
З легкої руки колишнього льотчика на світ 
з’явилися мініатюрні бронзові лицарі УПА. 
Колекційний набір з шести 40-міліметрових 

фігурок за лічені дні підкорив серця українців. Це 
лише перша ластівка в унікальному  проекті цієї 
мужньої людини. Випадок долі одного дня перервав 
політ Олександра у небі, але, образно кажучи, не 
зламав крил. Як і його героям...
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Заснований у червні 2013 року
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У ціну газети враховано 

вартість поштових 
послуг: прийом 

та доставка видання 
до передплатників

Зустрічаймо «Наш ДЕНЬ» разом!

Передплата - 2014: 
1 місяць – 7,63
3 місяці – 22,29
6 місяців – 42,93
12 місяців – 84,66

Передплатити 
«Наш ДЕНЬ» можна 

у будь-якому 
поштовому відділенні 

або у листоноші.

«Наш ДЕНЬ»
Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

Погода 
в Тернополі 
й області

13 листопада - хмарно, без 
опадів, температура повітря вночі 
2-3, вдень 8-9 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.24, захід - 16.39.   

14 листопада - хмарно, вночі 
і вранці місцями дощ, температу-
ра повітря вночі 3-4, вдень 3-5 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 7.26, захід 
- 16.37.

15 листопада - хмарно, без 
опадів, температура повітря вночі 
1-2, вдень 5-6 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.27, захід - 16.36.

16 листопада - хмарно з про-
ясненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 3-4, вдень 7-8 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 7.29, захід 
- 16.35.

17 листопада - ясно, темпера-
тура повітря вночі від 1 градуса 
морозу до 2 градусів тепла, вдень 
6-8 градусів тепла. Схід сонця - 
7.31, захід - 16.34.

18 листопада - хмарно з про-
ясненням, без опадів, температура 
повітря вночі - 1-2 градуси морозу, 
вдень 4-7 градусів тепла. Схід сон-
ця - 7.32, захід - 16.33.

19 листопада - хмарно, без 
опадів, температура повітря вночі 
-2+1, вдень 4-5 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.34, захід - 16.32.

14 листопада - чудотвор-
ців Косми і Даміана Асійських. 
Цей день вважається початком 
зими і перших морозів: «Кузьма-
Дем’ян - коваль, кує лід на землі і 
на воді». Якщо ж Кузьма «болотя-
ний» - не варто чекати морозу аж 

до грудня. 18 листопада - святих 
Галактіона і Єпістимії. У минулі 
часи в цей день дівчата молились 
про наречених і просили Всевиш-
нього послати їм гарного чолові-
ка. А прогноз погоди визначали 
так: якщо стелиться туман - буде 
тепло, якщо іній на деревах - по-
трібно готуватись до морозу. 

Народний синоптик

8 стор.

Магнітні бурі у листопаді
14 листопада – з 11.00 до 15.00;
15 листопада – з 10.00 до 16.00;

20 листопада – з 5.00 до 8.00.

«Армія нескорених»
Олександра БАШТИ

 «Я маю все, 
що люблю, 
бо люблю все, 
що маю»

Соломія  
КРУНЬ:

На марафон 
«Тату, почитай» 

прийшов 
лише... один 

батько
гріх

Давній
Життєві історії - 
у «Сімейному гніздечку»

10-11 стор.

Службу автомобільних до-
ріг Тернопільщини очолив Сер-
гій Гнат. Минулих півроку він був 
першим заступником началь-
ника цієї служби. До цього - по-
над 20 років пропрацював у фі-
лії “Підволочиський райавтодор”. 

Попередник Сергія Гната – 
Микола Гнатів тепер очолює ана-
логічну службу в Львівській об-
ласті. Його наступник, прийняв-
ши вітання, запевнив, що негай-
но приступить до виконання сво-
їх обов’язків. 

– Я потрапив на цю посаду в 
нелегкий час, - поскаржився но-
воспечений керівник. - Цього 
року була складна зима, а також 
багато коштів пішло на ямковий 
ремонт. Ми вже перевитрати-
ли річний ліміт. Але все ж у цих 
складних умовах будем готувати-
ся до зими. 

Чи стануть наші дороги кра-
щими, покаже час. Нині ж в 
«Укравтодорі» не приховують: 
тернопільські автошляхи, разом 
із Львівськими та Франківськи-
ми, – найгірші у державі. 

Юля ТИМКІВ.

У тернопільських доріг – 
новий опікун

Чи стане від цього 
на шляхах менше вибоїн?

Детальніше - 3 стор.

4 стор.

За хамське 
паркування 
у Тернополі 

обіцяють 
різати шини
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Україна - серед лідерів за кількістю доларових 
мільярдерів. І за кількістю бідняків - також  

Саме тому депутати різніх 
рівнів, урядовці, керівники - від 
обласних до  містечкових - не 
відчувають, що є «слугами наро-
ду» - найманими працівниками, 
яким виборці довірили представ-
ляти інтереси громади та держа-
ви. Слугами «працює» народ. Но-
сить хабарі, догоджає тим, кого 
сам обрав. Потурає беззаконня. 
Владі це на руку. Можна роби-
ти з державою все, що заманеть-
ся. Під гаслами турботи і любові 
до рідної неньки - розпродувати 
Батьківщину, збагачуватися, зне-
важати закони і своїх «підданих».     

«Горді» українці готові тер-
піти невиплати зарплат і пен-
сій, аби над ними не знущали-
ся фізично, тобто, не вбивали і 
не гвалтували, заявив на «Радіо 
Ера-FM» директор Агенції соці-
альних комунікацій Сергій Бє-
лашко. А якщо хтось бунтує, то 
влада вже звикла до цього. Адап-
тувалася. Стукання касками, чо-
бітьми, вигуки - для неї лише… 
шумовий фон. 

«Люди наразі не готові мири-
тися з тим, що їх гвалтують і вби-
вають. І кожна така подія, почи-
наючи від ДТП за участю мажо-
ра, або ж згвалтування, викликає 
хвилю народного гніву. Народ, 
фактично, говорить: не чіпай-
те нас фізично, а за це ми дозво-
лимо не платити нам зарплати і 

пенсії», - сказав експерт. І зазна-
чив: сьогодні апріорі можновлад-
ці є багатими людьми, бо укра-
їнець, який має статки, щоб не 
втратити їх, повинен трансфор-
муватися у владу.

Завдяки «покращенню», 
українці за рівнем купівельної 
спроможності залишаються од-
ними з найбідніших у Європі, по-
сівши передостаннє місце у рей-
тингу серед 42 держав. Такі дані 
міжнародної компанії GFK, яка 
досліджувала купівельну спро-
можність європейців за остан-
ній рік.

Зараз спостерігається істе-
рія у зв’язку з можливим підпи-
санням угоди про асоціацію з Єв-
росоюзом, мовляв, Україну, у ре-
зультаті, чекає безпросвітня бі-
дося. Особливо цю думку куль-
тивують на Півдні та Сході дер-
жави. А, тим часом, мешканці цих 
регіонів починають, услід за за-
хідняками, освоювати європей-
ські простори у пошуках роботи 
і кращого життя. Якщо у ЄС так 
зле, то чому ж земляки ниніш-
нього політичного бомонду ске-
рували свої стопи у бік «поганої» 
Європи?       

Повертаючись до теми купі-
вельної спроможності: експерти 
GFK брали до уваги, скільки гро-
шей отримує кожен житель краї-
ни протягом року після виплати 

всіх податків. З цієї суми необхід-
но заплатити за компослуги, гро-
мадський транспорт, купити про-
дукти харчування, оплатити інші 
життєві потреби. Отже, купівель-
на спроможність середньоста-
тистичного європейця складає 
12890 євро на рік. Найбагатшою 
за цим показником виявилася 
крихітна держава Ліхтеншейтн 
- кожен її мешканець може ви-
тратити на себе 58848 євро у рік. 
Швейцарці - 36,351 тисячі євро, 
норвежці - 31,707, німці -  20621. 
Польща - більш, ніж удвічі, багат-
ша за Україну. У середньому по-
ляк може витратити на рік 5870 
євро. В Україні ж цей показник 
доволі скромний - 2206 євро. Бі-
лоруси трохи багатші за нас - у 
них показник купівельної спро-
можності - 2326 євро. Бідніша за 
Україну лише Молдова із показ-
ником у 1284 євро. 

Таким чином, середньоста-
тистичний українець має у шість 
разів менше грошей на щоден-
ні витрати, ніж пересічний євро-
пеєць.  

Про європенсії мовлено ба-
гато. Нашим пенсіонерам зали-
шається позаздрити своїм євро-
пейським «колегам» - там ніхто 
не виживає за 100-120 євро на мі-
сяць (за курсом гривня-євро). А 
наш Пенсійний фонд змушений 
брати кредити на виплату пен-
сій. Що залишається робити Каб-
міну? Уряд методом нових кре-
дитів звик латати всі фінансові 
діри. У Пенсійного фонду - вели-
чезні фінансові труднощі. Коштів 
цьогоріч не вистачить на випла-
ти, навіть якщо всі інші держав-

ні програми припинять фінансу-
ватися, повідомляє «Українська 
правда». Експерти ж попереджа-
ють: Україна - на порозі дефолту. 
Кредит у 21 мільярд гривень на 
виплату пенсій може стати при-
чиною цього.  

Незважаючи на таку ситуа-
цію, нардепи, в основному - ре-
гіонали - знову відмовилися за-
брати в себе і урядовців пенсій-
ні привілеї, відхиливши законо-
проект щодо гарантування прав 
на справедливе пенсійне забез-
печення. 

Стосовно держборгу, то він в 
Україні уже сягнув рівня 70 від-
сотків від ВВП. Висновок Коміте-
ту нацбезпеки і оборони з цього 
приводу - розбалансованість при 
формуванні бюджету і високий 
держборг призводять до небез-
пеки в економічній сфері держа-
ви. Це впливає на заборгованість 
із зарплат і створює нестабільну 
ситуацію в країні. 

Далі - несподіваний поворот. 
Партія регіонів заявила, що уго-
да про асоціацію з ЄС «зупинить 
у розвитку» Україну на 15 років. 
Причина: закриються російські 
ринки, зупиняться підприємства, 
люди втратять роботу. 

Сподівання на Росію може ви-
явитися марним. У Путіна впер-
ше визнали: економіка РФ у на-
ступні два десятиліття відста-
ватиме від темпів розвитку сві-
тової приблизно на піввідсотка. 
Експерти вважають це початком 
ери стагнації. І зазначають: від-
тоді, як Путін повернувся втре-
тє на посаду глави держави, ро-
сійська економіка різко сповіль-

нилася через недостатність ре-
форм, корупцію, бюрократизм і 
відсутність верховенства права. 

Микола Азаров також фанта-
зує, коли говорить, що перехід 
України на стандарти ЄС потре-
бує 160 мільярдів євро, сказав по-
літолог та економіст Олег Соскін. 
І зазначив: «Який же він Прем’єр, 
якщо країну довів до економічної 
руїни? А говорить це для того, 
щоб у людей з’явився песимізм, 
прагне налаштувати проти під-
писання угоди про асоціацію з 
ЄС. Цей процес пройшли Румунія 
та Болгарія, і в них це не забрало 
багато грошей». 

І ще про нашу бідність. Якщо 
Україна така нещасна, то яким 
дивом посіла 27 місце у світово-
му рейтингу кількості доларових 
мільярдерів? До світового клубу 
мільярдерів увійшло 18 україн-
ців, сума активів яких склала $49 
мільярдів, свідчать результати 
дослідження «Перепис мільяр-
дерів-2013»,  проведеного між-
народною компанією «Wealth-X». 
Кількість членів клубу за остан-
ні чотири роки, тобто, за пері-
од економічної кризи, зросла на 
60 відсотків і налічує 2170 осіб 
із 78-и країн. До 2020 року чис-
ло надбагатіїв сягне до 3900 осіб.  

Цікаво, що за підсумками кам-
панії з декларування доходів за 
2012 рік, Міндоходів зареєстру-
вало лише четверо українців-
мільярдерів. А мільйонерів 
- понад 3200 осіб. Подейкують: 
неофіційна цифра українців-
мільйонерів також більша - май-
же удвічі.    

Ольга ЧОРНА. 

Нарікання на владу, безлад у державі, бідність, 
на сусідського кота, на весь світ - типова риса, 
притаманна багатьом українцям. А ще - якесь 

рабське ідолопоклонство упереміш зі страхом перед 
чиновниками і чиновничками, тобто, перед тією ж 
владою. 

Більше 30 тисяч курчат 
на птахофабриці села 
Вірлів Зборівського 

району, що на Тернопільщині, 
загинули через захворювання 
аспергільоз. 

Про це повідомляють в  Головно-
му управлінні ветеринарної медици-
ни в області. 

Це грибкове захворювання поши-
рене в багатьох країнах світу. Найбіль-
ше уражається аспергільозом свій-
ська і дика птиця, особливо молодняк. 
Хворі птахи мляві, сонливі, дихання у 
них прискорене, утруднене. Загибель 
може сягати 40-90 відсотків. 

– Дослідження показали, що гри-
бок, який спричинив загибель курчат, 
міститься у кормах та підстилці. Точ-
ну причину на даний час встановити 
важко. Складові корму надходили від 
різних постачальників і зараз визна-
чити, що саме було уражено грибком, 
вже фактично неможливо, – зазначає 
заступник начальника ГУ ветеринар-
ної медицини Тернопільщини Воло-
димир Марків.

На інших птахофабриках області 
масової гибелі курчат не зафіксовано. 
Натомість у Вірлієві проведуть оздо-
ровчі заходи і дезинфікацію примі-
щень. Подейкують, курчат, які вижи-
ли, доведеться знищити, а на їх міс-
це завезуть нових. До речі, на аспер-
гільоз можуть захворіти також люди. 

Юля ТИМКІВ.

Курчата загинули 
через грибок

Незабаром центр Тернополя «прикрасить» ще один 
торговельний заклад – бар «Балагур». Зараз у примі-
щенні, що навпроти церкви Різдва Христового повним 
ходом йде ремонт. Проте його фасад майстри зробили 
на славу – монументалізм їхньої творчості простежу-
ється і в кольоровій гамі, і в облицюванні входу у кнайпу. 

Та і цього власникам чи власнику бару, схоже, виявило-
ся замало. Очевидно, щоб «Балагур» було краще видно з 
центральної зупинки громадського транспорту, а також від 
церкви, тут вирішили зрізати два каштани. Тепер на міс-
ці багатолітніх дерев, які ще кілька тижнів тому органічно 
продовжували стрункий каштановий ряд, залишилися тіль-
ки при землі спиляні пеньки...

Цілком логічно припустити, що зрізали дерева на Русь-
кій легально, маючи на це відповідні дозволи міської вла-
ди. Зрештою, це ж не зупинка на периферійній Київській, 
яка водночасі «зникла» у невідомому напрямку, а самісінь-
ке серце міста. Відтак, цікавить, хто і навіщо погодився на 
крайнощі і, тим самим, своєрідно «розрідив» алею?

За словами деяких депутатів міської ради, у нових, за-
тверджених торік,  рішеннях сесії паркова зона Тернополя 
зменшена майже на 30 гектарів. Тож, напевно подумали чиновники, два каштани ситуації не 
врятують, і дерева, які з роками мали шанс вмерти стоячи, були приречені – їх, як це не пара-
доксально звучить, тупо спиляли...  

Дерева вмирають стоячи,
якщо їх не зрізають

Почаївській лаврі 
заборонили 
видобувати пісок...

Депутати Тернопільської 
облради відмовили Почаїв-
ській Свято-Успенській лаврі у 
наданні гірничого відводу для 
розробки Почаївського родови-
ща будівельних пісків.

Відповідне рішення ухвалили 
на сесії вчора, 12 листопада.

Загалом депутати прийня-
ли понад півсотні рішень. Біль-
шість із них  стосувалися функ-
ціонування господарського 
комплексу краю. Також на сесії 
ухвалили програму соціально-
економічного та культурно-
го розвитку Тернопільщини на 
2013 рік.

... і призначили 
керівника 
університетської 
лікарні 

Крім того, більшістю голосів 
депутати підтримали кандидату-
ру Василя Бліхара на посаду го-
ловного лікаря обласної універ-
ситетської лікарні. 

Після того, як його попере-
дник Мирослав Гірняк вийшов на 
пенсію, він виконував обов’язки 
керівника медичного закладу. 

Раніше, від 2010 року, Василь 
Бліхар очолював ДП «Державний 
фармакологічний центр» МОЗ 
України. До того обіймав посаду 
начальника управління охоро-
ни здоров’я Тернопільської місь-
кої ради.
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Його оселя 
заворожує вже з 
перших хвилин. Тут 

усе продумано і зроблено 
з любов’ю – красиві 
дерева, мальовничі 
озерця з рибками і 
лататтям, затишна 
альтанка, піч і альпійські 
гірки. Здається, що 
потрапила у райський 
куточок. Башти мріють 
створити на своєму 
подвір’ї справжній 
ботанічний сад. 

Уже зараз тут росте близько 
50 різноманітних дерев. Кожне – 
особливе і унікальне по-своєму. 
Краса і затишок у домі й навкру-
ги нього – заслуга дружини Іри-
ни, зізнається чоловік. Вона – 
найперша помічниця та порад-
ник. Охоче поділяє  всі його захо-
плення і допомагає втілювати в 
життя найграндіозніші задуми.  

Далі йдемо у майстерню гос-
подаря – саме тут народжують-
ся цікаві ідеї і з’являються на світ 
незвичні речі. На стіні десятки 
кубків за перемоги у тенісі, кіль-
ка ракеток, серед яких – подаро-
вана одним з кращих тенісистів 
в історії України Андрієм Медвє-
дєвим. Тут пан Олександр влас-
ними руками виготовляє ме-
блі зі скла. У вільний час – грає 
на електронному піаніно укра-
їнські пісні та класику, а ще ви-
гадує нових солдатиків. На сто-
лі – кілька сувенірних коробо-
чок. Сорокаміліметрові україн-
ські герої, мов живі. Вражає тон-
кість роботи і досконалість кож-
ної деталі. 

Увіковічнити „упівців” в міні-
атюрних фігурках змогли скуль-
птор Костя Ткаченко з Дніпропе-
тровська та ливарник Павло Гар-
ніцин із Севастополя.

– Спершу я обирав фото во-
яка, надсилав його скульптору 
- і той виліплював  модель з тер-
мопластику, – розповідає Олек-
сандр Башта. – У ливарні з цієї 
моделі виготовляли спеціальну 
резинку, в якій вже створювали 
фігурки. 

Чоловік називає своїх солда-
тиків новочасним українським 
оберегом. 

– Ці люди боронили свою 
хату. Нащо вішати якісь віники 
і незрозумілі нам речі, якщо ма-
ємо тих, які направду оберігали 
від ворогів наші оселі, воювали 
за нашу державу і віддали за неї 
свої життя, – додає він. 

Пан Олександр вже бага-
то років колекціонує мініатюри 
солдатиків із різних країн. Має 
їх більше тисячі. Є тут радян-
ські вояки, англійські, армія На-
полеона та багато інших героїв. 
Але досі, на жаль, не було укра-
їнських.

– Це потрібно було виправи-
ти, так і виникла колекція під 
назвою «УПА – армія нескоре-
них», – каже чоловік. – У першу 
чергу хотів залишити для при-

йдешніх поколінь образ генерал-
хорунжого Василя Кука. А ще 
відтворив образи найстаршого і 
наймолодшого вояків УПА – со-
тника Гамалії і Славка Пилипчу-
ка. Зв’язкова «Калина» (Галина 
Лукан) зображена з букетом кві-
тів у руках. Фігура жінки-солдата 
є рідкісною в будь-якій колекції. 
Переважно зображають чолові-
ків. Але ж жіноцтво зіграло важ-
ливу роль у боротьбі УПА, тож на 
спомин про них маємо «Калину». 
Сотенний Хмара був дуже коло-
ритним, тому також потрапив в 
колекцію. Найважчий в колекції 
– кулеметник у вишиванці, якого 
відтворили з фотографії невідо-
мого солдата. Фігурка важить 23 
грами. Додатковим грамом ваги, 
порівняно з іншими, вона «за-
вдячує» кулемету МГ-42, який 
повстанець тримає на плечі.

Ще однією причиною, яка 
спонукала створити українських 
героїв у мініатюрі, є історія влас-
ної родини Олександра Башти. 
Багато його родичів розстріляли 
за причетність до УПА. 

– У той час з семи братів, се-
ред яких був мій дідусь, лише 
один залишив по собі нащадків, 
– пригадує він. – Вони були за-
сновниками «Молодої громади» 
в Калуші. Саме тоді  у цих краях 
перебував і Степан Бандера, тож 
вони потрапили в епіцентр бо-
ротьби.

На думку пана Олександра, 
українські солдатики стануть 
чудовими іграшками для дітей, 
вони виховуватимуть у їх юних 
серцях патріотизм, любов до рід-
ної землі та її славної історії. 

До набору «Армія нескоре-
них» входять шість маленьких 
скульптур воїнів УПА, інформа-

ційний буклет, в якому розпо-
відається про кожну фігурку, та 
дерев’яна коробка для зберіган-
ня солдатиків. На кожній коро-
бочці червоно-чорний стяг ма-
лює сам пан Олександр.  

Є ще одна серія – «Браві сол-
дати», яка складається із коло-
ритних персонажів – солдатів із 
різних армій: Чонкіна, Швейка, 
Попендопала, Піткіна, Ганса та 
моряка-анархіста. 

Колекція «УПА — армія не-
скорених» користується неаби-
якою популярністю. Солдати-
упівці мандрують по всій Украї-
ні. Колекція фігурок у спеціально 
виготовленій коробці вартує 300 
гривень. Ціна може суттєво зни-
зитися, якщо вдасться отримати 
інвестиції на великий тираж. У 
планах пана Олександра – допо-
внити колекцію й іншими імена-
ми. Уже готовий Роман Шухевич. 
А згодом, можливо, з’являться 
ще й українські гетьмани у брон-
зі, січові стрільці та навіть сучас-
ні військовослужбовці. 

Юля ТИМКІВ.

«Армія нескорених» 

Іграшки, які 
виховують 
патріотизм

З легкої руки тернополянина Олександра 
Башти на світ з’явилися мініатюрні бронзові 
лицарі УПА. Колекційний набір з шести 
40-міліметрових фігурок «Армія нескорених» 
за лічені дні підкорив серця українців. Більше 
сотні наборів вже розлетілися по всій країні. 
Це лише перша ластівка, адже проект матиме 
продовження і нових героїв. Щоб дізнатися 
більше про бронзових упівців та історію їх 
створення, журналіст «Нашого ДНЯ» завітала в 
гості до пана Олександра.

P.S. Олесандр Башта народився 16 травня 1961 року у містечку Стрий на Львівщині. За фахом – льотчик-
інженер. Закінчив Балашовське військове вище училище льотчиків. У Тернополі проживає з 1989 

року. Має дружину Ірину та сина Олександра. Сім’я мешкає у Кутківцях. Олександр належить до людей,  
які надихають. Він вражає своєю активністю і незвичним вмінням боротися з обставинами. У 1992 році 
політ на пароплані закінчився для Олександра трагічно і змусив його сісти в інвалідний візок. Однак 
чоловік не втратив любові до життя. Незважаючи на те, що не може ходити, він літає та стрибає  
з парашутом, є кількаразовим чемпіоном з плавання серед інвалідів. Свого часу захищав честь України  
і в змаганнях з тенісу на інвалідних візках. Об’їздив півсвіту, майже всю Європу, побував в Америці.  
«І чорна смуга в житті може стати злітною», – читаємо на сторінці Олександра Башти у соцмережах.  
Він доводить це своїм життям і намагається щодня змінювати світ навколо себе. 

Олександра 
Башти
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У багатьох міських 
дворах через будь-
де припарковані 

автівки годі пройти-
проїхати. Власники 
машин ставлять своїх 
«залізних коней», де 
заманеться, незважаючи 
на потреби інших 
мешканців. Складається 
враження, що немає на те 
ради. 

Не дивно, що за такої ситу-
ації з’явилися “народні месни-
ки”. Учасники місцевого Руху 
автономних націоналістів обі-
цяють різати шини у непра-
вильно припаркованих авті-
вок і закликають до протесту 
всіх городян.

– До нас неодноразово звер-
талися мешканці різних мікро-
районів, де власники залиша-
ють транспорт просто неба. 
Колесами автівок вони нищать 
дитячі майданчики, клум-
би. А якщо виникне пожежа – 
під’їхати та погасити полум’я 
буде неможливо. Важко добра-
тися до будинку і “швидкій”, – 
пишуть націоналісти у групі в 
соцмережах.

Активісти нарікають на 
бездіяльність автоінспекторів, 
муніципальної міліції. Через 
це, пояснюють, і вирішили бо-
ротися з хамським паркуван-
ням доступними їм методами.

– Існує дуже простий ме-
тод боротьби – ми різатимемо 

шини. А щоб власник не засму-
чувався, приклеїмо відповідну 
наліпку на колесо. Для нас не 
важливо – це машина депута-
та чи іншого посадовця. Закон 
один для всіх, – додають авто-
номні націоналісти.

До грудня, кажуть вони, 
проводитимуть інформацій-
ну кампанію. Усіх небайду-
жих тернополян закликають 
анонімно попереджати про 
те, де залишають автомобілі 
безвідповідальні водії. Скар-
ги можна писати в інтернеті у 
групу: http://vk.com/ternopil_
avtonom.

У міліції зазначають: за такі 
вчинки закон передбачає кри-
мінальну або ж адміністратив-

ну відповідальність – за хулі-
ганство. Правоохоронці запро-
шують активістів приєднува-
тися до рейдів ДАІ й боротися 
з порушниками цивілізовани-
ми методами.

Раніше, як писав «Наш 
ДЕНЬ», небайдужі тернополя-
ни створили спільноту «Stupid 
parking» у соцмережі Facebook. 
На стіні групи публікують фо-

тографії горе-паркувальників, 
засуджують і обговорюють дії 
нахабних водіїв. Крупним пла-
ном фотографують номерні 
знаки машин. 

На жаль, поки чимало воді-
їв, паркуючись, керуються не 
культурою поведінки на доро-
зі, а принципом «будь-де, аби 
задурно»...

Інна МАТУШ.

31 жовтня на останньому сесій-
ному засіданні  міська рада плану-
вала затвердити план зонування те-
риторії міста.  Це дуже важливий до-
кумент у містобудівній документа-
ції - фактично другий за значимістю 
після генерального плану, бо далі не-
обхідно розробити детальні плани 
забудови територій. Можливо, вихо-
дячи з важливості цього документа, 
міське керівництво прагнуло прого-
лосувати його на сесії якнайшвидше, 
а може були й інші причини. 

Проект плану зонування терито-
рії міста розміщений на сайті міської 
ради лише 25 жовтня, а вже через 6 
днів влада міста прагнула його за-
твердити, хоча законодавство Укра-
їни визначає зовсім інші терміни, а 
саме - 30 днів для оприлюднення з 
обов’язковим проведенням громад-
ських слухань. Вважаю, що місцем 
для обговорення мав би бути палац 
культури «Березіль».

На мої запитання міському голо-
ві, чому не дотримуємося всієї про-
цедури та порушуємо законодав-
ство, він сказав, що знімає з розгляду 
це питання і  міська рада повернеть-
ся до нього у листопаді цього року.

На моє глибоке переконання, на 
етапі оприлюднення та обговорення  
плану зонування території мали би 
сказати своє слово спілки архітекто-
рів міста, місцеві проектні інститу-

ти,  архітектурно-містобудівна рада, 
депутати різних рівнів від Тернопо-
ля, політичні партії і, звичайно, гро-
мадськість міста.

Ще є час.  Тож закликаю всіх до 
активного вивчення цього надзви-
чайно важливого документа.

Я, як депутат міської ради, аналі-
зуючи територію свого округу, поба-
чив, що відповідно до проекту пла-
ну зонування  міська рада таки пла-
нує забудувати стадіон на проспекті 
Злуки. Керівництво міста не звертає 
жодної уваги на отримані звернен-
ня від мешканців цього мікрорайо-
ну, хоча знаю, що  кожні дев’ять з де-
сяти його жителів категорично про-
ти такої забудови.

Думаю, влада своїми непрозори-
ми, якщо не сказати більше, діями 
лише згуртує людей, адже із їх слів 
знаю, що вони не допустять забудо-
ви стадіону. 

А яка ситуація в інших мікрора-
йонах? Пропоную тернополянам  за-
ходити на сайт міської ради, аналізу-
вати проект плану зонування тери-
торії міста та впливати на дії влади з 
метою захисту своїх інтересів. 

Петро ЛАНДЯК, депутат 
Тернопільської міської 

ради, голова обласної органі-
зації політичної партії «Грома-

дянська позиція».

Це питання народний депутат попере-
дньо обговорив під час зустрічі з Архиє-
пископом і Митрополитом Тернопільсько-
Зборівським УГКЦ Василієм Семенюком.

- Новий архів на сьогодні має високий 
ступінь готовності. Значний об’єм робіт 
уже виконано. Але завершити будівни-
цтво власними силами область не може, 
бо необхідна велика сума коштів. Має 
бути підтримка на рівні уряду, - наголо-
сив Олексій Кайда.

Також  Олексій Кайда зареєстрував за-
конопроект «Про внесення змін до За-
кону України «Про Державний бюджет 
України на 2013 рік» (щодо виділен-
ня субвенції з державного бюджету на 
соціально-економічний розвиток Терно-
пільської області)».

За словами парламентаря, у проекті 
він пропонує направити з коштів резерв-
ного фонду Міністерства фінансів Украї-
ни додаткові фінансові ресурси на завер-
шення будівництва обласної бібліотеки 
та державного архіву.

Народний депутат також наголосив на 
недотриманні принципів справедливості 
та неупередженості при розподілі субвен-
цій  між місцевими бюджетами. 

 - На жаль, зараз бюджет розподіляєть-
ся несправедливо. На «вибрані» області 

йде левова частка коштів, а інші отриму-
ють залишки. Відтак,  вбачаю своє завдан-
ня у тому, щоб на всеукраїнському рівні 
відстоювати  інтереси Тернополя й облас-
ті, - сказав свободівець.

Ще на початку цього року народний 
депутат Олексій Кайда неодноразово 
скеровував депутатські запити та звер-
нення Прем’єр-міністрові України Мико-
лі Азарову з клопотанням збільшити фі-
нансовий ресурс для Тернопільської об-
ласті. Зокрема він звертався щодо виді-
лення коштів на завершення будівни-
цтва державного архіву, обласної бібліо-
теки, терапевтичного корпусу 3-ї лікар-
ні, капітального ремонту вулиці Гайової 
в Тернополі тощо.

Так, відповідно до розпорядження Ка-
бінету Міністрів України від 11 лютого 
2013 року до переліку бюджетних при-
значень, що передаються обласним дер-
жавним адміністраціям, було включено 
також будівництво державного архіву на 
1,5 млн. одиниць зберігання по вул. Кар-
пенка у Тернополі.

Чи відбудуться 
слухання у «Березілі»?

Депутат Тернопільської 
міської ради Петро Ландяк 
переконаний, що прийнят-
тя сесією міськради важ-
ливих та знакових для гро-
мади обласного центру рі-
шень без попереднього їх 
оприлюднення та публічно-
го обговорення є не чим ін-
шим, як грубим порушен-
ням чинного законодав-
ства. Саме на цьому він ак-
центує увагу тернополян у 
своєму зверненні до них.

 
У четвер, 14 листопада 2013 року, народний депутат 

України Олексій Кайда проводитиме особистий 
прийом громадян за адресою: м. Тернопіль, 

 бул. Т. Шевченка, 23, каб. 41 (2 поверх) з 10 години.

Олексій Кайда: «Архів треба 
добудувати, а колишній монастир 

домініканців передати УГКЦ»  
Народний депутат України від 

Всеукраїнського об’єднання «Свобода» 
Олексій Кайда вважає, що потрібно вжити 

термінових заходів для вирішення питання 
завершення будівництва Державного архіву 
Тернопільської області з метою передачі 
приміщення колишнього монастиря домініканців, 
що по вулиці Сагайдачного у Тернополі 
Українській греко-католицькій Церкві. Про це 
йдеться у депутатському запиті, скерованому 
парламентарем до Прем’єр-міністра України 
Миколи Азарова.

Паркуються і на дитячих майданчиках, і на клумбах...
За хамське паркування у Тернополі обіцяють різати шини
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Минулого місяця у Чикаго 
відбувся фінал конкурсу «Міс 
Українська Діаспора- 2013», 
організатором якого є най-
більший незалежний інфор-
маційний ресурс в діаспорі 
Медіа-портал VIDIA. Вісімнад-
цять красунь українського по-
ходження з багатьох штатів 
Америки змагалися за корону і 
титул «Міс…». Переможницею 
конкурсу стала Соломія Крунь. 
Дівчина родом з міста Чортко-
ва, що на Тернопільщині. Зараз 
живе у США, в Чикаго. Соломія 
вразила журі граційністю, еле-
гантністю. Полонила танцем. І, 
звісно, чарівною вродою…

- Соломіє, колектив га-
зети «Наш ДЕНЬ» і я особис-
то вітаємо з перемогою. 
Приємно, що Тернопілля має 
свою красуню за океаном.

- Дякую. Узагалі, я - проста 
і щира українська дівчина. За-
кінчила у рідному місті шко-
лу. Навчалася на юридичному 
факультеті Чернівецького на-
ціонального університету іме-
ні Юрія Федьковича. Вважаю, 
що кожна людина повинна са-
мовдосконалюватися, у пер-
шу чергу через освіту. Це й моя 
мета також. Тому я тут, у США 
(Соломія мріє в одному з чи-
казьких коледжів отримати 
медичну і юридичну освіту - 
авт.). Крім того, для мене дуже 
важливі стосунки між людьми. 
А ще мрію про чудовий дар - 
материнство.     

- Скільки часу живете в 

Чикаго? І якими були 
перші враження від 
американского ме-
гаполіса після, порів-
няно мініатюрного, 
українського Чорт-
кова?

- Я в Чикаго зовсім 
недавно - з цьогоріч-
ного червня. Звичай-
но, краса рідного краю 
- найдорожча, най-
миліша. А в цьому ве-
личезному місті при-
ваблюють височенні 
хмарочоси, озеро Мі-
чиган і чудова приро-
да довкола нього. Ці-
каво, що колосальної 
різниці між містом ди-
тинства і Містом ві-
трів не відчуваю. Най-
перше тому, що тут 
живе багато емігран-
тів з Чорткова та його 
околиць.     

- Майже кожна красуня 
мріє про подіум. Ви також 
мали такі мрії? 

- Колись, у думках, уявля-
ла себе маленькою принцесою. 
В короні, звісно. Маленькі ді-
вчатка люблять подібні фан-
тазії. У дитинстві навіть сце-
ну споруджували зі старшою 
сестрою - зі стільців та інших 
підручних матеріалів - і про-
бували дефілювати. Але про 
участь у конкурсі краси ніко-
ли серйозно не думала. Хоча 
до сцени звикла змалку - була 
учасницею ансамблю «Дже-

рельце» під керівництвом Ма-
рини Євсюкової. Ми мали бага-
то виступів. Гастролювали й за 
кордоном.  

- Ви отримали одразу два 
титули - «Міс Українське Чи-
каго» і «Міс Українська Ді-
аспора-2013». Що для вас 
означають ці нагороди?    

- Я зовсім не сподівалася 
на такий успіх. Та й, узагалі, на 
конкурс йшла з бажанням гар-
но провести час, познайомити-
ся з цікавими людьми, пізна-
ти щось нове. Тепер дві коро-
ни додають натхнення працю-
вати далі. А перемога ще раз 

підтвердила: досягнути 
вершину можна лише 
тоді, коли серце сповне-
не любов’ю. 

- Корону найкра-
сивішої українки Чи-
каго ви подарувати 
іншій конкурсант-
ці - Анастасії Радю-
шиній. Вчинок - гідний 
справжньої королеви. 
І, все-таки, чому вирі-
шили поділитися ко-
роною?

- Якби це було мож-
ливим, то одягнула б 
корону на кожну кон-
курсантку. Не злукав-
лю, якщо скажу: всі ді-
вчата - талановиті, ро-
зумні, гарні… Тому я ба-
жаю, щоб мій вчинок 
розглядали як пошані-
вок спражньої україн-
ської краси.    

- Головним пода-
рунком для вас став авіа-
квиток на подорож в Украї-
ну. Скористаєтеся ним?

- Квиток додому - це те, 
про що мріє кожен емігрант. 
Неодмінно скористаюся! Як 
тільки-но з’явиться вільний 
від навчання час.  

- Батьки, рідня, друзі вбо-
лівали за вас у рідному Чорт-
кові. Соломіє, які були перші 
мамині слова після перемо-
ги? 

- Мама була першою, кому 
я повідомила про перемогу. У 
відповідь почула у слухавці не 
слова… мама плакала… від ра-
дості. Батьки хвилювалися за 
мене більше, ніж я сама за себе. 
Відчувала через тисячі кіломе-
трів биття їхніх сердець. Мої 
батьки - мама Ольга і тато Ві-
ктор - найдорожчі, наймиліші 
серцю люди. Я вдячна, що ви-
ховали мене, опираючись на 
справжні людські цінності. І, 
користуючись нагодою, дякую 
друзям, землякам, знайомим і 
незнайомим людям, усім, хто 
повірив у мене, хто підримав.      

- Титуловані красуні, за-
звичай, отримують пропо-

зиції від рекламних агенцій, 
будинків моделей. Займа-
ються благодійністю. Що об-
рали чи оберете ви?

- Я готова до нових почи-
нань, відкрита для ідей. У моїх 
планах - зробити багато до-
брих, корисних справ. Обіцяю! 
А наразі хай це буде малень-
кою таємницею.   

- Ви були на конкурсі одяг-
нуті в дуже гарний націо-
нальний стрій. Він - з Украї-
ни? З дому?

- Ой, це така історія… Кос-
тюм шили в Україні. Перед тим 
поміряла себе рулеткою - пер-
ше, що потрапило під руки. 
Було незручно, але… Батьки 
вислали стрій поштою. І він чо-
мусь довгий час блукав Штата-
ми, поки потрапив до мене. На 
щастя, вчасно.    

- Організатори конкур-
су готують подарунки від 
українських красунь з діаспо-
ри для дітей-сиріт в Україні. 
Справа, гідна похвали. 

- Це дуже гарна ідея. Адже 
разом з речами, діти отриму-
ють любов і увагу. Маємо бага-
то планів стосовно цього.          

- Після завершення кон-
курсу, у розповіді про себе, ви 
сказали: «Я маю все, що лю-
блю, бо люблю все, що маю». 
Слова щасливої людини… 

- Я справді задоволена тим, 
що зараз маю. У мене є люди, 
яких люблю. Я маю можли-
вість дарувати їм щастя. Я 
вмію бачити і відчувати красу 
навколишнього світу. Я - живу! 
Невже це мало?!  

- Життя у США - по-
своєму цікаве, яскраве, ба-
гатогранне. І перспективне 
для вас. І все ж… ностальгія 
часом навідує? 

- Україна - це наша мати. 
І сумую за нею завжди. Адже 
наша земля - благословений 
край з багатою культурою, не-
ймовірно гарною природою, з 
людьми, у яких великі, світлі, 
сонячні душі. Пишаймося, що 
ми українці!  

Ольга ЧОРНА, США. 

«Міс Українська Діаспора» Соломія КРУНЬ:

Ти - жінка, ти - росинка, ти - сльоза, укра-
їнко… Світ захоплюється красою, жі-
ночністю і розумом українок. Зачарову-
ється ніжністю… Українська врода по-
лонила далеку Америку. Конкурс кра-
си, який тут проводять, вважається най-
гарнішою подією діаспори. А його гля-
дачами є не лише наші діаспоряни. 
Красуням-українкам аплодують і аме-
риканці, і представники багатьох інших 
громад.            

 «Я маю все, що люблю, 
бо люблю все, що маю»
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Рівень злочинності 
в області один з 
найнижчих в Україні. 

Про це заявив під час зустрі-
чі з журналістами керівник міліції 
краю Віктор Сак. Поменшало тяж-
ких та особливо тяжких злочинів. 
Однак залишаються багато акту-
альних проблем, над якими ще по-
трібно працювати. 

Проблемною, зі слів Віктора 
Сака, залишається  «гастролююча» 
злочинність. Лише за останній мі-
сяць тернопільські правоохорон-
ці затримали кишенькового крадія 
та зграю квартирних злодіїв – гро-
мадян іноземних держав. У Чорт-
кові викрили трьох озброєних роз-
бійників зі Львова, які напали на 
сім‘ю пенсіонерів. Це вдалося зро-
бити менше як за добу. Зловмисни-
ки проникли вночі до будинку, від-
важивши балконні двері на друго-
му поверсі. Доки господарі спали, 
злочинці забрали гроші, газовий 
пістолет та мобільний телефон. На 
«діло» йшли підготовлені: маски, 
рукавиці, змінний одяг, з озброєн-
ня – кухонний ніж та дерев’яна па-
лиця. Найстаршому з банди – 24, а 
двом його спільникам – 20 та 19 ро-
ків. Затримані злочинці перебува-
ють під арештом. 

Ще один головний біль міліціо-
нерів краю – це шахрайство. Остан-
нім часом суттєво побільшало злочи-

нів цього виду. Одна з причин – лег-
коважність та надмірна довірливість 
людей. Цим користаються пройдис-
віти, вигадуючи нові та вдаючись 
до старих перевірених методів виду-
рювання грошей. Сім тисяч гривень 
неповнолітня жителька Козівсько-
го району віддала за обіцянку зня-
ти пороблені прокльони та врятува-
ти від смертельної недуги матір. Мі-
ліціонери за декілька днів розшука-
ли 26-річну шахрайку з Волинської 
області. 

Результативною, зі слів Віктора 
Сака, є боротьба з корупцією і ви-
маганням неправомірної вигоди. З 
початку року викрито 95 подібних 
фактів. У половині випадків  сума 
хабара становила понад 10 тисяч 
гривень. Загальна сума отримання 
неправомірної вигоди – понад міль-
йон 327 тисяч.

У сфері боротьби з незаконним 
обігом наркотичних засобів праців-

ники міліції викрили 600 злочинів, 
з яких майже половина пов’язані зі 
збутом дурману. Правоохоронці ви-
лучили понад 273 кілограми нарко-
тичних засобів.

З незаконного обігу знято 
близько 55 тисяч пляшок фальси-
фікованих алкогольних напоїв на 
загальну суму понад 70 тисяч гри-
вень, а також 680 літрів спирту та 
спиртосуміші на 20 тисяч.

Для зменшення злочинності на 
вулицях Тернополя встановлено 68 
відеокамер, хоча потреба міста в та-
ких пристроях значно більша.

Працівники міліції не повідо-
мляють, де саме встановлені при-
строї. Відомо лишень, що 6 є на ви-
їздах із Тернополя, 3 – на трасах по-
близу міста. Окрім цього, відеока-
мери встановлені в Теребовлі, Під-
волочиську і незабаром з’являться 
у Кременці.

Юля ТИМКІВ.

Заповіт є найдавнішою формою спадкування, що 
пройшла тривалий і складний шлях розвитку. Адже 
кожна людина, яка володіє тим чи іншим майном, 
хоча б раз у житті замислюється над питанням: як 
краще ним розпорядитися? Одним із різновидів за-
повіту є заповіт подружжя.

Відповідно до ст. 1243 ЦК України подружжя, 
яке перебуває у зареєстрованому шлюбі, має право 
скласти спільний заповіт щодо майна, яким володіє 
на праві спільної сумісної власності. Таким є майно, 
набуте під час шлюбу, незалежно від того, що один 
із подружжя не мав з поважної причини самостій-
ного заробітку (навчання, ведення домашнього гос-
подарства, догляд за дітьми, хвороба тощо). На під-
твердження цього факту нотаріусу надають оригі-
нал свідоцтва про шлюб. 

Потрібно зауважити, що фактичні шлюбні від-
носини не породжують права на спільний заповіт. 
Адже, згідно зі ст. 21 Сімейного кодексу України, 
шлюбом визнається сімейний союз жінки та чолові-
ка, зареєстрований у державному органі реєстрації 
актів цивільного стану. 

Спільний заповіт є домовленістю між подруж-
жям про перехід прав власності на спільне набуте 
майно після смерті обох до визначених спільним рі-
шенням спадкоємців. При цьому заповіт може бути 
складений щодо всього спільного майна подружжя 
або стосовно його частини, яка конкретно обумов-
люється. У разі складення такого заповіту, частка у 
праві спільної сумісної власності після смерті одно-
го з подружжя переходить до іншого, який його пе-
режив. Слово “переходить” не означає, що другий 
з подружжя вважатиметься власником спільного 
майна. Навпаки, з урахуванням ч.3 ст.1243 ЦК Укра-
їни, можна вважати, що він втрачає право відмови-
тися від спільного заповіту, оскільки таке право іс-
нує лише за життя обох з подружжя. І, як наслідок, 
матиме можливість лише володіти і користуватися 
таким майном, оскільки нотаріус, отримавши відпо-
відне повідомлення, згідно ч.4 ст.1243 ЦК України, 
накладає заборону відчуження на майно, зазначене 
у заповіті подружжя.

Негативною стороною спільного заповіту є та-
кож значна відповідальність такого кроку та істотні 
обмеження, які зумовлюються цим. Адже волевияв-
лення, зроблене задовго до смерті другого з подруж-
жя, може негативно вплинути на його права. Так, ма-
теріальний і фізичний стан одного з подружжя, який 
є живим, може істотно погіршитися після смерті 
другого з подружжя. А на майно, що є об’єктом запо-
віту подружжя, вже накладена заборона відчужен-
ня. Тобто можливість певним чином розпорядитися 
ним, аби покращити свій матеріальний стан, у одно-
го з подружжя вже втрачається.

Саме тому в заповіті подружжя доцільно повніс-
тю вказувати майно, яке є спільною сумісною влас-
ністю та яке належить кожному з подружжя осо-
бисто, бо норма ст. 1243 ЦК України не встановлює 
будь-яких заборон щодо такої можливості. Тим біль-
ше, що зазвичай подружжя володіє не лише спіль-
ним, а й певним майном, яке належить кожному з 
них на праві приватної власності. Зокрема, подаро-
ване, успадковане, придбане за особисті кошти, речі 
індивідуального користування.

Посвідчення заповіту подружжя нотаріусом 
ускладнюється ще й тим, що в «Порядку вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами України» взагалі від-
сутній пункт, яким визначалися б дії щодо порядку 
оформлення спадщини в разі смерті одного та дру-
гого з подружжя, якими складено спільний заповіт. 
Крім того, відсутня форма відповідного свідоцтва. 

Невирішеним залишається питання, як співвід-
носиться принцип заповіту з передбаченими зако-
нодавством обмеженнями при складанні спільного 
заповіту подружжя.

Таким чином, можна стверджувати, що сьогод-
ні спірність та неузгодженість на законодавчому 
рівні втілення в юридичну практику заповіту по-
дружжя не дає можливості належним чином за-
хистити волевиявлення кожного з пари та попе-
редити небажані наслідки цього правочину в май-
бутньому для кожного з них.

Тому хотілось би рекомендувати громадянам 
посвідчувати заповіти від кожного особисто, щоб 
уникнути в подальшому спірних питань.

Лілія ТЕРЕЩУК, 
завідувач Першої тернопільської дер-

жавної нотаріальної контори.

Юридична консультація «Нашого ДНЯ»
Заповіт подружжя: 

ЗА І ПРОТИ
На Тернопільщині побільшало шахраїв

Ніхто так не чекає на похолодання, як 
кишенькові злодії. Щойно люди починають 
одягати тепліший верхній одяг, активність 

крадіїв різко зростає. 
Недавно у Тернополі впіймали нечистого на руку іноземця, 

який обкрадав пасажирів у громадському транспорті. 34-річний 
гастролер із Грузії витягував крам із кишень, сумочок і барсе-
ток. Не гребував телефонами, гаманцями, а якось навіть роздо-
був банківську картку.

Її разом із пін-кодами необачно зберігала у себе молода терно-
полянка. Зловмисник, скориставшись цим, зняв з рахунку жінки 
майже 15 тисяч гривень.

Загалом іноземець обікрав потерпілих на 30 тисяч гривень. 
Правоохоронці підо-
зрюють його у шес-
ти подібних крадіжках 
і перевіряють причет-
ність до інших злочи-
нів.

Затриманий уже 
був судимий за майно-
ві злочини у Києві. За 
фактами крадіжок, вчи-
нених повторно, прово-
дять розслідування.

Любителі зловити кайф 
частенько навідувалися в 
один з магазинів у центрі 

Тернополя. 
Тут впродовж року збували наркотич-

ні засоби. Під виглядом ароматичної сумі-
ші для куріння власники продавали психо-
тропні речовини.

Всього до незаконної діяльності вияви-
лися причетними шестеро осіб. Підпільний 
бізнес наркоторговців припинили правоо-
хоронці, затримавши всіх учасників групи.

Тернопільський міський суд призначив 
організаторам 3 роки позбавлення волі з 
конфіскацією половини належного їм майна.

До різних термінів покарання засудили 
й інших чотирьох злочинців, залежно від 
тяжкості скоєного.

Тернопілля потопає 
у смітті...

Лише під час однієї перевірки 
прокуратура виявила 
в області 27 стихійних 

сміттєзвалищ, на які тривалий час 
не зважали чиновники.

«Органи виконавчої влади та місцево-
го самоврядування не забезпечують повне 
збирання, належну утилізацію та своєчасне 
знешкодження й видалення відходів. Сміт-
тя накопичується та загрожує довкіллю», – 
зазначають у прокуратурі. 

Не краща ситуація на Тернопіллі і з ви-
значеними місцями  видалення твердих по-
бутових відходів. З-понад 800 таких місць 
більшість не відповідають санітарним та 
екологічним вимогам. Це може призвести 
до забруднення земель, підземних вод і по-
вітряного басейну. 

Від початку року за результатами пере-
вірок у сфері поводження з відходами, які 
провела прокуратура, розпочали 2 кримі-
нальні провадження. До відповідальності 
притягнули 92 посадовців.

Тернопільська ОДПІ ГУ Міндоходів в області  нагадує, 
що платники податку – резиденти, які виїжджають 
за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані 

подати  податкову декларацію не пізніше, як за 60 
календарних днів перед виїздом. 

Контролюючий орган протягом 30 календарних днів після надхо-
дження податкової декларації зобов’язаний перевірити її і видати від-
повідну довідку до органів митного контролю, яка і є підставою для 
проведення митних процедур.

Форма Довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платни-
ком податку – резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце 
проживання, та  про відсутність податкових зобов’язань з цього подат-
ку затверджена наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2012 
№1401.

Відповідно до форми Довідки, вона дійсна протягом 60 календарних 
днів з дати видачі за наявності документа, що посвідчує особу.

  

Купити «кайф» можна 
було, як хліб

Виїжджаєте за кордон на постійне місце проживання? 
Подайте завчасно декларацію про доходи

Кишеньковий злодій «обчистив» 
тернополян на 30 тисяч
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Увесь зміст євангельського 
вчення, наріжний камінь, 
на якому держаться закон і 

пророки – Любов. Слово це вміщає 
в собі все – віру, надію, сподівання. 
Не можна любити всім серцем і всім 
розумінням того, кому не віриш. 
Коли ти палко любиш, ти щиро 
віриш.

Люби Господа Бога і люби ближнього 
твого – в цьому суть християнства, межа до-
вершеності. Любити Бога треба не так, як 
любить раб, боячись кари, і не як найманець, 
заради нагороди, а так, як любить син – пал-
кою, полум’ яною любов’ю щиро віддано-
го серця. Християнин повинен любити Бога 
не ради обіцяного раю, не задля побоюван-
ня пекла, а ради того, що Сам Бог за ймен-
ням є Любов.

Люби Господа Бога твого! Більшої від 
цієї заповіді нема. Богові ми завдячуємо всім 
своїм життям. Він дарував нам це життя. Від 
Нього ми одержуємо всі блага, і здоров’я, і 
поживу, повітря і сонце... Господь піклуєть-
ся про нас, як батько про своїх дітей. Навіть 
Сина Свого Єдинородного не пожалів відда-
ти на смерть «заради нас людей і ради нашо-
го спасіння». Зійшовши на небо, Син Божий 
благає Отця Небесного послати нам Духа 
Святого, Який у святих Таїнствах сходить на 
нас, освячує і очищає від гріхів.  Він покликав 
нас до життя, явив красу Всесвіту, відкрив 
книгу премудрості. Пізнавши і полюбивши 
Спасителя, ми відкриваємо Йому своє сер-
це і там не лишається місця для егоїзму, при-
хильності тільки до дочасного. Полюбивши 
Сина Божого, ми вручаємо Йому свою волю і 
під Його проводом виконуємо волю Отця Не-
бесного. І тоді живе в нас Христос.

Господь і по смерті нашій не позбавляє 
нас Своїх милостей і щедрот. Він приймає 
молитви за померлих у наднебесний  і мис-
ленний Свій жертовник, звільняє померлих 
від заподіяних ними провин вільних і не-
вільних, і робить їх учасниками блаженного 
життя в славі небесній. Словом, від колиски і 
до могили всеблагий Бог, Творець і Промис-
литель піклується про нас більше, ніж бать-
ко про своїх дітей. Така любов Бога до нас. 
Полюбімо ж і ми Його всім серцем, всією ду-
шею і всім розумінням нашим!

Люби ближнього твого, як самого себе!.. 
Божественна любов, палаючи в серці люди-
ни, запалює любов до ближнього, як сонце, 
поширює своє проміння на праведних і не-
праведних, на рідних і чужих, на добрих і 
злих.

Виявляючи таку любов, людина уподі-
бнюється Богові. Хто любить Бога, той без-
доганно виконує Його заповіді. Любити 
ближнього закликає Господь. І любити Бога, 
не маючи любові до ближнього, неможливо. 
А хто любить ближнього, той вже не може 
образити батька або матір, не може крас-
ти, лжесвідчити, заздрити, руйнувати чи-
єсь сімейне життя. Навпаки, він утре сльо-
зу, поділиться останнім, за істину і справед-
ливість віддасть життя, радітиме з тими, 
хто радується. «Бо любов довго терпить, 
милосердствує, любов не заздрить, не ви-
хваляється…не замишляє зла, а радуєть-
ся істині, усе покриває, всьому йме віри, все 
терпить»(1Кор.13,4-7).

Коли в нас нема любові, то це означає, що 
ми не пізнали Бога. Коли ми любимо один од-
ного, то Бог у нас перебуває. Щасливий той, 
хто насамперед здобуває любов – нагоро-
да його збільшується, його благословляють 
ангели, він з кожним днем наближається до 
Бога – Джерела любові та вічного життя.             

                          о.Богдан Зінченко,член 
Національної спілки

                             журналістів України.  

Люби Господа Бога 
твого, люби 

ближнього твого!

В Українському домі «Перемога» триває виставка 
відомого Санкт-Петербурзького музею воскових 
фігур. 

Існує він уже 24 роки й нині налічує майже 5 тисяч експонатів.  До 
Тернополя привезли чимало двійників світових знаменитостей: зірок 
естради, акторів кіно, популярних політиків,  діячів історії, мистецтва, 
спорту. Для дітей – героїв найкращих мультфільмів.

З відвідувачами організатори виставки діляться секретами ство-
рення незвичайних скульптур. Виявляється, щоб зліпити одного пер-
сонажа, потрібно багато часу: від трьох місяців і до року. Над образом 
працює 80 майстрів різних професій: костюмери, гримери... Кожен має 
відповідну ділянку роботи. Наприклад, постижер створює зачіски вос-
ковим персонажам. Робота ця кропітка, адже кожну волосинку прикрі-
плюють окремо. Виразні очі скульптур є протезами з гірського кри-
шталю. Та найцінніший компонент - віск. Чим більше його використо-
вують, тим вартість фігури вища. 

Кожен гість виставки може сфотографуватися з улю-
бленою знаменитістю. Зробити це можна впродовж мі-
сяця - саме стільки гостюватимуть у Тернополі унікаль-
ні воскові персонажі.

Інна ДАНИЛКІВ.

Львівська письменниця Оксана Сайко 
зізнається – сама у школі була хоч 
і “сумирною”, проте здатною на 

відчайдушні витівки. Своїми дитячими 
спогадами, а також розповідями про нову 
книжку, вона поділилася з юними читачами у 
Тернополі.

Тепла зустріч пройшла у бібліотеці №4 для дітей. 
Письменниця презентувала книжку “Новенька та інші 
історії” – про підлітків, їхні проблеми, пригоди, шкільне 
життя, про дружбу й перше кохання. 

– У кожен створений образ я вкладаю часточку себе. 
Адже коли пишу для дітей – сама стаю дитиною, – таки-
ми словами розпочала свою розповідь пані Оксана перед 
учнями 7-х класів ЗОШ №20.

Завітали на зустріч і студенти технічного коледжу з викла-
дачем Стефанією Стрільчук – у них просто в бібліотеці відбувся 
урок дитячої літератури. 

Цікаво було і школярам, і дорослим. В історіях письменни-
ці кожен може впізнати себе, теперішнього, або ж повернутися 
у дитинство. У книжці є серйозні випробування, з якими стика-

ються підлітки, важкі ситуації, з яких їм необхідно знайти пра-
вильний вихід і зробити іноді нелегкий вибір на користь добра.

Розповідь перейшла у цікавий діалог, який тривав упро-
довж двох годин. За словами бібліотекарів, візит письменниці 
став для них справжнім подарунком, адже дітям потрібні якіс-
ні та цікаві книжки.

Ольга КУШНІРУК.

Холмську чудотворну ікону Божої Матері 
днями урочисто зустріли жителі міста 
та духовенство. Cвятиня перебуватиме 

у Тернополі до 24 листопада. Ця ікона — 
одна з найшанованіших і найвідоміших 
у християнському світі. За переказами, її 
автором є сам Євангеліст Лука.

Холмська чудотворна ікона Матері Божої має не 
лише надзвичайну історію, а й невичерпну цілющу 
силу. Її не раз втрачали, знаходили, рятували, перехо-Її не раз втрачали, знаходили, рятували, перехо-
вували, за неї боролися. Ікона перебувала і в руках монголо-
татар, і поляків. Найдраматичнішим для неї було ХХ століт-
тя. До наших днів Холмський чудотворний образ зберегла 
дочка одного священика у Луцьку. Далі святиню передали в 
музей, де її реставрували. Іконі приписують понад 700 чудес.

Тернополяни зустріли образ на майдані Перемоги. Далі 
духовенство, влада та миряни рушили великою хресною 
ходою на Набережну Тернопільського ставу, де біля Хреста, 
встановленого на честь 1025-ліття Хрещення Руси-України, 
було відслужено молебень до Пресвятої Богородиці. 

На головній площі Тернополя духовенство та миряни 
разом помолились перед іконою, відслуживши молебень до 
Богородиці. Наостанок святиню перевезли до храму Різдва 

Пресвятої Богородиці і там звершили вечірню. 

Графік перебування святині у храмах  Тернополя:
11.11 - 15.11 - Свято-Троїцький собор, пр. Злуки, 28
16.11 - 17.11 - церква Св. Бориса і Гліба, вул. Корольова, 1 (біля 
2-ї міської лікарні)
18.11 - 19.11 - церква Преображення Господнього (біля школи 
№ 27)
20.11 - 21.11 - церква Св. апостола і євангелиста Іоана Бого-
слова (вул. Леся Курбаса)
22.11 - 23.11 - церква Св. вмч. Пантелеймона, вул. Ст. Будного 
(біля хлібзаводу №2)
24.11 - Свято-Троїцький собор, пр. Злуки, 28.

У Тернополі – 
чудотворна ікона

«Коли пишу для дітей – сама стаю дитиною»

Воскові двійники зірок - як живі!
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Усе почалося з виховної години «Не залишайте 
серце байдужим».  Куратор 47 групи студентів, які 
навчаються за спеціальністю «будівництво і екс-
плуатація будівель та споруд», Ольга Шелєпова  
запропонувала відвідати малечу зі смачними по-
дарунками. 

Поки дітлахи спали, їхні гості допомогли при-
брати двір, згорнули опале листя. А потім студен-
ти разом зі своїми наставниками гралися з дітьми. 
Незважаючи на те, що в групі - 24 хлопці та лише 
одна дівчина, атмосфера була по-домашньому те-
пла. 

Відрадно, що підтримали ідею відвідати малят 
адміністрація, педагоги та студентський профком 
училища. На гроші, які вдалося зібрати, кожній ди-
тині приготували подарункові пакети, де були со-
лодощі та фрукти. 

Діти раділи гостям, розказували віршики. Зво-
рушені побаченим, студенти вирішили обов’язково 
прийти у дитячий будинок знову. Відремонтувати 
меблі, допомогти, чим зможуть. 

Хочеться вірити, що в недалекому майбутньо-
му всі ці дітки знайдуть справжню родину.

Інна ДАНИЛКІВ.

Кілька десятків тернопільських малят 
зібралися у дитячій бібліотеці №5, щоб 
звернутися до своїх татусів із проханням 

приділяти їм більше часу. Адже багатьом 
хлопчикам і дівчаткам бракує батьківської 
уваги. 

– Марафон «Тату, почитай» відбувається в рамках все-
української ініціативи «Додай читання», – розповідає ор-
ганізатор заходу Ірина Мацко, – і має на меті приверну-
ти увагу українців до родинного відпочинку, а особливо 
залучити до цього татусів. Адже діти потребують більше 
спілкування, читання у сімейному колі. 

На жаль, у марафоні взяв участь лише один батько. 
Олексій працює лікарем. Зізнається, татам не завжди 
вдається знаходити час для читання з дітками, адже є ба-
гато турбот, клопотів, потрібно заробляти гроші та за-
безпечувати сім’ю. Але з дітьми варто проводити більше 
часу і ввечері виділяти хоча б 10-15 хвилин, щоб прочи-
тати малечі казку. 

Марафон «Тату, почитай!» відбувається щотижня в ін-
шому місті. До акції долучилися Київ, Тернопіль, Рівне, Дні-
пропетровськ та Львів. Фінальний марафон татусевого чи-
тання проходитиме у грудні під час IV міжнародної вистав-
ки «Книжкові Контракти» в Українському домі у Києві. 

Юля ТИМКІВ.

Більшість із нас має гарний, затишний дім, люблячих батьків. 
На свято отримуємо подарунки, щирі побажання. Прокидає-
мося, а на столі чекає приготовлений руками мами чи бабусі 

смачний сніданок.  Та зовсім поруч живуть ті, хто позбавлений цих ра-
дощів. Вони не знають теплих обіймів найрідніших людей,  а подарун-
ки їм роблять  лише з нагоди великих урочистостей. Мова про дітей, 
від яких відмовилися батьки. Більшість з них проводять кожен день в 
очікуванні: «Завтра прийде мама і забере мене додому...»

Особливої любові  
потребують наймен-

ші. Їхні маленькі 
сердечка тягнуться 
до людської уваги 

та доброти. У цьому 
переконалися і сту-

денти ВПУ-4 імені 
Паращука, які днями 
завітали в обласний 
Будинок дитини, що 
на вулиці Сахарова, 2 

у Тернополі.  

Малятам  без  сім’ї  студенти  
ПОДАРУВАЛИ  СВЯТО 

На марафон «Тату, почитай» 
прийшов лише... один батько

Фото пам’ятки стало одним з кращих серед майже 36 
тисяч світлин!

Наше місто пишається красивими храмами, серед найдавніших – 
Надставна церква. Споруджена ще наприкінці 16 століття, сьогодні вона милує 
око кожного, хто проходить біля місцевого ставу. 

А недавно фото із зображенням церкви потрапило в десятку найкращих світ-
лин конкурсу «Вікіпедія любить пам’ятки-2013». Красу кам’яного храму на фоні 
вечірнього неба, в обіймах теплих ліхтарів, зафіксував об’єктив Дмитра Ващенка.

Загалом на конкурс, присвячений фотографуванню історичних пам’яток, на-
дійшло 35 710 світлин! До кращих вісімдесяти потрапили фото й інших пам’яток 
із Тернопільщини. Зокрема, відомого ансамблю колегіуму в Кременці (32 місце) 
та Троїцького замкового костелу-усипальниці в Бережанах (40 місце).

Фотоконкурс «Вікіпедія любить пам’ятки» проводили впродовж вересня. 
Учасники надсилали фото об’єктів культурної спадщини в своєму регіоні. Поді-
бні конкурси цьогоріч відбулися у 35 країнах світу! А вперше його провели в Ні-
дерландах у 2010-му.

Тернопільська церква вразила 
журі конкурсу «Вікіпедії»
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Вільнюс відновив 
підрахунок збитку 

від радянської окупації
Уряд Латвії прийняв постанову 

про відновлення діяльності комісії 
з підрахунку збитку від радянської 
окупації. Комісія існувала з 2005 по 
2009 роки, однак під час кризи припи-
нила діяльність через брак фінансуван-
ня. Зараз її діяльність відновлена з іні-
ціативи мін’юсту. Раніше члени комісії 
висловлювали припущення, що за роки 
у складі Радянського Союзу Латвії було 
завдано величезної шкоди - до сотень 
мільярдів доларів. Влада Латвії вважає, 
що країна була окупована СРСР з 1940 
по 1991 роки. Росія факт «окупації» ка-
тегорично не визнає.

Колишній король 
Бельгії скаржиться 

на низьку пенсію 

Колишній король Бельгії Аль-
берт II поскаржився, що його щоріч-
не утримання надто маленьке. Аль-
берт II відрікся від престолу на користь 
сина Філіпа у липні. Раніше він отриму-
вав 11,5 мільйона євро на рік, тепер - 
923 тисячі, а після відрахування подат-
ків залишається 700 тисяч, повідомляє 
«RT». Наближені екс-монарха стурбова-
ні його «поганим настроєм і скаргами» 
й намагаються вирішити фінансові про-
блеми. Один із наближених Альберта II 
сказав: уряд міг би оплачувати видатки 
на утримання резиденції екс-монарха, 
а ВМС країни - узяти на себе видатки 
з утримання королівської яхти, яка, за 
чутками, коштує 4,6 мільйона євро. Але 
це малоймовірно, бо через економіч-
ну кризу, Бельгія дотримується режи-
му жорсткої економії. Уряд істотно ско-
ротив утримання королівської родини. 
Крім того, екс-монарху, принцам і прин-
цесам, які живуть на державну допомо-
гу, тепер доводиться платити податки 
зі свого грошового утримання і звітува-
ти за витрати коштів, що видаються на 
представницькі потреби. 

Чоловіка вагою 226 кіло-
грамів не пустили в літак

Скандал у «Британських авіаліні-
ях». Представники цієї компанії відмо-
вилися пускати в літак пасажира із над-
лишковою вагою. Інцидент трапився в 
аеропорту Чикаго. 22-річний француз 
Кевін Шене важить 226 кілограмів. До 
США він літав на лікування порушеного 
обміну речовин. Квиток на дорогу до-
дому придбав ще два роки тому. «Бри-
танські авіалінії» пообіцяли чоловікові 
та його родині відшкодувати вартість 
квитка. Утім, наголосили, що на жодно-
му з літаків авіакомпанії немає можли-
вості перевозити пасажирів із такою ва-
гою. Насамперед - з міркувань безпеки і 
здоров’я. Чоловік може поїхати потягом 
до Нью-Йорка, а звідти - сісти на кора-
бель до Франції. 

Аргентинець одружився з… 
деревом

В Аргентині чоловік одружився з 
деревом, щоб захистити природу, по-
відомляє ТСН. Символічна весільна це-
ремонія відбулась у Буенос-Айресі. Ак-
тор та захисник природи обрав за дру-
жину дерево у міському парку. Таким 
чином чоловік вирішив привернути 
увагу до проблем екології. Подивитися 
на весільну церемонію прийшли десят-
ки людей. Попри те, що дерево не дава-
ло згоди на одруження, щасливий наре-
чений поцілував дружину і пообіцяв ор-
ганізовувати схожі акції й надалі. 

В Еміратах продають
золоте взуття

В Об’єднаних Арабських Еміра-
тах почали продавати виготовле-
не із золота взуття. Золоті 24-карат-
ні туфлі для чоловіків і жінок предста-
вив італійський дизайнер Альберто Мо-
ретті. Товар уже надійшов у продаж цієї 
осені в бутік «Level Shoe District» в Ду-
баї. «Усім відомо, що на Близькому Схо-
ді, особливо в країнах Перської затоки, 
заможні клієнти велику увагу приділя-
ють прикрасам, предметам одягу кла-
су люкс. Тому не випадково взуття і зо-
лота вперше з’явилося саме в Дубаї», 
- повідомила представник компанії-
імпортера Ранія аль-Масрі. Взуття ви-
готовлене вручну. Основою послужив 
оксамит, а потім його особливим спо-
собом покрили чистим золотом. Вар-
тість пари золотого взуття ручної робо-
ти від Моретті складає $4-4,8 тисячі. Че-
рез три місяці туфлі надійдуть у продаж 
і в інших країнах.

Німці не захотіли, 
щоб у них проводили 

зимову Олімпіаду-2022 
Жителі Мюнхена та ще кількох 

німецьких міст на референдумі ви-
словилися проти висунення столи-
ці Баварії як кандидата на проведен-
ня зимової Олімпіади 2022 року, по-
відомляє інформресурс «Newsland». 
За словами представника партії «зеле-
них», яка була одним із ініціатором ре-
ферендуму, таке рішення не є протес-
том проти спорту, а проти його комер-
ціалізації Міжнародним олімпійським 
комітетом. Деякі місцеві ЗМІ також вва-
жають, що сьогодні проведення поді-
бних спортивних заходів є ще й стиму-
лом для масштабної корупції. До слова, 
раніше проти проведення у себе зимо-
вої Олімпіади-2022 висловилися й жи-
телі Швейцарії.

Токіо полегшить візовий 
режим для тих, хто вивчає 

японську кухню
Уряд Японії розглядає можли-

вість пом’якшення візового режи-
му для іноземців, які вивчають япон-
ську кухню, повідомляють «РІА Нови-
ни». Влада може полегшити візовий ре-
жим для тих, хто вивчав приготування 
страв японської кухні і хоче стажувати-
ся в ресторанах Японії. Згідно із зако-
ном, іноземці, які вивчали приготуван-
ня місцевих страв, не мають права пра-
цювати в японських ресторанах у кра-
їні, якщо їх стаж менше десяти років. 
Заходи, які розглядає уряд, передба-
чають, що іноземці, які отримали осві-
ту за фахом «японська кухня», зможуть 
протягом двох років працювати й ста-
жуватися у ресторанах країни. Як очі-
кується, в грудні буде задоволено кло-
потання японського уряду про внесен-
ня японської кухні до світової немате-
ріальної спадщини ЮНЕСКО, куди вже 
включені французька, іспанська, італій-
ська, грецька, марокканська кухні, а та-
кож кухня Мексики. 

Азаров роздасть лопати 
вартістю 8,5 мільйона

Кабмін виділив Державній службі 
з надзвичайних ситуацій 8,5 мільйона 
гривень на закупівлю лопат для лікві-
дації можливих наслідків снігопадів, 
повідомив голова відомства Михайло 
Болотських. Як пояснив чиновник, при-
дбані лопати будуть роздавати добро-
вольцям, які звернуться з проханням на-
дати їм інструменти. Крім того, за слова-
ми Болотських, вже створено центр взає-
модії з громадськими організаціями для 
оперативного реагування у складних 
погодних ситуаціях. Для протидії ряс-
ним снігопадам сформовано міжвідомче 
угрупування сил загальною чисельністю 
близько 40 тисяч співробітників та 11,5 
тисячі одиниць техніки. Планується та-
кож створити близько три тисячі пунк-
тів обігріву.
75 відсотків загиблих у ДТП 

- молоді чоловіки
Як свідчать офіційні дані Держком-

стату, більшість чоловіків гине під час 
ДТП у віці від 20-ти до 30-ти років. 20 
відсотків жінок, які гинуть в аваріях - 
старші 70-ти років, і в основному це - пі-
шоходи. А понад 75 відсотків жертв ДТП 
- молоді чоловіки. Заступник директора 
Інституту демографії та соціальних до-
сліджень ім. Птухи НАНУ Олександр Гла-
дун з цього приводу зазначив: «Врахову-
ючи той факт, що в Україні народжуєть-
ся більше дівчаток, ніж хлопчиків, через 
високу смертність чоловіків під час ава-
рій цей дисбаланс ще більше посилюєть-
ся. З демографічної точки зору проблема 
ДТП стабільна протягом останніх трьох 
років, рівень смертності залишається од-
наковим, і жодного поліпшення ситуації 
не спостерігається».

Наша держава - 
у двадцятці найбільш 
мілітаризованих країн

Україна замикає двадцятку най-
більш мілітаризованих країн сві-
ту, свідчать дані глобального індек-
су мілітаризації-2013, опубліковано-
го Боннським міжнародним центром 
конверсії. При цьому експерти фіксують 
поступову мілітаризацію України, оскіль-
ки в індексі за 2008 рік наша держава по-
сідала 25 місце, а в 2011 році - 22. Автори 
індексу наголошують: у середньому кра-
їни витрачають на озброєння близько 
2,5 відсотка ВВП. Чим вище мілітариза-
ція - тим більші її витрати на озброєння. 
Найбільш мілітаризованої країною світу, 
починаючи із 2007 року, є Ізраїль. До пер-
шої п’ятірки також увійшли Сінгапур, Ро-
сія, Вірменія і Сирія. США посіли 27 місце. 
Країни Європи мають середній і низький 
рівень мілітаризації.

Нардепи прогулюють 
роботу, серед злісних - 

Іванющенко і Симоненко 
П’ятеро нардепів не були присут-

ні на жодному із засідань комітетів від 
початку роботи парламенту без зазна-

чення поважних причин в протоколі. 
Такі дані аналізу протоколів засідань 28 
комітетів, які відбулися за період із 12 
грудня 2012 року до 23 жовтня 2013-го, 
повідомляє рух «Чесно». Серед прогуль-
ників - регіонали - Юрій Іванющенко та 
Антон Пригодський, позафракційні - Ігор 
Палиця та Костянтин Жеваго, а також лі-
дер КПУ Петро Симоненко. За даними 
оприлюднених протоколів, щонайменше 
114 депутатів прогуляли без зазначен-
ня причини, принаймні, три чверті засі-
дань. Це - 63 регіоналів, 20 парламента-
рів з «Батьківщини», 14 позафракційних, 
10 «ударівців», 5 комуністів і двоє «сво-
бодівців». Найменш дисциплінованою 
фракцією, з точки зору роботи в коміте-
тах, є Партія регіонів. 

Понад 100 міліціонерів 
підозрюють у тортурах
З початку року до суду переда-

но 59 обвинувальних актів про тор-
тури та іншу жорстоку поведінку з 
людьми щодо 111 працівників орга-
нів внутрішніх справ. Про це у відпо-
відь на журналістський запит повідоми-
ли в Головному управлінні наглядової ді-
яльності у кримінальних провадженнях 
слідчих органів ГПУ, повідомляє УНН. За-
галом протягом року до суду скерували 
439 кримінальних проваджень про кри-
мінальні злочини, скоєні працівниками 
міліції. Найбільше кримінальних про-
ваджень щодо працівників внутрішніх 
справ направлено з обвинувальним ак-
том прокуратурами Києва - 45, Харків-
ської та Одеської областей - по 32, Дні-
пропетровської - 29, Донецької - 28, Лу-
ганської - 26, Вінницької - 25.

У країнах ЄС ще не були 
85 відсотків українців

Україна суттєво затримується з ви-
конанням першої фази дій, спрямова-
них на реалізацію введення безвізо-
вого режиму з ЄС, заявив голова комі-
тету ВР з питань євроінтеграції Гри-
горій Немиря. За його інформацією, на 
сьогодні від 77 до 85 відсотків українців 
ще жодного разу не були у країнах Євро-
союзу. Політик вважає, що можливе під-
писання угоди про асоціацію з ЄС дозво-
лить Україні покращити ситуацію у сфері 
трудової міграції. Минулого року в Укра-
їні уперше зафіксували зростання числа 
громадян, які працюють і тимчасово пра-
цевлаштовані у країнах ЄС. 

Бізнес на дірявих 
рубежах Вітчизни

Рев патрульних машин, гавкіт со-
бак, брязкіт наручників. Це - не гол-
лівудський бойовик, а реальність у гір-
ських закарпатських селах, повідомляє 
ICTV. Життя, впритул до кордону з Єв-
ропою - це з одного боку - прикордон-
ники, з іншого - нелегальні мігранти, а 
між ними - сотні дійових осіб. Один із 
них - Віктор - колишній провідник - роз-
повів, як лісовими стежками тисячі не-
легальних мігрантів шукають кращої 
долі в Європі. Бо й сам сотням сомалій-
цям і сирійцям показав дірку у кордоні. 
«Кватирка до Європи» і нині  прочине-
на, хоча на ній захисна сітка з колючого 
дроту понад метр заввишки. Треба бути 
просто спостережливим, терплячим - і 
графік патрулювання прикордонних на-
рядів - у твоєму розпорядженні. В осо-
бистому заліку провідника - сотні ходок 
і жодного промаху. Люди бояться втра-
тити свободу, але все одно ризикують. 
Ціна - тисячі доларів. Живучи на кордо-
ні, про священні рубежі Вітчизни мало 
хто думає. Тутешні реалії - на межі зако-
ну і найгірших людських рис. І поки де-
сятки тисяч кілометрів кордону зяють 
дірками або взагалі не прикриті, штурм 
останньої барикади на шляху до Європи 
триватиме.

Україна Світ



№23/ 13 листопада 2013 року

Знайшли дівчину мертвою у парку. Без су-
мочки та гаманця.

Коли виносили Світлану з хати, Ганна, при-
падаючи над домовиною, розпачливо закри-
чала: «Прости, мені, донечко! Це я погубила 
тебе!» Люди перешіптувалися за спиною: «Не 
інакше, як збожеволіла бідолашна!» І тільки 
найближча сусідка Ганни - Тетяна, здається, 
розуміла значення цих слів. У душі вона дав-
но простила Ганні той давній гріх, що мало не 
звів її, Тетяну, у могилу. Ніколи не бажала су-
сідці зла. Та, очевидно, Всевишній розсудив по-
своєму.

Це було років десять тому. Одного осінньо-
го вечора тривожний стукіт у двері насторо-
жив Тетяну. «Таню, мені терміново гроші по-
трібні. Якщо можеш - позич» - голос Ганни 
тремтів, очі наповнилися слізьми. Тетяна, нічо-
го не розпитуючи, відрахувала купюри. Прав-
да, було їй трішки дивно, що прийшла Ган-
на саме до неї, а не до іншої сусідки. Адже усі 
знали, що Тетяна недавно з лікарні повернула-
ся, де довго після інсульту пробула. Грошей на 
ліки довелося багато потратити. Гадала, Ганна 
сама про все їй зранечка розкаже.

Не розказала. І навіть не згадувала про 
борг, який обіцяла повернути через кілька 
днів. Тетяна терпляче чекала місяць, другий, 
допоки якось не стріла Ганну з важкими сум-
ками, коли та поверталася з ринку.

Тетяну аж пересмикнуло: «Бачу, не така уже 
й біда в тебе, Ганно. Он скільки добра несеш. А 
про борг і не згадуєш», - стала присоромлюва-
ти сусідку. Сподівалася, буде  Ганна оправдову-
ватися, вибачиться. Натомість у неї врапт наче 
злий дух вселився. На всю вулицю почала вере-
щати, що, мовляв, давно борг Тетяні повернула 
і та задарма до неї чіпляється. А якщо після ін-
сульту пам’ять слабка - хай доліковується…

Тетяна прикипіла до стежки. Запаморочи-
лося у голові. То, виходить, вона ще й винна? 
Недарма колись матір казала: хочеш нажи-
ти ворога - позич комусь гроші. Тоді маленька 
Таня не розуміла зміст маминих слів. «Чи ти з 
глузду зійшла, Ганно? На пам’ять, слава Богу, я 
не жаліюся. І ліжко лікарняне з собою я не за- я не за- не за- за-
брала. Моли Бога, аби ти його не зайняла».

Жаль та образа стиснули Тетяну за серце, 
вмить стали терпнути ноги, руки... Ледве за-
йшла до хати, щоб викликати «швидку».

Очунявши від серцевого нападу, Тетяна 
пішла до Ганни. Проте хитра сусідка, угледів-
ши Тетяну через вікно, поспішила замкнути за-

мок. Усе тіло Тетяни переповнював якийсь тя-
гар, відчуття приниження та розбитості. «По-
ставимо крапку у цій історії. Давай підемо до 
церкви і присягнемо на Євангелії», - запропо-
нувала Тетяна, таки підстерігши якось Ганну. 
На обличчі тієї з’явилася крива усмішка. «Га-явилася крива усмішка. «Га-«Га-
разд. Чого ж мені боятися - совість у мене чис-
та».

Сильний вітер зірвав із хмар густий дощ, 
збивав з ніг жінок, коли ті йшли до святого 
храму. Наче не хотів підпускати до нього Ган-
ну з Тетяною.

«Пам’ятайте, там, в інших світах, усі ми ста-ятайте, там, в інших світах, усі ми ста-
немо перед Богом. Тому тут, на землі, маємо го-Богом. Тому тут, на землі, маємо го-. Тому тут, на землі, маємо го- Тому тут, на землі, маємо го-
тувати свою душу до вічності. Одна з вас, се-
стри мої, буде казати неправду. Та Всевишньо-
го - не обдуриш», - застеріг їх священик. 

«Опам’ятайся, Ганно. Помолімося і розій-ятайся, Ганно. Помолімося і розій-
демося», - прошепотіла стривожено Тетяна. Та 
ніякі слова не зупинили Ганну. Перехрестив-
шись, вона сміливо підступила до Євангелія: 
«Клянуся, що я віддала борг своїй сусідці Тетя-
ні».

Тетяна зблідла, як полотно. Не розуміла та-
кого вчинку Ганни. Приклякла перед іконою, 
склавши руки човником: «Господи, не забудь 
щедрот твоїх і не воздай Ганні за беззаконня 
її», - попросила. І підійшла до Євангелія...

«Ну, де твій Бог? Чому не карає мене?» - 
скептично засміялася Ганна, коли вони з Тетя-
ною обробляли городи, розділені межею. Те-
тяна промовчала. Її уже не дивувала така зух-

валість сусідки. Найбільше було їй жаль донь-
ку Ганни - Світлану. Хвилювалася, що своїми 
вчинками Ганна може вбити в цьому ніжному 
створінні любов і доброту, поняття святості та 
людяності.

І ось Світлана, така юна і вродлива - на за-
косиченому різнобарвним цвітом кладовищі. 
Усе село  вийшло провести її в останню доро-
гу. Одна лишень Тетяна залишилася в церкві. 
Просить у Господа дати Ганні сили знести тяж-
кий хрест...

Ось і вся, на жаль, печальна історія. Ми йде-
мо у храм в молитвах рятувати душу. Але ж мо-
литви без доброго діла нічого не варті. Їх треба 
підкріплювати гарними справами, що йдуть 
від самого серця.

Ганна помирилася з Тетяною, попросила 
прощення. Тетяна, як може, підтримує згорьо-
вану сусідку, бо вважає, що прощення - не со-
ром, не слабкість, а ознака людської душі.

Марія МАЛІЦЬКА. 
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Струни серця
*   *   *

Ти міняєш свою інтонацію з надією,
що зміниш суть слова.

Ти сьогодні не маєш грації, 
ти без рамок -  пуста основа.

Десь на відстані, між паралелями, 
ми з тобою перетиналися.

Наші погляди із планетами 
не сходились, не єдналися.

Я іду і дивлюся прямо, 
так далеко іще додому,

Не цікава ця голограма, 
безпорадна душі розмова.

Шелестить під ногами листя, 
пересохло, давно померло.

Розсипається голосисто, 
лиш тримається поверхнево.

Я не чую міського шуму, 
я не бачу цього хаосу.

Від сьогодні німою буду, 
не скажу навіть як попросять…

*   *   *
Перефарбую стіни душі у жовтий,
Хай зігріються нарешті нещасні думки.
Прохолодою дихають горизонти.
Все ніяк не можу до них дійти.
Як багато різних у світі долей,
І вони не написані наперед.
Ми малюємо самі власних героїв.
Потім бачимо тільки їх силует.
Зовсім мало залишилось часу,
Все бракує кілька простих хвилин.
Змовчимо, краще скажемо, що не варті,
Наберемось мужності, от тоді…
Вже не видно нічого, довкола темно,
І не чути легкого шепоту трав, 
Лише вітер із листям грає азартно.
В такий спосіб тікає від всяких справ...

*   *   *
Доторкнутись руками до неба,
І відчути мороз у пальцях.
Потонути у хвилях радості,
І забутись в легкому вальсі.
Ненав’язливо грає музика,
Ледь відчутний у серці спокій.
Нові клавіші неосуджено
Завмирають у невагомості.
Витісняє комфорт прелюдія,
Невиразність дрібних деталей,
Як наївно усе змальовано,
У книжках, що колись читали.
Фантазери ці романісти,
В них багата завжди уява.
Щось напишуть просте, без змісту.
Та  сюжет серце зачіпає.
Ти сидиш потім і обдумуєш:
“Мало взято тут із реальності,
Але все ж було б непогано, 
Щоб подібне частіш траплялося”.
Безвідмовно, нетерпеливо,
Ти ковтаєш нові сторінки.
І чекаєш якогось дива,
Щоб написане все ж здійснилось.
Не існує завтра чи потім.
Є сьогодні і тільки зараз,
Ми в душі прекрасні істоти.
Лише маски нам заважають…

Інна ДАНИЛКІВ.

Подарунок
Я тобі намалюю кві-

ти на білому аркуші папе-
ру. Я візьму найкращі фар-
би, яскраві насичені кольо-
ри, я старатимусь, щоб моя 
картина тобі сподобалась. 
Кожного разу, коли ти диви-
тимешся, вона буде іншою, 
ти відкриватимеш її для 
себе з різних боків. Можли-
во, ти не любиш квіти, але 
ці  навчишся любити, ти бу-
деш змушений їх прийняти. 
Не зможеш збрехати, що 
вони сподобались просто 
так, щоб не образити. Вони 
все одно розкажуть правду. 
Одного разу я прийду і слова 
будуть зайвими. По кольо-
рах на картині все буде ви-
дно. Скільки разів ти їх тор-
кався, скільки разів на них 
зупинявся твій погляд. Ти 
будеш мовчати, говорити-
муть квіти. Ти не будеш їх 
чути, вони говорять тільки 
зі мною, з тим, хто їх ство-
рив. Не ображайся, якщо 
ти їх приймеш та полюбиш 
так само сильно, як їх лю-
блю я, то, може, колись зро-
зумієш суть. Все, що не вла-
штовує нас в інших, допо-
магає зрозуміти нас самих. 
Тому мудра людина зовсім 
не та, котра багато розду-
мує про велике, мудрий той, 
хто знаходить в  дрібницях 
істину.

Інна ДАНИЛКІВ.

Ти мені потрібен... Так, саме ти! Зі 
всіма недоліками, куйовдженим волос-
сям та подертими джинсами...З цигар-
кою в зубах і непомітним сумом в очах.

Я залежна від тебе... Ти - моє пові-
тря, мої книги, моє життя.

Щоб там не твердили філософи, 
психологи, інші божевільні, я знаю, що 
ти - саме той!

Можливо, забагато цих “ти”, але ж 

як по-іншому?
Атоми притягуються і відштовху-

ються, але завжди взаємодіють.
Я хочу влитися в тебе рікою, бо ти - 

моє море, мій океан.
Я хочу дарувати тобі щастя, нехай 

пурхає метеликами в нашій маленькій 
домівці. І нічого страшного, що вона 
збудована з мрій. Фундаментом стане 
любов, а це головне.

Я малюватиму губами картини на 
твоєму тілі... До мурашок, до епогею...

Богдана НИКОЛИШИН.

гніздечко
Сімейне

Невигадана історія

гріхДавній

Життєві викрутаси- Мамо, я виходжу заміж! За Вітали-
ка! Весілля справляти не будемо. Розпише-
мось, запросимо на вечірку найближчих лю-
дей. Віталиків батько мав важку операцію, 
тому… Словом, грошей зараз у них немає. 
Мамо? 

Лариса мовчала. Світлана чекала на від-
повідь. 

- А де збираєтесь жити? - мовила наре-
шті Лариса. 

- У нас. Віталик ще має молодшу сестрич-
ку. І у них тільки дві кімнати. А в нас - чоти-
ри.

- Ні! Голодранцям у моїй квартирі не міс-
це! Ти ба, вони вже вирішили! Розписуйся, 
роби, що хочеш. І живи, де хочеш. Тільки не 
тут! Моєї квартири йому захотілося! 

- Це й моя квартира, мамо!
- До своєї ти ще не доробилася!
Світлана побігла до своєї кімнати. На-

швидкуруч запихала у пакети одяг. Зателе-уруч запихала у пакети одяг. Зателе-руч запихала у пакети одяг. Зателе-
фонує до батька, можливо, дозволить пожи-
ти у нього деякий час. Батькова друга дру-нього деякий час. Батькова друга дру- деякий час. Батькова друга дру-
жина - тітка Зоя - добра, зрозуміє.

- Я сюди не повернуся. У тебе більше не-
має доньки! - випалила Світлана і гримнула 
дверима.  

- Вже колись один так гримав! Нічого, 
прожила без нього! І ще проживу! - злісно 
кричала услід доньці Лариса.     

Це - про Миколу, колишнього чолові-
ка. Лариса і його називала голодранцем, бо 
Миколина сім’я була бідніша за її. І дорікала 
всім, чим могла. Чоловік не витримав. Подав 
на розлучення. 

Лариса зайшла до Світланиної кімнати. 
- Порозкидало все дівчисько, - буркнула 

сама до себе. 
На дивані лежав альбом із розси-

паними фотографіями. Ось Світланка-
першокласниця. А ось - з Миколою під місь-
кою ялинкою. А це - фото колективу, де пра-
цює Лариса. Щоправда, багато з цих людей 
уже немає - розрахувалися. І вона, Лариса, 
приклалася до цього. 

«З’їдати» людей було її другою профе-дати» людей було її другою профе-» людей було її другою профе-
сією. Не могла пережити, що в когось біль-
ші статки, хтось щасливіший, інший - ро-
зумніший. Ніколи не каялася. Не оглядала-
ся назад. Не зважала на чиїсь сльози і про-
кльони. Зневажливо дивилася на людей, які 
зверталися за допомогою до однієї із соці-
альних установ, де працювала. Називала їх 
прохачами-голодранцями. І дратувалася, 
коли черговий відвідувач починав розпові-
дати про свої біди-негаразди. 

Саму ж Ларису щедро підтримували за-
кордонні родичі - і грішми, і речами. Та й 
батьки - колишні чиновники - не обділили 
єдину доньку. 

Лариса розглядала світлини. Станіслав 
Петрович, або просто Петрович - так нази-
вали його в колективі, колись був керівни-
ком відділу. Його любили всі. І він любив та 
поважав усіх. Жіноцтво особливо користу-
валося цим і при першій же нагоді відпро-
шувалися у Петровича на городи-дачі-села. 

«Ідіть, ідіть, дорогенька», - казав Петрович і 
усміхався, знаючи, що декого з жіночок і під 
дулом пістолета не заженеш на польові ро-
боти. 

Лариса марила посадою Петровича. О, 
вона б навела порядок з «дорогенькими»! 
У вищі інстанції полетіли скарги начебто 
від ображених громадян, телефонні дзвін-
ки. Почалися перевірки. Лариса «допома-
гала» перевіряльникам, розповідаючи про 
м’якотілість Петровича, про відсутність тру-
дової дисципліни і невмотивовані допомоги 
декому з «прохачів». 

Петрович зліг з сердечним припадком. 
Після лікарні назад у відділ не повернувся. 
Підшукав інше, спокійніше місце, аби доро-
бити півтора року до пенсії. 

Ларису призначили виконуючою 
обов’язки. 

Олену Михайлівну вважали першою 
красунею їхньої установи. Лариса терпіти 
її не могла. Жодні, найдорожчі креми, мас-
ки, не допомагали, аби мати таку вроду, як 
улюблениця всіх чоловіків у їхньому колек-
тиві - Оленка Михайлівна. Так її називала 
чоловіча половина. Після Петровича Оле-
на Михайлівна стала «об’єктом номер два», 
котрому вирішила допекти Лариса. Тепер 
ім’я Олени Михайлівни згадувалося на кож-Олени Михайлівни згадувалося на кож-
них зборах. Непрофесійність, невміння пра-
цювати з людьми, лікарняні… І коли син-
п’ятикласник Олени Михайлівни учергове 
застудився і їй потрібно було залишитися 
вдома, Лариса безжально кинула:

- Або працюйте, або розраховуйтеся, 
якщо ваш син вічно хворіє. Тут не благодій-
на організація. 

Олена Михайлівна невдовзі перевелася 
в іншу установу. 

Наступною «жертвою» Лариси стала 
Ганна Іванівна. Жінка довго працювала у со-
ціальних службах. Робота їй замінила сім’ю. 
Кільканадцять років тому чоловік і єди-
на донька загинули в аварії. Ганна Іванівна 
вдруге заміж не вийшла. Крім коханого Сте-
панка і донечки Сонечки, місця в серці більш 
нікому не знайшлося. 

Ганну Іванівну любили в колекти-

ві. Називали «наша мама Аня». А вона цілі 
зими годувала колег різними вареннями-
джемами, поїла чаями, аби «грип та інші бо-
лячки не чіплялися». 

Ганна Іванівна поважала людей, які до 
неї зверталися за допомогою. Користувала-
ся повагою у вищого начальства. Її кандида-
туру розглядали на місце Петровича. І хоча 
Ганна Іванівна керівної посади не прагнула, 
Лариса взялася за неї не на жарт. 

- Ларисо Олександрівно, - якось на збо-
рах сказала Ганна Іванівна, - я вас не бою-
ся. І на посаду не претендую. Скількох лю-
дей ви вже з’їли? Петровича, Олену Михай-’їли? Петровича, Олену Михай-етровича, Олену Михай-тровича, Олену Михай-Олену Михай-
лівну, двох молодих дівчат… Якщо у вашому 
житті виникнуть якісь негаразди, то це вам 
буде плата за їхні сльози та образи. І, взагалі, 
чому ви так не любите, навіть ненавидите, 
людей? Звідки у вас стільки зверхності? Це 
вам не годилося б тут працювати. Бездуш-
на, безсердечна ви… 

Лариса була в шоці. А в колективі тихо 
раділи. 

Після цього Лариса обороти трохи зба-
вила. А згодом їхній відділ очолив молодий, 
амбітний Олег Васильович. У перші дні сво-
го керівництва викликав Ларису на тет-а-
тет і сказав коротко й зрозуміло: «Якщо 
буде провокувати конфлікти та колотнечу в 
колективі, - вилетите з роботи. Це - перше і 
єдине попередження». 

Лариса накопичувала злість. Шукала, на 
чому б підловити зарозумілого Олежика. 
Мріяла про помсту і реванш. Наразі ж під га-
рячу руку потрапила донька. 

Лариса закрила альбом. Завтра прибере 
в Світланиній кімнаті. А, може, невдячне ді-
вчисько повернеться ночувати.

Аби трохи заспокоїтися, дістала із сховку 
гроші, що збирала на «чорний день». Сума у 
валюті була чималенька. Лариса любила пе-
рераховувати «заначку». Сто, двісті… тися-
ча… Різко заболіло біля серця. Потемніло в 
очах… Долари і євро випали з рук. Прези-
дент Франклін безпорадно дивився зі сто-
доларових купюр. Він нічим не міг допомог-
ти…

Ольга ЧОРНА. 
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допомогти не міг

Президент 
дивився 
з доларових купюр – 

Страшна звістка блискавкою 
покотилася селом: везуть 
хоронити Світлану, єдину 

доньку удови Ганни. Дівчина 
навчалася у столичному виші. 
Минулого тижня планувала 
приїхати додому. Та через 
негоду Ганна заборонила доньці 
в дорогу вирушати. А щоб не 
голодувала Світланка, надіслала 
доні грошовий переказ. Не раз 
так робила.

Етюд

Малюватиму  
губами  
картини
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Падає дощ. Холодні краплини заліта-
ють за комір пальто, плутаються у твоєму 
неприкритому волоссі. Скільки літ минуло 
з останньої нашої зустрічі, а ти ж все така 
гарна. Стоїш весела, усміхнена. І я просто не 
маю права пожалітися тобі на своє життя. 
Розказати про те, що не став щасливим без 
тебе. Адже це я, а не ти, зрадив нашу любов. 
Утік, як думав, ло іншого, спокійного і бага-
того існування. Справді, існування. Без ро-
динного тепла, розуміння і кохання. 

Що мене поєднує з теперішньою дру-

жиною? Лише малолітня донька. Бізнес? 
З роками зрозумів, що гроші - не найго-
ловніше у житті. Та, на жаль, нічого назад 
уже не вернути. Точніше, ти цього не хо-
чеш. І досі мені не простила. Того, що, як 
останній боягуз, залишив тебе, коли чека-
ла народження нашого сина. Утім, тепер у 
тебе є законний чоловік і його, а не мене,  
Максимко кличе татком.

А дощ падає. Ти зараз підеш від мене, 
заховаєшся від цієї випадкової зустрічі у 
теплих обіймах людини, яка тебе кохає. Я 
ж повернуся у свій багатий, але холодний 
на теплі почуття дім, де мене особливо ніх-
то й не чекає. У дружини давно своя ком-
панія, сауна, басейн, випивка з колєжан-
ками, нічні походеньки у бари. Я можу до-
зволити собі те ж саме. Але після зустрічі з 
тобою, такою справжньою і досі рідною, я 
думаю про одне. Про те, що треба берегти 
любов, цей великий дарунок Божий...

Олег С. м. Тернопіль.

Така справжня 

і рідна
Осіння елегія

Ой, у жовтневому саду
Поблизу рідного села
Зібралися романівчани
Й вкраїнська врода розцвіла...

На фото Андрія БРИКА: 
Марія Романишин із сином 
Олегом та Надія Волошин 
з донькою Катрусею (с. Рома-
нівка Тернопільського району).

Оголошення
Одинока симпатична жінка по-

знайомиться з чоловіком 50-60 ро-
ків, без шкідливих звичок, який 
згідний на переїзд. Пияків і засудже-
них прошу не турбувати. Живу в од-
ному з райцентрів області. Працюю. 
Матеріально забезпечена. Телефо-
нуйте за номером -  (068) 6260273.
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Головний тренер національної команди України з 
футболу оголосив список із 25 гравців, викликаних 
для підготовки та участі у матчах плей-офф до 

ЧС-2014 проти збірної Франції, що відбудуться 15 і 19 
листопада.

Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар»), Максим Коваль («Динамо»), 
Рустам Худжамов («Іллічівець»).

Захисники: В’ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав Ракиць-
кий (усі – «Шахтар»), Євген Хачеріді («Динамо»), Віталій Мандзюк, Ар-
тем Федецький (обидва – «Дніпро»).

Півзахисники: Олег Гусєв, Андрій Ярмоленко, Роман Безус, Сергій 
Сидорчук (усі – «Динамо»), Євген Коноплянка, Руслан Ротань (обидва 
– «Дніпро»), Микола Морозюк («Металург» Донецьк), Тарас Степанен-
ко («Шахтар»), Едмар Галовський («Металіст»), Денис Дедечко («Вор-
скла»), Анатолій Тимощук («Зеніт» Санкт-Петербург, Росія), Дмитро 
Хомченовський («Зоря»), Валерій Федорчук («Карпати»).

Нападники: Євген Селезньов, Роман Зозуля (обидва – «Дніпро»), 
Марко Девич («Металіст»).

Олімпійський чем-
піон Олександр 
Усик переміг мекси-
канця Феліпе Роме-
ро у Києві нокаутом 
в п’ятому раунді.

Українець активно почав 
поєдинок, ганяючи суперни-
ка по рингу. Його удари раз 
у раз досягали цілі, проте в 
кінці першого раунду мекси-
канець різко відповів ударом 
в голову Олександра. Що-
правда, не сильно, Усик на-
віть дозволив собі поправи-
ти «оселедця».

Другий раунд також за-
лишився за нашим боксе-
ром, а спроби контратак з 
боку мексиканця не були 
впевненими.

У третьому раунді Феліпе все частіше став пропускати удари і за 
16 секунд до гонгу опинився у нокдауні після удару в корпус, а потім 
в голову.

У четвертому раунді Усик продовжував домінувати. Але не нама-
гався достроково закінчити бій. Контролював ситуацію на рингу, мо-
нотонно б’ючи суперника.

П’ятий раунд Феліпе почав активно, змусивши Олександра захи-
щатися. Однак, Усик пішов в атаку і Ромеро опинився на підлозі. Фелі-
пе пропустив потужний удар лівою в голову і його команда, не чекаю-
чи рішення рефері, викинула білий рушник.

Після завершення поєдинку Усик сказав, що любить своїх дітей: 
дочку Єлизавету і сина Кирила. А після оголошення його перемоги ви-
мовив: Слава Україні!

У залі Усика підтримували його кум боксер Василь Ломаченко, та 
чемпіон з боксу Віталій Кличко.

Другий професійний бій олімпійського чемпіона у важкій вазі 
українця Олександра Усика відбудеться 14 грудня на арені ТРЦ “Тер-
мінал” у місті Бровари. Ім’я майбутнього суперника поки невідомо, і 
буде оголошено пізніше.

 У рамках цього ж боксерського шоу відбудеться поєдинок за титул 
чемпіона Європи за версією WBO в першій напівсередній вазі, в якому 
чинному володарю цього титулу українцеві Сергію Федченку проти-
стоятиме британець Тайрон Нерс.

ФК «Енергія» (Миколаїв) не 
приїхала на матч з ФК «Терно-
піль», який мав відбутися на 
головній спортивній арені міс-
та.

Про свої наміри миколаївці 
попередили керівництво терно-
пільського клубу.

Відтак через неявку гостей 
футболісти ФК “Тернопіль” не зі-
грали свій перший домашній по-
єдинок другого кола. Вболіваль-
ники, які уже придбали квитки 
на даний матч, можуть поверну-
ти свої кошти у касах стадіону.

Які санкції будуть вжиті до 
«Енергії» за невиїзд  стане відо-
мо невдовзі.

До речі, матчем з «Енергією» 
ФК «Тернопіль» починав чем-
піонат у Другій лізі. Тоді у лип-
ні наша команда поступилася на 
виїзді з рахунком 1:2. 

Зараз тернопільська коман-
да опустилася з другого на тре-
тє місце, оскільки два попере-
дні тури пропустила, а головні 
суперники, які, як і ФК «Терно-
піль», претендують на підвищен-
ня у класі, свої матчі виграли.

Дніпропетровці вже вийшли до 1/16 фіналу Ліги 
Європи УЄФА, «Динамо» зробило до тієї ж мети 
впевнений крок, а от «Чорноморець» не поліпшив 

свою позицію.
Група В

«Лудогорець» Болгарія − «Чорноморець» − 1:1
Двома домашніми поразками одесити поставили себе у залежне 

від результатів інших команд становище. Покращити його можна було 
завдяки виїзній перемозі над сенсаційним лідером квартету. «Лудого-
рець» навіть на своєму полі обрав гру від оборони і практично всер-
йоз не загрожував воротам Дмитра Безотосного. При цьому «Чорно-
морець» змарнував кілька слушних нагод, і на перерву суперники піш-
ли за нулів на табло.

У другому таймі все розпочалось із несподіваного гола болгарсько-
го чемпіона та невдовзі Гай зрівняв рахунок. Потім українці неймовір-
ним чином не забили у бездоганних для цього ситуаціях і привезли з 
Болгарії тільки одне очко. 

 «Лудогорець» достроково оформив вихід з групи, а «Чорномо-
рець» може лише мріяти про це. З іншого боку, 2 перемоги у турах, що 
залишились, практично гарантують підопічним Романа Григорчука 
друге місце.

Інший матч групи В: ПСВ Ейндховен, Голландія  − «Динамо» За-
греб, Хорватія − 2:0. Становище команд: «Лудогорець» - 10 очок; ПСВ 
- 7; «Чорноморець» - 4; «Динамо» Загреб - 1.

28 листопада зустрінуться: «Чорноморець» − «Динамо» Загреб, 
«Лудогорець» − ПСВ. 

Група Е
«Дніпро» − «Пасуш Ферейра» Португалія − 2:0

Домашня перемога дніпропетровців була закономірною. У воро-
та аутсайдера португальського чемпіонату влетіло по одному м’ячу у 
кожному із таймів, тобто визначення переможця, на відміну від зустрі-
чі двотижневої давнини, на останні хвилини не відкладалось.

Дует вихідців з даної групи до 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА вже 
визначився. При цьому «Дніпро» зберігає шанси на перше місце, але 
команді потрібно буде двічі виграти.

Інший матч групи Е: «Пандурій» Румунія − «Фіорентина» Італія − 
1:2. Становище команд: «Фіорентина» - 12 очок; «Дніпро» - 9; «Панду-
рій» - 1; «Пасуш Ферейра» - 1.

28 листопада зустрінуться: «Дніпро» - «Пандурій», «Пасуш Ферей-
ра»− «Фіорентина».

Група G
«Тун» Швейцарія − «Динамо» − 0:2

Кияни здобули результат попри обставини. Перші хвилини були 
явно за господарями, а потім становище нашої команди ще більше по-
гіршилось, адже арбітр вилучив з поля нападника киян. Тим не менше, 
ця прикрість лише згуртувала «Динамо». 

Відкрили ж рахунок за допомогою щасливого випадку для Андрія 
Ярмоленка. Він робив простріл зі свого флангу, голкіпер швейцарців 
пішов на перехоплення, однак його випередив свій же захисник, А от 
другий м’яч Ярмоленка був наслідком його майстерності під час ви-
конання прямого удару зі штрафного. Відстань у 20 метрів і потужна 
«стінка» не стали на заваді Андрієві увігнати м’яч під поперечину. Ін-
ший матч групи G: «Рапід» Відень, Австрія − «Генк» Бельгія  − 2:2. 

Становище команд: «Генк» - 8 очок; «Динамо» - 7; «Рапід» - 3; «Тун» - 3.
28 листопада зустрінуться: «Генк» - «Динамо», «Рапід» − «Тун».

16-й тур Чемпіонату  Укра-
їни з футболу у Прем’єр-лізі 
мав розпочатися матчем «Ар-
сенал» - «Дніпро», проте, зва-
жаючи на остаточну відмо-
ву київського клубу від участі 
у змаганнях, поєдинок не від-
бувся.

 «Іллічівець» - «Металург» 
З. – 3:1.

Маріупольці здобули одну з 
найлегших перемог у сезоні, а 
гості протягом більшої частини 
поєдинку виглядали неперекон-
ливо.

«Зоря» - «Таврія» - 0:0.
Луганська команда, хоча не 

виграла, але знову вдома не про-
пустила, а от гості вперше у сезо-
ні зуміли зіграти «на нуль».

«Ворскла» - «Карпати» - 2:2.
Результативний початок пол-

тавського поєдинку не мав про-
довження після перерви, і справ-
жня бойова нічия виглядає най-
більш справедливим підсумком.

«Говерла» - «Шахтар» - 0:2.
Другий поспіль візит «гірни-

ків» на Захід України виявився 
знову непростим, проте завер-
шився без втрати очок завдяки 
голам у другому таймі.

«Металург» Д. - «Металіст» 
- 3:0.

Перша поразка харків’ян не 
тільки у поточному Чемпіонаті, 
але і в календарному році, одра-
зу призвела до втрати лідерства.

«Чорноморець» - «Севасто-
поль» - 2:0.

Ударний перший тайм дозво-
лив господарям вирішити долю 
зустрічі на свою користь і довес-
ти закономірність свого перебу-
вання серед лідерів.

«Волинь» - «Динамо» - 1:4.
Кияни показали у нинішньо-

му сезоні чи не найкращий свій 
футбол. Цікаво, що цю перемогу 
вони здобули без новачків.

«Дніпро» вже у плей-офф

У четвертому турі груповій стадії Ліги Чемпіонів 
донеччани зіграли домашній поєдинок проти 
«Байєра» не так, як планували. Адже саме зустріч 

з леверкузенцями мала відповісти на запитання, хто ж 
саме може обґрунтувати свої претензії на друге місце у 
групі.

При цьому «Шахтарю» була потрібна лише перемога. Донеччани 
взялися за справу з перших хвилин поєдинку – «Байєр» навіть не не 
міг перейти на чужу половину поля. Відтак, господарі змарнували 
кілька зручних нагод для взяття воріт.

 Другий тайм «Шахтар» також розпочав активно та ближче до 
60-ї хвилини зустрічі, «фармацевти» повністю заволоділи ініціати-
вою. Так тривало до фінального свистка.

Турнірне становище команд у групі А: «МЮ» - 8 очок, «Байєр» - 7, 
«Шахтар» -5, «Реал С» -1. 27 листопада «Шахтар» прийматиме «Реал 
Сосьєдад», а 10 грудня поїде в Англію на гру з «Манчестер Юнайтед».

«Шахтарю» поки що 
не позаздриш

У 18 турі Першої ліги тернопільський клуб вдо-
ма поступився «Олімпіку» з рахунком 0:1. Фаталь-
ною для «Ниви» стала тринадцята хвилина матчу, 

на якій гості й забили єдиний у поєдинку гол. Зараз 
тернопільський клуб перебуває на 15-ій сходинці 
турнірної таблиці, у його активі – 17 очок.

«Нива» програла лідеру

На поле вийдуть…Донеччани 
очолили турнір

Муніципали 
не дочекалися 

гостей

Дебютний бій 
і відразу ж нокаут
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Примадонна російської естра-
ди відверто розповіла журналіс-
там про клопоти материнства, 
аборт і  те, як вона замолювала 
свій гріх.

Новина про те, що Алла Пуга-
чова та Максим Галкін стали батька-
ми двійняток – хлопчика та дівчинки, 
спричинила справжній фурор. 64-річна 
співачка та її чоловік, 37-річний шоумен, 
стали батьками  ще наприкінці вересня. Але 
тривалий час тримали це у секреті. Проговорили-
ся пресі друзі зіркової пари.

Пугачова з природних причин не може мати дитину, тому немов-
лят  виношувала сурогатна мати. Співачка спостерігала за нею,  ку-
пувала їй одяг, найняла помічницю. 

«Перше враження було, що народилися внуки. Тільки зараз ро-
зумію, що це мої діти. Дуже хочу, щоб я встигла їх виховати і побачи-
ти, що з них вийшли гарні, розумні, освічені люди», - поділилася Пу-
гачова.

Доньку і сина зірки назвали Єлизавета та Гаррі, викликавши 
їдкі зауваження в музичній тусовці. Хлопчика вже охрестили «ро-
сійським принцом Гаррі». Втім, Алла Борисівна зізналася, що синові 
таке ім’я дали на честь... Гаррі Поттера. Мовляв, Галкін при знайом-
стві з нею був дуже схожий на цього казкового чарівника .

Зараз Пугачова облаштовує дитячі кімнати в своєму замку в селі 
Грязь. Приємні клопоти артистці затьмарюють хіба що негативні ко-
ментарі противників сурогатного материнства.

«Багато хто говорить, що дітей треба народжувати «по-старому». 
Та іноді не вдається. Тому яка різниця, як з’явилися діти? Я вважаю, 
що завжди їх дає Всевишній. От у нас поважають донорів, а сурогат-
ні матері роблять таку ж благородну справу», - прокоментувала спі-
вачка.

Вона зізналася: давно мріяла, щоб у неї народилися ще діти. Бу-
дучи в шлюбі з Філіпом Кіркоровим, артистка намагалася завагітні-
ти, проте подружжя так і не стало батьками. Алла Борисівна вже не 
сподівалася знову пережити радість материнства...

«Колись давно я позбулася дитини за наполяганням всіх своїх ро-
дичів. Знала, що це великий гріх, і думала, Бог мене ніколи не проба-
чить», - відверто розповіла співачка.

Поки новонароджених приховують від публіки. Їх бачили тільки 
найближчі. Але всім, звичайно, дуже цікаво, на кого зі своїх зіркових 
батьків схожі малюки. Співачка розкрила і цю таємницю. За її слова-
ми, Гаррік – це вилитий Макс, а дівчинка схожа на неї в дитинстві. 

Пугачова та Галкін разом уже понад 12 років. Примадонна має 
доньку від першого шлюбу - Христину Орбакайте. У Крістіни є троє 
дітей. Найстарший з онуків Пугачової - 21-річний Нікіта - за віком го-
диться в батьки своєму рідному дядькові Гаррі й тітоньці Лізі.

З давніх-давен уславилася Україна піснями, які дбайливо, мов 
найдорожчу реліквію, наші предки передавали наступним 
поколінням. 

Михайло Стельмах писав, що пісня супроводжує українця від колиски до моги-
ли, бо не було значної події в житті народу, яку б не оспівали. Вихованці вокально-
естрадної студії «Крок» з Бережан, знають про «голос серця» чимало. Багаторазові 
учасники різноманітних конкурсів, наприклад, ЮТА-2013, всеукраїнського фестива-
лю козацької пісні “Байда”, що проходив цьогоріч у Скалаті, організували для своїх 
батьків невеличкий концерт.

 Щоб показати свої таланти, кожен учасник заспівав улюблену пісню. Свято про-
ходило у затишній сімейній атмосфері. Головні організатори свята Роксолана та Ро-
ман Видиші, які є викладачами з вокалу, а також головними засновниками студії, 
гордяться своїми вихованцями. Наполеглива праця завжди приносить хороші пло-
ди.

Інна ДАНИЛКІВ.

«Перше враження було, 
що народилися внуки»

На одному з кладовищ бра-
зильського міста Сан-Паулу ви-
копали з могили живого чолові-
ка. І все завдяки жінці, яка опи-
нилася на кладовищі. Бразилій-
ка прийшла на родинний цвин-
тар, як раптом із найближчої мо-
гили почали лунати дивні звуки. 
Жінку це так сильно налякало, 
що вона почала телефонувати в 
поліцію. Однак правоохоронці не 
одразу повірили їй. Але потім все 
ж приїхали на місце. Розкопавши 
могилу, поліцейські виявили там 
“живого мерця”, який намагався 
вибратися із пастки. 

За словами поліцейських, по-
терпілим виявився колишній 
співробітник місцевої мерії, який 
був жорстоко побитий невідо-
мими. Дочекавшись, поки чоло-
вік знепритомніє, злочинці від-
везли його на цвинтар, кинули 
в порожню могилу, а потім за-
сипали землею. Якби не жінка, 
екс-чиновник був би вже мерт-
вий. Зараз його життю нічого не 
загрожує. 

У Бразилії чоловік 
прокинувся в… могилі

У Західній Україні живе 
найстаріша мешканка планети

Катерина Козак більш як на рік старша за 115-літню японку, за жит-
тям якої стежить весь світ. Але Гіннесс поки що не вніс українську бабусю 
у свою Книгу рекордів.

За веселу і добру вдачу бабусю Катю ласкаво кличуть “наше Сонечко”. 
Мешкає старенька в селі Хотимир Івано-Франківської області. Вона не лю-

бить нарікати до життя, хоча так і не вийшла заміж і не народила дітей. 
Вдачу бабуся має добру, може, завдяки цьому справно оминала лікарні. Пігу-

лок, як стверджує, за своє життя взагалі не приймала. 
Нині найстаршою жителькою планети визнано японку Місао Окава, яка на рік і два місяці молодша за 

нашу бабу Катю. Взагалі, кажуть вчені, все більше українців при здоровому глузді й добрій пам’яті підко-
рюють межі людського віку. При цьому генетична спадковість лише на 15% збільшує шанси прожити до-
вше. Її легко зіпсувати способом життя і мислення. 

Сьогодні найбільше українських довгожителів мешкає у Західній Україні: в Івано-Франківській, Тер-
нопільській, Чернівецькій та Львівській областях. Найменше віку виділяє доля тим українцям, які посе-
лилися в Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областях. 

Довгих років життя, стверджують науковці, додають духовні цінності. Є у найстарших і ще одна спіль-
на риса: вони мало говорять і радіють життю.

Щоб показати свій талант - 
кожен заспівав улюблену пісню
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УТ-1
08.35 Ранковi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.50 Полiттеатр.
10.10 Без цензури.
10.35,16.00 Т/с “Таємниця старого мосту”.
11.25 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.20 Шеф-кухар країни.
13.10 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
13.40 Не вiр худому кухарю.
14.05 Право на захист.
14.25 Темний силует.
14.35 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Життя на рiвних.
18.05 Агро-News.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.50 Сiльрада.
19.10 Про головне.
19.30 До 70-рiччя з дня народження Р. 

Кириченко. “Я козачка твоя, Укра-
їно”, ч. 1.

20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Знак питання.
21.55 До 70-рiччя з дня народження Р. 

Кириченко. “Я козачка твоя, Укра-
їно”, ч. 2.

00.15 Фестиваль гумору “Умора”.

Êаíаë “1+1”
06.00 “ТСН-Тиждень”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
07.00,08.00,09.00,19.30,23.45,04.45 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
11.40 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.45,01.45 Мелодрама “Сонячне затем-

нення”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15,21.20 Т/с “Цiна життя”.
22.25,05.00 “Грошi”.

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Любов iз випробувальним 

термiном”, 1 i 2 с.
12.20 Т/с “Любов iз випробувальним 

термiном”, 3 i 4 с.
13.40 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.45 “Чекай на мене”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Пасiчник”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Жити далi”.
23.35 Т/с “Кулiнар”.

ICTV
06.35 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.

07.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,13.10,15.35 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
14.10,22.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Департамент”.
23.25,03.10 Свобода слова.

ÑТБ
07.45,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.10 “Моя правда. Зваженi i щасливi. Лю-

бов проти кiлограмiв”.
10.10 Х/ф “Наречена мого друга”.
12.40 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки про-

ти жiнок”.
14.55 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.20 “Куб 4”.
22.25 “Детектор брехнi 4”.
23.40 “Один за всiх”.

Íоâèé êаíаë
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Х/ф “Мiж небом i землею”.
11.00,18.00,22.00 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.25 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.55 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
19.00,00.30 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Молодiжка”.
21.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Пойа, якщо зможеш.
00.40 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 

категорiя).

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.

07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.35 Велика полiтика.
11.15 Час: пiдсумки дня.
12.35 Новинометр.
15.35 Новини Київщини.
16.35 Машина часу.
17.35,00.35 В кабiнетах.
18.35 Територiя закону.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.20 Час новин, 2 блок.
19.45,22.40,23.35,03.15,06.15 Тема/

Хронiка дня.
20.00,01.15,01.35,05.00,05.35 Час. Пiдсумки 

дня.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Податковий щоденник.
23.25 Crime News.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Причал любовi i надiї”.
13.10 Люблю! Чекаю!
14.10,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.
16.00,04.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.45 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”, 

15 i 16 с.
22.00,03.30 Подiї дня.
23.20 Х/ф “Хочу як ти”. (2 категорiя). 

Ê1
07.30 М/ф.
10.20 Х/ф “Велика пригода Оссi i Теда”.
12.15 “Пороблено в Українi”.
13.30 “КВК”.
16.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.00 “Звана вечеря”.
19.00 “Орел i решка”.
20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 “Леся Здєся”.
22.25 Х/ф “Особлива думка”. (2 категорiя).

ÍТÍ
07.30 “Агенти впливу”.
08 . 30  “Правда  жит тя .  Профес i я 

телевiзiйник”.
09.00 “Легенди шансону”.
10.00 Д/с “Пiвдень. Нерадянський Союз”.
11.00 Т/с “Далекобiйники 2”.
15.00 Т/с “Грач”.
19.30 Т/с “Даїшники”.
22.00 Т/с “Пiд куполом”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Закон i порядок”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Лалалупси”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.55,21.05 Країна У.
11.00,00.30 Одна за всiх.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Принцеса тут Я!
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Брати”.
18.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.10 Вiталька.
23.10 Дурнєв+1.
23.50 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Автомандри.
10.30 Double Ять.
11.00 Країна Боксерiв.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
12.20,15.30,19.45 Арт дозор.
12.25,15.35,19.40 Базар_IТ.
12.40,15.50 Ранковi курасани. Краще!
13.00 Aрт City.

13.30,16.30,03.00 Особлива думка.
17.00 Навколо свiту.
19.10 Спорт.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Тоíiñ
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Великi династiї: Голiцини.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Стiв Джобс: хiппi мiльйонера.
12.45 “Будь у курсi!”
13.20 “Моднi iсторiї з Оксаною Новиць-

кою”.
14.00 Д/с “Сувора планета”.
14.35 “Щоденник для батькiв”.
15 .00 ,18 .30 ,21 .00 “Служба новин 

“Соцiальний пульс”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.45 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 “Алло, адвокат!”
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олег 

Басилашвiлi, ч. 1.
20.00 Видатне ХХ столiття.
21.35 Сповiдь диверсанта.
22.45 Д/с “Сполучаючи континенти”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
08.50 “Жити здорово!”
09.55,03.00 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.35 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Слiд”.
15.00 “У наш час”.
15.55 “Наодинцi зi всiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40,01.05 “Давай одружимося!”
18.55,02.10 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Шулер”.
22.50 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Нiчнi новини.
23.30 “Познер”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
09.05 “Ти не повiриш”.
10.00 “ДНК”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.20 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.30 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”. 

“Прощай ,  Вася” .  “Вип`ємо , 
дiвчатка”.

21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Бомбила”, 4 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.45 Т/с “Слiдаки”.
09.10 Х/ф “З Дону видачi немає”.
11.00 Т/с “Гончi 4”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Три днi на втечу”. (2 категорiя).
00.45 Х/ф “Стан Хельсiнг”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Мелодрама “Проста iсторiя”. 

(12+).
07.30,13.30 Кiноповiсть “На семи вiтрах”. 

(12+).
09.30,15.30 Комедiя “Я Вас кохав...” (6+).
17.30,23.30 Х/ф “Жайворонок”. (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Гулящi люди”. Фiльм 1. 

“З вогню та в полум`я”.
21.45,03.45 Х/ф “Гулящi люди”. Фiльм 2. 

“Бунташний час”

ªâроñïорò
09.30 Спортивна подорож. Журнал.
09.35 Мотоспортивний вiкенд.
09.50 Автоспорт. ЧC у класi Туринг. Ма-

као. Заїзд 2.
10.45,20.30 Снукер. Європейський тур. 

Бельгiя. Фiнал.
11.45,16.30,01.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Левi (Фiнляндiя). Слалом. Чоловiки. 
2 спуск.

12.15,13.15,14.00,17.00,18.00,18.45 Фут-
бол. Квалiфiкацiя на ЧC 2014.

14 .45 ,19 .30 ,23 .30 Футбол .  Огляд 
квалiфiкацiйних матчiв до чемпiонату 
свiту 2014.

15.45,00.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi 
(Фiнляндiя). Слалом. Жiнки. 2 спуск.

21.45 Оце так!
22.00 Про рестлiнг. Огляд WWE.
22.30 Про рестлiнг. Вiнтажна колекцiя. 

США

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 “АПЛ. Клуби”. “Ман. Юнайтед”.
07.30 2 Бундеслiга. “Франкфурт” - “Кай-

зерслаутерн”.
09.20 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” - 

“Альмерiя”.
11.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Ганновер” - 

“Айнтрахт” (Бр.)
13.10 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
13.40 Лiга чемпiонiв. “Арсенал” - 

“Боруссiя” (Дор.)
15.40 Чемпiонат Iспанiї. “Гранада” - “Ма-

лага”.
17.30 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
18.10 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Вест 

Бромвiч”.
20.00 Лiга чемпiонiв. “Порту” - “Зенiт”.
22.00 Чемпiонат Iталiї. “Катанiя” - 

“Удiнезе”.
23.45 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - “Ле-

ванте”.

УТ-1
08.35 Ранковi поради.
009.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40,15.55 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Знак питання.
12.30 Кордон держави.
13.00 Контрольна робота.
13.20 Рояль в кущах.
13.50 Х/ф “Берег”, 1 с.
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
16.55 Т/с “Тiнi зникають опiвднi”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.30 Формула захисту.
19.40 Про головне.
20.00 Фестиваль пiснi “Музика нас 

з`єднала”, ч. 1.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Фестиваль пiснi “Музика нас 

з`єднала”, ч. 2.
00.15 Фестиваль гумору “Умора”.

Êаíаë “1+1”
06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.00 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
11.15 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.20,13.30,02.20 Т/с “Костоправ”.
14.35,15.40,20.15,21.25 Т/с “Цiна життя”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.30 “Мiняю жiнку 8”.

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Жити далi”.
11.20,12.20,04.00 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л. Каневським”.
13.30 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.10 “Давай одружимося в Українi”.
17.10 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00,04.40 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Пасiчник”.
20.00 “Подробицi”.
21.35,23.55 “Шустер Live”.
22.00 Футбол. Збiрна Францiї - збiрна 

України.

ICTV
06.35 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Головна програма.

08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,16.40 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.05,22.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.30,20.10 Т/с “Департамент”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф “Я - легенда”. (2 категорiя).

ÑТБ
07.45,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.45 Х/ф “П`ять рокiв i один день”.
11.50 Х/ф “Ми одружимось, у крайньому 

випадку, зiдзвонимось”.
13.50 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.25 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
23.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

Íоâèé êаíаë
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00,20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,22.00 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.30 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.55 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
19.00,00.20 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Знайти крайнього.
00.30 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 

категорiя).

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.

07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,15.35 Машина часу.
10.10,20.00,01.15,05.00,05.35 Час. Пiдсумки 

дня.
10.35,11.15,11.35,12.15 Час: пiдсумки дня.
13.10 Податковий щоденник.
13.35,14.35 5 елемент.
16.10 Трансмiсiя.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
18.35 Дорогi депутати.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Агроконтроль.
23.25 Crime News.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30,15.25 Щиросердне зiзнання.
09.10,13.10,17.20 Т/с “Слiд”.

10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”, 
12 i 13 с.

12.00 “Хай говорять. Голоднi iгри”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,03.50 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”, 

17 i 18 с.
22.00,03.20 Подiї дня.
22.30 Таємний код зламаний. Їжа.
23.30 Т/с “Мент у законi 5”, 17 i 18 с. (2 

категорiя). 

Ê1
07.30 М/ф.
09.20 Х/ф “Капiтан Крюк”.
12.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.50 Т/с “Дикий янгол”.
14.50,19.00 “Орел i решка”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “Хi та Ха”.

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40,19.30 Т/с “Даїшники”.
14.50,17.00 Т/с “Павутиння 4”.
16.45,19.00,21.45,02.40,03.35 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Пiд куполом”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Закон i порядок”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 Єралаш.
09.55,21.05 Країна У.
11.00,00.30 Одна за всiх.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Принцеса тут Я!
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Брати”.
18.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.10 Вiталька.
23.25 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Aрт City.
10.30 Приватнi новини.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.20,15.30,19.15 Арт дозор.
12.25,15.35,19.10 Базар_IТ.
12.40,15.50 Ранковi курасани. Краще!
13.00 Double Ять.
13.30,16.30,19.30,03.00 Особлива думка.
14.00 Знак оклику з А. Шевченко.
16.00 Спорт.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00,04.30 Музика для дорослих.

Тоíiñ
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба но-

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Видатне ХХ столiття.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Сповiдь диверсанта.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Ронiн”.
14.00 Д/с “Сполучаючи континенти”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.45 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олег 

Басилашвiлi, ч. 2.
21.35 Долi героїв реалiтi-шоу.
22.45 Еволюцiя життя на землi.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
08.50 “Жити здорово!”
09.55,03.00 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.35 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Слiд”.
15.00 “У наш час”.
15.55 “Наодинцi зi всiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40,01.05 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Шулер”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Нiчнi новини.
23.30 “Солдати напрокат”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Кулiнарний двобiй”.
09.25 Росiйська начинка.
10.00 Т/с “Клеймо”, 9 с.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.20 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.30 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”. 

“Межi контролю”. “Хiд у вiдповiдь”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Бомбила”, 8 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Т/с “Команда ЧЄ”.
11.25 Х/ф “Зiткнення з Землею”.
13.20 “Дiм на краю Галактики”.
14.20 “Репортерськi iсторiї: Тайгове диво”.

15.00 “Цiлком таємно: Таємниця росiйської 
зброї”.

16.00 Д/ф “З усiх знарядь”.
17.00 Х/ф “Фанат 2”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Смертельний удар”. (2 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Х/ф “Жайворонок”. (12+).
07.30,13.30 Х/ф “Гулящi люди”. Фiльм 1. 

“З вогню та в полум`я”.
09.45,15.45 Х/ф “Гулящi люди”. Фiльм 2. 

“Бунташний час”.
17.30,23.35 Кiноповiсть “Княжна Мерi”. 

(12+).
19.30,01.30 Детектив “Iнспектор Гулл”. 

(12+).
21.55,03.55 Драма “Перевiрка на доро-

гах”. (16+)

ªâроñïорò
09.00 Волейбол. Всесвiтнiй Кубок 

Чемпiонiв. Чоловiки. Груповий етап. 
Iран - Бразилiя.

10.30,14.15,20.00,00.55 Волейбол. 
Всесв i тн iй  Кубок Чемп iон iв . 
Чоловiки. Груповий етап. Iталiя - 
Росiя.

12.00 Волейбол. Всесвiтнiй Кубок 
Чемпiонiв. Чоловiки. Груповий етап. 
США - Японiя.

15.45 Кiнноспортивний журнал.
16.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi 

(Фiнляндiя). Слалом. Жiнки. 2 спуск.
16.30,17.30,18.15 Футбол. Квалiфiкацiя 

на ЧC 2014.
19.00,00.00 Футбол. Огляд квалiфiкацiйних 

матчiв до чемпiонату свiту 2014.
21.00 Бокс.
23.00 Спортивна подорож. Журнал.
23.05,02.25 Оце так!

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 2 Бундеслiга. “Санкт-Паулi” - 

“Енергi”.
09.05 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Лiворно”.
10.55 Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - “Реал 

Сосьєдад”.
12.45 “АПЛ. Клуби”. “Ман. Юнайтед”.
13.10 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
13.40 Лiга чемпiонiв. “Реал” - “Ювентус”.
15.40 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” 

(Мен.) - “Нюрнберг”.
17.30 Пляжний футбол. “Пiдсумки сезону”.
18.10 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” - “Фул-

хем”.
20.00 Лiга чемпiонiв. ЦСКА - “Ман. Сiтi”.
22.00 Чемпiонат Нiмеччини. “Вольфсбург” 

- “Боруссiя” (Дор.)
23.45 Чемпiонат Iспанiї. “Хетафе” - “Ель-

че”.
01.35 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Сас-

суоло”.
03.20 Чемпiонат Нiмеччини. “Фрайбург” - 

“Штутгарт”.
05.10 Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” - 

“Вальядолiд”.

Поíåдіëоê

Âіâòороê

18 листопада

19 листопада
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УТ-1
08.35 Ранковi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.00 Пряме включення з Кабiнету мiнiстрiв 

України.
10.20 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.20 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
11.40 Хто в домi хазяїн?
12.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,21.30 Дiловий свiт.
12.15 Формула захисту.
12.35 Д/ф “З добром до людей”.
13.05 Свiтло.
13.25 Як це?
13.50 Х/ф “Берег”, 2 с.
15.00 Парламентськi слухання у Верховнiй 

Радi України.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.55 Про головне.
19.25 “Хвилюйтесь, будь ласка”. Тарапунь-

ка та Штепсель.
20.50 Мегалот.
21.40 Свiт спорту.
21.50 Українська пiсня.
00.15 Фестиваль гумору “Умора”.

Êаíаë “1+1”
06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.50 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
11.10 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.20,13.25,02.15 Т/с “Костоправ”.
14.35,15.40,20.15,21.20 Т/с “Цiна життя”.
16.45,04.00 “ТСН. Особливе”.
22.30 “Територiя обману”.
00.05 “Тачки 2”.

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Жити далi”.
11.20,12.20,03.15 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л. Каневським”.
13.30 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.10 “Давай одружимося в Українi”.
17.10 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00,04.35 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Пасiчник”.
20.00 “Подробицi”.

ICTV
06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.

10.25,16.40 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.05,22.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.25,20.10 Т/с “Департамент”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф “Останнiй герой”. (2 категорiя).

ÑТБ
08.10,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.50 “Зiркове життя. Вижити пiсля 

смертi”.
10.50 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
13.50 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “МастерШеф 3”.

Íоâèé êаíаë
06.15,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00,20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,22.00 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.25 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.55 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
19.00,00.10 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.05 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
00.20 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 

категорiя).

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.

07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0

1.35,05.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
14.35 Машина часу.
15.35 Дорогi депутати.
16.35 Експати.
17.35 Арсенал.
18.35 Агроконтроль.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Акцент.
22.40 Хронiка дня.
23.25 Crime News.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30,15.25 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”, 

14 i 15 с.
12.00 “Хай говорять. У кам`яному тiлi”.

16.00,03.25 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.10 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”, 

19 i 20 с.
22.00,02.55 Подiї дня.
22.30 Таємний код зламаний. Паралельнi 

свiти.
23.30 Т/с “Мент у законi 5”, 19 i 20 с. (2 

категорiя). 

Ê1
07.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.50 Т/с “Дикий янгол”.
14.50,19.00 “Орел i решка”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “Хi та Ха”.

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40,19.30 Т/с “Даїшники”.
14.50,17.00 Т/с “Павутиння 4”.
16.45,19.00,21.45,02.35,04.15 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Пiд куполом”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Закон i порядок”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 Єралаш.
09.55,21.05 Країна У.
11.00,00.30 Одна за всiх.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Принцеса тут Я!
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Брати”.
18.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.10 Вiталька.
23.25 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Приватнi новини.
10.30 ЖИВЯком.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.20,15.30,19.15 Арт дозор.
12.25,15.35,19.10 Базар_IТ.
12.40,15.50 Ранковi курасани. Краще!
13.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
13.30,16.30,19.30,03.00 Особлива думка.
14.00,04.30 Музика для дорослих.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Homo sapiens.

Тоíiñ
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба но-

вин “Соцiальний пульс”.

06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Видатне ХХ столiття.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Долi героїв реалiтi-шоу.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.25 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 Еволюцiя життя на землi.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.45 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олег 

Басилашвiлi, ч. 3.
21.35 Дмитро Дюжев. На свiтлiй сторонi 

життя.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
08.50 “Жити здорово!”
09.55,03.00 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.35 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Слiд”.
15.00 “У наш час”.
15.55 “Наодинцi зi всiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40,01.05 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Шулер”.
21.40 “Олексiй Баталов. “Я не торгую-

ся з долею”.
22.50 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Нiчнi новини.
23.30 “Полiтика”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Квартирне питання.
09.30 “Поїдемо, поїмо!”
10.00 Т/с “Клеймо”, 10 с.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”. 

“Система дає збiй”. “Залишитися 
живими”.

21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Бомбила”, 12 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Т/с “Команда ЧЄ”.
11.25 Х/ф “Пророцтво Судного дня”.
13.20 “Альтернативна раса”.
14.20 “Репортерськi iсторiї: Ефект бомби, 

що розiрвалася”.

15.00 “Цiлком таємно: Пiрати ХХ столiття”.
16.00 Д/ф “З усiх знарядь”.
16.55 Х/ф “Вовкодав”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Населений острiв”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.35,11.35 Кiноповiсть “Княжна Мерi”. 

(12+).
07.30,13.30 Детектив “Iнспектор Гулл”. 

(12+).
09.55,15.55 Драма “Перевiрка на доро-

гах”. (16+).
17.35,23.30 Мелодрама “Єдина...” (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Зникла експедицiя”. 

(12+).
21.45,03.45 Муз. фiльм “Мiстер Iкс”. (6+).

ªâроñïорò
09.00,18.15 Волейбол. Всесвiтнiй Кубок 

Чемпiонiв. Чоловiки. Груповий етап. 
Бразилiя - США.

11.15 GTA. Наступний рiвень. Автоспор-
тивний журнал.

11.30,12.15,13.15,14.00,15.45,16.30,17.30
,23.00,23.55 Футбол. Квалiфiкацiя 
на ЧC 2014.

14.30,22.05 Футбол. Огляд квалiфiкацiйних 
матчiв до чемпiонату свiту 2014.

15.30 Футбол. Бразилеманiя. Журнал.
19.15 Кампус. Журнал.
19.45,21.45 Вибране по середах. Журнал.
19.50 Новини кiнного спорту.
19.55,20.30 Вибiр мiсяця. Журнал.
20.00 Гольф. Європейський тур. Дубаї 

(ОАЕ).
20.35 Гольф. USPGA. Mayakoba Classic.
21.35 Новини гольфу.
21.40 Новини вiтрильного спорту.
21.50 Спорт i Ко. Журнал.
21.55 Спортивна подорож. Журнал.
22.00 Тест-драйв. Автожурнал.
00.40 Переможний момент. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 “АПЛ. Клуби”. “Суонсi”.
07.30 Чемпiонат Iталiї. “К`єво” - “Мiлан”.
09.20 Чемпiонат Iспанiї. “Вiльярреал” - 

“Атлетiко”.
11.10 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” - 

“Сампдорiя”.
13.10 Пляжний футбол. “Пiдсумки сезону”.
13.40 Лiга чемпiонiв. “Ювентус” - “Реал”.
15.40 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед” 

- “Арсенал”.
17.30 “Bundesliga Special”. Генрiх Мхiтарян, 

П`єр-Емерiк Обамеянг.
18.10 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - 

“Наполi”.
20.00 Лiга чемпiонiв. “Ман. Сiтi” - ЦСКА.
22.00 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” - 

“Ньюкасл”.
23.45 Чемпiонат Iспанiї. “Бетiс” - “Бар-

селона”.
01.35 Чемпiонат Англiї. “Суонсi” - “Сто-

ук Сiтi”.

УТ-1
08.35 Ранковi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35,16.15 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.20 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.25 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Д/ф “Українська Гельсiнська спiлка 

- вектор визначено”.
13.20 Х/ф “Спiвробiтник ЧК”.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Українська пiсня.
17.00 Т/с “Тiнi зникають опiвднi”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.30 “Надвечiр`я”. 25 рокiв.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Майстри гумору В. Данилець, В. Мо-

їсеєнко.
00.15 Фестиваль гумору “Умора”.

Êаíаë “1+1”
06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,23.50 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
11.10 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.20,13.25,02.35 Т/с “Костоправ”.
14.35,15.40,20.15,21.20 Т/с “Цiна життя”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
19.30 “Телевiзiйна Служба Новин”.
22.30 “Iлюзiя безпеки. Що у пляшцi?”

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Жити далi”.
11.20,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.30 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.10 “Давай одружимося в Українi”.
17.10 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00,04.35 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Пасiчник”.
20.00 “Подробицi”.
00.55 Х/ф “Форрест Гамп”.

ICTV
06.35 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,16.40 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.05,22.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.

14.35,20.10 Т/с “Департамент”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф “Олiгарх”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.20,15.55 “Все буде добре!”
08.05,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
09.45 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
13.50 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Зваженi i щасливi 3”.

Íоâèé êаíаë
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00,20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,22.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.30 Kids` Time.
13.30 М/с “Черепашки нiндзя”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.55 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
19.00,00.05 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.05 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
00.15 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 

категорiя).

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.

07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
07.55,09.10,13.10 Погода на курортах.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
10.10,10.35,11.15,12.15,20.00,01.15,01.35,0

5.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
16.35,02.40,04.40 Життя цiкаве.
17.35 Акцент.
18.35 Лiсовий патруль.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.10 Реальний сектор.
23.25 Crime News.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30,15.25 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”, 

16 i 17 с.
12.00 “Хай говорять. Безплiддя з при-

плодом”.
16.00,03.25 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.

19.20,04.10 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”, 

21 i 22 с.
22.00,02.55 Подiї дня.
22.30 Таємний код зламаний. Епоха 

водолiя.
23.30 Т/с “Мент у законi 5”, 21 i 22 с. (2 

категорiя). 

Ê1
07.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.50 Т/с “Дикий янгол”.
14.50,19.00 “Орел i решка”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “Хi та Ха”.

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40,19.30 Т/с “Даїшники”.
14.50,17.00 Т/с “Павутиння 5”.
16.45,19.00,21.45,02.35,04.15 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Пiд куполом”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Закон i порядок”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 Єралаш.
09.55,21.05 Країна У.
11.00,00.30 Одна за всiх.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Принцеса тут Я!
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Брати”.
18.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.10 Вiталька.
23.25 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00 Ранковi курасани.
10.00 ЖИВЯком.
10.30 Автомандри.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.20,15.30,19.15 Арт дозор.
12.25,15.35,19.10 Базар_IТ.
12.40,15.50 Ранковi курасани. Краще!
13.00 Приватнi новини.
13.30,16.30,19.30,03.00 Особлива думка.
14.00 Homo sapiens.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Зелена лампа.
01.00,03.30 Музичний автомат.

Тоíiñ
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба но-

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.

07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Видатне ХХ столiття.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Дмитро Дюжев. На свiтлiй сторонi 

життя.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Щоденник для батькiв”.
14.00,22.45 Еволюцiя життя на землi.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.45 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Андрiй Ма-

каревич, ч. 1.
21.35 Актори однiєї ролi.
00.30 Т/с “Ескорт агентство”. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
08.50 “Жити здорово!”
09.55,03.00 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.35 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Слiд”.
15.00 “У наш час”.
15.55 “Наодинцi зi всiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40,01.05 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Шулер”.
21.40 “Георгiй Бурков. Iронiчний Дон 

Кiхот”.
22.50 “Вечiрнiй Ургант”.
23.25 Нiчнi новини.
23.35 “Проти ночi”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Дачна вiдповiдь.
09.30 “Медичнi таємницi”.
10.00 Т/с “Клеймо”, 11 с.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.20 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.30 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”. 

“Подвiйне дно”. “Бунт”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Бомбила”, 16 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Т/с “Команда ЧЄ”.
11.25 Х/ф “Турбулентнi небеса”.
13.25 “Експеримент “Земля”.

14.45 “Цiлком таємно: Генерали проти 
генералiв”.

15.45 Д/ф “З усiх знарядь”.
16.40 Х/ф “Населений острiв”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Населений острiв 2”.
00.10 Х/ф “Вони”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Мелодрама “Єдина...” (12+).
07.30,13.30 Х/ф “Зникла експедицiя”. 

(12+).
09.45,15.45 Муз. фiльм “Мiстер Iкс”. (6+).
17.30,23.30 Драма “У тiй країнi”. (6+).
19.30,01.30 Х/ф “Золота рiчка”. (12+).
21.30,03.30 Кiноповiсть “Травневi зiрки”. 

(12+)

ªâроñïорò
09.30 Спортивна подорож. Журнал.
09.35,02.00 Автоспорт. ЧC у класi Ту-

ринг. Огляд.
10.05,10.45,11.45,15.00,16.00,18.00,18.45 

Футбол. Квалiфiкацiя на ЧC 2014.
12.30 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гран-прi. 

Хакуба (Японiя). HS-131.
13.45,16.45,20.45 Футбол. Бразилеманiя. 

Журнал.
14.00,19.45 Футбол. Огляд квалiфiкацiйних 

матчiв до чемпiонату свiту 2014.
17.00 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гран-прi. 

Клiнгенталь (Нiмеччина). HS-140.
21.00 Бойовi мистецтва. Бiйцiвський клуб. 

(16+).
23.00 Бойовi мистецтва. Тотальний нока-

ут. (16+).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Iталiї. “Катанiя” - 

“Удiнезе”.
09.05 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - “Ле-

ванте”.
10.55 Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” - 

“Аугсбург”.
12.45 “АПЛ. Клуби”. “Суонсi”.
13.10,22.35 “Bundesliga Special”. Генрiх 

Мхiтарян, П`єр-Емерiк Обамеянг.
13.40 Лiга чемпiонiв. “Барселона” - 

“Мiлан”.
15.40 Пляжний футбол. “Пiдсумки сезону”.
16.10 Чемпiонат Iспанiї. “Сельта” - “Райо 

Вальєкано”.
18.15,06.25 “Свiт англiйської Прем`єр-

лiги”.
18.45 Чемпiонат Англiї. “Норвiч” - “Вест 

Хем”.
20.35 Лiга чемпiонiв. “Зенiт” - “Порту”.
23.05 2 Бундеслiга. “Франкфурт” - “Кай-

зерслаутерн”.
00.55 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” - 

“Альмерiя”.
02.45 Чемпiонат Нiмеччини. “Ганновер” - 

“Айнтрахт” (Бр.)
04.35 Чемпiонат Iспанiї. “Гранада” - “Ма-

лага”.

Ñåрåда

Чåòâåр

20 листопада

21 листопада
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УТ-1
08.35 Ранковi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35,16.20 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.20 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.15 “Вiра. Надiя. Любов”.
13.05 Українського роду.
13.25 Х/ф “Свiй серед чужих, чужий се-

ред своїх”.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Крок до зiрок.
17.05 Т/с “Тiнi зникають опiвднi”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Концертна програма Лолiти.
21.40 Фольк-music.
00.30 Д/ф “Мiж небом i землею”.

Êаíаë “1+1”
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
11.05 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.15,13.25,01.10 Т/с “Костоправ”.
14.30,15.40 Т/с “Цiна життя”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Вечiрнiй Київ”.
22.00 “Супергерої”.
23.05 Драма “Холодне лiто 53-го”.

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Жити далi”.
11.20,12.20,04.30 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л. Каневським”.
13.30 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.10 “Давай одружимося в Українi”.
17.10 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.05 Т/с “Пасiчник”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Шустер Live”.

ICTV
06.30 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,16.40 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.05,21.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35 Т/с “Департамент”.

18.45 Факти. Вечiр.
20.00 Машина часу.
23.25 Максимум в Українi.
23.50 Х/ф “Сестри”.

ÑТБ
05.35 Х/ф “Чоловiк для життя, або На 

шлюб не претендую”.
07.30,18.10 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.00,16.00 Х/ф “Любов i розлука”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.00,22.40 “Танцюють всi! 6”.
00.00 “Куб 4”.

Íоâèé êаíаë
06.15,13.30 М/с “Черепашки нiндзя”.
06.35,13.50 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00,20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,22.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.30 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.55 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
19.00,23.40 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.50 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 

категорiя).

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
01.00 Час новин.

07.15,08.15,08.35,19.45,22.40,03.15,06.15 
Тема/Хронiка дня.

07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0

1.35,05.00,06.00 Час. Пiдсумки дня.
16.35 Лiсовий патруль.
17.35 Не перший погляд.
18.35 Реальний сектор.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30,15.25 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”, 

19 i 20 с.
16.00 Критична точка.

18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”, 

23 с.
22.00,03.20 Подiї дня.
23.25 Т/с “Мент у законi 5”. (2 категорiя). 

Ê1
07.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.50 Т/с “Дикий янгол”.
14.50,19.00 “Орел i решка”.
15.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
20.00 “КВК”.
22.15 “Пороблено в Українi”.

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.35 Т/с “Даїшники”.
14.40,17.00 Т/с “Павутиння 5”.
16.45,19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Кандагар”.
21.30 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна 2”.

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 Єралаш.
09.55 Країна У.
11.00 Одна за всiх.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Брати”.
18.00 Моду народу.
19.00 Iкона стилю.
20.15 Х/ф “Я - номер чотири”. (2 

категорiя).
22.45 Тузiк & Барбос шоу.
23.25 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00,12.40,15.50 Ранковi курасани. Краще!
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.20,15.30 Арт дозор.
12.25,15.35 Базар_IТ.
13.00 ЖИВЯком.
13.30,16.30,19.30,03.00 Особлива думка.
14.00 Третiй дзвiнок.
19.00 Спорт.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Тоíiñ
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба но-

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Видатне ХХ столiття.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”

11.15 Актори однiєї ролi.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
13.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 Еволюцiя життя на землi.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.45 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Д. Гордона. Андрiй Ма-

каревич, ч. 2.
21.35 Друге життя.
00.30 “Хлiбна гiльйотина”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 Т/с “Слiд”.
15.00 “У наш час”.
16.00 “Чекай на мене”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Людина i закон”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Унiверсальний артист”.
22.30 “Вечiрнiй Ургант”.
23.30 Х/ф “Бiла нiч, нiжна нiч...”

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Очна ставка”.
09.25 Рятувальники.
10.00 Т/с “Клеймо”, 12 с.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.45 “Говоримо i показуємо”.
19.40 Х/ф “Бомбила. Продовження”, 4 с.
23.20 “Життя як пiсня”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25 Т/с “Команда ЧЄ”.
11.25 Х/ф “Мегапровал”.
13.20 “Нове Шалене вiдео по-українськи”.
14.45 “Облом UA. Новий сезон”.
15.55 Х/ф “Патруль”.
17.50 Х/ф “Населений острiв 2”.
19.55 Баскетбол. “Євролiга”. Фенербахче 

(Туреччина) - Будiвельник (Україна).
22.00 Х/ф “13 район. Ультиматум”. (2 

категорiя).
00.00 Х/ф “Фрiранер”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Драма “У тiй країнi”. (6+).
07.30,13.30 Х/ф “Золота рiчка”. (12+).
09.30,15.30 Кiноповiсть “Травневi зiрки”. 

(12+).
17.30,23.40 Х/ф “Гiперболоїд iнженера 

Гарiна”. (6+).
19.30,01.30 Кiноповiсть “Застава Iллiча”. 

(12+).
22.45,04.45 Х/ф “Елiксир”

ªâроñïорò
09.00 Волейбол. Всесвiтнiй Кубок 

Чемпiонiв. Чоловiки. Груповий етап. 
Iран - Росiя.

11.15 Футбол. Квалiфiкацiя на ЧC 2014.
12.00 Волейбол. Всесвiтнiй Кубок 

Чемпiонiв. Чоловiки. Груповий етап. 
Японiя - Бразилiя.

14.15 Оце так!
14.30 Фiгурне катання. Кубок Росiї. Парне 

катання. Коротка програма.
15.45 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гран-прi. 

Хинценбах (Австрiя). HS-95.
16.45 Фiгурне катання. Кубок Росiї. 

Чоловiки. Коротка програма.
18.15 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гран-прi. 

Клiнгенталь (Нiмеччина). HS-140.
18.45,01.30 Стрибки на лижах. Кубок свiту. 

Клiнгенталь (Нiмеччина). HS-140. 
Квалiфiкацiя.

20.00,20.30 Найсильнiшi люди планети. 
Україна.

21.00 Бокс. Bigger`s Better.
00.00 Кiнноспортивний журнал.
00.15 Футбол. Огляд квалiфiкацiйних 

матчiв до чемпiонату свiту 2014.
01.15 GTA. Наступний рiвень. Автоспор-

тивний журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Вест 

Бромвiч”.
09.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Вольфсбург” 

- “Боруссiя” (Дор.)
11.05 Чемпiонат Iспанiї. “Хетафе” - “Ель-

че”.
13.10 Лiга чемпiонiв. “Боруссiя” (Дор.) - 

“Арсенал”.
15.10 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Сас-

суоло”.
17.00 “Futbol Mundial”.
17.30 Чемпiонат Iталiї. Preview.
18.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
18.40,06.30 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
19.10 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Лiворно”.
20.55 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Штутгарт” - 

“Боруссiя” (Мен.). Пряма трансляцiя.
23.25,04.45 2 Бундеслiга. “Енергi” - 

“Франкфурт”.
01.10 Чемпiонат Iспанiї. “Вальядолiд” - 

“Осасуна”.
03.00 Чемпiонат Нiмеччини. “Штутгарт” - 

“Боруссiя” (Мен.

УТ-1
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.30 Д/ф “Свiдок дива”.
09.05 Життя на рiвних.
09.15 Армiя.
09.30 Православний вiсник.
09.55 Моменти життя.
11.05 Книга.ua.
11.35 Д/ф “Голодомор. Технологiя ге-

ноциду”.
13.30 Х/ф “Свiй серед чужих, чужий се-

ред своїх”.
15.10 Театральнi сезони.
15.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-

лiга. “Шахтар” (Донецьк) - “Севас-
тополь” (Севастополь).

16.55 В перервi - Погода.
17.55 В гостях у Д. Гордона.
20.00 Український акцент.
20.25 Кроки на Захiд.
20.45 Слово регiонам.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Без цензури.
21.55 Д/ф “Одужання. Особистий ра-

хунок”.
23.10 Д/ф “Времена”.
00.00 Концерт “Друзiв не забувають”.

Êаíаë “1+1”
06.30 Драма “Холодне лiто 53-го”.
08.20,02.10 Мелодрама “Корольок - пташ-

ка спiвоча”.
15.15 Мелодрама “Знахарка”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Драма “Апофегей”.
00.00 Драма “У червнi 41-го”. (2 категорiя).

Iíòåр
09.10 “Усе для мами”.
09.40 Д/ф “День, коли помер Кеннедi”.
11.05 Т/с “Собача робота”, 1-5 с.
15.55 Х/ф “Любов за розкладом”.
17.55 Т/с “Не жалкую, не зву, не пла-

чу”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Не жалкую, не зву, не пла-

чу”, 3 i 4 с.
22.35 Х/ф “Золотi небеса”.

ICTV
06.35 Т/с “Ялта-45”.
10.15 Дача.
11.00 Квартирне питання.
12.00 За кермом.
12.20 Х/ф “Сестри”.
14.10 Т/с “Врятувати або знищити”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
19.55 Т/с “Полювання на пiранью”.
23.45 Х/ф “Олiгарх”. (2 категорiя).

ÑТБ
09.55 Х/ф “Смерть шпигунам. Лися-

ча нора”.
14.10 “Зваженi i щасливi 3”.
19.00 “Х-фактор 4”.
22.00 “Моя правда. Зваженi i щасливi. 

Жертви жiночого щастя”.
23.15 “Х-фактор4. Пiдсумки голосування”.
00.35 “Детектор брехнi 4”.
03.10 Нiчний ефiр.

Íоâèé êаíаë
07.50 Х/ф “Лох-Несс”.
09.45 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
11.50 Прокинутися знаменитим.
18.00 М/ф “Три богатирi i Шамаханськая 

Цариця”.
19.40 Х/ф “Гаррi Поттер i Кубок вогню”.
22.45 Х/ф “Очi змiї”.
00.45 Х/ф “Леонард 6”.
02.40 Зона ночi.

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
20.00,21.00,23.00,01.00,02.00,04.00,
05.00,06.00 Час новин.

07.35 180 градусiв.
08.35 Не перший погляд.
09.10 Мотор.
09.35,04.35 Укравтоконтинент.
10.35,02.15 Новинометр.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
11.45,23.35 Iсторiя успiху.
12.35 Iнтелект.ua.
13.10 Драйв.
13.35 Вперед, на Олiмп!
14.35 Гра долi.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
16.35 Арсенал.
17.15 Мiграцiйний вектор.
17.35 Феєрiя мандрiв.
19.35 Машина часу.
20.35,01.40 Кабiнети.
21.10,00.35,05.15 Велика полiтика.
21.35,03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Експати.
22.35 Майстер-клас iз Наталкою Фiцич.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,19.00,02.10 Подiї.
12.45 Х/ф “Рiднi i близькi”.
14.50 Х/ф “Бiла сукня”.
17.00,19.20 Т/с “Зведена сестра”.
21.20 Х/ф “Iдеальне вбивство”.
23.20 Х/ф “Свiдок”. (2 категорiя).
01.25 Хто гiдний бiльшого?
02.30 Т/с “Мент у законi 5”, 21 i 22 с. (2 

категорiя).
04.45 Т/с “Мент у законi 5”. (2 категорiя).
06.20 Срiбний апельсин. 

Ê1
07.30 М/ф.
08.05 М/с “Казки Ганса Хрiстiана Ан-

дерсена”.
09.25 М/ф “Робiн Гуд”.
11.00 Х/ф “Поспiшай кохати”.
13.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.50 Х/ф “Вiн, вона та я”.
16.50 Х/ф “Синi, як море, очi”.
18.45 Х/ф “Штучний розум”. (2 категорiя).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Розмальована вуаль”.

ÍТÍ
08.15 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
11.30 “Речовий доказ”. Полювання на 

Клоуна.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
14.00 Х/ф “Кандагар”.
16.15 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна 2”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 6”.
23.00 “Втеча. Реальнi iсторiї”. Герой-

коханець.
23.30 Х/ф “Кажани”. (3 категорiя).

ТÅТ
07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.
08.30 М/с “Ескiмоска”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.40 Белка и Стрелка.
11.35 М/ф “Володар Бобiв: Великий похiд 

Аттили”.
13.00 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
16.55 М/ф “Лiло i Стiч 2: Велика пробле-

ма Стiча”.
18.10 Х/ф “Три метри над рiвнем неба”. 

(2 категорiя).
21.00 Х/ф “Три метри над рiвнем неба: Я 

тебе хочу”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00,22.00,02.00 Третiй дзвiнок.
08.00,17.00 Навколо свiту.
09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе. 

1956р. Олександр Фадєєв.
10.00,20.30 Спорт.
10.30,18.00,21.30 Приватнi новини.
11.00 Дев`ять мiсяцiв.
12.00 Х/ф “Голод-33”.
14.00 Знак оклику з А. Шевченко.
15.00 Homo sapiens.
17.30 Автомандри.
18.30 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
19.00 Double Ять.
19.30 Сьогоднi про головне.
21.00 Особлива думка.
23.00 Х/ф “Червоне i чорне”, 1 с. (2 

категорiя).

Тоíiñ
00.30 Т/с “Ескорт агентство”. (3 категорiя).
02.00 Х/ф “Три днi”. (3 категорiя).
03.50 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).

04.00 Десята муза в Українi. Фiльм 2.

Четвер, 21 листопада
06.00 “Таке спортивне життя. В`ячеслав 

Олейник”.
02.00 Х/ф “Росiйськi красунi”. (3 

категорiя).
03.30 Амурнi мелодiї. (3 категорiя).
04.00 Десята муза в Українi. Фiльм 3.

П`ятниця, 22 листопада
06.00 “Таке спортивне життя. Вiктор Пе-

тренко”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.40 “Смiшарики. Новi пригоди”.
07.50 “Розумницi i розумники”.
08.40 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Наталiя Крачковська. Рецепт її 

чарiвливостi”.
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.30 Т/с “Вепр”.
15.00 Футбол. Чемпiонат Росiї. ЦСКА - 

“Спартак”. Прямий ефiр. У перервi 
- Вечiрнi новини.

16.55 “Сочi-2014. До старту залишилося 
зовсiм небагато”.

17.25 “Вгадай мелодiю”.
18.00 “Життя як кiно”.
19.10 “Весiльний переполох”.
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.10 “Встигнути до опiвночi”.
22.45 “Бiт-квартет “Секрет”: 30 рокiв 

на бiс!”

ÍТÂ-Ñâiò
07.25 “Готуємо з Олексiєм Зимiним”.
08.25 Росiйська начинка.
08.55 “Кулiнарний двобiй”.
09.55 Квартирне питання.
11.30 “Я худну”.
12.35 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
13.15 “Повернення Мухтара 2”. “Практич-

не квiтникарство”. “Туфельки По-
пелюшки”.

15.15 “Нашi” з Львом Новоженовим”.
16.05 “Слiдство вели...”
17.00 “Центральне телебачення” з В. Так-

меневим.
17.50 “Новi росiйськi сенсацiї”.
18.45 Ти не повiриш!
19.40 “Острiв”.
21.10 Т/с “Знаки долi 3”. “Рука долi”. 

“Убивча допомога”.
23.00 “ДНК”.
23.55 “Промiнь Свiтла”.
00.30 “Єгор 360”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.50 Х/ф “Бiла ведмедиця”.
08.50 Т/с “Гончi 4”.
16.50 ЧУ 17 Тур. Карпати - Металург Д.
19.20 ЧУ 17 Тур. Днiпро - Iллiчiвець.
21.30 Х/ф “Мiцний горiшок 3: Вiдплата”. 

(2 категорiя).

00.15 Х/ф “Звiрина натура”. (2 категорiя).
02.00 Х/ф “Вiдьма”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.40,11.40 Х/ф “Гiперболоїд iнженера 

Гарiна”. (6+).
07.30,13.30 Кiноповiсть “Застава Iллiча”. 

(12+).
10.45,16.45 Х/ф “Елiксир”.
17.40,23.30 Комедiя “Пiдкидьок”.
19.00 “Плюс кiно”. (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Нiчнi забави”. (12+).
21.55,03.55 Мелодрама “Серпень, що спли-

ває”. (12+).
00.50 Х/ф “Мiшель i Мiшутка”

ªâроñïорò
09.00 Волейбол. Всесвiтнiй Кубок 

Чемпiонiв. Чоловiки. Груповий етап. 
Росiя - Бразилiя.

11.15,15.45 Стрибки на лижах. Кубок свiту. 
Клiнгенталь (Нiмеччина). HS-140. 
Квалiфiкацiя.

12.00,01.00 Волейбол. Всесвiтнiй Кубок 
Чемпiонiв. Чоловiки. Груповий етап. 
Iталiя - Японiя.

14.15 Санний спорт. Кубок свiту. Iглс 
(Австрiя). Чоловiки. 2 спуск.

15.00 Фiгурне катання. Кубок Росiї. 
Чоловiки. Коротка програма.

16.45,02.30 Стрибки на лижах. Кубок свiту. 
Клiнгенталь (Нiмеччина). HS-140.

18.45 Футбол. Вiдбiрковий матч на ЧC. 
Жiнки. Болгарiя - Францiя.

21.00 Керлiнг. ЧЄ. Чоловiки. Груповий етап. 
Норвегiя - Францiя.

23.30 Кiнний спорт. Global Champions Tour. 
Доха (Катар).

00.45 Кiнноспортивний журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,12.50 Новини.
07.10 Чемпiонат Iталiї. Preview.
07.40 Чемпiонат Англiї. Preview.
08.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
08.40 Чемпiонат Iспанiї. “Вальядолiд” - 

“Осасуна”.
10.30 Чемпiонат Нiмеччини. “Штутгарт” - 

“Боруссiя” (Мен.)
12.20 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
13.00 “Futbol Mundial”.
13.30 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Евертон” - 

“Лiверпуль”. Пряма трансляцiя.
16.40 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - “Са-

утгемптон”. Пряма трансляцiя. У 
перервi - Новини.

19.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” 
(Дор.) - “Баварiя”. Пряма трансляцiя.

21.25 “АПЛ. Клуби”. “Ман. Юнайтед”.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Наполi” - “Парма”. 

Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” - 

“Гранада”.
01.30 Чемпiонат Англiї. “Вест Хем” - 

“Челсi”.
03.20 Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Дженоа”.
05.10 2 Бундеслiга. “Кайзерслаутерн” - 

“Унiон”.

П’яòíèця

Ñóáоòа

22 листопада

23 листопада
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УТ-1
09.00 Шеф-кухар країни.
09.50 Околиця.
10.25 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
10.50 Як Ваше здоров`я?
11.40 Крок до зiрок.
12.25 Маю честь запросити.
13.10 Караоке для дорослих.
13.55 Баскетбол. Чемпiонат України. 

Суперлiга. БК “Днiпро” - БК “Ферро-
ЗНТУ”.

15.55 Золотий гусак.
16.20 Бiатлон. Кубок свiту. Змiшана ес-

тафета.
18.00 Дiловий свiт. Тиждень.
18.35 Концертна програма “Шевченкiвський 

вечiр”.
20.30 Ми хочемо, щоб ви знали.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.55 Полiттеатр.
22.20 Фестиваль пiснi в Коблево.
00.05 “Дружина”

Êаíаë “1+1”
06.05,03.30 Комедiя “Головний у домi”.
07.50 М/ф.
08.25 “ТСН”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00,05.25 “Смакуємо”.
10.35,22.15 “Свiтське життя”.
11.35 “Мiняю жiнку 8”.
13.00 Комедiя “Службовий роман”.
16.35 “Вечiрнiй Київ”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Битва хорiв”.
23.20 “Що? Де? Коли? 2”.
00.25 “Альманах українських короткоме-

тражних фiльмiв”

Iíòåр
09.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.05 “Орел i Решка. Назад в СРСР”.
11.05 “Осiння кухня”.
12.05 Т/с “Собача робота”, 5-8 с.
16.00 Х/ф “Справи сiмейнi”.
18.00 Шоу “Одна сiм`я”.
20.00,02.20 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Тест на любов”, 1-4 с

ICTV
07.05 Квартирне питання.
08.00 Анекдоти по-українськи.
08.20 Дача.
09.00 Х/ф “Сорокап`ятка”.
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.10 Так$i.
12.35 Машина часу.
14.35 Т/с “Полювання на пiранью”.

18.45 Факти тижня.
19.55 Наша Russia.
20.25 Путня країна.
20.45 Х/ф “Бiлий тигр”.
23.00 Х/ф “Останнiй герой”. (2 категорiя)

ÑТБ
09.00 “Все буде смачно!”
10.00 “Караоке на Майданi”.
14.15 “Х-фактор 4”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки про-

ти жiнок”.
21.15 “Один за всiх”.
22.30 Х/ф “Zоlushkа.ru”

Íоâèé êаíаë
07.45 Церква Христова.
08.00 Х/ф “Син маски”.
09.50 Пойа, якщо зможеш.
11.30 Божевiльний автостоп.
12.20 Х/ф “Гаррi Поттер i Кубок вогню”.
15.20 М/ф “Три богатирi i Шамаханськая 

Цариця”.
17.05 Т/с “Кухня”.
19.30 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
21.20 Х/ф “Казки на нiч”.
23.20 Х/ф “Проект Х: Дорвалися”. (3 

категорiя)

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.0

0,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19
.00,20.00,23.00,02.00,04.00,06.00 
Час новин.

07.35 180 градусiв.
08.35 Феєрiя мандрiв.
09.10,19.35 Велика полiтика.
09.35 Вiкно до Америки.
10.15 Здоровi iсторiї.
11.15 Трансмiсiя-тест.
11.35 Технопарк.
12.35,03.40,04.40 Життя цiкаве.
13.35 Мотор.
14.35 Гра долi.
15.35,02.15,05.35 Машина часу.
16.35 Фактор Безпеки.
17.15 Палата.
17.35 Новини Київщини.
20.35 Дорогi депутати.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки тижня з 

Ларисою Губiною.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.00 Територiя закону.
22.35,02.40 Кiно з Янiною Соколовою.
23.35 Мiграцiйний вектор

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.35 Подiї.
07.00 Х/ф “Рiднi i близькi”.
09.00 Свiт на смак.
10.00,11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Х/ф “Бiла сукня”.
14.00 Х/ф “Iдеальне вбивство”.

16.00 Т/с “Iнтерни”, 10 i 11 с.
17.00 Т/с “Iнтерни”, 175 i 176 с.
18.00 Т/с “Iнтерни”, 177 i 178 с.
19.00,03.05 Подiї тижня.
20.00 Як двi краплi.
23.30 Великий футбол 

Ê1
08.20 М/ф “Робiн Гуд”.
09.50 Х/ф “Поспiшай кохати”.
11.50 Х/ф “Штучний розум”.
14.50 “КВК”.
17.15 “Вечiрнiй квартал”.
19.10 Х/ф “Час розплати”. (2 категорiя).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Пропащий”

ÍТÍ
07.30 Т/с “Таємницi слiдства 6”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Крах 

операцiї “Ост”.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 Х/ф “Рiорiта”.
15.00 Т/с “Далекобiйники 2”.
19.00 Т/с “Пандора”.
23.20 Д/с “Таємницi радянського 

дефiциту”. Ширвжиток

ТÅТ
06.00 М/ф “Лiкар Айболит”.
07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.
08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.40 “Белка и Стрелка”.
11.55 М/ф “Кукарача”.
13.35 Х/ф “Мiстер Доля”.
15.45 Х/ф “Могутнiй Джо Янг”.
18.00 Зупинiть, я закохалась!
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
21.45 Країна У.
22.35 Х/ф “Три метри над рiвнем неба: Я 

тебе хочу”. (2 категорiя)

ТÂi
07.00,15.00,04.30 Музика для дорослих.
08.00,20.00 Країна Боксерiв.
09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе. 

1957р. Iв Монтан проти Микити Хру-
щова.

10.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.00 ЖИВЯком.
11.30,18.30 Aрт City.
12.00 Х/ф “Червоне i чорне”, 1 с. (2 

категорiя).
14.00 Приватнi новини.
14.30 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
17.00 Третiй дзвiнок.
18.00 Double Ять.
19.00,01.00 Вiдверто з В. Портниковим.
21.00 Знак оклику з А. Шевченко.
22.00,02.00 Зелена лампа.

Тоíiñ
07.50,20.00,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.

08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Великi династiї: Демидови.
10.00 “Будь у курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.20 Х/ф “Свiй серед чужих, чужий се-

ред своїх”.
13.45 За сiм морiв.
15.00,00.05 Д/с “Сувора планета”.
15.30 “Мелодiя двох сердець”, ч. 3.
17.00 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новиць-

кою”.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
19.00 Великi династiї: Шереметьєви.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.05 Живi iграшки для дорослих.
22.10 Х/ф “Лiнiя”. (2 категорiя).
00.35 Х/ф “Ловiтор”. (2 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.30 “Смiшарики. ПIН-код”.
07.55 “Здоров`я”.
09.10 “Непутящi замiтки”.
09.35 “Поки всi вдома”.
10.25 “Фазенда”.
11.10 До 400-рiччя царської династiї. “Ро-

манови”.
12.40 Т/с “Вiкторiя”.
16.45 “Льодовиковий перiод”.
20.00 Недiльний “Час”.
21.00 “Повтори!”
23.30 Комедiя “Суєта суєт”.
01.10 Детектив “Вбивство в Саншайн-

Менор”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.50 Їхнi вдачi.
07.25 “Перша передача”.
08.20 Їмо вдома!
08.55 “Диво технiки”.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.25 Золотий пил.
11.25 Своя гра.
12.15 Рятувальники.
12.30 “Слiдство вели...”
13.25 Т/с “Глухар. Повернення”. “Прин-

цип ящiрки”. “Нова робота”.
15.20 “Очна ставка”.
16.20 Надзвичайна подiя. Огляд за тиж-

день.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” з 

К. Поздняковим.
17.50 Х/ф “Гончаки 5”. Фiльм 2. “Вихо-

ду немає”.
21.20 Т/с “Знаки долi 3”. “Смерть на 

подiумi”. “Тихе село”.
23.10 “Єгор Гайдар: Загибель iмперiї”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Маски-шоу”.
10.00 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
13.10 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
16.25 Журнал Лiги Чемпiонiв УЄФА 

2013-2014.
16.50 ЧУ 17 Тур. Динамо - Говерла.
19.00 Х/ф “13 район. Ультиматум”. (2 

категорiя).

21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “Лiфт”. (3 категорiя).
01.35 Х/ф “Таємниця Чингiсхана”.
03.00 Х/ф “Далекий пострiл”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Комедiя “Пiдкидьок”.
06.55 “Плюс кiно”. (12+).
07.30,13.30 Х/ф “Нiчнi забави”. (12+).
09.55,15.55 Мелодрама “Серпень, що спли-

ває”. (12+).
12.50 Х/ф “Мiшель i Мiшутка”.
17.30,23.30 Драма “Продовження роду”. 

(12+).
19.30,01.30 Х/ф “Ференц Лiст”. (СРСР - 

Угорщина). (12+).
22.05,04.05 Драма “Букет мiмози та iншi 

квiти”. (12+)

ªâроñïорò
09.00 Волейбол. Всесвiтнiй Кубок 

Чемпiонiв. Чоловiки. Груповий етап. 
США - Росiя.

11.15 Волейбол. Всесвiтнiй Кубок 
Чемпiонiв. Чоловiки. Груповий етап. 
Бразилiя - Iталiя.

13.15 Санний спорт. Кубок свiту. Iглс 
(Австрiя). Двiйки. 2 спуск.

14.15,20.00,01.00 Стрибки на лижах. Ку-
бок свiту. Клiнгенталь (Нiмеччина). 
HS-140.

16.15,00.00,01.30 Бiатлон. Кубок свiту. Ес-
терсунд (Швецiя). Змiшана естафета.

18.00 Керлiнг. ЧЄ. Жiнки. Груповий етап. 
Росiя - Швецiя.

21.30 Керлiнг. ЧЄ. Чоловiки. Груповий етап. 
Швецiя - Норвегiя.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Iспанiї. “Альмерiя” - 

“Реал”.
09.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” 

(Дор.) - “Баварiя”.
10.55 “АПЛ. Клуби”. “Суонсi”.
11.10 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiко” - “Хе-

тафе”.
13.10 “Bundesliga Special”. Генрiх Мхiтарян, 

П`єр-Емерiк Обамеянг.
13.40 Чемпiонат Нiмеччини. “Герта” - “Ба-

йєр”.
15.25 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
15.55 Чемпiонат Iталiї. “Лiворно” - “Ювен-

тус”. Пряма трансляцiя.
17.55 Чемпiонат Англiї. “Кардiфф Сiтi” - 

“Ман. Юнайтед”. Пряма трансляцiя. 
У перервi - Новини.

20.00 “Англiйський акцент”.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Болонья” - “Iнтер”. 

Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Iспанiї. “Леванте” - 

“Вiльярреал”.
01.30 Чемпiонат Iталiї. “Удiнезе” - 

“Фiорентiна”.
03.20 Чемпiонат Нiмеччини. “Вердер” - 

“Майнц”.
05.10 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - “Тот-

тенхем”.

Íåдіëя

Програма міñцåâèх òåëåêаíаëіâ

   TV-4

Поíåдіëоê, 20 ëèñòоïада
07.00, 16.00,19.00,22.00 Провінцій-

ні вісті
07.35 «Ти зможеш» 
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Екологічно чисте життя»
12.40 «180 градусів»
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Витівки у старовинно-

му дусі» 
17.00 «Унікальна Україна»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Розкішні мандрівки»
22.35 Х.ф.«Суперполіцейський» 

Âіâòороê, 19 ëèñòоïада
07.00, 16.00,19.00,22.00 Провінцій-

ні вісті
07.35 «Погляд зблизька»
08.05 «Індекс небезпеки»
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Брат і сестра» 
17.45 «Про кіно»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди                     
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф.«Головоломка» 

Ñåрåда, 20 ëèñòоïада
07.00, 16.00,19.00,22.00 Провінцій-

ні вісті
07.35 Межа правди                     
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40 «Автоакадемія»
13.10 Творчий вечір Наталії 

Шелепницької,1ч.
14.00 Х.ф. «Друзі по розуму» 
16.40 «Чарівний ключик»
17.30 «Розкішні мандрівки»

19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Соло»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф.«Спитай у моїх дітей» 

Чåòâåр, 21 ëèñòоïада
07.00, 16.00,19.00,22.00 Провінцій-

ні вісті
07.35 «Соло»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Формула здоров’я»
13.10 Творчий вечір Наталії 

Шелепницької,2ч.
14.00 Х.ф. «Океанське плем’я» 
17.30 «Музичні делікатеси»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.35 Х.ф.«Штормові вершники» 

П’яòíèця, 22 ëèñòоïада
07.00, 16.00,19.00,22.00 Провінцій-

ні вісті
07.35 Знати більше 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.05, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Розкішні мандрівки»
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Вершник на дорозі» 
17.30 «Відчиняй»
18.00 Т.с.«Життя як життя» 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 «Слід»
21.30 «Ти зможеш» 
21.40 «Про кіно»

Ñóáоòа, 23 ëèñòоïада
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Лісова пісня» 
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером 
11.15 «Про нас»       
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф.«Голод-33»  
14.30 Мультфільми
15.00 М.ф. «Принц та жебрак» 
16.00 Невідома Україна
16.30 Дім книги
17.00 Х.ф.«Нескорений»  
18.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій 
19.00 В.ф.«Ісусе,йду за тобою»

20.10 «Соло»
21.00 Моцарт «Реквієм»
22.00 Х.ф.«Нескорений» 

Íåдіëя, 24 ëèñòоïада
08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з рхика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

12.00 М.ф. «Принц та жебрак» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар» 
14.30 Межа правди                     
15.30 «Про нас»
16.00 «Соло»
17.00 Вікно в Америку
17.20 Програма «Слід»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф.«Хіппініада або материк 

кохання»

   ТТБ   

Поíåдіëоê, 18 ëèñòоïада
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Чернігівщина в житті сла-

ветних”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00  “Вісті ТТБ”
13.30 “Словами малечі про ціка-

ві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.15 “Обереги”
14.40 “Сад.Город.Квітник”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Спадщина”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Сім’я Кім”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Мить прекрасна, не минай…”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Західний експрес”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Просто неба”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Золота провінція”
21.30 “Урок… для батьків”
22.45 Співає дует “Писанка”
23.00 “Європейський дім”
23.30 “Відкрита студія”

Âіâòороê ,  19 ëèñòоïада
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00  “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “100  шедеврів“
12.30 “Золота провінція”
13.30 “Просто неба”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Європейський дім”
14.30 “З одвічністю на “ти”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Нова хвиля”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Сучасник”
17.35 “На хресті любові”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.45 “Цікаво про чай та каву”
23.00 “Від класики до джазу”
23.30 “Кіно, кіно”

Ñåрåда, 20 ëèñòоïада
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00  “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Цікаво про чай та каву”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Сучасник”
12.20 “7 природних чудес України”
12.30 “Час реформ”
13.30 “Студмістечко”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “З народної криниці”
17.15 “Моя професія”
17.30 “Після школи”
17.45 “Музей транспорту”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
19.45 “Жива традиція”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Легенди Запоріжжя”
20.40 “Україна пишається”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “За 4 секунди до зими”
21.30 “Енергоманія”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Наодинці з усіма”
23.30 Д/Ф “Справа Грушевського”.ч.1

Чåòâåр, 21 ëèñòоïада
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00  “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”
12.15 “Уряд на зв’язку з громадя-

нами”
12.45 “Моя професія”
13.30 “Надія є”
13.45 “Новини України”
14.00 “Легенди Запоріжжя”
14.25 “Мить, надана у кредит”
14.50 “Музей транспорту”
15.00 “За 4 секунди до зими”
15.30  “Фабрика ідей”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Мандри кота Фініка”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 “Кобзар єднає Україну”
17.30 “Земляки”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Обери життя”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.45 “Гра долі”
23.00 Муз. фільм “Час рікою пливе”
23.30 Д/Ф “Справа Грушевського”.ч.2
24.00 Мовлення у цифровому фор-

маті цілодобово

П’яòíèця, 22 ëèñòоïада
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00  “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Обери життя”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 Фільм “Час рікою пливе”
12.30 “Час реформ”
13.30 “Загублені у часі”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Міське кільце”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Маленька перерва” 
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Козацька звитяга”
17.30 “Далекі і близькі”
18.00 “Галерея образів”
18.30 “Назбиране”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Слід”
20.20 “Земляки”
20.45 “Вечірня казка”
21 .00 “Захисник В і тчизни-

рятувальник”

21.30 “Абетка здоров’я”
22.45 “Гра долі”
23.00 Д/Ф “33-ій. Свідчення оче-

видців”

Ñóáоòа, 23 ëèñòоïада
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Захисник Вітчизни-рятувальник”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Живі історії”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 Д/Ф “Іван Миколайчук. Триз-

на”
13.00 “Слід”
13.30 “Кобзар єднає Україну”
13.45 “Новини України”
14.00 “Театральні зустрічі”. (“Сльози 

Божої Матері”)
15.55 “Пам’ятаємо”
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 Д/Ф “Окрадена земля”
18.10 “Пам’ятаємо”
18.15 “Історія одного експоната”
18.30 “Смак липової бруньки”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Так було”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Галерея образів”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Легенди Запоріжжя”
21.30 Х/Ф “Голод-33”
23.20 “Пам’ятаємо”
23.25 Д/Ф “Будинок Івана Гончара”

Íåдіëя, 24 ëèñòоïада
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Далекі і близькі”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Країна талантів”
10.45 “Словами малечі про ціка-

ві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Живі історії”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Зелений БУМ”
14.25 “Україна пишається”
14.30 “У народному стилі”
15.00 “Поклик таланту ” 
16.00  “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”. (“Аза”)
17.40 “Осінні долеспіви”
18.00 “Пройди світ”
18.30 “Жива традиція”
19.00 “Краяни”
19.25 “7 природних чудес України”
19.35 “Мамина доля”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Побрехеньки”
23.00 “Акценти”
23.30 “На скрижалях мого серця”
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ПАЛЬМА

Колись ці уродженки тропі-
ків і субтропіків прикрашали па-
лацові інтер’єри. Сьогодні паль-
ма не рідкість в наших квартирах. 
Одна з важливих умов при догля-
ді та утриманні пальми в домаш-
ніх умовах – тепло. Необхідно сте-
жити, щоби в квартирі не було 
протягів. Поливають рослини во-
дою трохи вище кімнатної темпе-
ратури. Щоб листя було гарним, 
пальму вирощують при високій 
вологості повітря. Також обмива-
ють листя теплою м’якою водою. 
Робити це слід обережно, інакше 
кінчики стануть бурими. Замість 
обмивання можна обприскувати 
пальму. Якщо обрізати сухі кін-
чики листя, від цього воно буде 
швидше сохнути. Зрізати листоч-
ки можна тільки після повного 
засихання, інакше почнуть сохну-
ти інші.

ПАПОРОТНИК

У природних умовах зустріча-
ється в передгір’ях Альп, а також 
в деяких лісистих районах Євро-
пи. У приміщенні слід розташо-
вувати в освітленому місці, не до-
пускаючи попадання прямих со-
нячних променів. Поливати по-
трібно регулярно, але не дуже 
рясно. Температура повітря має 
бути помірною. Як і інші папорот-
ники, рослина не переносить різ-
кої зміни температурного режи-
му і протягів. 

ПЛЮЩ

Селекціонери Німеччини ви-
тратили багато зусиль на виве-
дення різних сортів цієї росли-
ни. Зараз відомо близько 400 сор-
тів плюща. Він невимогливий до 
світла. Листя буде більшим, якщо 
рослину розмістити в тіні. Але 
ряболисті форми краще тримати 
на сонці – через недостачу світла 
плющ втратить свою декоратив-
ність. Поливати помірно у будь-
який час року. Пересихання зем-
ляної суміші допускати не можна. 

ПРИМУЛА

Батьківщиною цієї рослини є 
Кавказ і Крим. Рід налічує близь-
ко 500 видів. Примула світлолюб-
на. Взимку, не дивлячись на те що 
рослина в стані спокою, освітлен-
ня має бути інтенсивним. У жаркі 
дні необхідне притінення. Поли-
вати рослину потрібно помірно 
2-3 рази в тиждень, бажано через 
піддон.  Рослина добре реагує на 
обприскування, особливо в жаркі 
дні. Взимку її необхідно оберігати 
від перепадів температур. 

ПУАНСЕТІЯ АБО 
РІЗДВЯНА ЗІРКА  

Батьківщиною є Центральна і 
Південна Америка. Особливу кра-
су рослині додають приквітки, які 
відрізняються кольором листя, 
яке може бути яскраво-червоним, 
жовтим або білим. Приквітки 
з’являються на пуансеттії в лис-
топаді і зберігаються 2-3 місяці. 
Залежно від сорту вони можуть 
мати в довжину 30 см і розташо-
вуватися зірковидно. Тому рос-
лина і отримала свою другу на-
зву – Різдвяна зірка. Їй  необхід-
не достатнє освітлення. Влітку 
поливати потрібно рясно, взимку 
- помірно. У період спокою темпе-
ратура повітря не повинна пере-
вищувати 15°С. Восени світловий 
день потрібно скоротити до 10 
годин, накриваючи рослину, аби 
до Нового року вона зацвіла. 

САНСЕВЕРІЯ 
АБО ТЕЩИН ЯЗИК

Батьківщиною рослини є ост-
рів Шрі-Ланка. Сансеверія лю-
бить помірне освітлення або пів-
тінь. Рекомендується протира-
ти рослину вологою губкою. При 
появі на листі плям необхідно 
зменшити полив. Пересаджува-
ти культуру рекомендують щоро-
ку. Молоді рослини слід розміщу-
вати в невеликих плоских горщи-
ках, на дні влаштувати дренаж з 

дрібних камінчиків. Якщо в сан-
северії стало всихати або жовті-
ти листя, то це може бути озна-
кою ураження павутиновим клі-
щем. Аби позбавитися шкідника, 
спробуйте частіше обприскувати 
рослину водою. 

СЕТКРЕАЗІЯ

Рослині необхідна велика 
кількість сонячного світла, при-
тіняють її лише в полуденні годи-
ни. Поливають досить рясно вліт-
ку і більш помірно взимку. Слід 
оберігати сеткреазію від різко-
го перепаду температур. Піджив-
лення роблять з середини квітня 
до кінця вересня. 

СПАТІФІЛЛЮМ

Батьківщиною цієї рослини є 
тропічні ліси Південної Америки. 
Спатіфіллюму потрібне достат-
ньо світле, але не сонячне місце. 
Якщо в рослини почало жовтіти і 
в’янути листя, це може бути озна-
кою того, що вона в надто освіт-
леному місці. З весни до осені рос-
лину слід поливати регулярно і 
помірно. Взимку полив потрібно 
скоротити. В жарку погоду куль-
туру рекомендується обприску-
вати теплою водою. 

СТЕФАНОТІС 

Батьківщина цієї красивої, 
але нелегкої у догляді рослини - 
Мадагаскар. Сильні стебла цієї лі-
ани, що можуть досягати 2,5 м у 

довжину, потребують опори. За-
звичай їх пускають по обручах 
з дроту. Рослина чутлива до різ-
ких перепадів температури. Світ-
лолюбна, але влітку вимагає лег-
кого притінення. Полив щедрий, 
взимку помірний, без пересушу-
вання. Корисне обприскування, 
проте не варто цим зловживати. 
Рослина цвіте влітку. Квітки білі 
та  запашні.

ТОВСТЯНКА АБО 
ГРОШОВЕ ДЕРЕВО

У природі ця рослина вирос-
тає в Південній Африці. Налічу-
ється близько 300 її видів. Тов-
стянка віддає перевагу добре 
освітленим місцям. Проте може 
добре розвиватися і в півтіні. У 
літні місяці рослину слід захища-
ти від прямих сонячних променів. 
Пилюку з листя бажано видаля-
ти щотижня чистою вологою губ-
кою. Поливати товстянку слід по-
мірно, не частіше одного разу в 2 
тижні влітку і раз в місяць узим-
ку. Щоб рослина не скидала лис-
тя, поливати слід теплою водою. 
Рослина не любить різких пе-
репадів температури і протягів. 
За поганих умов рослина скидає 
листя, на місці якого за деякий 
час з’являються молоді гілочки. 

ТРАДЕСКАНЦІЯ

У природі традесканція ви-
ростає у вологих тропічних лі-
сах Південної і Центральної Аме-
рики. Існує близько 90 видів цієї 
рослини. Традесканції потрібне 
світле, сонячне місце. Влітку рос-
лину слід регулярно і рясно по-
ливати, взимку полив скоротити, 
не допускаючи пересихання зем-
ляної суміші. При поливі і обпри-
скуванні необхідно слідкувати, 
щоб мокрі листки не були на пря-
мих сонячних променях – можуть 
з’явитись опіки. 

Сучасні блага 
цивілізації принесли 
в наш дім не лише 

тепло та затишок. 
Багато матеріалів, які 
використовуються при 
будівництві та обробці 
приміщення, шкідливі й 
навіть небезпечні. Наші 
рятівники – кімнатні 
рослини.

Хлорофітум вважається най-
кращим очищувачем повітря. 
Учені навіть провели відпо-
відні випробування, в яких ця 
рослина перевершила технічні 
пристрої. Одного хлорофітуму, 
скажімо, цілком достатньо для 
ослаблення впливу окисів азоту 
в приміщенні, де горить газ. На 
кухні ця рослина не лише милу-
ватиме око, а й ліквідує шкідли-
ві домішки в повітрі.

Різні плющі та алое не менш 
корисні для здоров’я. Виробля-
ють потрібні для нас фітонциди 
й цитрусові, розмарин, мирт, ін-
жир. Крім того, вони дезінфіку-
ють повітря, знищуючи шкідли-
ві мікроби, кількість яких зни-
жується майже в 4 рази. Бажано, 
щоб у домі ріс хоча б один кущ 
герані. Вона дезінфікує помеш-
кання і відганяє мух.

Протигрибковим засобом 
вважаються кавове дерево, 
лавр, плющ, лимон. Звісно, не іс-
нує жорстких прив’язок рослин 
до місця вирощування, але, при-
міром, для офісів дуже підхо-
дить фікус.

Зробити повітря свіжим і 
легким для дихання допомо-
жуть також кипарис, туя, крип-
томерія. Зазвичай їх висаджу-
ють навколо дому, але можна 
виростити і в квартирі. Вважа-
ється, що найкраще збагачує по-
вітря іонами сансеверія.

У бетонних будинках воло-
гість повітря дуже низька. Ви-
правити ситуацію допоможе 
циперус. Горщик із цієї кімнат-
ною рослиною ставлять у під-
дон із водою. До речі, такі піддо-
ни з будь-якими вологолюбни-
ми рослинами добре мати в усіх 
кімнатах — вони чудово впли-
вають на стан повітря.

Радіаційний вплив на орга-
нізм допоможе нейтралізувати 
кактус.

Не слід обділяти увагою й 
такі рослини, як цибуля і час-
ник, які можна вирощувати в 
горщиках. Вони і дезінфікують, 
і значно покращують сон.

«Наш ДЕНЬ» продовжує ділитися з вами пора-
дами, як виростити вдома справжній райський 
сад. Сьогодні – нові добірка рекомендацій, як 
доглядати за кімнатними рослинами, аби вони 
довго тішили вас своєю неповторною красою.   

ХАЙ ВАС 
ЗАВЖДИ 
ЧАРУЮТЬ 
КВІТИ

На кухню – 
хлорофітум, 

в офіс –  фікус
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Українські анекдоти

Відповіді

Американська вчителька математики запитує 
в учня:

- Якщо в тебе є долар і твоя мати дасть тобі до-
лар, скільки грошей матимеш?

- Один долар, місіс.
- Ти не знаєш арифметики.
- Це ви не знаєте моєї матері, місіс. 

* * *
У тещі повинно бути тільки два зуби: перший - 

відкривати зятеві пиво,  другий - щоб болів. 
* * *

- Чому буває похмілля?
- Коли людина п’є спиртне, в організмі вмира-

ють клітини мозку, а на ранок, ті, які залишилися 
живими, влаштовують поминки.

* * *
Розмова трьох чоловіків після смерті. Запиту-

ють у першого:
- Тещу мав?
- Так.
- Тобі дорога до раю.
У другого:
- Теща була?
- Ні.
- Тобі - до пекла.
Третій каже:
- А я мав аж дві тещі!
- Все одно тобі дорога в пекло.
- А мене ж за що туди?!
- Бо після двох тещ пекло тобі видасться раєм!

* * *
Скільки б не дали авансу, до зарплати все одно 

десь треба 100 гривень позичити.
* * *

  - Алло, коханий, ти з чим картопельку на ве-
черю хочеш?

- З м’ясом.
- Я наче відчувала - вже купила чіпси з беконом.

* * *
- Я підозрюю, що у моєї дружини є коханець.
- Чому?
- Ми нещодавно до іншого міста переїхали, а до 

нас той же сантехнік приходить.
* * *

Із теленовин: «Менеджер банку зумів переко-
нати грабіжника взяти гроші в кредит».

* * *
- Лікарю, якщо ви врятуєте мене від інтернет 

залежності, то я додам вас у друзі.
* * *

- Мій чоловік постійно скаржиться, що я не-
смачно готую.

- А ти спробуй годувати його тільки два рази 
на тиждень.

* * *
- Синку, піди в магазин за продуктами.
- А чарівне слово?
- Здача твоя.

* * *
Податківець зловив золоту рибку. Крутить її, 

вертить, не знає, що з нею робити. Рибка й каже:
- Загадуй бажання.
Податківець:
- А що це таке?
- Як тобі пояснити? Наприклад, вчора зловив 

мене один чоловік і попросив мільйон доларів. Я 
виконала його прохання. А ти чого хочеш?

- Адресу цього чоловіка!

Курйоз Дружкою на весіллі британки 
стала… кобила

Мешканка 
Ноттингемпшира, що у 
Великій Британії, Алекс 

Уелс запросила на своє весілля 
кобилу Тоффі як «дружку 
нареченої». 

За повідомленням «Metro», ко-
била не була присутня на церемонії 
в церкві, але потім супроводжувала 
пару під час весільної фотосесії. 

28-річна Алекс розповіла, що ви-
брала Тоффі «дружкою нареченої» 
після того, як та дала свою згоду на 

її шлюб з Гремом Сейлсом. Яким саме 
чином тварина дала своїй господині 
зрозуміти, що погоджується на цей 
союз, не уточнюється. 

Новоспечений чоловік Алекс Уелс 
розповів, що йому завжди доводило-
ся й доведеться у майбутньому бо-
ротися з Тоффі за увагу її господи-
ні. Адже Алекс проводить із коби-
лою вихідні та відвідує її в стійлі дві-
чі на день. Як заявила дружина Уелса, 
вона вважає тварину повноцінним 
членом сім’ї. 
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ГОРОСКОП
З 13 по 19 листопада
Овен 
Виберiть серед своїх думок 

найпозитивнiшi i дослухайтеся до 
них. Для вас важливо бачити перед 
собою взiрець, але пам’ятайте, що 
не все золото, що блищить. Вихiднi 
присвятiть родинному вiдпочинку.

Телець 
Зiрки попереджають вас про 

неочiкуванi та ризикованi ситуацiї, 
будьте обачними, щоб не потрапити 
у скрутну ситуацiю. Наприкiнцi тиж-
ня ви отримаєте подарунок долi.

Близнюки 
Фортуна на вашому боцi, нама-

гайтеся вирiшити найважливiшi 
проблеми до кінця тижня. А потiм 
уже можна присвятити себе друзям 
i улюбленим справам.

Рак 
Приготуйтеся вирiшувати 

наболiлi питання. Не намагайте-
ся плисти проти течiї, рухайтеся в 
потрiбному напрямку. Також не вар-
то суперечити людям i обставинам, 
а краще проявити мудрiсть.

Лев 
Удача супроводжує вас в усьо-

му, ви зможете бiльшiсть планiв 
втiлити в життя. Завдяки вашiй 
наполегливостi вдасться залучити 
впливових i багатих iнвесторiв до 
спiльних проектiв.

Діва 
Надайте перевагу тим спра-

вам, якi неодноразово вiдкладали i 
якi обiцяли виконати. Друга поло-
вина тижня буде позитивною, ви з 
легкiстю виконуватимете будь–яку 
роботу — тiльки встигай пожинати 
лаври..

Терези 
Вашi знайомi не тiльки нагада-

ють про себе, а й надихнуть вас на 
новi подвиги. А надiятися зараз тре-
ба тiльки на себе — це стосується як 
особистих, так i службових питань.

Скорпіон 
У вас є всi шанси вiдчути себе улю-

бленцем фортуни, без особливих зу-
силь досягнете хороших результатiв. 
У другiй половинi тижня очікуйте на 
цiкавi зустрiчi й важливi новини.

Стрілець 
Що б не вiдбувалося, ви 

вiдчуватимете себе в рiднiй стихiї, 
саме емоцiйний настрiй стане запо-
рукою успiху. Не соромтеся вислов-
лювати емоцiї, вести дружнi пере-
говори з колегами, вас правильно 
зрозумiють.

Козеріг 
Період сприятливий для будь–

яких справ, удача на вашому боцi. 
Можливо, саме зараз ви зможе-
те проявити неочiкуванi таланти. 
Вихiднi краще провести з користю.

Водолій 
Друга половина тижня буде вда-

лою для вирiшення дiлових питань. 
Ви неодмiнно досягнете поставле-
них цiлей. Придiлiть час для приєм-
ного вiдпочинку.

Риби 
Зараз вам доведеться проти-

стояти людям i обставинам, тож 
наберiться терпiння. Деякi питан-
ня вирiшаться не одразу. Наприкiнцi 
тижня вам захочеться подвигiв, при-
год i чогось неймовiрного.

Правда, діюча лише одна – Церква 
Успіння Богородиці. На її даху – величез-
ний шпиль, який здалеку видно моря-
кам. 

Храми, наче розірване намисто, розки-
дані по місту. Серед них є зовсім крихітні, 
без куполів, напівукопані в землю. Такі бу-
дували у XVII столітті, за часів османсько-
го іга. Адже турки, які дали болгарам  пев-
не право на свою православну  церкву, ви-
магали, щоб коли повз неї проїжджав їхній  
вершник, його чалма була не нижче най-
вищої точки храму. 

Одна з найдавніших у Несебрі – церк-
ва Святої Софії, збудована у 5-6 століттях. 
У мальовничих руїнах, які збереглися до 
наших днів, вінчають закоханих зі всьо-
го світу. А місцеві дітлахи, поки не бачать 
дорослі, тут граються. Теплими вечорами 
їхні голоси наповнюють голі стіни майже 
маркесівською магією.

Саме ж місто заснували ще наприкін-
ці 2-го тисячоліття до нашої ери. У ньому 
залишили сліди свого перебування фра-
кійці, греки, згодом – римляни, потім тур-
ки і, врешті, болгари. Деякі будівлі збере-
глися ще з античності – це й башні, і крі-
посна стіна, і ворота. 

Сьогодні тут теж можна почути най-
різноманітніші мови. Влітку туристів у де-
сятки разів більше, ніж місцевих. Ще на по-
чатку минулого століття це було місто ри-
балок, тепер несебри заробляють, здаючи 
житло в оренду. Хоча багато чоловіків, як і 
їх предки, виходять у море, щоб запропо-
нувати своїм гостям свіжу рибу. 

У Старому Несебрі заборонено що-
небудь міняти в інтер’єрі. Тому здається, 
що у вузеньких вуличках, вимощених бру-
ківкою, дерев’яних будинках з мальовни-
чими ставнями зупинився час. Навіть в’їзд 
авто на півострів дозволений тільки міс-
цевим жителям або спецтранспорту.

Взагалі, болгари трепетно ставлять-
ся до минулого. Перед входом до храмів 
прийнято клеїти поминальні листки з фо-
тографією померлих родичів і коротким 
описом їх життя. Такі ж листки часто зу-
стрічаються на дверях будинків і навіть 
деревах. 

Нерухомість на узбережжі масово ску-
повують росіяни, серед яких чимало зірок 
естради. До речі, Кіркорова тут вважають 

“русскім”, хоча в Россії, навпаки, болгари-
ном.

Українців у курортний сезон у Несе-
брі теж чимало. Принаймні, українську 
мову чути частіше, ніж у Криму. Взага-
лі, порозумітися тут – не проблема. Уже 
за кілька днів починаєш розуміти, про 
що говорять нові болгарські знайомі. 
Хоча деякі слова мають зовсім інше зна-
чення. Якщо йти треба “прямо” – сміли-
во звертайте направо. А жінці, почувши 
на свою адресу “страхотна”, не варто впа-
дати у відчай: болгарською це означає 
“прекрасна”. 

Українців приваблюють у Болгарії 
відносно дешеві ціни та хороший сервіс.  
5 євро за вечерю з вином у місцевому рес-
торанчику – звичайний рахунок. 

Ресторатори для залучення клієнтів 
йдуть на різні хитрощі. Біля кожного за-
кладу стоять так звані “зазивали”. За кіль-
ка секунд, поки йдеш біля них , вони всти-
гають запросити випити келих вина або 
з’їсти риби і польською, і російською , й ан-
глійською мовами. До речі, в Болгарії дуже 
популярна цаца – наша смажена кілька. А 
найчастіше в сезон замовляють шопський 
салат і таратор, який нагадує окрошку, але 
на кефірі, з огірками та зеленню.

Єдине, що недешево, – лежаки й пара-
сольки на пляжі. Хоча всі пляжі муніци-
пальні та безкоштовні, за лежак просять 
від 5 до 8 євро на день. Але ж ніхто не за-

важає засмагати на власному рушнику під 
своєю ж парасолькою.

Розімлілим від сонця туристам болга-
ри пропонують найрізноманітніші суве-
ніри. Багато місцевих жителів тримають 
невеликі крамнички на перших поверхах 
своїх будинків. Окрасою острівця є арт-
галереї, на картинах місцевих художників 
– вся історія міста. 

З материком Старий Несебр з’єднує 
лише тоненький перешийок. Там почина-
ється нове місто. А між ними розташова-
ний символ Несебра – мальовничий ста-
ровинний млин. 

У 1983 році старе місто включили у 
Список всесвітньої культурної спадщини 
ЮНЕСКО. Щоб уявити, як його мешкан-
ці жили тут багато століть тому, варто по-
чати свою прогулянку рано-вранці. Поки 
бруківка, що зберігає в собі камені періо-
ду Римської Імперії, ще не заповнилася ту-
ристами.

Знову повернутися в старі часи можна 
пізно ввечері. Помилуватися в променях 
західного сонця на давню пристань, у якій, 
можливо, кидали свій якір легендарні ар-
гонавти, що вирушили за золотим руном. 
Послухати красиві протяжні мелодії у ви-
конанні волинщика, який грає на мурі Не-
себра. Така прогулянка в століттях напо-
внить враженнями надовго і змусить по-
вертатися в це місто знову і знову.

Антоніна БРИК.

Місто сорока церков

Для людини, котра ди-
виться на це місто ввече-
рі, воно виглядає ланцюж-
ком вогнів, які губляться 
далеко в морі. Це – Старий 
Несебр, курорт на узбе-
режжі Болгарії. Однак, ту-
ристів сюди приваблює 
не лише м’який клімат. 
Розташоване на малень-
кому півострові (розміром 
850 на 300 метрів!), місто 
є справжнім музеєм під 
відкритим небом. Саме в 
Несебрі, як свідчить світо-
ва статистика, найбільше 
храмів на душу населення. 
Його так і називають – міс-
то сорока церков.




