідні радійте новорічним по-
дарункам! Сприятливий день – понеділок, 
несприятливий день – п’ятниця.

СКОРПІОН (23 ЖОВТНЯ−
21 ЛИСТОПАДА)

Ви з легкістю впораєтеся з роботою та 
розв’яжете питання особистого життя. Го-
ловне – будьте уважніші до нових ідей, навіть 
якщо на перший погляд вони видадуться аб-
сурдними. На вас чекає прибуток і визнання 
начальством ваших заслуг. У вихідні зірки 
обіцяють приємне святкове спілкування в 
колі родини. Сприятливий день – понеділок, 
несприятливий день – середа.

СТРІЛЕЦЬ (22 ЛИСТОПАДА−
20 ГРУДНЯ)

У вас з’явиться можливість значно підня-
тися насамперед кар’єрними сходами, але, 
можливо, й соціальними теж. На вас чекає 
фінансовий успіх, ви одержите блискучу 
перемогу над усіма заздрісниками та недо-
брозичливцями. У вихідні не варто затіва-
ти авантюрних проектів і залазити в борги. 
Сприятливий день – вівторок, несприятли-
вий день – п’ятниця.

ВОДОЛІЙ (20 СІЧНЯ−
17 ЛЮТОГО)

Настав час для планування та поступового 
втілення проектів у життя. Не обійдеться й без 
змін, адже реальність внесе свої корективи у 
ваші задуми. Поїздки та відрядження, якщо 
вони все ж відбудуться, матимуть успіх. Близь-
кі, якщо ви тільки не відмовитеся, зможуть до-
помогти у вирішенні деяких ваших фінансо-
вих проблем. Сприятливий день – п’ятниця, 
несприятливий день – вівторок.

РИБИ (18 ЛЮТОГО−
20 БЕРЕЗНЯ)

Постарайтеся витратити всю нагромад-
жену енергію на розв’язання невідкладних 
справ. Ви зможете скласти безпрограшний 
план дій у разі потреби. Якщо вас що-небудь 
насторожить у взаєминах із колегами, варто 
коректно, але твердо прояснити ситуацію. 
У вихідні відпочиньте за святковим столом. 
Сприятливий день – вівторок, несприятли-
вий день – понеділок.

Відповіді на сканворд 
 попереднього номера 

СКАНВОРД

КОЗЕРІГ (21 ГРУДНЯ−
19 СІЧНЯ)

Можете розраховувати на свою успішність 
практично протягом усього тижня. Наступає 
час високої активності, особливо в інтелек-
туальної діяльності. Але остерігайтеся пере-
напруги, не перестарайтеся. Інакше можна 
заробити хронічну втому. Не варто переко-
нувати начальника, впевненого у власній пра-
воті. Постарайтеся, щоб робочі питання 
не заслонили проблеми особистого життя. 
Сприятливий день – четвер, несприятливий 
день – понеділок.
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НАПРИКІНЦІ

Коли у людей горе… спершу розраховуєш тільки на них…
РЯТУВАЛЬНИКИ, МЕДИКИ, ПОЛІЦЕЙСЬКІ!
Людське вам спасибі – за відданість і відвагу!у


