
27 листопада - ясно, без 
опадів, вночі 3-8 градусів мо-
розу, вдень 6-7 градусів морозу. 
Схід сонця - 7.45, захід - 16.24.   

28 листопада - хмарно, у 
другій половині дня сніг з до-

щем, вночі 4-6 градусів моро-
зу, вдень 0-2 градуси тепла. Схід 
сонця - 7.47, захід - 16.24.

29 листопада - хмарно, вно-
чі та вранці сніг, вдень можли-
вий дощ, вночі 0-1 градус тепла, 
вдень 1-2 градуси тепла. Схід 
сонця - 7.48, захід - 16.23.

30 листопада - хмарно з 
проясненням, без опадів, вно-
чі 1-3 градуси морозу, вдень 0-3 
градуси тепла. Схід сонця - 7.49, 
захід - 16.22.

1 грудня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 5-6 
градусів морозу, вдень 1-2 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 7.51, за-
хід - 16.22.

2 грудня - хмарно, без опа-
дів, вночі 1-2 градуси морозу, 
вдень 1-2 градуси тепла. Схід 
сонця - 7.52, захід - 16.21.

3 грудня - хмарно, без опа-
дів, вночі 1-2 градуси морозу, 
вдень 0-1 градус тепла. Схід сон-
ця - 7.53, захід - 16.21.

Погода 
в Тернополі 
й області

Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля
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вартість поштових 
послуг: прийом 

та доставка видання 
до передплатників

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

10-11 стор.2 стор.

У сумні дні вшанування жертв Голодомору вітчизняна влада 
спробувала причепити ще одну траурну стрічку на Державний 
прапор України.

Президент, Уряд, регіонально-комуністична більшість у Верховній Раді «по-
ставили на паузу» підготовку до підписання найважливішого для народу за всі 
роки його незалежності документа. Чим думали і на що сподівалися наші недо-
лугі правителі?  Невже вони тішили себе ілюзіями, що знову змовчимо, ковтнемо, 
розчинимося у сіру масу?

- Ні – промосковському холуйству влади! – сказали мільйони українців Сходу і 

Заходу, Півночі та Півдня.
- Так – європейській Україні! – відлунили сотні майданів у всьому світі.
І заяскравіли рідними кольорами стрічки, сплелися у єдиний для нації нездо-

ланний символ боротьби за одвічну Мрію. 
Усе закономірно, логічно, справедливо. Адже скорбота за убієнними і закато-

ваними голодом – це данина історичній пам’яті народу, тоді як активний спротив 
намаганням «живих трупів» при владі припнути Україну до шпилю Кремля нині 
творить новітню його історію. 

Детальніше про найрезонансніші теми тижня – на 2-й та 4-й сторінках.

В його очах – надія, а не страх, 
Рішучість діяти – не гибіти в окопах,
І торувати український шлях -  
Нестримний поступ європейців до Європи.

«Державний прапор 
єднає українців, 
тоді як партійні 
стяги можуть збити 
народ на манівці»

Петро Ландяк: Щоб діти ніколи 
не куштували 
коржиків 
із лободи...

4 стор.

На кону – 
і радощі, 
й печалі

11-й фестиваль «Тернопільські 
театральні вечори. Дебют.» 

таки відбувся... 

Залишилася 
тiльки молитва

Життєві історії - 
у «Сімейному гніздечку»

7 стор.
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Від євромайдану - до євро України
Судячи з тривалої 

паузи, яку витримав 
Віктор Янукович, 

він не очікував, що 
рішення Кабміну 
про призупинення 
підготовки до підписання 
Угоди про асоціацію з 
Євросоюзом збере потужні 
євромайдани по всій 
країні. 

Влада не була готова до та-
кого розвитку подій. І на Захо-
ді держави, і на Сході на майда-
ни вийшли тисячі прихильників 
євроінтеграції. У Києві минулої 
неділі євромайдан зібрав більше 
ста тисяч небайдужих за долю 
країни людей. Як зазначив по-
літтехнолог Тарас Березовець, 
«Янукович - єдиний політик в 
Україні, який може зібрати про-
ти себе такі величезні майдани». 

У багатьох країнах світу від-
булися акції солідарності з укра-
їнцями. До діаспорян долучали-
ся й громадяни інших держав. 
На євромайдани вийшли у США, 
Канаді, Польщі, Німеччині, Іспа-
нії, Португалії, Чехії, Швейцарії, 
Італії, Норвегії, Великобританії, 
Естонії, Угорщині, Австрії, Фран-
ції, Грузії, Ірландії, Бельгії, Шве-
ції, Литві, Південній Кореї, Індії, 
Австралії.  

Про євромайдан опубліку-

вали статті провідні газети Пів-
нічної Америки та Європи. У по-
пулярному американському ви-
данні «The Wall Street Journal» по-
дії в Україні -  на першій шпаль-
ті. Газета «New York Times» при-
святила половину шпальти. Ін-
формацію про євромітинги по-
ширюють телеканали багатьох 
країн.     

Нарешті зробив першу зая-
ву і Віктор Янукович. Аж хочеть-
ся ридати, коли Президент каже, 
що «як батько не може залиши-
ти сім’ю без хліба», так і він «не  
має права залишити людей на-
призволяще з проблемами», які 
можуть виникнути, «якщо зупи-
ниться виробництво, і мільйони 
громадян будуть викинуті на ву-
лиці». Уже викинуті! Бо заробля-
ють на хліб на чужих землях. І 
вирішують проблеми самотуж-
ки, які, власне, влада й створює.       

«У нас ніхто не вкраде мрію 
про європейську Україну. Так 
само, як ніхто не зіштовхне з 
праведної дороги, що веде до 
цієї мрії», - зазначив Гарант. Та 
вже стільки мрій украли, що годі 
порахувати!  

Ще Янукович гарно сказав 
про права людини, право вибору 
та інше. А тим часом, «Беркут» 
лупцював людей на столичному 
євромітингу. Прокуратура від-

крила справу проти учасників 
євромайдану. Подекуди суди за-
боронили мітинги узагалі. Що ж 
то за демократія така? Де право 
вибору? 

Вразив міністр внутрішніх 
справ Віталій Захарченко, коли 
запевнив, що «Беркут» бив лю-
дей «цілком коректно» і без 
«надмірної сили». А некоректно 
- це як? Звиняйте, до смерті? 

Пригадую, дехто з політек-
спертів прогнозував, що в Укра-
їні протистояння влада-народ 
може закінчитися на кшталт 
«арабської весни». Інші каза-
ли: жодних майданів не буде, 
оскільки люди апатичні й розча-
ровані. Помилилися.

Україна знову продемон-
струвала усьому світові: мож-
на боротися без зброї і крово-
пролиття на мирних мітингах. 
У нас є громадянське суспіль-
ство і небайдужі до долі країни 
люди. Тут варто подякувати сту-
дентам, молоді. Вони - майбутнє 
України. Вони вийшли першими 
на майдани. Без партійних пра-
порів і поводирів. Вийшли з пла-
катами, де засвідчили: хочуть 
жити у Європі! І заслуги політи-
ків у цьому немає. 

І поки сотні тисяч українців 
відстоюють свої права на євро-
майданах, Азаров, начебто, по-

тай готує документи на вступ 
України до Митного союзу. Таку 
інформацію оприлюднив на-
родний депутат Сергій Каплін. 
«У відповідь на масові протес-
ти українців проти злочинно-
го затягування держави до ярма 
Митного Союзу, Прем’єр-міністр 
Азаров почав підготовку до 
вступу України до Митного со-
юзу. Про це свідчать документи, 
які опинилися у розпоряджен-
ні народного депутата Украї-
ни Сергія Капліна», - йдеться у 
прес-релізі. 

Ще Азаров обіцяє не допус-
тити повторення 2004-го року. 
«Тут ми, як кажуть, не будемо 
гратися», - сказав він в інтерв’ю 
російському Першому каналу. 
А, може, це ви, Миколо Яновичу, 
граєтеся з народом у небезпеч-
ні ігри? 

Україну зраджували, прода-
вали, морили голодом. Україн-
ців розстрілювали, вивозили до 
Сибіру. І завжди людям бреха-
ли. Й продовжують це робити. 
Годують «покращенням», обі-
цяють гарне майбутнє, щора-
зу відкладаючи його на пізні-
ше. Розтринькують природні ба-
гатства. Розкошують за держав-
ний кошт. Відвісили ляпас Єв-
ропі. Торгуються, хто більше за-
платить: Росія чи Брюссель. А 

загалом, мабуть, самому Госпо-
ду не відомо, що коїться в голо-
ві нашого Президента і в голо-
вах урядовців.       

Відрадно, що лідери ЄС - пре-
зидент Європейської комісії 
Жозе Мануель Баррозу і Євро-
пейської ради Герман Ван Ром-
пей - ухвалили спільну заяву 
щодо України: пропозиція про 
підписання Угоди про асоціацію 
між Україною і ЄС залишається 
чинною. 

Звісно, наступного дня після 
підписання документа мана не-
бесна на Україну не впаде. Але 
це шанс змінити державу і жит-
тя людей. Українцям не потріб-
на нова Берлінська стіна. Народ 
не заслуговує на єврозраду. Про-
блема лише в тому, що порозумі-
тися інколи нашим людям важ-
ко. Особливо, коли це стосується 
політики. Так, у понеділок у Киє-
ві вже було два євромайдани - на 
Майдані Незалежності та на Єв-
ропейській площі - його влашту-
вали політики. Основна вимога, 
яка лунає від тих, хто зібрався 
на Майдані Незалежності, - при-
брати політичну символіку і всі 
політичні заклики, залишив-
ши тільки український прапор і 
прапор Євросоюзу. 

Зараз не час для самопіару. І 
українські політики повинні це 
розуміти. Зробіть вже нарешті 
хоча щось добре для держави! 
Двох доріг до Європи немає.

Ольга ЧОРНА.   

Засвідчивши свою особис-
ту підтримку інтеграційних 
прагнень українців та  висло-
вивши солідарність з півто-
растами тисяч наших співвіт-
чизників на столичному Євро-
майдані, депутат Тернопіль-
ської міської ради, голова об-
ласної організації політичної 
партії «Громадянська пози-
ція» Петро Ландяк звернувся 
до тернополян:

- Минулими вихідними у Ки-
єві я став свідком всенародної 
підтримки європейського май-
бутнього України. З Донецька та 
Ужгорода, з Чернігова та Севас-
тополя прибули у серце нашої 
держави люди, щоб відстояти 
своє право жити у цивілізованій 
правовій європейській державі.  
На Майдані  Незалежності та Єв-
ропейській площі вони створи-
ли справжній форпост демокра-
тії, живий щит недолугим нама-
ганням влади зупинити наш по-
ступ у Європейську спільноту.

Однак прикро, що у цей на-
пружений та визначальний для 
країни час деякі політичні сили 
вирішили заробити на протест-
них акціях  дешевий електо-
ральний авторитет та продо-

вжують формувати колони зде-
більшого під партійними пра-
порами. Це викликає  роздрату-
вання тих, хто вийшов на май-
дани боротися за своє та май-
бутнє своїх дітей, а не за рей-
тинги політиків.

Тому, шановні мої земляки, 
українці, лідери громадських та 
політичних організацій  , закли-
каю вас гуртувати і єднати на-
род лише під синьо-жовтим стя-
гом. Саме під цим прапором че-
кає Україну Європейський Союз, 
тільки під цим знаменом ми 
здатні змести усі перепони на 
своєму шляху до величної мети, 
яку у нас влада всіляко намага-
ється відібрати.

Слава Україні!

Петро Ландяк: «Державний прапор 
єднає українців, тоді як партійні стяги 

можуть збити народ на манівці»
Місцеві обранці 

свою позицію 
вирішили 

висловити привселюдно 
і в  суботу на Театральній 
площі обласного центру 
провели позачергову 
сесію міської ради. 

Розглядали єдине питан-
ня – звернення до Президен-
та України, Кабінету Міністрів, 
Верховної Ради, а також керів-
ників країн Європейського Со-
юзу з вимогою щодо незмін-
ності євроінтеграційного кур-
су України.

Підтримали звернення всі 
47 депутатів, присутні на по-
зачерговій сесії. Участі в голо-
суванні не брали лише пред-
ставники Партії регіонів, які 
на майдан не прийшли.

А вчора за 
євроінтеграцію 
голосували в 

обласній раді. 
У зверненні, яке прийняли 

на сесії, депутати  вимагають 
від Президента та голови Вер-
ховної Ради терміново здій-
снити всі правові дії для під-
писання угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС.

Зокрема, тернополяни ви-
магають провести 27 листо-
пада позачергову сесію парла-
менту й прийняти закони про 
неприпустимість вибірково-
го правосуддя, про можливість 
лікування за кордоном засу-
джених, а також про імпічмент 
Президенту. Однією з вимог є 
і звільнення Прем’єр-міністра 
Миколи Азарова.

Тернопільські 
депутати також 

хочуть у ЄС В Європарламенті попереджають українську владу 
про серйозні наслідки, якщо та застосує силу до 
прихильників євроінтеграції під час масових 

акцій протесту.
Про це йдеться в заяві двох впливових депутатів ЄП, відпові-

дальних за політику «Східного партнерства» Елмара Брока і Яцек 
Саріуш-Вольського повідомляє «Українська правда».

Українська влада повинна утриматися від застосування сили 
проти демонстрантів, які проводять мирний протест на Європей-
ській площі, проти рішення українського уряду не підписувати Уго-
ду про асоціацію з ЄС. Інакше будуть серйозні наслідки, - попереди-
ли у Європарламенті.

Європарламентарі також висловили свою «найсильнішу під-
тримку багатьом тисячам українців, які збираються на Євромай-
дані в Києві та в інших містах по всій Україні» на лютому холоді, 
протестуючи проти рішення уряду, що «позбавляє їх європейсько-
го майбутнього».

Європарламент закликав владу 
України бути толерантною

У день саміту  - живий ланцюг 

У соцмережі пропонують ідею:  в день Вільнюського 
саміту, 29 листопада, утворити живий ланцюг від 
Майдану Незалежності до найближчого кордону з 

європейською країною.
За попередніми підрахунками, для цього потрібен 1 мільйон 

людей. За можливий варіант пропонують досягти кордону Поль-
щі, взявшись за руки на маршруті Київ-Житомир-Рівне-Львів-
Перемишль.
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Жителі села Качанівка 
Підволочиського 
району 21 листопада 

святкували особливий день. 
Виповнилось 150 років місцевій 
святині – храму Святого 
Архистратига Михаїла. З 
нагоди такої визначної події на 
запрошення отця Ростислава 
Земби село відвідав високопрео-
священнійший Нестор, 
архієпископ Тернопільський, 
Кременецький і Бучацький.

У святковий день до храму зійшли-
ся не лише жителі села, завітали гості з 
усієї Тернопільщини. На початку служ-
би діти урочисто зустріли владику з ко-
роваєм та вітальним словом. 

– Щиро вітаю вас усіх з такою ве-
личною датою і бажаю, щоб ваша церк-
ва завжди була сповнена любов’ю, а 
щонеділі і в свята тут було так багато 
парафіян, як сьогодні, – сказав у своїй 
проповіді владика Нестор.

Після відпусту духовенство на чолі 
з архієпископом вийшли на церковне 
подвір’я, де разом урочисто освятили 
воду, обійшли довкола храму та окро-
пили його стіни і парафіян. 

 Храм Святого Архистратига Михаї-

ла має багату і цікаву історію. До 1863 
року у Качанівці не було церкви – укра-
їнці відправляли службу разом з поля-
ками у костелі. Однак дуже часто зазна-
вали знущань у такому сусідстві. Зо-
крема, відомо, що коли місцеві жителі 
схилялися бити поклони під час вели-
кого посту, поляки ставали ногами їм 
на волосся. 

Війт села Палчук за підтримки міс-
цевої дідички та селян розпочав будів-
ництво української церкви. Освятили 
її восени 1863 року у день вшануван-
ня Архистратига Михаїла. У докумен-
тах новозбудовану святиню назвали ка-
плицею. Ймовірно, саме це врятувало 
церкву у радянські часи від знищення 
та занепаду. Коли костел перетворили 
на зерновий склад, красива українська 
церковця залишалася для качанівчан 
підтримкою і опорою у ці непрості часи. 

І сьогодні храм залишається тим 
осередком духовності, який береже та 
зцілює серця і душі жителів села. Сюди 
приходять поділитися радістю та го-
рем, тут шукають поради і звертають-
ся з молитвами до Всевишнього. Споді-
ваємось, стоятиме церква  ще не одну 
сотню років і оберігатиме село від всі-
ляких бід та незгод. 

Юля ТИМКІВ.

На церковному подвір’ї владику уро-
чисто  зустріли прихожани храму. Діти 
привітали почесного гостя віршиками 
та піснею, які написав сам отець Іван, а 
також на знак любові і шани вручили 
йому коровай. 

З такої урочистої нагоди у церкві зі-
бралося чи не все село. Долучилася до 
святкувань і греко-католицька грома-
да Тудорова.

 – Для нашого села це особлива по-
дія, якої ми дуже довго чекали, – розпо-
відає отець Іван. – Наша церква тепер 
оновлена і красива, а куполи виблис-
кують золотом. Я радий, що спільними 
зусиллями ми змогли прикрасити наш 
храм.  

Після служби на церковному подвір’ї 
урочисто освятили воду. По завершен-
ні молебню владика Нестор привітав 
усіх із недільним днем і відзначив ви-
сокими церковними нагородами меце-
натів та активних прихожан храму. Зо-
крема, орденом Святого Миколая Чу-
дотворця нагородженно братів Ярос-

лава та Івана Недільських, а громаду 
Свято-Миколаївського храму села Тудо-
рів – благословенною грамотою. Завер-
шилося Богослужіння обходом навколо 
храму та його освяченням. 

Юля ТИМКІВ.

Церкву у Тудорові 
оновили та 
позолотили

Храму Святого  
Архистратига 
Михаїла – 150 років

У селі Тудорів 
Гусятинського 
району 

освятили оновлений 
та відремонтований 
храм Святого 
Миколая 
Чудотворця. На 
запрошення 
настоятеля храму 
отця Івана Мица 
високопрео-
священнійший 
владика Нестор, 
архієпископ 
Тернопіль-ський, 
Кременецький і 
Бучацький завітав 
у село і очолив 
Божественну 
літургію. 
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– Ми любимо своє місто, любимо свою 
країну і хочемо бачити наше майбутнє в 
об’єднаній Європі. Саме тому ми тут, – ка-
жуть молоді люди.

«Україна – це Європа», «Тернопіль – за 
ЄС», «Євроінтеграцію – моїй нації», – скан-
дують вони. А ще – малюють нові плакати, 
співають Гімн України і навіть звернули-
ся англійською мовою до лідерів європей-
ських держав і президента США Барака 
Обами, у яких просять підтримати праг-

нення України до ЄС. Розмістили листи на 
сторінках голів держав у соцмережах.

Вчора мітингувальники вирушили хо-
дою до місцевих вишів. Кілька тисяч сту-
дентів «штурмували» медичний, педаго-
гічний, економічний університети. «Не на 
пари, а на майдан!», – так закликали при-
єднуватися до них своїх однолітків. Море 
натхненних людей на вулицях – такого 
Тернопіль не бачив уже давно...

Студенти обіцяють мітингувати, 
«скільки буде потрібно», разом з учасни-
ками Євромайданів по всій Україні.

– Ми чекаємо на рішення 
Вільнюського саміту щодо під-
писання з Україною договору 
про асоціацію з ЄС, який відбу-
деться 28-29 листопада. Тож ак-
ції триватимуть до того часу. 
Згодом вони переростуть у 

святкування або в масштабний протест, – 
каже Любомир Шимків, молодіжний голо-
ва Тернополя.

З кожним днем людей на Театраль-
ній площі стає все більше. Майдан «об-
ростає» наметами, життя тут не завми-
рає і вночі. На нічні чергування залиша-
ються переважно студенти. Аби зігрі-
тися, вони розводять вогнища у спеці-
альних бочках, діляться гарячим чаєм 
і вірять, що все-таки зможуть змінити 
Україну.

Студентський 
попереджувальний…

На 12 годину 27 листопада 
оголошено всеукраїнський по-
переджувальний студентський 
страйк. Про це ініціатори пові-
домляють на сторінці Євромай-
дану у соцмережах.

Усіх студентів України за-
кликали вийти до централь-
них входів своїх учбових закла-
дів на 2 години і захистити свій 
шанс жити в європейській кра-
їні.

Головна вимога - до Вікто-
ра Януковича - підписати угоду 
про асоціацію з ЄС.

Викладачів і керівників на-
вчальних закладів просять по-
ставиться з розумінням на га-
рантоване Конституцією Укра-
їни право студентів. Нато-
мість, молодих людей закли-
кають поводитися коректно і 
по-європейськи.

Ця маленька тернопіль-
ська бабуся пережила на сво-
єму віку чимало. Одразу піс-
ля війни її вислали у Воркуту. 
За те, що допомагала повстан-
цям, «совєти» засудили зовсім 
юну дівчину на десять років 
таборів. Але все життя вона 
несла з собою пам’ять про ще 
одну трагедію, котра світилася 
в очах виснажених людей, які 
у 1932-1933 роках шукали по-
рятунку від штучно створено-
го голоду.  

Минулої суботи Ганна Тео-
дорівна прийшла на Театраль-
ну площу Тернополя, щоб зі всі-
єю Україною пом’янути жертв 

Голодомору. З лампадок і 
свічок тут уже традицій-
но виклали символічний 
хрест, який нагадав про страш-
ну трагедію нашого народу.

Мешканці західних облас-
тей, що були тоді під владою 
Польщі, як могли, допомагали 
виснаженим людям, які при-
ходили з радянської части-
ни України. Однак небагатьом 
вдавалося втекти від Голодо-
мору. Прирікаючи селян на 
смерть, московська влада бло-
кувала польсько-радянський 
кордон, який проходив по річці 
Збруч. І тільки одиниці змогли 
прорватися на інший, не голо-

дний берег.
– То були не люди, то ске-

лети були: шкіра і кістки. 
Вони ночами Збруч перепли-
вали. Радянські прикордон-
ники дуже пильнували. Боже 
збав, якщо побачать, що хтось 
перепливає, – вони мали пра-
во стріляти, – згадує 88-річна 
Ольга Вівчарик із Тернопіль-
ського району, яка теж засвіти-
ла на майдані лампадку.

У багатьох присутніх на 
пам’ятному дійстві є сумні іс-
торії, почуті від батьків, ді-
дів і бабусь. Від штучного го-

лоду, створеного ста-
лінським режимом 
в Україні, винищу-
вались цілі родово-
ди. У пік цієї трагедії 
вмирало 17 людей 
щохвилини, тисячу 
щогодини, 25 тисяч 
– щодоби.

За оцінками істо-
риків, за неповний 
рік з осені 1932 до 

початку літа 1933 року вимер-
ло від 10% до 25% населення 
нашої країни. Скільки людей 
загинуло – сім чи десять міль-
йонів? – точної статистики не-
має, але є точне формулюван-
ня злочину – це був геноцид, 
тобто умисне вбивство. 

– Мільйони невинних лю-
дей пішли зі світу, а вони мали 
бути з нами, тішитися, жити, 
– зауважує тернополянка Ма-
рія Войтович, я народилася в 
час Голодомору. – Скількох чу-
дових онуків не дораховують-
ся сьогодні українські родини? 

Ми повинні завжди пам’ятати 
про цю трагедію. Треба зроби-
ти все, щоб таке не повторило-
ся ніколи, і не тільки в Україні, 
а й в інших країнах. 

Запаливши свічечки 
пам’яті, тернополяни ви-
йшли на вулиці, щоб поділи-
тися хлібом. У 1933-му, щоб 
хоч якось притлумити голо-
дного звіра в животі, його го-
тували з лободи, щавлю і про-
сових висівок.

Наступного року 23 листо-
пада, у День пам’яті жертв го-
лодоморів, над всією Україною 
знову запалають лампадки. 
Лунатимуть сумні мелодії. А 
діти бавитимуться вогниками 
в скляних свічниках. Сум пе-
ретворюється на надію – жит-
тя продовжується, а з ним ра-
зом живе й пам’ять, яка захи-
щає наше майбутнє.

Головне – щоб наступні по-
коління ніколи не куштували 
коржиків із лободи...

Антоніна БРИК.

Щоб діти ніколи не куштували 
коржиків із лободи...

– Мені у 1933-му минуло сім років. Ми жили в селі 
Дітківці, нині це Зборівський район. Як підросла, 
мама розказувала, що зі Східної України приходили 
і діти, й дорослі за хлібом, просили допомоги. Бать-
ки часто згадували хлопчика, який прибився до нас, 
років одинадцяти. Рано він зі всіма ставав молити-
ся біля образа. Ручки мав худенькі, як патички. Жив 
у нас, доки не набрався сил, – розповідає 87-річна Ган-
на Загалюк.

Вогнища й пісні на Театральній площі
Як у Тернополі підтримують євроінтеграцію

Уже третій день у центрі міста вирує 
життя. Тернопільський Євромайдан 
влаштували на Театральній площі. 

Серед мітингувальників – переважно 
студенти. Євроінтеграцію підтримують, 
як можуть: гаслами, маршами по вулицях, 
піснями і навіть танцями – аби не 
замерзнути. 
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З нагоди свого професійного свята, яке 
традиційно відзначають 1 грудня, прокурори 
Тернополя проявили ініціативу допомогти  

обласній бібліотеці для молоді поповнити її фонди. 
Книги вони зібрали з власних бібліотек. Видання умовно 

можна поділити за різними тематиками. Тут є українська, зару-
біжна та російська класика, сучасні романи та ті, якими захоплю-
валися наші батьки, декілька книг довідкового характеру.

Більшість видань розраховані на юнацький вік і можуть ста-
ти в пригоді під час навчання або просто бути цікавими для роз-
ширення кругозору.

«Сподіваюся, що такого роду акції повертатимуть зацікав-
лення молоді до читання», - зазначив прокурор Тернополя Віта-
лій Сідоров.

Пам’ять про видатного зем-ять про видатного зем- видатного зем-
ляка підтримують вихованці 
Тернопільського вищого про-
фесійного училища №4, яко-
му десять років тому присвої-
ли ім’я Михайла Паращука. На 
будівлі цього навчального за-
кладу встановлена меморіаль-
на дошка скульптора. А з наго-
ди ювілейних дат тут відбули-
ся святкові заходи.

Довгий час інформація про 
талановитого українця на його 
Батьківщині замовчувалась.  А 
між тим хлопчина з тернопіль-
ського села був знаним у світі. 
Навчався у Краківській та Ві-
денській академіях мистецтв, 
майстернях Родена у Фран-
ції. Працював у Львові, Вар-
шаві, Мюнхені, Києві. Під час 
Першої світової війни був ак-
тивним членом Союзу визво-
лення України, вів курси 
скульптури, гончарства 
і різьби для полонених 
солдатів-українців. Був 
головою дипломатичної 
місії Української народ-
ної республіки в Таллін-
ні, радником  представ-
ництва УНР у Литві. Піз-
ніше Михайло Паращук 
оселився в Софії, у Бол-
гарії, відкрив там свою 
мистецьку школу. Брав 
активну участь у гро-

мадському житті української 
еміграції, та завжди мріяв по-
вернутися на Батьківщину.

У Болгарії ім’я Паращука 
на слуху. Українського еміг-
ранта пам’ятають відвідувачі 
та співробітники Болгарської 
національної бібліотеки, вчені 
академії наук (це ж він ство-
рив проекти декоративних 
прикрас для будинків цих уста-
нов!) і мали б хоч здогадувати-
ся про нього дипломати Югос-
лавії, Франції, Угорщини в Софії 
(бо саме Паращук оздоблював 
будинки їх посольств).

Хоч хати, де народився 
Паращук, уже нема, його од-
носельці охоче розповідають 
про свого видатного земляка. 
Студенти училища записали 
унікальні спогади, а особисті 
речі скульптора та його роди-

ни їм приносили зі всього села. 
Увесь цей скарб нині доступ-
ний кожному, варто лише за-
вітати в кабінет-музей Михай-
ла Паращука, який обладнали 
в училищі.

Василь Кулявий, заступник 
директора училища, розповів, 
що їх заклад також підтримує 
дружні стосунки з болгарським 
культурно-просвітницьким 
клубом «Трендафіл». У 2008 
році в училищі гостював посол 
Болгаріїї Дімітар Владіміров. 

Теперішнє святкування 
розпочалося богослужінням за 
світлу пам’ять Михайла Пара-
щука. Директор закладу Павло 
Федик (на фото вгорі) провів 
засідання круглого столу, під 
час якого йшла мова про мис-
тецьку спадщину талановито-
го українця. 

Народний фольклорно-
поетичний театр «Терноц-
віт» під керівництвом  Наталі 
Кот показав виставу «Моє сер-
це належить моєму народу», 
присвячену творчому шляху 
скульптора. Творчі колективи 
училища підготували святко-

вий концерт. 
Святкування продовжи-

ли традиційним відкриттям 
дошки пошани кращих учнів 
і тих, хто заслужив стипен-
дію імені Михайла Паращу-
ка. Хоч за життя видатному 
скульптору не судилося по-
вернутися в Україну, він по-
вертається до неї у пам’яті 
нащадків.

Інна ДАНИЛКІВ.
Фото автора До дня народження Маркіяна Шашкевича в Україні вперше 

видали повне зібрання його творів. Унікальну збірку видрукува-
ли в Дрогобичі, а днями її презентували у Тернополі, в обласній 
науковій бібліотеці.

Тривалий час твори поета не були належно систематизовані. 
В одну збірку їх упорядкував неперевершений знавець творчос-
ті письменника, професор Дрогобицького педагогічного універ-
ситету Михайло Шалата. 

Кропітка робота вимагала багато часу та сил. Як розповів 
упорядник, він детально вивчав архівні документи, матеріали 
збирав у Києві, Львові, Москві, Вільнюсі. Кожне слово у виданні 
звіряв із першоджерелом. 

На презентацію книжки завітали науковці, літературознавці, 
письменники. Вихід у світ збірки стала помітною подією у літе-
ратурі.

Інна ДАНИЛКІВ.
Фото автора.

Книги від прокурорів -  молоді

Унікальна збірка 
«будителя Галичини»  

6 листопада минуло 202 роки від дня народження 
відомого українського письменника Маркіяна 
Шашкевича. Його по праву називають 

будителем національного відродження, зачинателем 
нової української літератури в Галичині. Саме він 
у 23 роки організував з однокурсників у львівській 
греко–католицькій семінарії славетний гурток 
«Руська трійця». 

На Тернопілля 
повертають 

забуте ім’я 
Михайла Паращука  

21 листопада виповнилося 135 років від 
дня народження відомого скульптора, 
архітектора та громадського діяча 

Михайла Паращука. Він народився у Варваринцях 
Теребовлянського району, та спочинок знайшов на 
болгарському цвинтарі поряд з могилою Михайла 
Драгоманова. 

Микола Ткачук  і Михайло Шалата

Учасники презентації
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Розірвання шлюбу в позасу-
довому порядку

Позасудовий порядок розі-
рвання шлюбу можливий лише 
у випадку, коли подружжя не має 
спільних дітей, та за умови, що жо-
ден з подружжя не заперечує про-
ти його розірвання.  З метою розі-
рвання шлюбу подружжя зверта-
ється зі спільною заявою до органу 
державної реєстрації актів цивіль-
ного стану  за місцем свого прожи-
вання або одного з них  - на вибір 
заявника.

Якщо один з членів подружжя 
з поважної причини не може осо-
бисто подати заяву про розірван-
ня шлюбу до органу державної ре-
єстрації актів цивільного стану, 
таку нотаріально засвідчену заяву 
від його імені може подати інший 
з подружжя.

Орган державної реєстрації ак-
тів цивільного стану складає акто-
вий запис про розірвання шлюбу 
після одного місяця від дня подан-
ня такої заяви, якщо вона не була 
відкликана.

Шлюб розривається незалеж-
но від наявності між подружжям 
майнового спору.

Майнові та інші спори між по-
дружжям, що виникли з шлюбу 
та залишились невирішеними на 
момент його розірвання, можуть 
бути розглянуті судами загальної 
юрисдикції у порядку позовного 
провадження за позовною заявою, 
поданою одним з подружжя.

Крім того, в органах державної 
реєстрації актів цивільного ста-
ну здійснюється розірвання шлю-
бу за заявою одного з подружжя, 
якщо другий із подружжя визна-
ний безвісно відсутнім або недієз-
датним.

Розірвання шлюбу в судовому 
порядку

У випадку, коли подружжя має 
неповнолітніх дітей, або один з по-
дружжя заперечує проти розірван-
ня шлюбу,  шлюб може бути розі-
рваний лише у судовому порядку.

Розірвання шлюбу  в судово-
му порядку здійснюється відповід-
ними судовими органами у поряд-
ку окремого або позовного прова-
дження на підставі поданої заяви 
або позову відповідно.

У порядку окремого прова-
дження розглядаються справи про 
розірвання шлюбу за спільною за-
явою подружжя, яке має дітей. Ха-
рактерною особливістю таких 
справ є наявність згоди між дру-
жиною та чоловіком щодо розі-
рвання шлюбу. Суд постановляє рі-
шення про розірвання шлюбу піс-
ля спливу одного місяця від дня 
подання заяви, якщо буде вста-
новлено, що заява про розірвання 
шлюбу відповідає дійсній волі дру-

жини та чоловіка, і що після розі-
рвання шлюбу не будуть поруше-
ні їхні особисті та майнові права, а 
також права їхніх дітей. Суд може 
не з’ясовувати причин подання за-
яви про розірвання шлюбу, однак 
зобов’язаний взяти до уваги та за-
безпечити захист інтересів дітей, 
батьки яких розлучаються.

У порядку позовного прова-
дження судами розглядаються 
справи про розірвання шлюбу у 
випадках, коли один з подружжя 
заперечує проти розірвання шлю-
бу або ухиляється від подання 
спільної заяви подружжя до орга-
нів державної реєстрації актів ци-
вільного стану чи суду.

До липня 2010 року розірван-
ня шлюбу, здійснене за рішенням 
суду, підлягало реєстрації в органі 
державної реєстрації актів цивіль-
ного стану за заявою колишньої 
дружини або чоловіка. З прийнят-
тям 1 липня 2010  Закону Украї-
ни «Про державну реєстрацію ак-
тів цивільного стану», яким було 
внесено зміни до Сімейного ко-
дексу України, цей порядок зміне-
но. Відповідно до перехідних по-
ложень вказаного закону рішення 
про розірвання шлюбу, прийняті 
судом до 27 липня 2010 року, під-
лягають реєстрації в органі дер-
жавної реєстрації актів цивільного 
стану. Рішення  суду про розірван-
ня шлюбу, прийняті після 27 лип-
ня 2010 року, що набрали законної 
сили, є документами, що посвід-
чують факт розірвання шлюбу і є 
остаточним документом. Тому осо-
бам, шлюб між якими розірвано у 
судовому порядку після 27 липня 
2010 року, свідоцтво про розірван-
ня шлюбу не видається. Відповідне 
свідоцтво видається лише особам, 
які розривають шлюб у позасудо-
вому порядку шляхом звернення 
до органів державної реєстрації ак-
тів цивільного стану.

Рішення суду про розірвання 
шлюбу, яке набрало законної сили, 
надсилається судом до органу дер-
жавної реєстрації актів цивільного 
стану за місцем ухвалення судово-
го рішення для внесення відомос-
тей до Державного реєстру атів ци-
вільного стану громадян. В акто-
вому записі про шлюб орган дер-
жавної реєстрації актів цивільного 
стану робить відповідну відмітку 
про його розірвання. Відмітка про 
розірвання шлюбу за рішенням 
суду також ставиться у паспортах 
або паспортних документах осіб, 
шлюб між якими розірвано, у разі 
їх звернення до органу державної 
реєстрації актів цивільного стану.

Василь МАРЦИНКЕВИЧ,  
начальник Тернопільського 

міського
управління юстиції.                                                                                          

ОГОЛОШЕННЯ 
Державні реєстратори повідомляють,  що з метою поступового пе-

реходу до КВЕД-2010, протягом 2012 року діяв КВЕД-2005. Чинність 
КВЕД-2005 мала припинитися 31.12.2012 року. Проте, оскільки до кін-
ця 2012 року не всі суб’єкти господарювання змінили види економічної 
діяльності, Міністерство економічного розвиту і торгівлі України вида-
ло наказ №113 від 07.02.2013 «Про відновлення чинності національно-
го класифікатора України ДК 009:2005 «Класифікація видів економічної 
діяльності». Згідно з цим наказом змінити види економічної діяльності 
за КВЕД-2010 потрібно до кінця 2013 року.

Хабарництво належить до 
одного з найбільш небезпеч-
них злочинів. Тому, за словами 
прокурора, викриттю цих кри-
мінальних правопорушень при-
діляють особливу увагу. Трети-
на злочинів, які скоїли в облас-
ті, – одержання неправомірної 
вигоди (хабарів). Цього року ви-
явили 22 таких факти.

– Найбільше корупційних 
кримінальних правопорушень 
скоїли посадовці органів місце-
вого самоврядування та служ-
бовці контролюючих струк-
тур, – розповів Геннадій Мов-
чан. – На жаль, є випадки, коли 
злочини в цій категорії вчиня-
ють ті, хто повинен протидіяти 
корупції.

Так, цього року в облас-
ті викрили дев’ятьох нечис-
тих на руку посадовців право-
охоронних органів. Проваджен-
ня  щодо них скерували до суду. 
Четверо із підозрюваних  – мі-
ліціонери, ще четверо – подат-
ківці та один – працівник мит-
ної служби.

Геннадій Мовчан нагадав 
один із прикладів вчинення ко-
рупційного злочину правоохо-
ронцями – кримінальне прова-
дження про вимагання та отри-
мання 40 тисяч гривень непра-
вомірної вигоди двома міліціо-
нерами та співробітником по-
даткової. Усі троє займали у сво-
їх структурах керівні посади.

Прокурор області також за-
значив, що за підозрою у вчи-
ненні корупційних криміналь-
них порушень затримали 20 
осіб. Щодо 11 з них поруши-
ли питання про взяття їх під 
варту з одночасним внесен-
ням застави. Зараз це дозволяє 
кримінально-процесуальний 
кодекс України .

– Ці 11 осіб мали внести за-
ставу від 30 до 300 тисяч гри-
вень, – зауважив Геннадій Мов-
чан. – І цікаво, що всі її сплати-
ли та були звільнені з-під вар-
ти. Загалом за цими одинад-
цятьма провадженнями сума 
застави склала півтора міль-
йона гривень.

За адміністративні коруп-
ційні правопорушення в об-
ласті до відповідальності при-
тягнули півсотні осіб. Серед 
них, нагадав Геннадій Мов-
чан, і міський голова  Збара-
жа, який не повідомив у вста-
новленому законом порядку 
сесію міськради про укладен-
ня договору на перевезення 
пасажирів зі своїм сином. По-
рушника із займаної посади 
звільнили. 

Також через корупцію позбу-
лися роботи ще 25 посадовців з 
Тернопільщини, припинено по-
вноваження і 16 депутатів міс-
цевих рад.

Антоніна БРИК.

На вулиці Чумаць-
кій, біля ближнього пля-
жу, камера відеоспосте-
реження «зловила» тих, 
хто забруднює Тернопіль.  
Як повідомив керівник від-
ділу благоустрою та еко-
логії управління житлово-
комунального господар-
ства Олег Соколовський, 
вчора  до контейнера, який 
встановили для збирання 
побутових відходів, під’їхав 
вантажний бус з написом, 
що засвідчував його при-
належність до приватно-
го хлібопекарського під-
приємства «ДАРТ».  З ньо-
го вийшов водій і почав ви-
кидати мішки з виробни-
чими відходами. Заповнив-
ши контейнер вщерть, те, 
що не вмістилося, поста-
вив біля нього і швидень-
ко зник у невідомому на-
прямку.

За словами головно-
го еколога міста, впродовж 
тривалого часу мікрора-
йон ближнього пляжу до-
мінував у списку стихійних 
сміттєзвалищ. Лише ми-
нулого літа звідси вивез-
ли двадцять машин сміт-
тя. Для міського бюджету, 
який і так потерпає від фі-
нансового дефіциту, це ви-
лилося в кругленьку суму. 
Аби виявити порушників 
і притягнути їх до відпові-
дальності, вирішили вста-
новити тут камеру відеос-
постереження, яка й дала 
змогу вирахувати зловмис-
ника. Матеріали з приводу 
встановленого факту пере-
дано на розгляд управлін-
ня муніципальної поліції, 
отож порушник відповіда-
тиме за законом. 

Любов ГАДОМСЬКА.

Юридичні консультації «Нашого ДНЯ» 
Право подружжя на розірвання шлюбу

Згідно із законодавством України шлюб – це сімейний союз жін-
ки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів 
цивільного стану. Шлюбні відносини в Україні врегульовані Сімейним 
кодексом України, а також іншими  законодавчими та нормативними 
актами, які, зокрема, визначають підстави та порядок виникнення, а 
також припинення шлюбу.

Шлюб може бути припинено внаслідок смерті одного з подружжя 
або у результаті його розірвання, яке здійснюється за ініціативою од-
ного з членів або за спільною заявою подружжя. Законом передбачено 
судовий та позасудовий порядок розірвання шлюбу.

Корупціонери внесли півтора мільйона застави
Про стан протидії корупції на Тернопільщині розповів 

під час брифінгу прокурор області Геннадій Мовчан.

На Тернопільщині затримали трьох зловмисників, які 
обкрадали будинки літніх людей. Двоє з крадіїв – 
неповнолітні, ще одному – 19 років.

Як розповіли в обласній міліції, затримані мешкають у селі Олексин-
ці Борщівського району. У суді вже слухається справа про вчинені ними 
крадіжки грошей із будинків пенсіонерів. Однак це не зупинило моло-
диків.

Організовував злочини найстраший із крадіїв, залучивши 17-річних 
односельців. Крім грабежів пенсіонерів, молодики шукали наживи на 
цегельному заводі. З кабінету директора зловмисники поцупили 600 
гривень і спробували винести з території підприємства каністри з диз-
паливом. За фактами протиправних діянь відкриті кримінальні прова-
дження. Старшому із компанії доведеться відповісти і за втягнення не-
повнолітніх у злочинну діяльність.

Працюючи в полі, чоловік натрапив на мінометні міни.
Боєприпаси знайшли на околиці села Колодіївка Підволочисько-

го району. Місцевий житель, який працював у полі, виорав трактором 
підозрілий предмет. На щастя, він припинив земляні роботи та повідо-
мив про знахідку рятувальників.

Фахівці групи піротехнічних робіт з’ясували, що ж саме виорав се-
лянин. Як повідомили в обласному управлінні Держслужби з надзви-
чайних ситуацій, чоловік викопав німецьку мінометну міну часів Дру-
гої світової війни, калібром 81 мм. Обстеживши прилеглу територію, пі-
ротехніки вилучили та знешкодили ще 41 міну. 

Водночас, рятувальники застерігають: давні боєприпаси є загрозою 
в руках аматорів. Влітку на Чортківщині пенсіонер підірвався на міні у 
власному будинку. Вибух стався, коли чоловік намагався її розібрати. 
За якийсь час цікавість привела до біди двох підлітків. Хлопці, озбро-
ївшись «болгаркою», намагалися відкрити військовий залізний ящик. 
При розпилюванні несподівано стався вибух. Діти з важкими опіками 
потрапили до лікарні. Один зі школярів пізніше помер...

Тож  знайшовши небезпечний чи підозрілий предмет, не намагай-
теся розібрати його або ж перевезти, а телефонуйте за номером «101».

Днями Стриївку Збразько-
го району сколихнула страшна 
новина: насильницькою смер-
тю у власному домі загинув 
54-річний місцевий житель. 
Виявилося, що чоловік жив із 
вбивцею під одним дахом.

Як розповіли у слідчому 
управлінні обласної міліції, по-
відомлення про злочин надій-
шло пізно ввечері. Міліцію та лі-
карів викликали сусіди загибло-
го. У ході слідчих дій з’ясувалася 
страшна правда.

Попередньо відомо, що того 

фатального вечора у будинку, 
крім загиблого та його доньки, 
не було більше нікого. Між рід-
ними людьми розпочалася свар-
ка. У розпал конфлікту 29-річна 
жінка схопила кухонного ножа та 
встромила його батькові в спину. 
Удар був такої сили, що лезо про-
йшло наскрізь легені чоловіка. 
Це й спричинило його смерть.

Дії жінки міліціонери ква-
ліфікують статтею 115 Кри-
мінального Кодексу України – 
умисне вбивство. Триває розслі-
дування.

Попався 
на гарячому

Неповнолітні грабували дідусів і бабусь

Ніж у спину встромила донька

Селянин виорав трактором боєприпаси
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Міністерство від нього 
«відхрестилося», коштів 
навіть не обіцяло, тож ви-

рішили провести власними зусилля-
ми – театру, обласної та міської влад 
і меценатів. Скільки сил і нервів це 
коштувало дирекції театру ( аби прийня-
ти, нагодувати, розмістити людей) – мо-
жемо здогадуватись, і подякувати, що не 
дає канути в небуття нашому колись та-
кому славному фестивалю, що перерос-
тав межі всеукраїнського і виходив на аре-
ну міжнародного. «Ми пам’ятаємо, як тяж-
ко було його організовувати, яку найвищу 
ціну – життя – покладено на його вівтар, 
тож втратити не маємо права,» - сказав в.о. 
директора театру з.а. України Борис Репка. 
Дали запити на кращі театри Сходу та Пів-
дня України, однак при нинішньому мате-
ріальному становищі театрів дива не ста-
лося. Погодились приїхати ближні теа-
три з Хмельницького, Коломиї, Дрогобича, 
Львова і один дальній – Полтавський. 

Склад журі фестивалю теж місцевий: 
директор департаменту з питань релі-
гії, національностей і культури, заслуже-
ний діяч мистецтв України Григорій Шер-
гей, народний артист України В’ячеслав 
Хім’як, заслужений діяч мистецтв  України 
В’ячеслав Жила, народний артист України 
Олег Мосійчук, завліт театру Ірина Папу-
ша. Очолив журі столичний гість і добрий 
приятель нашого театру професор Василь 
Неволов. 

Відкрив фестивальну афішу Дрого-
бицький академічний  облдрамтеатр 
романтичною драмою Т. Іващенко «Вте-
ча від реальності» режисера Влада Со-
рокіна.

У виставі порушено гостру й болю-
чу проблему нашого часу – наркоманію, 
що калічить молоде життя, нищить осо-
бистість. А найжахливіше, що боротися з 
нею важко, бо приносить неабиякі бари-
ші наркодилерам, для яких людське життя 
-  ніщо. Тіньовий бізнес, проституція, депу-
тати з темним минулим і ще темнішим ни-
нішнім,  падіння моралі дуже емоційно пе-
редано вдалим пластичним та музичним 
вирішенням. У спектаклі є цікаві акторські 
роботи, зокрема,  Наркома ( актор Олек-
сандр Латишев) «На такій нейрохірургії, 
як ця тема, треба працювати тонко і точно, 
щоб прийти до катарсису», - зазначив про-
фесор В. Неволов. 

Волинський академічний облдрам-
театр показав мелодраматичну коме-
дію тієї ж драматургеси «Замовляю лю-
бов» у постановці молодого режисера 
Ірини Стежки.

Розлучена героїня, що знудилась від са-
мотності, наважується замовити собі ко-
ханця «за викликом». Своє побачення жін-
ка намагається оточити ореолом роман-
тичності. Шампанське для відваги, мрії  
про щастя на кілька годин, а потім рапто-
ве протверезіння від слова «гроші» з уст 
партнера на завершення сеансу під назвою  

«кохання». Хоча пригода закінчується роз-
чаруванням, героїня Віра Михайлівна (ак-
триса Наталія Мельничук) приходить до 
усвідомлення своєї неповторної сутності,  
а згодом пізнає справжнє почуття.

Вистава ансамблева, героїня перекон-
лива, засоби хореографії з елементами 
Кама-сутри  доповнюють тему. Трохи за-
багато відеоряду і замало голосової вираз-
ності – цілі фрагменти тексту випадають. 

«Занадто одруженим таксистом» 
Р. Куні – дебютною роботою молодо-
го режисера Миколи Бажанова по-
справжньому втішив глядача Терно-
пільський академічний театр ім. Т. Шев-
ченка.

На фоні двох попередніх і двох наступ-
них вистав наша настільки вирізнялась 
яскравістю та влучністю акторської гри, 
комедійністю ситуацій, шаленим темпо-
ритмом і навіть чудовою артикуляцією, (за 
яку ми завжди дорікаємо акторам), що аж 
незручно так хвалити своїх. Але що є, то є, і 
свідчення цього – щирий, майже не стиха-
ючий сміх та оплески залу.

Простий сюжет про подвійне життя 
героя-таксиста Джона Сміта (актор Ан-
дрій Малінович) обростає таким нашару-
ванням обману, пліток, збігів та помилок, 
що навіть поліцейським  трудно зрозумі-
ти, хто є хто. Вдалі репліки, діалоги, кар-
коломні ситуації – лише на руку акторам. 
Вони купаються в матеріалі і дарують нам 
чудову, авантюрну гру, в якій героя виру-
чає в пікантних ситуаціях (на свою голову) 
сусід Стенлі (актор Віталій Зубченко). «Ви-
става побудована в джазовому ритмі, в ній 
багато імпровізації, винахідливості. Неви-
баглива, але точна сценографія дає простір 
для дії. Молодий режисер зробив чимало і 
показав, що здатен вирости в цікаву твор-
чу особистість,» - сказав голова журі про-
фесор В.Неволов.

Коломийський академічний обл-
драмтеатр показав на фестивалі коме-
дію М. Мировича «Пограбування опів-
ночі» в постановці молодого режисера 
Андрія Луценка

Невибагливий сюжет: 
заклопотаний заступ-
ник директора універма-
гу залишається на робо-
ті на ніч, щоб підготува-
тись до ревізії. Цієї ж ночі 
в магазин пробирається 
грабіжник – як виявилось, 
на щастя, бо службовець у 
боргах, які можна «списа-
ти» на пограбування. Ніч 
видалась несподівано ве-
селою  і двозначною – з ко-
ньяком, коханкою, дружи-
ною, з’ясуваннями… 

Вистава подивувала зі знаком мінус. 
Незрозуміло, навіщо її наші друзі привез-
ли на фестиваль. У грі фальш (за винят-
ком хіба що Дьоми (Богдана Базилевича), 
затягнуті мізансцени,  сценографія ніяка, 
імпровізація відсутня.

Як виправдання, слова художнього ке-
рівника театру з.а. України Дмитра Чибо-
рака, що збирались привезти іншу виста-
ву, але не вийшло, однак фестивалю оми-
нути увагою не могли з поваги до пам’яті 
Михайла Форгеля і Леся Курбаса, який мав 
дотичність і до Коломиї.

Сусіди-хмельничани запропонува-
ли глядачам комедію М. Мітуа «Стрибок 
у постіль» у постановці режисера Дми-
тра Гусакова. Відчуваєте: тему адюльте-
ру можна трактувати до нескінченності.

Дія відбувається у Франції і її символ – 
Ейфелева вежа – як свідок і до якоїсь міри 
співучасник любовних перипетій, від яких 
голова йде обертом навіть у цієї залізної 
«мадемуазель де Парі» (що перекидається 
впродовж вистави догори ногами).

У центрі вистави – дві подружні пари – 
міцна і не дуже, де і дружина, й чоловік по-
любляють «стрибнути у гречку». У «стій-
кої» подруги випрошуються ключі від 
квартири на кілька годин, а потім почи-
нається ціла катавасія з речдоказами – від 
любовних листів до підозр, звинувачень, 
бажання «помститись» чоловікові... 

У комедії забагато перегравання, фаль-
ші. Якогось емоційного сліду в душі виста-
ва, на жаль, не залишає. 

«Ковтком води, життя» назвали по-
казану в рамках фестивалю роботу сту-
дентів факультету мистецтв Тернопіль-
ського національного педагогічного 
університету «Гавань розбитих кора-
блів» Валерія Шевчука у постановці ке-
рівника курсу н. а. України В’ячеслава 
Хім’яка. 

Другокурсники «виношували» її два 
роки, а після показу на  малій сцені пере-

конались, що здобули хорошу оцінку теа-
трознавців. «Молоді актори не награють, 
а творять характери. Цією виставою вони 
довели, що є мистецькою надією і мають 
добрі перспективи,» - зауважив професор 
Н. Неволов.

У постановці Львівського національ-
ного академічного облдрамтеатру гля-
дачі побачили оригінальне прочитання 
Шевченкової «Катерини».

Поетичні рядки Кобзаря оживали у 
пластиці, підсилювалися звучанням ав-
тентичних пісень. Чудові народні голоси, 
символіка українського віночка як окре-
мої дійової особи, суто народні тужіння 
– голосіння за втраченою дівочою долею 
проймають до кінчиків нервів. Заньківча-
ни віддали достойну шану пам’яті Кобза-
ря, осучаснивши його вічну поезію сценіч-
ними засобами – лаконічними, але дуже 
переконливими. «Такого післясмаку, фле-
ру за фестивальні дні ще не було»,- проко-
ментував голова журі.

Поставити останню крапку у фес-
тивальному тижні випало Полтавсько-
му академічному облдрамтеатрові ви-
ставою за п’єсою Г. Цибань «Бог є любов 
або Едіт Піаф» у постановці Владислава 
Шевченка.

Лише піднялась завіса, як стало зрозу-
мілим: вистава буде стильною, з паризь-
ким шармом. Яскраві вогні Ейфелевої вежі 
і графічне зображення панорами столиці 
столиць. Суголосна з декорацією пантомі-
ма – артисти в білих масках, рукавичках і 
чорному трико. І горобчик – Едіт (на жар-
гоні Піаф – горобець)  вулична співачка у 
простій чорній сукенці, змушена заробля-
ти на прожиття.

Дикторський текст проставляє акцен-
ти на етапах її життя, а  пантоміма відтво-
рює їх. Декорація активна: у дні радості ви-
свічує вогнями вежа, у  дні печалі замість 
неї з’являється хрест. Сила голосу актри-
си, багата його палітра підкоряють зал уже 
з перших нот. Завершує спектакль «Спо-
відь» героїні, як Марії Магдалини, що за-
слуговує прощення в Бога: «Їй можна все 
простити, бо вона багато любила. А Бог є 
любов».

Чудова вистава, міцно збита, все пра-
цює в ансамблі: актори, сценографія, плас-
тика, музика. Дякуємо вам, полтавці!

 Про підсумки та уроки фестивалю запитуємо у голови журі професора Василя Не-
волова, який пояснив, що Мінкультури всі свої заходи проводить у борг, тому не змогло 
виділити коштів на наш фестиваль. Але ми не маємо права його втратити (бо вже є 
спроби перехопити іншими театрами). Фестиваль – прерогатива Тернополя, де запо-
чаткував Театральні вечори сам Лесь Курбас. 

Наш директор департаменту релігій, національностей і культури ОДА заслужений 
діяч мистецтв України Григорій Шергей¸ за наполяганням якого фестиваль таки від-
бувся,  сказав, що задоволений його організацією, наповненням залу. Результати фес-

тивалю показали і те, як не можна займатися театром, і те, які високі акторські роботи 
продемонстрували деякі театри-учасники. «Наша позиція, - сказав Григорій Платонович, - не 
втратити фестиваль. І ми почнемо працювати над наступним уже з лютого. Думка журна-
лістів також буде врахована – ми поважаємо її і вважаємо вас справжніми інформаційни-
ми спонсорами».

Отже: прощавайте, «ТТВ»-2013, до зустрічі, «ТТВ»-2014!
Влада СОБУЦЬКА.

Пі
сл

ям
ов

а
«Занадто  одружений  таксист»

«Втеча  від  реальності»

«Пограбування   опівночі» 

«Бог  є  любов  або  Едіт  Піаф»

11-й фестиваль «Тернопільські 
театральні вечори. Дебют.» 

таки відбувся.  Усупереч обставинам. 

На кону – і радощі, й печалі
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Коли народився, 
не знає досі

Той листопадовий ліс зали-
шився хіба у спогадах. Родину 
Стецьків силоміць переселили 
з лемківського села Полонної 
(нині – Польща) на Тернопіл-
ля. Тут, на хуторі Драгоманів-
ка Козівського району, минуло 
дитинство малого Дмитра. Сві-
доцтво про народження виро-
бив, уже коли йшов до армії. 
У паспортному столі його за-
писали 28-им числом, хоча, за 
розповідями сестер, з’явився 
на світ ще перед Дмитром, 4 
листопада. 

Коли ж насправді народив-
ся, достеменно не знає досі. 
Тому, жартує, святкує весь мі-
сяць. Цей листопад для Дми-
тра Стецька особливий, адже 
приніс йому 70-літній ювілей. 
«Про вік не маю часу думати», 
– каже художник і щодня при-

ходить у свою 
майстерню. І 
творить.

Зовні непри-
мітна хатинка 
в серці Терно-
поля стала для 
нього другою 
домівкою. Тут 
затишок, спо-
кій і тиша. Ост-
рівець іншо-
го, небуденного 

життя, куди більшості гостей 
шлях закритий. А потрапивши 
у святая святих художника, за-
буваєш, що за стінами – місто з 
його вічним поспіхом. Особли-
ву ауру створюють старожит-
ності: чавунні праски, пряд-
ка, знаряддя сільської праці, 
які давно перейшли у розряд 
раритетів. Багато книжок та 
альбомів, фото друзів і дружи-
ни, відомого мистецтвознавця 
Віри Стецько, яка є для нього 
музою і порадницею.

Художник теж творить без 
поспіху, відшліфовує картини 
до найменших дрібниць. Його 
полотна безпомилково впізна-
ють серед інших: за незвичай-
ною роботою пензлем, за не-
ймовірною насиченістю сим-
волами та кодами, за косміч-
ністю сюжетів, занурених в іс-
торію України. 

Всупереч радян-
ській ідеології

Сьогодні самобутні 
роботи Дмитра Стець-
ка є у державних і при-
ватних колекціях бага-
тьох країн, у музеях Киє-
ва, Львова, Харкова, Оде-
си, Канева… Його пер-
сональні виставки від-
бувалися по всьому сві-
ту. Не було їх довгий час 
лише у Тернополі, де ху-
дожник вже багато літ. 
Але у свій ювілей ми-
тець не залишив шану-
вальників без подарун-
ка. В оновленій галереї «Бун-
кермуз», яку минулої п’ятниці 
відкрили в Тернополі, предста-
вили його виставку з симво-
лічною назвою «Вітрила часу». 
Масштабні полотна на півсті-
ни, які художник створив за 
останній період, і справді нага-
дують вітрила.

– Підрамники почали ско-
вувати Дмитра, – розпові-
дає дружина художника Віра 
Стецько. – Його роботи – без-
межні, ніби напнуті отими су-
часними віяннями, що відбу-
ваються в житті. Дмитро нале-
жить до художників, яких те-
пер мало в Україні. Він працює 
в історичній тематиці, націо-
нальні мотиви присутні в біль-

шості його робіт. Дмитра  бо-
лить те, що відбувається в на-
шій державі, він глибоко знає її 
історію. У пошуках отого коду 
українськості й спрямована 
його творчість. 

Всього для виставки у рід-
ному місті художник відібрав 
двадцять полотен. Усі вони ви-
конані в особливій техніці, яку 
він сам створив. Аби зображен-
ня було об’ємним, в одній ро-
боті може застосовувати різ-
ні матеріали – фарби, ткани-
ну, вовну, клей... Відтворювати 
його манеру не вдається: мож-
на скопіювати техніку, але не 
внутрішню свободу та темпе-
рамент.

Як відзначають друзі ху-
дожника, він завжди йшов сво-

єю дорогою, незва-
жаючи на те, що 
його малярство зні-
мали з експозицій, 
не приймали на ви-
ставки. Адже твор-
чість Дмитра Стець-
ка розвивалася всу-
переч багаторіч-
ній радянській іде-
ології. Треба було 
малювати доярок, 
шахтарів, комбай-
нерів, його ж філо-
софські полотна, 
сповнені прихова-
ного змісту, зовсім 
не вписувалися в 
простір соц-арту.

– Як для ниніш-
ніх художників, у 
мене не так уже й 

багато робіт. Ніколи не ганяв-
ся за кількістю,  твір виношую 
дуже довго, – каже Дмитро 
Стецько. 

Нині художник працює вже 
над новим проектом і весь свій 
вільний час віддає творчості, 
лише у неділю та свята робить 
перепочинок. 

– У кожного є вроджений 
талант до чогось. Хтось його 
закопує, а хтось розвиває і весь 
час вчиться. Наприкінці ж зга-
дається, що прогуляв, проспав, 
– пояснює художник.

Незважаючи на цифри у пас-
порті, його робочий день зали-
шається незмінним – від дев’ятої 
ранку до дев’ятої вечора.

Антоніна БРИК.
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ВІТРИЛА ЧАСУ
На виставці відомого художника у Тернополі можна 

віднайти коди української історії

«Загублений у листопаді» – так 
часто кажуть про Дмитра 
Стецька. Один із найвідоміших 

українських живописців, який живе і 
творить у Тернополі, й справді з’явився 
на світ поміж осіннього листя. «У моїх 
батьків був свій ліс, і матір зі мною в 
лоні там порядкувала. Коли тато приїхав 
її забирати, я вже народився. Отак, в 
подолку, мене привезли додому...», – 
згадує художник.

Дружина Валерія Меладзе стверджує, 
що у них з чоловіком ще й досі сімейні 
стосунки.

Недавно відбулося закрите засідання суду щодо розлу-
чення відомого співака з його дружиною Іриною. Суд виді-
лив парі час, щоб таки знайти шлях для примирення, хоча ад-
вокат артиста заявив, що такий варіант розвитку подій - не-
можливий. 

Утім, поки ще дружина Меладзе Ірина продовжує наполя-
гати, що в них з Валерієм сімейні стосунки. І спростовує ін-
формацію про те, що вже не живе разом з чоловіком.

Наступне засідання суду призначили на 21 січня. Нага-
даємо, ініціатором розлучення став Валерій Меладзе. У його 
заяві йдеться про те, що в них з Іриною не склалося сімейне 
життя, а стосунки фактично припинені з 2012 року. Сам спі-
вак уже не приховує, що в нього роман з колишньою соліст-
кою гурту «ВІА Гра» Альбіною Джанабаєвою, яка виховує їх-
нього спільного сина.

Учасників пісенного конкурсу стає все 
менше і менше

Днями про свою відмову від участі в Євробаченні, 

яке відбудеться у травні в столиці Данії, оголосили Сербія 

та Болгарія.
Представники Болгарії мотивували небажання ви-

ступати фінансовими причинами, адже зросла плата за 

участь у конкурсі. Сербія також повідомила, що не поду-

жає такі витрати. Однак у майбутньому, зауважили пред-

ставники країн, вони, може, й повернуться до пісенних 

змагань. 
Сербію та Болгарію традиційно представляли на кон-

курсі дуже сильні учасники. Так, свого часу сербська співач-

ка Марія Шерифович стала переможницею Євробачення в 

перший же рік участі країни в конкурсі. 
Зауважимо, наприкінці вересня представники Хорва-

тії, Чехії, Словаччини, Люксембургу та Андорри теж ого-

лосили, що не будуть брати участі в Євробаченні-2014. 

І багаті теж плачуть До побачення, Євробачення!
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У Британії з річки виловили 
майже $100 тисяч

Британська поліція розслідує, яким 
чином паперові фунти стерлінгів на 
суму близько $100 тисяч опинилися в 
річці неподалік від міста Сполдінг, по-
відомляє ВВС. Банкноти виявив перехо-
жий, який вигулював собаку. За даними 
поліції, деякі купюри постраждали, однак 
стан більшості - нормальний. Наразі вста-
новлюють власника грошей, якому до-
ведеться довести, що вони потрапили до 
нього законним шляхом, і пояснити, яким 
чином опинилися в річці.

Арабська і китайська мови 
стануть пріоритетними

Мовні пріоритети світу змінюють-
ся. Про це свідчить нове дослідження 
Британської ради - організації, що за-
ймається питаннями міжнародної осві-
ти та культурних зв’язків. Значимість 
мов дослідники оцінювали за цілою сис-
темою критеріїв, серед яких - експортно-
імпортні зв’язки між країнами, диплома-
тичні, політичні й торгівельні пріорите-
ти урядів, а також уподобання щодо кра-
їн, куди їздять на відпочинок. Результати 
експерти виклали у доповіді під назвою 
«Мова для майбутнього». Там, зокрема, 
йдеться, що через 20 років знання араб-
ської стане у більшій пригоді, ніж фран-
цузької, а китайський діалект «мандарин» 
буде потрібнішим за німецьку. Найпер-
спективнішою ж, на думку британських 
експертів, буде іспанська. 

Маленька країна, 
гідна великої похвали

Естонія, на відміну від України, ні-
коли не сумнівалася у своєму європей-
ському виборі - вирвалась від Москви 
до ЄС завдяки впевненості у майбутньо-
му та інтернету, розповідає ТСН. Уперше, 
як центр новітніх технологій, Естонія про-
гриміла на увесь світ телефонним дзвін-
ком зі Skype. Відтоді в інтернет країна пе-
ревела чи не усю сферу послуг. Навіть ви-
бори - онлайн. Вільний доступ до мережі 
для естонців - не лише зручність, а й сим-
вол свободи і демократії. На початку 1990-х 
естонці боялися, що СРСР будуть намагати-
ся відновити силою. Тоді Таллінську теле-
вежу, радіоцентр, місцеву типографію мо-
гли заблокувати танки і країна опинила-
ся б в інформаційній блокаді. Розвиток ін-
тернету та ІТ-технологій був справжнім ви-
ходом. Росія свого часу атакувала інтернет, 
були спроби обвалити естонські державні 
й банківські сайти. Довелось відбивати кі-
бератаки і протистояти економічному тис-
ку Москви. Країна вистояла. 1 травня 2014 
року естонці святкуватимуть вже десяту 
річницю членства в ЄС. Латвія також змо-
гла вступити в ЄС, давши відсіч РФ у «тор-
гових війнах». 

Пара одружилася через 
75 років після першого

поцілунку
Канадійці Джордж Рейнс і Керол 

Харріс взяли шлюб через 75 років піс-
ля їхнього першого поцілунку. За сло-
вами 83-річних молодят, вони зустрілися 
у першому класі, в 1936 році. У третьому 
класі обоє виконали головні ролі у шкіль-
ній постановці «Спляча красуня». Тоді 
принц, роль якого виконував Рейнс, по-
цілував красуню, яку грала Харріс. «Вона 
стала першою дівчинкою, яку я поцілу-
вав», - розповів канадієць. Але після шко-
ли стосунки пари не переросли у роман-
тичні. Рейнс поїхав в Онтаріо, де одружив-
ся. Нещодавно, після 61 року шлюбу, його 
дружина померла. Харріс заміжньою ніко-
ли не була. Влітку 2013 року Рейнс приї-
хав у Сент-Джонс, де почав проводити час 

у компанії Харріс. Зрештою, зробив їй про-
позицію. «Я не могла не думати про те, що 
мій прекрасний принц із третього класу 
нарешті приїхав до мене назавжди», - зі-
зналася жінка, яка боялася, що вже ніко-
ли не вийде заміж і проживе до кінця сво-
їх днів на самоті. 

Плачте! Це - корисно

Для здоров’я людини корисно пла-
кати. Такого висновку дійшли вчені з 
Міннесоти (США) і Ланкастера (Вели-
кобританія). Вчені вивчали фізіологіч-
ні процеси, які відбуваються з людиною, 
коли вона плаче. Вдалося встановити, що 
разом зі слізьми з організму виводять-
ся речовини, пов’язані зі стресом. Нако-
пичення цих речовин може стати причи-
ною серцевого нападу. Крім того, глибо-
ке дихання, яке супроводжує схлипуван-
ня, також знижує рівень гормону стресу 
- кортизолу. Загалом, 88,8 відсотка людей 
справді відчувають себе краще після того, 
як виплачуться.

На Кіпрі навчання  можна 
оплатити віртуальною 

валютою 
Університет Нікосії на Кіпрі почав 

приймати біткоїни як спосіб оплати на-
вчання, ставши таким чином першим у 
світі закладом освіти, що погодився ви-
користовувати віртуальну валюту, по-
відомляє «Business Insider». За слова-
ми представників університету, для дея-
ких студентів це спростить порядок опла-
ти. А фінансовий директор Христос Вла-
хос підкреслив: цифрова валюта служить 
відмінним механізмом поширення фінан-
сових послуг у тих регіонах світу, де не-
має розвиненої банківської мережі. Ніко-
сійський університет був заснований у 
1980 році. У приватному навчальному за-
кладі навчається 5 тисяч студентів. Біт-
коїни - децентралізована криптовалюта, 
що утворюється у результаті обчислення 
хеш-функції і останнім часом переживає 
особливу популярність. 

Амстердамським 
безхатькам і п’яничкам 

платитимуть… пивом 
Влада голландської столиці запро-

понувала місцевим алкоголікам ори-
гінальний спосіб перестати бути за-
грозою для суспільства - їм знайшли 
роботу, за яку, крім грошей, видава-
тимуть пиво і цигарки, повідомляє 
«Huffington Post». Таким чином, чинов-
ники сподіваються знизити рівень ву-
личної злочинності у місті. Мешканці Ам-
стердама, які живуть поруч із міським 
парком «Oosterpark», давно скаржаться 
на п’яниць і безпритульних, що окупу-
вали це колись затишне місце. Асоціаль-
ні елементи ще й грабують перехожих. 
Щоб виправити ситуацію, влада запропо-
нувала п’яничкам роботу двірників. За це 
чиновники пообіцяли їм щоденну опла-
ту у 10 євро, півпакета тютюну і п’ять ба-
нок пива. Перші дві банки видаватимуть 
вранці, щоб ті похмелилися, ще дві - в обід 
і одну - увечері. Така пропозиція влашту-
вала багатьох безробітних. Якщо раніше 
вони витрачали час на пошуки грошей і 
випивки, тепер це їм гарантовано щоден-
но. До того ж, алкоголікам запропонува-
ли трудитися лише три дні на тиждень. 
За словами учасників програми, незважа-
ючи на «алкогольну» зарплату, вони по-
чали менше пити.

«Газпром» офіційно відхрес-
тився від обіцянки Азарову

Заява Азарова здивувала «Газпром». 
Офіційний представник «Газпрому» 
Сергій Купріянов заявив: жодні зміни у 
газові контракти з Україною не готують-
ся. Таким чином у Росії спростували заяву 
Прем’єр-міністра України Миколи Азаро-
ва. Як повідомляє ВВС, Купріянов сказав, 
що нічого не знає про обіцянки, дані уря-
ду України, і порадив звертатися за комен-
тарями з цього приводу до самого Азарова. 
Річ у тім, що в ефірі ICTV Азаров сказав: Мо-
сква обіцяла переглянути ціну на газ після 
того, як Київ відмовився від підписання 
угоди про асоціацію з Євросоюзом. 
Українці, росіяни й білоруси 

п’ють найбільше в світі
Світовий банк оприлюднив новий 

звіт, де подано дані щодо шкідливих 
звичок людей у різних країнах світу. 
Експерти стривожені, що куріння, нарко-
тики, нездорове харчування і небезпечний 
секс ширяться світом, особливо країнами, 
що розвиваються. Україна отримала най-
тривожніший результат за показником 
споживання алкоголю. Разом із Росією, Бі-
лоруссю, Белізом та Еквадором наша дер-
жава опинилася серед країн, де показник 
сягнув найвищих меж. Експерти наголо-
шують: за допомогою заборони реклами 
спиртного, проблема алкоголізму не вирі-
шиться. Має бути економічний добробут і 
якісне життя. Інша шкідлива звичка - ку-
ріння - також набуває популярності. Абсо-
лютна більшість хронічних курців прожи-
вають у країнах з низьким і середнім рів-
нем доходів. Україна опинилася на 14-у 
місці у списку 15 країн із найбільшим від-
сотком курців серед чоловіків.

НБУ купив посудомийну 
машину за ціною «Toyota»
Нацбанк в особі Головного управлін-

ня господарського забезпечення НБУ 
за результатами тендеру уклав угоду з 
ТОВ «Ніка» на придбання посудомий-
ної машини вартістю 341 тисячу гри-
вень, повідомляє «Вісник державних за-
купівель». За суму, аналогічну вартості та-
кої посудомийки, сьогодні можна придба-
ти престижну іномарку «Toyota Camry» у 
комплектації «Prestige», зі шкіряним са-
лоном, підігрівом усіх сидінь, тризонним 
клімат-контролем, камерою заднього 
виду, шумопоглинальним лобовим склом 
тощо.

Голодні регіони
На 1 листопада розмір невиплаче-

них зарплат склав майже мільярд гри-
вень, якщо точніше - 989 мільйонів, по-
відомив Держстат. Найбільший розмір 
невиплаченої платні - у Донецькій облас-
ті - 141,955 млн. грн., Київській - 148,903 
млн., Харківській - 110,067 млн., у Києві - 
66,198 млн. На підприємства, які перебува-
ють у державній власності, припадає 28,3 
відсотка боргу, на приватні підприємства 
- 0,5. Заборгованість держбюджету скла-
ла 1,132 млн. грн., а борги з виплати зарп-
лати за рахунок коштів місцевих бюдже-
тів - 0,061 млн. За даними статвідомства, 
78,2 тисячі працівників економічно актив-
них підприємств не отримали зарплату на 
1 листопада. 

Ні гідного життя, ні здоров’я
Україна опинилися на 99-у місці у 

світовому рейтингу здоров’я, складе-
ному агентством «Bloomberg». Всього до 
рейтингу увійшло 145 країн. Очолили спи-
сок жителі Сінгапуру- їх визнали найздо-
ровішою нацією у світі. Другими стали іта-
лійці, третіми - австралійці. До першої де-
сятки також увійшли Швейцарія, Японія, 
Ізраїль, Іспанія, Нідерланди, Швеція, Ні-
меччина. Обійшли українців білоруси та 
росіяни, посівши 91 та 97 місця відповід-
но. Під час складання рейтингу експерти 
враховували тривалість життя, рівень ди-
тячої смертності, споживання тютюну, ал-
коголю, частку населення з надмірною ва-
гою та підвищеним тиском. 

Платити - за кожен 
використаний літр води
Українців планують зобов’язати пла-

тити за воду тільки за лічильником. Від-
повідно до нового законопроекту, гро-
мадяни повинні встановити їх у своїх бу-
динках до 2018 року. Як повідомили ав-
тори документа, за лічильники платити-
муть самі власники квартир, інформують 
«Вісті». Один із авторів проекту, заступ-
ник голови комітету ВР з питань будівни-
цтва і ЖКГ регіонал Володимир Сальдо за-
значив: щодо пільгових категорій - пенсіо-
нерів, учасників бойових дій, інвалідів - їм 
встановлять прилади обліку за рахунок 
держави. Людей, які не захочуть ставити 
лічильники, штрафуватимуть - до 5100 
гривень. Українців таким чином хочуть на-
вчити економити й контролювати вико-
ристання природних ресурсів. 

Свята наївність:
 вкласти гроші у неіснуючі 

квадратні метри 
В Україні налічується 120 тисяч сі-

мей, які купили квартири у недобудовах 
і кілька років чекають на вселення, пові-
домили в Асоціації допомоги постражда-
лим інвесторам. Люди звинувачують забу-
довників, а ті - кризу 2008 року. Загалом, у 
країні «завмерли» понад 2,4 тисячі багато-
поверхівок. Частина цих будинків не будуть 
здані навіть у найближчі 10-15 років, вва-
жають у Союзі фахівців з нерухомості. Дея-
кі будівлі через 5-7 років простою добудо-
вувати немає сенсу, простіше звести нові. 
Також українці потрапили в пастку вітчиз-
няного законодавства, згідно з яким, вони 
до здачі будинку в експлуатацію не є влас-
никами житла, навіть якщо вклали в нього 
гроші. Й шанси повернути кошти невели-
кі. А ще вітчизняне законодавство дає мож-
ливість забудовникам не виконувати взяті 
зобов’язання й проводити шахрайські опе-
рації з новобудовами. 

Два мільйони 
співвітчизників захворіли 

на «недугу багатіїв»
Вона підкрадається непомітно, за-

бирає найкращих працівників і нахаб-
но гризе бюджети компаній. Лише за 
рік депресія співробітників коштує євро-
пейським працедавцям понад 90 мільяр-
дів євро. Половина суми йде на оплату від-
пустки хворим, решта згорає через знижен-
ня працездатності. Нині в Європі - справ-
жня епідемія: кожен десятий співробітник 
стикався з депресією. У Німеччині й Брита-
нії з цієї причини в оплачувану відпустку 
хоча б раз ходили 60 відсотків працівників. 
В Україні офіційно на депресію страждають 
два мільйони людей. Феномен у тому, що 
українці намагаються не помічати, що від-
бувається. Це називається «феномен стра-
уса». Психоаналітики радять нашим праце-
давцям витягнути голови з піску й погля-
нути на проблему раціонально. Принаймні, 
забезпечити кадри професійною психоло-
гічною підтримкою, аби не втратити наба-
гато більше, коли недуга підкосить неза-
мінного працівника. 

Україна Світ



№25/ 27 листопада 2013 року

Баба Яринка вечеряє. Розмочує у мо-
лоці суху скоринку позавчорашнього хлі-
ба: купленого буханця їй одній на тиж-
день вистачає. Своїх зубів давно нема, «ка-
зенні», як називала вставлені, повилітали 
теж. Скільки того життя лишилося? За ві-
сімдесят цієї осені повернуло, а Господь і 
досі тримає її у світі. Молодшу сестру, Ган-
нусю, забрав, похоронили недавно. Пора і 
їй стати на правді перед Всевишнім.

Ярина жує скоринку, запиваючи те-
плим молоком. Сусідка принесла. Добра 
душа, не раз вгостить її, стареньку, гаря-
чим супом чи борщем. Не хочеться Ярині 
у своїх літах уже нічого для себе готувати. 
Син з невісткою та внуками живуть у сто-
лиці, приїжджають нечасто, зате телефо-
нують майже щодня.

Ярина закриває повіки, усміхається 
беззубим ротом: навіть її, стару бабу, на-
вчили по тій мобілці говорити.

 - Як ви там, мамо? Чи здорові? - щодня 
перепитують як не син, то внуки. І неві-
стка цікавиться.

Добре, діти. Тепер усе в неї добре. Бо 
головне - то душевний спокій. Знайшла 
його, коли майже через чотири десят-
ки літ помирилася з сестрою. Слава Богу, 
встигла.

 Ярина шепоче молитву. Тоненька па-
вутина спогадів тягне її у минуле. Десь 
там, далеко за обрієм, залишилися моло-
ді літа. І її кохання до хлопця з сусіднього 
села - столяра Петра. Може, і склалося б у 
них. Якби не сестра. Не встиг Петро при-
глянутися добре до неї, до Ярини, як весе-
ла щебетлива Ганнуся ледь не сама запро-
понувала Петрові одружитися з нею. Мов-
ляв, дивися, які ми ставні, яка ж то гарна 
пара буде.

Сестра вийшла заміж, а в серці Ярини 
поселився пекучий сум. Найболючіше - 
жити в одній хаті. Переймати жагучий по-
гляд Петра - не їй, а Ганнусі призначений. 
Чути його голос, сміх...

Незадовго у молодих народилася 
донька, Вірця. А Ярина перебралася до-
глядати батькову двоюрідну сестру у кі-
нець села.

Рідко заходила в гості до сестри. І до 
себе нечасто запрошувала. Хіба Вірцю. 
Любила Ярина дівчинку, обдаровувала 
цукерками, обновками. Це ж і в неї могла 
бути ось така донька від Петра. 

Рідні, сусіди дивувалися: чого це Ярин-
ка заміж не виходить? Вродою Бог не обді-
лив, залицяльників теж не бракує. Літа жі-
ночі - як бистра вода, збіжать - не повер-
неш. То правда. Вже й тітка відійшла у за-
світи, а Ярина не спішила ділити ні з ким 
свою самотність. Якось обмовилася бать-
кам, що протікає у її старій хатині дах, тре-
ба майстрів знайти, перекрити.

- Будеш чужим людям гроші платити. 
Он прийде мій Петро, ще сусіда попросить 
та й залатають твою хату, - запропонува-
ла Ганнуся.

Робота нарешті виконана. Вечеря на 

столі. Ярина припрошувала чоловіків до 
запеченої качки та вишневої наливки. 

 - Господаря тобі треба, Ярино, - зали-
цявся підпилий сусід. А то і хата, і жінка 
пропадає.

- А й справді, чому не знайдеш собі ні-
кого, Ярино?

- Такого, як ти, Петре, більше нема. А ін-
шого - не хочу, - віджартовувалася з усміш-
кою на обличчі, з мукою в серці. 

Сусід зібрався додому. Петро залишив-
ся ще попідкручувати дверцята у шафах, 
полагодити розсохлі табуретки. Зразу ви-
дно: нема чоловіка у хаті. 

Ярина дивилася на міцні, обвітрені до-
щами і сонцем, Петрові руки. Коли ж, як не 
тепер? Один-єдиний раз і забути. Ганну-
сі - усе життя. Їй - коротка щаслива мить.

Принижувалася і просила. Зізналася, 
що стільки літ носить тугу в душі, біль-
ше - несила. Поклялася: не дізнається ніх-
то і ніколи.

Слова Ярина дотримала. Скільки бать-
ки, сестра не намагалися випитати, хто 
ж батько її майбутньої дитини, вона - ні 
пари з уст. Аж поки не народився Андрій-
ко. Попросила Ярина за хресну сестру.

 - Мамо, тату, дивіться, а малий на нашу 
Вірцю схожий, на Петра, - чудувалася Ган-
нуся.

- Нічого дивного. Кажуть, на кого вагіт-
на жінка задивилася, на того й дитя буде 
схоже, -намагалася жартом відбутися Яри-
на.

Пронесло. Але підростав Андрій і Яри-
на розуміла: шила у мішку не втаїти. Син 
- викапаний Петро.

Якось стала сестра на порозі.
- Як ти могла, Яринко, вкрасти мого чо-

ловіка? Влізти, мов гадина у мою сім’ю?
Чи вона із сином заважають їм жити? 

У селі майже не бувають. А захоче Ганнуся, 
то взагалі виїдуть кудись. Врешті, це вона, 
Ярина, перша покохала Петра. А вкра-
ла його Ганнуся. Тепер вона відщипнула 
лише маленький кусочок щастя. І більше 
ні на що не претендує. Нехай сестра усе за-
буде і просто живе. А вона народила сина 
для себе, он сороківка на носі, то хоч вті-
ха є. 

Легко сказати. Як це - просто жити? Зу-
стрічатися, родичатися як?

- Ти зруйнувала мою сім’ю, Ярино. І ти 
мені більше - не сестра. Вважай, ти помер-

ла для мене. І можеш забрати собі те, що 
вкрала, - Петра. Такого, зрадливого, мені 
його теж не треба.

Ганнуся слова дотримала - вигнала Пе-
тра. Знічений, прибитий, з’явився котро-
гось дня у Ярининій хаті.

Жили - мов чужі. Ярина бачила, як су-
мує Петро. За Ганнусею, за Вірцею. Малий 
Андрійко не розумів, чому дядько Петро 
став раптом його татом, а мама більше не 
ходить до бабусі з дідусем, до похресниці 
Вірці.

Став Петро їздити на сезонні роботи у 
Миколаївську область. Котрогось літа не 
вернувся. Подйкували, що пристав до сте-
повички з дитиною і залишився там жити.

Сестри ж так і не зійшлися. Навіть на 
похороні батька, а через декілька літ і ма-
тері, Ганнуся не заговорила, не обмовила-
ся словом до Ярини. Сторонилася тітки з 
Андрійком і Вірця.

Зістарилися, дітей одружили, а ніщо не 
змінилося. Не те, що сестра, Віра обминала 
її подвір’я десятою дорогою.

Почула Ярина, що тяжко хворіє Ганя. 
Не витримала, зібралася з духом і пішла. 

Біле воскове обличчя сестри лежало 
в обрамленні вишитих подушок. Ганнуся 
ще замолоду любила класти узори на по-
лотно. Привчила до цього й Вірцю,тож не 
дивно, що їх хата потопала у вишитті.

- Ти, Яринко? Прийшла? А я, як бачиш, 
не встаю вже. Сядь біля мене ближче. По-
балакаємо трохи, а то Віра все часу не має.

Ніби і не ворогували ніколи. Нащо ж 
вони втратили одна без одної стільки літ? 

- Прости мене, Ганнусю... 
- І ти мене, сестро, прости...
Обнялися, плакали. На порозі - Віра.
- Зате я вас не прощу ніколи, тітко, 

Ярино. Не ходіть до нас більше. Це ви за-
брали в мене батька, а маму зробили не-
щасною.

А більше і не було потреби йти. На-
ступного дня Ганна померла.

Ярина шкандибала за труною, трима-
ла у храмі тремтячими руками свічку. Від-
чувала: і їй у цьому земному світі залиши-
лося недовго.

Думала про це тепер, за нехитрою ве-
черею. Треба подзвонити синові, нехай 
приїде. А ще мусить піти до Вірці, хоч і не 
запросила та Ярину навіть на поминки 
за сестрою. Вона не ображається. Мусить 
сказати, щоб таки простила Вірця. Якщо 
не її - то Андрія. Не можна так довго воро-
гувати братові з сестрою. Бо що то є люд-
ське життя? Перебрала он своє за один 
вечір. Несуттєве - забулося, просіялося з 
пам’яті, мов крізь пальці пісок. Залишила-
ся тільки молитва. І хлібна скоринка.

Зіна КУШНІРУК.
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Струни серця

гніздечко
Сімейне

Етюд 

Справді, перших три 
роки Володя приділяв мені 
та нашому синочкові Мак-
симчику увагу. Допомагав 
на хазяйстві, любив гуля-
ти з сином. Якщо і випивав, 
то, як мовиться, в межах ро-
зумного. Але  щастя трива-
ло недовго. Почали загля-
дати до хати колишні друзі 
чоловіка, приносили випив-
ку, а за чаркою - чулися лай-
ки. Коли робила зауважен-
ня - сердився, посилав мене 
чим подалі. Аби син не слу-
хав сварок, мусила ступати-
ся з дому я. Йшла до мами, 
хоч і соромно було зізнати-
ся, що так швидко розтану-
ли мої надії. 

Трохи пізніше народи-
лася у нас донечка. Споді-
валася, може, тепер, з поя-
вою другої дитини, чоловік 
спам’ятається. Але... Коли 
бував тверезим, клявся-
божився, що більше чарки до 

рук не візьме. За тиждень ви-
конував роботу, яка накопи-
чувалася місяцями. Для ді-
тей був найлагіднішим бать-
ком. Здавалося: ось, нарешті, 
довгоочікувана сімейна зла-
года. Та знаходилися знову 
«колєги», а де сто грамів, там 
і літр близько. Помагали і по-
магають ще і «добрі» люди. 
Маємо ми коней, виоре чоло-
вік город комусь - чекай до-
дому п’яного. Та краще при-

несіть кілька гривень - при-
варку купила б, або не давай-
те взагалі нічого. Але, як ка-
жуть, кому не болить - тому 
не дошкуляє.

З часу нашого одружен-
ня минуло уже 12 років. Ін-
коли мама просить: розлучи-
ся, не капарай життя собі і ді-
тям. Ще молода, гарна, зна-
йдеш пару. Чи на пиякові світ 
зав’язаний? Та й що діти ба-
чать, чують доброго? А з ін-
шого боку свекруха плаче, 
благає не кидати її сина: 
«Пропаде він без вас, доню».

Я й сама це знаю. Бо де б 
не був чоловік, а таки повер-
тається додому. І нагодую, і 
обперу. Та інколи візьме та-
кий жаль за душу і тоді мір-
кую: все, заберу дітей, по-
вернуся до матері, якось собі 
раду дамо. Кілька разів уже 
й збирала речі. А потім спаде 
думка: я ж присягала у церк-
ві у всякі хвилини бути ра-
зом, у радості і в горі. Тож, 
напевне, ці слова про мене: 
полюбила пияка - значить 
доля така. А, може, хтось з 
читачів «Сімейного гніздеч-
ка» порадить щось мені, му-
дре підкаже? Принаймні, ви-
лила душу і стало трішки 
легше. Дякую, що ти, «Сімей-
не гніздечко», є.

Надія М. 
Зборівський район.

Сьогодні день видався те-
плим , і ми з сусідкою, всілися на 
лавочці у дворі «приймати» по-
вітряну терапію». Проте розмо-
ва не клеїться, бо, з усього видно, 
сусідка чимось дуже стурбована.

- Може, нездоровиться? - за-
питую. 

- Та не до здоров’я, - махнула 
рукою. - З Аллою біда...

 - Що, з роботи скоротили?
- Якби ж то. Хлопець пішов до 

іншої. Багатшої.

- Знайшли біду.... - полегше-
но зітхаю. - Це ще невідомо, кому 
пощастило: Аллі чи отій багатій...

- І не кажіть... - зітхає сусід-
ка. - Він мені ніколи не подобав-
ся, якийсь непевний, слизький 
такий... Та хіба ці молоді щось ро-
зуміють? Зачинилась у кімнаті, 
плаче, зчорніла вся...

- Любить, видно, - тихо кажу. - 

Сьогодні зима нагадала про себе. Після те-
плих погожих днів небо заплакало холодним до-
щем. А потім білим смутком на землю упав сніг. 
Люди куталися у теплі шарфики, щільніше за-
щіпали гудзики пуховиків. Мені ж уже давно хо-
лодно - без тебе. 

Ми були разом майже три роки. Планува-
ли весілля, а ще жити щасливо і довго, кохаючи 
один одного. І раптом усе змінилося після дня 
народження твого друга. У цей вечір ти зустрів 
свою колишню дівчину. Від часу вашого остан-
нього побачення вона уже встигла вийти заміж 
і розлучитися. Я знаю, як ти любив її і як страж-
дав. Але ти переконував мене, що все у минуло-
му. Та, виявилося, інколи  час безсилий, щоб за-
лікувати рану.

Що поміж вами було у той вечір, ти мені так 
і не зізнався. Лише сказав, що йдеш від мене. Що 
тобі треба побути наодинці з самим собою, розі-
братися у думках і почуттях. Я навіть не плака-
ла, біль важким каменем здушив серце. Запита-
ла лише, чи усвідомлюєш, як мені чути ці слова? 

«Прости...» - почула у відповідь. 
Від цього не стало легше. Я кохаю тебе 
так сильно, що готова іти на край сві-

ту. Чому ж ти, переживши біль сам, 
завдаєш тепер його мені? Не можу 
тебе про це запитати, адже ти не 

відповідаєш на мої дзвінки.
А сніг падає. Окутує білим 

смутком мою зранену душу. Як 
тобі пояснити, що ми дві поло-

винки зрадженої любові? Давай почнемо 
все спочатку...

Юля С. м. Тернопіль.

Падає смутком
бiлий снiг
Падає смутком
бiлий снiг

Обірвана ниточка Щастя…
На гострому лезі ножа, 
на краєчку – Стосунки:
Любов і Ненависть.
Занадто буденна Сутність.
Занадто сумна Реальність.
У  сотень людей, у мільйонів 
таке Бутя. 
Його не змінити, та все ж 
Комусь випадає лотерейний квиток 
за півгроша. 
Потрібно лиш вірити
І Віра усе поміняє!
Обірвана ниточка Щастя.
Її ще можливо з’єднати.
Зіткати із неї полотно Життя.
Якщо тільки вірити…
Хтось скаже: 

«Блаженним бути не в моді».
То все Нісенітниця. 
У кожного Доля своя!

Раїса ЦІСЕЛЬСЬКА, 
с. Кривчики Збаразького району.

Хто з нас, виходячи заміж, не мріє про 
щасливе сімейне життя. Звісно, я  не 
виняток. І хоч мама застерігала мене від 

цього шлюбу, хіба могла я у неповних 17 років, 
зважати  на її слова? На те, що мій коханий, 
не набагато старший від мене, але вже любив 
заглядати у чарку. Що без нього не обходилася, 
практично, жодна вулична бійка. Ніякі слова 
не могли стримати моїх почуттів, особливо 
після запевнень коханого, що заради мене він 
готовий на все.

Жіноча сповідь

 Полюбила пияка -  доля така?..

Просто життя Залишилася 
тiльки молитва

Настроєве З висоти 
літ...

А любов - вона зла...
- Еге ж, - підхоплює сусідка. - Вже 

зла. Полюбила козла, а тепер страж-
дай...

- Нічого, час лікує...
- Воно то так. Але ж літа ідуть. Неза-

баром 24 роки внучці, заміж пора...

- Хто має розум, зараз не поспішає, 
- заперечую я, і ми надовго замовка-
ємо.

Чи то погідний день, чи розмо-
ва перенесли мене в юність: згадала 
наші зустрічі з Миколою...

Був військовим і служив на далекій 
Півночі. Всеньку зиму слав мені листі-
вочки з трояндами і все писав, що це 
замість живих квітів. Обіцяв приїхати 
влітку, тоді, запевняв, ми неодмінно 
одружимось. І зима була мені весною, а 
влітку... Влітку приїхав мій Микола і за 
тиждень одружився з дівчиною, з якою 
до того навіть не зустрічався.

Бідна Алла. Їй теж, як і мені колись, 
здається, що весь світ завмер, життя зу-
пинилося. І я поклала собі обов’язково 
поговорити з Аллою. Про що? Скажу: 
«Дитино, я знаю, що тобі дуже й дуже 
боляче, проте...» «Що, проте? - запитає 
мене дівчина. - Що ви знаєте про це?» 
«Знаю, бо теж була молодою...»

Розповім їй, яка я вдячна долі, що 
Микола тоді одружився з іншою. По-
перше, я залишилася б недоучкою. Бо 
хіба було наїздишся на навчання, на се-
сії з далекої Півночі? Стала тим, ким 
мені хотілося стати, жила в рідному 
місті біля своїх близьких... А головне, я 

зустріла свою долю, хлопця, якого по-
кохала по- справжньому. То в горі зда-
ється, що більше нічого не повторить-
ся, а в житті воно зовсім по-іншому.

«Твій біль одразу не мине, - подум-
ки вела розмову з Аллою. - Проте його 
поменшає. Згадай героя мультика, 
який ніс цілий лантух горя. Але у лан-
тусі утворилася дірочка, горе  мало-
помалу висипалося на дорогу, і його 
кури видзьобали. Так і з твоєю бідою. 
Час усе вилікує, і колись, Алло, з висо-
ти своїх прожитих літ, скажеш, як оце 
я: дякую долі...»

Марія ПОНОМАРЕНКО.

У Тернополі зацвіли фіалки
Ще зранку у понеділок букетики цих ранніх весняних 

квітів з подивом споглядали світ: чому це раптом вони 
прокинулися у пізньому листопаді? Зате перехожі ми-
лувалися пахучою красою. Побачити фіалки можна було 
майже по всьому місту у сквериках та парках. Заховані 
між поруділим листям, серед камінчиків. Та вже після 
обіду фіалки рясно укрив лапатий сніг. І все-таки, дива 
бувають не лише в казці...

Фото Юлії ТОМЧИШИН.

У садочку курочка 
ходила,

На кленовім листі 
присіла, 

Задрімала під осені 
звуки,

Візьму її в теплії 
руки…

На фото Андрія БРИКА: 
Софійка Вербіцька, 
учасниця дитячого 
фольклорно-
обрядового гурту 
«Романівський обертас» 
з с. Романівки 
Тернопільського району.

Людям, які творять 
благодійність

У сьогоднішній нелегкий час осо-
бливо важливим є чиясь небайдужість, 
доброта, милосердя. Адже поруч з нами 
часто живуть одинокі старенькі, мало-
запезпечені, хворі люди, які дуже потре-
бують підтримки та допомоги. Тож ви-
словлюю щире спасибі керівнику Все-
української благодійної місії «Віфле-
єм» Лесі Михайлівні Дубілевській. При-
йміть найтепліші слова вдячності від 
адміністрації Бережанського психонев-
рологічного будинку-інтернату, колек-
тиву та підопічних за неодноразово на-
дану допомогу нашій установі. Ваша 
благодійність - це не тільки матеріаль-
на допомога, а й прояв небайдужості 
до тих, хто обділений долею. Наші під-
опічні потребують стороннього догля-
ду, побутового і медичного обслугову-
вання. Своїми діями ви довели мешкан-
цям будинку-інтернату, що суспільство 
не стоїть осторонь їхніх проблем.

Від усієї душі зичимо вам, вашим 
рідним та близьким здоров’я, щастя, до-
бра. Дякуємо за милосердя, яке ви про-
являєте.

В. БОЯНОВИЧ, 
директор будинку-інтернату.

Дякуємо Всеукраїнській благодійній 
християнській місії «Віфлеєм» за спон-
сорську допомогу для малозабезпече-
них жителів села Вільховець, а також 
багатодітних сімей. Особлива вдячність 
за іграшки для дітей групи короткотри-
валого перебування у школі.

Г. ФАНГО, сільський голова.
Бережанський район.  

Вдячність
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Дограють 
поєдинок

Другий тайм матчу 12-го туру 
Чемпіонату Прем’єр-ліги «Дні-
про» Дніпропетровськ − «Мета-
ліст» Харків команди дограють 4 
грудня о 20 годині. 

Вісті з  ФФУ
К о н т р о л ь н о - д и с ц и -

плінарний комітет Федерації 
футболу прийняв кілька рішень, 
які стосуються клубів Прем’єр-
ліги та другої ліги.

За повторну неявку на матч 
комітет виключив київський 
«Арсенал» з поточних змагань 
Прем’єр-ліги. Матеріали спра-
ви будуть передані Дирекції ПЛ 
для внесення відповідних змін до 
турнірних таблиць.

За неявку без поважних 
причин на матч 1/8 фіналу Куб-
ку України з одеським «Чорно-
морцем», який мав відбутись 
30 жовтня 2013 року, ФК «Дні-
про» Дніпропетровськ виклю-
чений з поточного розіграшу та 
оштрафований на 75 тисяч гри-
вень.

За агресивну поведінку піс-
ля вилучення у матчі 15-го туру 
чемпіонату «Металург» (До-
нецьк) − «Дніпро» (Дніпропе-
тровськ) футболіста «Дніпра» 
Романа Зозулю відсторонено від 
участі у змаганнях на 2 матчі. 
Крім цього, футболіст повинен 
відбути одноматчеву дисквалі-
фікацію за отримані у цьому ж 
поєдинку дві жовті картки, які 
перетворились на червону.

ФК «Динамо» Хмельницький 
теж двічі не з’явилось на матчі 
першої ліги, внаслідок чого клуб 
виключено зі змагань. 

У шведському місті 
Естерсунді стартував 
новий сезон Кубка 

світу з біатлону.
Перший етап відкрила змі-

шана естафета, в якій українська 
команда фінішувала третьою. 
Відтак, бронзовими призерами 
стали: Олена Підгрушна, Вален-
тина Семеренко, Сергій Семенов 
та Андрій Дериземля.

Цей домашній 
поєдинок був 
останнім для 

муніципалів у поточному 
році у рідних стінах. 

Перша половина зустрічі 
пройшла за очевидної переваги 
наших земляків.. Дебютну наго-
ду відкрити рахунок вони втра-
тили вже на 10-й хвилині мат-
чу, коли Богдан  Семенець, з лі-
нії воротарського майданчика не 
зумів переграти голкіпера гос-
тей.  Згодом близьки-
ми до успіху були Сте-
пан Клекот та Віталій 
Богданов. 

 І все ж на 36-й 
хвилині зустрічі піс-
ля довготривалого 
розіграшу м’яч від-
скочив до Сергія Ку-
ріцього, який дальнім 
ударом вцілив у верх-
ній кут воріт «Карлів-
ки» – 1:0.

У другому таймі 
господарі менш ак-
тивно йшли вперед, 
втім це не завадило 
ім. подвоїти рахунок.  

Його автором став Богдан Семе-
нець – 2:0.

Календарний футбольний 
рік муніципали завершили без 
домашніх поразок. У 15 поєдин-
ках у рамках другої ліги наші 
земляки здобули 12 перемог, та у 
трьох зустрічах розділили очки.

Останній у році матч ФК 
«Тернопіль» зіграє 30 листопада 
у Херсоні. Поки що наш клуб по-
сідає другу сходинку у турнірній 
таблиці.

«Металург» З. – «Зоря» - 1:1.
Луганці не зуміли реалізувати помітну перевагу на початку зу-

стрічі, та все ж завоювали очко, граючи у меншості.
 «Ворскла» - «Чорноморець» - 0:1. 
Одесити після чергової перемоги піднялись на друге місце у тур-

нірній таблиці, а полтавчани вперше у сезоні не забили вдома.
«Шахтар» - «Севастополь» - 4:0.
Опинившись у ролі лідера, «гірники» показують, що не збирають-

ся розлучатись зі звичним статусом.
«Карпати» - «Металург» Д. – 2:2.
Результативна нічия дозволила львів’янам увійти до десятки кра-

щих і першими з усіх команд Прем’єр-ліги піти у  зимову відпустку
«Дніпро» - «Іллічівець» - 3:1.
Дніпропетровці зуміли за додатковими показниками обігнати 

«Металіст» і вийти на третє місце, а маріупольці, попри невдачу, збе-
регли 9-й рядок

«Таврія» - «Волинь» - 2:2.
Надзвичайно закручена інтрига матчу команд з нижньої частини 

турнірної таблиці принесла господарям порятунок на останніх хви-
линах.

 «Динамо» - «Говерла» - 3:0
Чергова перемога динамівців підтягнула їх впритул до лідирую-

чого квартету, тоді як закарпатці знову не зуміли відібрати очки у 
гранда.

Харківський «Металіст», маючи дві гри у запасі, посідає четвер-
ту сходинку у Чемпіонаті ПЛ та відстає від «Шахтаря» на 4 очки.

Головний тренер збірної України з футболу 
Михайло Фоменко вважає, що його підопічні у 
дуелі зі збірною Францієї зробили все можливе 

для успіху. 
На його думку, головна причина поразки української команди ле-

жить в області психології. «Складно зіграти на достатньо високо-
му рівні з такою командою як збірна Франції», - цитує наставника  
«Інтерфакс-Україна». 

Фоменко також звернув увагу, що до першого голу у ворота збірної 
України призвів штрафний, підстав призначати який у арбітра не було, 
а другий гол французи забили з офсайду. 

- Але це вже не наша справа. Ми повинні були займатися своєю 
справою, але це десь вдарило по психології хлопців, - сказав він і про-
довжив, - Про що я шкодую? Не дорахувалися після першої гри захис-
ників. По-друге, забиті м’ячі - це забиті м’ячі, але треба бути готовими 
психологічно до гри. Важко нам довелося в цьому плані. Найголовні-
ше - у грі не було цілісності. Ми попереджали гравців, щоб вони не за-
робляли карток за розмови та інші дрібниці. Але, майже тайм  довело-
ся грати в меншості. Треба було міняти тактику в другому таймі, а, в 
результаті, вийшла гра в одні ворота.

Національна збірна України з футболу не змогла вийти у фінальну 
частину Чемпіонату світу 2014 року. Хоча перший поєдинок у Києві за-
вершився перемогою української збірної з рахунком 2:0, у повторному 
матчі плей-офф, який відбувся в Парижі на «Стад де Франс», українці 
програли французам з рахунком 0:3. 

 Попри це, головний тренер збірної України заявив, що готовий і 
надалі працювати з командою. 

Михайло Фоменко продовжить роботу зі збірною, - запевнив пре-
зидент ФФУ Анатолій Коньков, якого цитує УНН

- Як президент федерації, я повністю задоволений його роботою. 
Умови, які ставила ФФУ перед Фоменком, практично всі виконані, – 
сказав Коньков.

Михайло Фоменко провів зі збірною України 12 матчів, 9 з яких 
наші футболісти виграли, 2 зіграли у нічию і лише  в останньому по-
ступилися.

Мрія, якій 
не судилося 
здійснитися 

Прем’єр-ліга. 17 тур

На мажорній ноті
ФК «Тернопіль – «Карлівка» - 2:0

Естафетна «бронза» українців

Суперник приїхав 
до Тернополя не 
відсиджуватися в обороні, а 

з твердим наміром взяти очки. 
І до честі гостей, незважаючи на 

важке поле, вони продемонстрували 
добротну гру, мали чимало нагод від-
значитися, однак цим намірам, на щас-
тя, активно протидіяла тернопільська 
команда.

Ще до середини першого тайму піс-
ля подачі кутового Сергій Загинайлов 
ударом головою переправив м’яча у во-

рота сумчан - 1:0. У другій полови-
ні зустрічі «Нива» продовжувала 
гостро атакувати, проте ближче 
до закінчення ігрового часу гос-

ті влаштували справжній штурм воріт 
господарів. 

Здавалося, оборона «Ниви» ось-ось 
дасть збій, однак вже в компенсова-
ний час наші хлопці провели гострий 
контрвипад і арбітр вказав на одинад-
цятиметрову позначку. Пенальті чітко 
виконав той, хто його й заслужив – Ігор 
Малиш. 

Перемога додала до здобутків 
«Ниви» ще три залікових пункти і на зи-
мову перерву наша команда з 27 очка-
ми йде сьомою у турнірній таблиці.  

Перша 
у світі

За підсумками се-
зону Міжнародна фе-
дерація фехтування 
(FIE) визнала укра-
їнську Олімпійську 
чемпіонку Ольгу Хар-
лан найкращою ша-
блісткою світу. Висо-
ку нагороду україн-
ка отримає 29 листо-
пада у Парижі, пише 
офіційний сайт НОК 
України.

У серпні на світо-
вій першості з фехту-
вання Ольга вперше 
у своїй кар’єрі здобу-
ла «золото» в особис-
тому заліку, а також 
-  звання чемпіонки 
світу у командному 
виступі.

На чемпіонаті Єв-
ропи українка пере-
могла в індивідуаль-
ній першості та разом 
з подругами по збір-
ній здобула командне 
«срібло».

До зустрічі навесні
В останньому офіційному матчі року 
«Нива» перемогла ФК «Суми» – 2:0. 
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Віталій Нечаєв – маленький вун-
деркінд із Звенигородки, що на 
Черкащині. «Поглянути на мене 

– ніби звичайна дитина. Усі так спочатку 
думають. Але після того, як починають зі 
мною спілкуватися, розуміють, усе не так 
просто, як здавалося на перший погляд», 
– з усмішкою розповідає про себе хлопчик.

Усі казки він давно прочитав. Та й шев-
ченківського «Кобзаря» вивчив напам’ять. 
Олімпіади з математики для його одно-
літків Віталику не цікаві. Він перемагає на 
тих, що проходять для учнів старших кла-
сів. Серед книг у нього на столі – переваж-
но наукові енциклопедії та довідники. 

Серед захоплень Віталія окреме міс-
це посідає астрономія, але найбільше він 
любить історію. У майбутньому хоче сер-
йозно займатися саме цієї наукою. А нині 
хлопчик читає лекції з історії в Черкасько-
му університеті, і його знанням дивують-
ся поважні педагоги. За неймовірні зді-
бності вундеркінд отримав національну 
премію «Гордість країни». 

Дивно, але до трьох років Віталик не 
вимовляв навіть слово «мама». Рідні вже 
думали звернутися до медиків. Проте од-
ного разу малюк взяв до рук газету і став 
читати її вголос. Мама хлопчика, Ольга Не-
чаєва, досі не знає, як він зумів це зробити. 

«Вагітною я ходила до ворожки. Вона 
сказала, що народжу видатну людину. Хоч 
через проблеми з батьком Віталика дума-
ла й не народжувати. Але приснився сон 
– дитячий голос благав: «Мамо, мамо...», – 
розповідає жінка. 

Недавно про українського вундеркін-
да дізналися і за кордоном. В Італії за над-
природний хист до навчання і феноме-
нальну пам’ять його визнали абсолютним 
переможцем міжнародної премії для та-
лановитої молоді й надали стипендію для 
навчання. На урочисту церемонію до Рима 
Віталій приїхав із мамою. Школяра вітали 
оваціями у престижному Папському уні-
верситеті «Урбаніана».

Крім визнання та офіційних регалій 
Віталій отримав 1000 євро, які, розповів, 
він витратить «на проживання сім’ї та на-
вчання». Талановитий хлопчик підтримує 
маму і молодшу сестричку, адже росте без 
батька. 

Своє майбутнє Віталик вже розпла-
нував: хоче закінчити школу в чотирнад-
цять і вступити до Київського національ-
ного університету ім. Т. Шевченка. 

«А коли закінчу навчання, можна буде 
й країною зайнятися!» – впевнено каже 
хлопчина, зізнавшись, що вже працює над 
підручником із історії України.

Ця дівчинка дивує 
співрозмовників 
своїм глибоким 

серйозним поглядом і 
ще більше спантеличує 
філософськими поезіями.
 

Тернопільська школярка 
Тамара Воробець почала скла-
дати вірші швидше, аніж на-
вчилася читати і писати. Мама 
Олена пригадує, що одного 
разу після проведення інгаля-
ції для ефективності процеду-
ри попросила трирічну донь-
ку трішки помовчати.  А вона 
не витримала і почала говори-
ти віршами. 

Саме пані Олена записувала 
перші Тамарині римовані ряд-
ки. Наприкінці кожного вірша 
старанно вимальовувала дати, 
аби запам’ятати, коли у донь-
ки проявився поетичний та-
лант. До того ж  з раннього ди-

тинства Тамара поча-
ла малювати. Мама 
досі зберігає вдома її 
першу роботу – кра-
сивий український 

пейзаж. А ще дівчинка не уяв-
ляє свого життя без гри на 
фортепіано. Постійно займає 
призові місця на різних кон-
курсах, є дипломантом літера-
турного фестивалю для дітей 
«Дивокрай».  Зараз активно го-
тується до міжнародного кон-
курсу юних піаністів імені Ва-
силя Барвінського.

Тамара навчається у 
п’ятому класі Тернопільської 
школи № 5 з поглибленим ви-
вченням іноземних мов. Зізна-
ється, у неї не буває таких ви-
падків, коли не хочеться йти 
до школи. Особливо дівчин-
ці подобаються уроки історії 
України, польської та англій-
ської мов, математики, приро-

дознавства. А нещодавно запи-
салася на секцію з футболу.  

У школі вчителі та вихо-
вателі підтримують і розви-
вають таланти Тамари. Інко-
ли дають завдання написа-
ти вірш до якоїсь певної по-
дії.  Всього у творчому дороб-
ку п’ятикласниці – двадцять 
п’ять повноцінних поезій. 

– Вірші пишуться легко, 
коли приходить натхнення, – 
каже Тамара. –  Поетичні рядки 
народжуються під впливом ці-
кавих подій, емоцій або ж книг.

Дівчинка зізнається, що 
найкращим прикладом для 
неї є мама. Вона в усьому хоче 
бути схожою на неї. У майбут-
ньому Тамара мріє стати ліка-
рем. Тож зичимо їй успіхів, на-
тхнення і наснаги втілити в 
життя всі задуми та досягти 
омріяної мети.

Юля ТИМКІВ.

Невдовзі - Новий рік, Різдво, 
Водохреща. Ці свята 
завжди супроводжувалися 

цікавими звичаями та обрядами. 
Щоб зробити приємне своїм близь-

ким і рідним, ще за кілька тижнів до свят-
кувань ми заглядаємо у  крамничку су-
венірів,  шукаємо щось оригі-
нальне. Хочеться вразити, 
і щоб запам’яталося на-
довго. Учням «Мистець-
кої студії подарунків» у 
Тернополі тепер прості-
ше  буде впоратися з цим 
завданням. Упродовж 
двох тижнів діти сум-
лінно вивчали різно-
манітні техніки виго-
товлення сувенірів. 
Зокрема, валяння, 
гончарство, декору-
вання, художня ліпка, 
розпис та ще багато 
цікавого. Кожен раз 
колекція поповнюва-
лась оригінальними 
виробами. 

Діти дуже старалися, уважно слухати 
поради майстрів. Комусь вдавалося кра-
ще ліплення, для когось валяння пере-
росло у хобі. Іграшки на ялинку, глиняні 
свистунці, сувеніри з шерсті, прикраси з 
полімерної глини, ароматичні подушеч-
ки, наповнені запашними травами, –  це 
все, і не тільки, тепер буде стояти під но-

ворічною ялинкою у затишних квар-
тирах тернополян. За бажанням учні 

могли залишити вироби для прода-
жу на зимовій ярмарці, однак таких 

виявилося небагато. Це і 
зрозуміло: найдорожче 

те, що зроблене влас-
норуч.

 На останньому 
занятті було по-
мітно хвилювання 
діток, адже у сту-
дії вони не лише 
розвивали свої 
здібності, а й зна-
йшли багато но-
вих друзів. Ціка-
ві ігри, перерви 
із смачними час-
туваннями збли-

зили та об’єднали 
усіх в дружну маленьку сім’ю. 
Головний організатор навчан-
ня «Молода Просвіта» нагоро-
дила учнів сертифікатами, що 
засвідчили успішне закінчення 
студії. 

Зараз триває другий набір, 
а тому усі охочі та цікаві поспі-
шайте! Ви ще маєте час зробити 
подарунки своїми руками.

Інна ДАНИЛКІВ.

Складати вірші 
почала швидше, 
ніж читати
Тернопільська школярка Тамара Воробець 

думає поетичними рядками
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ки чи дівчатка - телефонуйте, пишіть нам. Розповіді про незвичайних дітей можна також прочитати 
на сайті «Нашого ДНЯ» - www.nday.te.ua. Про них дізнається Україна і світ. 

***
Блакитна ласка маминих очей – 
Яке це щастя бачити їх зранку.
І аромат найкращого сніданку
У душу ронить теплий, тихий щем.
До школи йдем – дорога настанов,
Порад, повчань…
                   Як вічність та хвилина…
І береже весь день мене незмінна

Глибока й вірна мамина любов.
Тривожна ніч – горить моє чоло:
Хвороба десь підкралася підступно.
Лікує все і сотворяє чудо
Безсоння щирих маминих турбот.
Широкий світ, та де б я не ішла,
На перехрестях ранків і ночей 
Веде мене як талісман удачі
Блакитна ласка маминих очей

Пісня вербової 
сопілки

На вербовому листі – 
Усмішка гойдалась,
У вербовому гіллі – 
Журба заховалась,
У вербовій душі – 
Тихо серце тремтіло,
А у серці – любов 
Сонце-жаром горіла.
Ті листочки вербові – 
Цимбалами грали,
А гілки – наче скрипка
Журливо співали,
Серце – то сумувало,
То дзвінко сміялось,
Запалало б  вогнем!.. 
…Та згоріти боялось.
Як заграють цимбали – 
На серці усмішка,
А як скрипка затужить – 
Розплачеться нишком.
Так би з листям зірвалось
І в небо злетіло!..
…Та до гілки струною
Навік прикипіло.
А струна та – болюча,
Воює з любов’ю,
Серце тихо терпить, 
Заливається кров’ю.
І струні віддає
Найдорожчу усмішку.
А любов – затаїть.
І розплачеться…нишком.

  

Тамара Воробець
Я запитаю 

у тата про все
Я запитаю у тата про все:
як вальсує Земля у безодні,
підставляючи боки до Сонця,
зазираючи в Місяць,  немов у люстерко.
Тато мені розповість,
як ширяють блискучі комети,
заглядаючи оком цікавим
у мізерні земні телескопи.
Тато розкаже, як люди
з електрики чай «добували»,
коли ніч застала людство
всередині самого ковчегу.
Тато мене поведе
на сині стежки Гімалаїв,
де монахи ідуть за водою,
що тече із глибин Джомолунгми.
Тато розкаже, як діти у Спарті
спали на голім камінні…,
і поправить дбайливо перину,
щоби снам моїм  спалось м’якше…
…Про могутні закони  високих матерій,
Що керують цілими світами…
…Я запитаю у тата про все…
…………………………………….
І лише про любов запитаю  у мами.
 

Дев’ятирічний 
хлопчик читає 
лекції студентам  

Недавно  маленький  українець 
отримав  міжнародне  визнання  в  Італії

Найкращі подарунки -  зроблені власноруч
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УТ-1
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.55 Полiттеатр.
10.15 Без цензури.
10.40 Дитячий фестиваль “Янгол”.
11.30 Всеукраїнський конкурс-фестиваль 

“Зорянi мости”.
12.00,17.40,21.30 Дiловий свiт.
12.10 Шеф-кухар країни.
13.00 Хто в домi хазяїн?
13.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.45 Свiтло.
14.10 Право на захист.
14.30 Темний силует.
14.40 Вiкно до Америки.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Життя на рiвних.
15.55 Т/с “Фронт без флангiв”, 1 с.
17.15 Про головне.
17.35 Свiт спорту.
18.05 Агро-News.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.50 Сiльрада.
19.15 Фестиваль гумору “Умора”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Знак питання.
21.50 До 25-рiччя дуету “Свiтязь”. Концерт-

на програма.
00.10 Смiх з доставкою додому.

Êаíаë “1+1”
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
07.00,08.00,09.00,19.30,23.35 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
11.15 Драма “Висоцький. Дякую, що жи-

вий”.
15.40 “Росiйськi сiмейнi драми”.
16.45,04.30 “ТСН. Особливе”.
20.15 Т/с “Шерлок Холмс”.
22.15,04.55 “Грошi”.
23.50 Драма “У краю кровi та меду”. (2 

категорiя).

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 “Птах у клiтцi”, 1-3 с.
12.20 Т/с “Птах у клiтцi”, 4 с.
13.35 “Судовi справи”.
14.35 “Сiмейний суд”.
15.40 “Чекай на мене”.
18.00,04.40 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Пасiчник”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Майор полiцiї”.
22.25 Т/с “Кулiнар 2”.
00.30 Т/с “Картковий будиночок”.

ICTV
06.30 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Т/с “Лiтєйний”.
11.35,13.00 Т/с “Пiд зливою куль”.
12.45 Факти. День.
16.20 Х/ф “Бригада. Спадкоємець”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Лютий”.
22.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
23.30,03.20 Свобода слова.

ÑТБ
06.00,15.55 “Усе буде добре!”
07.45,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.05 “Таємницi Х-фактора. Без права на 

слабкiсть”.
10.05 Х/ф “Сонцеворот”.
12.40 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки про-

ти жiнок”.
14.55 “Звана вечеря 2”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10 “Куб 4”.
22.25 “Детектор брехнi 4”.
00.10 “Один за всiх”.

Íоâèé êаíаë
06.35,13.35 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,01.25 Погода.
09.00 Х/ф “Шопо-коп”.
10.50,18.00,22.00 Т/с “Воронiни”.
13.10,14.20 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.50 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
19.00,01.20 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Молодiжка”.
21.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Х/ф “Бумер”. (2 категорiя).
01.30 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 

категорiя).

5 êаíаë
15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,23.00,01.00 

Час новин.
15.35 Новини Київщини.
16.35 Машина часу.
17.35,00.35 В кабiнетах.
18.10,00.00,03.20,04.35 Мiсцевий час.
18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
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.

22.35,23.15,00.15,02.35,03.35 Бiзнес-час.
23.25 Crime News.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.15,05.35 Срiбний апельсин.
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”.
11.00 Х/ф “Любов iз пробiрки”.
13.10 Люблю! Чекаю!
14.10,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.
16.00,04.10 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.55 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Торохтiй”, 1 i 2 с.
22.00,03.40 Подiї дня.
23.20 Х/ф “Апокалiпсис”. (2 категорiя). 

Ê1
07.30 М/ф.
09.20 Х/ф “Перша донька”.
11.30 “Пороблено в Українi”.
13.10 “КВК”.
15.50 “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 “Залiзна людина 2”. (2 

категорiя).

ÍТÍ
05.25,19.00,21.40,02.40 “Свiдок”.
06.25 Х/ф “Потерпiлi претензiй не мають”.
08.00 “Агенти впливу”.
09.00 “Правда життя. Професiя тамада”.
09.40 “Легенди шансону”.
10.45 Т/с “Далекобiйники. Десять рокiв 

по тому”.
14.50 Т/с “Пандора”.
19.30 Т/с “У зонi ризику”.
22.00 Т/с “Згадати майбутнє”. (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 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня. Нова колекцiя.
16.00 Т/с “Брати”.
17.00 Т/с “Вiсiмдесятi”.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Два батька i два сина”.
22.10 Вiталька.
23.10 Дурнєв+1.
23.50 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Double Ять.

10.30,12.30,16.30,19.30 TBiNews.
11.00 Країна Боксерiв.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
12.20,15.30,19.50 Арт дозор.
12.25,15.35,19.45 Базар_IТ.
12.45 Ранковi курасани. Краще!
13.00 Aрт City.
13.30,16.00,03.00 Особлива думка.
17.00 Навколо свiту.
19.00 Спорт.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.
01.00,03.30 Музичний автомат.

Тоíiñ
06.30,08.30 “Свiт за тиждень”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Великi династiї: Строганови.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Поклик кровi.
12.45 “Будь у курсi!”
13.25 “Моднi iсторiї з Оксаною Новiцькою”.
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”.
16.20,00.00 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: Володимир 

Литвин, ч. 1.
20.00 Генерали.
21.35 Родове прокляття Надiї Кадишевої.
22.45 Братство бомби.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку”.
07.15 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Мала-

ховим.
08.15 “Жити здорово!”
09.30,02.55 “Модний вирок”.
10.40 “Iстина десь поряд”.
11.15 “Контрольна закупiвля”.
11.55 “У наш час”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Час обiдати!”
14.55 “Вони i ми”.
15.55 “Наодинцi зi всiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35,01.00 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Вiдлига”.
23.15 Нiчнi новини.
23.25 “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”.
17.30,01.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Розшук”, 1 i 2 с.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Бомбила. Продовження”, 15 

i 16 с.
23.30 Т/с “Захист Красiна”, 1 i 2 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.55 Т/с “Команда ЧЄ”.
09.00 Х/ф “Сорок”.
11.00 Т/с “Гончi 5”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Мiцний горiшок 4”. (2 категорiя).
00.30 Х/ф “Нова земля”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Драма “...А зорi тут тихi”. (12+).
08.40,14.40 Комедiя “Ведмiдь”.
09.30,15.30 Комедiя “Фонтан”. (18+).
17.30,23.30 Х/ф “Блокада. Лужський 

рубiж”. (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Дон Кiхот”. (6+).
21.30,03.30 Кiноповiсть “Удар! Ще удар!” 

(6+).

ªâроñïорò
09.30,12.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк 

Луїз (Канада). Супер-гiгант. Чоловiки.
10.00,12.30 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд 

(Швецiя). Переслiдування. Чоловiки.
10.30,13.00 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд 

(Швецiя). Переслiдування. Жiнки.
11.00,01.30 Стрибки на лижах. Кубок свiту. 

Куусамо (Фiнляндiя). HS-142.
13.30 Снукер. Чемпiонат Британiї. Йорк. 

День 2.
15.30,21.00 Снукер. Чемпiонат Британiї. 

Йорк. День 3.
19.15,00.30 Футбол. Бразилеманiя. Журнал.
19.30,00.45 Футбол. Євроголи. Журнал.
20.30 Тенiс. Матс-пойнт. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15,21.10 “АПЛ. Клуби”. “Лiверпуль”.
07.30 Чемпiонат Англiї. “Халл Сiтi” - 

“Лiверпуль”.
09.20 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - 

“Удiнезе”.
11.10 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” - “Ман. 

Юнайтед”.
13.15 Чемпiонат Iталiї. “Аталанта” - “Рома”.
15.10 Чемпiонат Iспанiї. “Гранада” - 

“Севiлья”.
17.05,05.10 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
18.10,06.00 “Тисяча i один гол”.
19.10 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
20.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
21.25 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
21.55 Чемпiонат Iталiї. “Лацiо” - “Наполi”. 

Пряма трансляцiя.
23.55 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” - “Ве-

рона”.

УТ-1
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40,15.30 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.25 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,17.35,21.30 Дiловий свiт.
12.15 Знак питання.
12.35,13.15,18.50 Погода.
12.40 Як це?
13.20 Рояль в кущах.
13.50 Х/ф “Майор Вихор”, 1 с.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
16.15 Т/с “Фронт без флангiв”, 2 с.
17.50 Останнє попередження.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.55 Футбол. Чемпiонат України. Прем`єр-

лiга. “Чорноморець” (Одеса) - “Шах-
тар” (Донецьк).

21.40 Вечiр пам`ятi Назарiя Яремчука, ч. 1.
23.50 Вiд першої особи.
00.10 Смiх з доставкою додому.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.45 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 “Шiсть кадрiв”.
09.40,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
11.35,20.15 Т/с “Шерлок Холмс”.
13.35,14.35,01.45 Т/с “Iсторiя льотчика”.
15.40 “Росiйськi сiмейнi драми”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.15 “Мiняю жiнку 8”.
00.00 Комедiя “Хлопчики з календаря”

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 “Майор полiцiї”.
11.10,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.25 “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”.
00.30 Т/с “Картковий будиночок”.

ICTV
06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.15,13.00 Анекдоти по-українськи.

10.25,14.35 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.05,22.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Лютий”.
23.25 Х/ф “Прямий контакт”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.05,15.55 “Усе буде добре!”
07.50,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.40 Х/ф “Нiколи не забуду тебе”.
11.45 Х/ф “Алiса назавжди”.
13.50 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Звана вечеря 2”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.25 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
23.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

Íоâèé êаíаë
06.35,13.45 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,01.25 Погода.
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”.
16.50 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
19.00,01.20 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Х/ф “Бумер 2”. (2 категорiя).
01.30 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.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
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.
15.35 Машина часу.
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.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.

10.00 Т/с “Торохтiй”, 1 i 2 с.
12.00 “Хай говорять. Любов ненавмис-

но нагряне”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.45 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Торохтiй”, 3 i 4 с.
22.00,04.15 Подiї дня.
00.15 Т/с “Мент у законi 6”, 7 i 8 с. (2 

категорiя). 

Ê1
07.30 М/ф.
10.05 Х/ф “Пригоди кулiнара”.
12.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий янгол”.
15.00,19.00 “Орел i решка”.
16.00,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “Хi та Ха”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Засуди мене”.
10.00 “До суду”.
11.50 Т/с “Детективи”.
12.55,19.30 Т/с “У зонi ризику”.
14.45,17.00 Т/с “Павутиння 6”.
16.45,19.00,21.40,02.35,04.05 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Згадати майбутнє”. (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 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня. Нова колекцiя.
16.00 Т/с “Брати”.
17.00,20.00 Т/с “Два батька i два сина”.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Моду народу.
22.10 Вiталька.
23.25 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
06.00,12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 

Сьогоднi.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Aрт City.
10.30,12.30,16.30,19.10 TBiNews.
11.00 Спорт.
11.30 Автомандри.
12.20,15.30 Арт дозор.
12.25,15.35,19.25 Базар_IТ.
12.45 Ранковi курасани. Краще!
13.00 Double Ять.
13.30,16.00,19.30,03.00 Особлива думка.

14.00 Знак оклику з А. Шевченко.
17.00 Навколо свiту.
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 Генерали.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Родове прокляття Надiї Кадишевої.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Ронiн”.
14.00,22.45 Братство бомби.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона: Володимир 

Литвин, ч. 2.
21.35 Мама вийшла замiж.
00.30 Т/с “Ескорт агентство”. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку”.
07.15 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
08.15 “Жити здорово!”
09.30,02.55 “Модний вирок”.
10.40 “Iстина десь поряд”.
11.15 “Контрольна закупiвля”.
11.55 “У наш час”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Час обiдати!”
14.55 “Вони i ми”.
15.55 “Наодинцi зi всiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35,01.00 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Вiдлига”.
22.50 “Вечiрнiй Ургант”.
23.25 Нiчнi новини.
23.35 “За один крок вiд Третьої свiтової”. 

Фiльм 2.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Кулiнарний двобiй”.
09.25 Росiйська начинка.
10.00 Т/с “Загарбники”, 5 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 “Розшук”, 3 i 4 с.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Бомбила. Продовження”, 17 

i 18 с.
23.30 Т/с “Захист Красiна”, 3 i 4 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.55 Т/с “Команда ЧЄ”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”, 1 с.
11.15 Х/ф “Iнспектор ДАI”.
13.00 “Змова ляльководiв. Бiси Росiї”.
14.00 “Змова ляльководiв”.
15.05 “Цiлком таємно: Краса вимагає 

жертв”.
16.05 Д/ф “З усiх знарядь”.
17.00 Х/ф “Детонатор”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Кiкбоксер”.
00.05 Х/ф “Експеримент “Карнозавр”. (2 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Х/ф “Блокада. Лужський 

рубiж”. (12+).
07.30,13.30 Х/ф “Дон Кiхот”. (6+).
09.30,15.30 Кiноповiсть “Удар! Ще удар!” 

(6+).
17.30,23.30 Х/ф “Блокада. Пулковський 

мередиан”. (12+).
18.50,00.50 Х/ф “Кiнь, скрипка... i трiшки 

нервово”. (12+).
19.30,01.30 Комедiя “Дон Сезар де Базан”.
21.55,03.55 Мелодрама “З коханими не 

розлучайтеся”. (12+).

ªâроñïорò
09 . 30 , 13 . 15 , 19 . 15 , 00 . 50  Футбол . 

Бразилеманiя. Журнал.
09.45,19.30 Оце так!
10.45 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд 

(Швецiя). Переслiдування. Чоловiки.
11.15 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд 

(Швецiя). Переслiдування. Жiнки.
11.45 Стрибки на лижах. Кубок свiту. Ку-

усамо (Фiнляндiя). HS-142.
13.30 Снукер. Чемпiонат Британiї. Йорк. 

День 3.
15.30,18.30,20.30,21.00,01.05 Снукер. 

Чемпiонат Британiї. Йорк. День 4.
00.00 GTA. Наступний рiвень. Автоспор-

тивний журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.10,15.00 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
08.10,16.00 Огляд матчiв чемпiонату 

Нiмеччини.
09.10,18.15,23.55 Чемпiонат Iталiї. “Лацiо” 

- “Наполi”.
11.00,20.05,03.25 Чемпiонат Iталiї . 

“Фiорентiна” - “Верона”.
12.45 “АПЛ. Клуби”. “Лiверпуль”.
13.10 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
14.00 “Тисяча i один гол”.
17.00 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
21.55 Чемпiонат Англiї. “Крiстал Пелас” - 

“Вест Хем”. Пряма трансляцiя.

Поíåдіëоê

Âіâòороê

2 грудня

3 грудня
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УТ-1
08.45 Кориснi 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.
10.15 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.15 Не вiр худому кухарю.
11.40 Книга.ua.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.40,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Дорослi iгри.
13.25 Контрольна робота.
13.45 Х/ф “Майор Вихор”, 2 с.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Крок до зiрок.
16.25 Т/с “Фронт за лiнiєю фронту”, 1 с.
17.45 Свiт спорту.
17.55 Про головне.
18.55 Фiнансова перспектива.
19.15 Фестиваль гумору “Умора”.
20.50 Мегалот.
21.40 Вечiр пам`ятi Назарiя Яремчука, ч. 2.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
00.10 Смiх з доставкою додому.

Êаíаë “1+1”
06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.35 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 “Шiсть кадрiв”.
09.35,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
11.35,20.15 Т/с “Шерлок Холмс”.
13.35,14.35,01.55 Т/с “Iсторiя льотчика”.
15.40 “Росiйськi сiмейнi драми”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.15,04.50 “Українськi сенсацiї. Боже 

вiльнi”.
23.50 “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 “Майор полiцiї”.
11.10,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.25 “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”.
00.30 Т/с “Картковий будиночок”.

ICTV
06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Нетаємнi матерiали.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.

10.15,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,14.40 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.15,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Лютий”.
23.20 Х/ф “В`язень”. (2 категорiя).
01.15 Стоп-10.

ÑТБ
06.30,15.55 “Усе буде добре!”
08.10,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.50 “Зiркове життя. Поверненнi до жит-

тя”.
10.50 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
13.50 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Звана вечеря 2”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “МайстерШеф 3”.
01.30 Х/ф “Мiчман Панiн”.

Íоâèé êаíаë
06.35,13.45 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,00.45 Погода.
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”.
16.50 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
19.00,00.40 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Х/ф “Антибумер”. (2 категорiя).
00.50 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 

категорiя).

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,1

4.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,23
.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.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0

1.35,05.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
15.35 Дорогi депутати.
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»
06.00 Т/с “Адвокат”.
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 “Торохтiй”, 3 i 4 с.
12.00 “Хай говорять. Лолiта: Усе, що зали-

шиться пiсля мене”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.45 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Торохтiй”, 5 i 6 с.
22.00,04.15 Подiї дня.
00.15 Т/с “Мент у законi 6”, 9 i 10 с. (2 

категорiя). 

Ê1
07.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий янгол”.
15.00,19.00 “Орел i решка”.
16.00,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “Хi та Ха”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
06.40 Х/ф “Час “Зеро”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Засуди мене”.
10.00 “До суду”.
11.50 Т/с “Детективи”.
12.55,19.30 Т/с “У зонi ризику”.
14.45,17.00 Т/с “Павутиння 6”.
16.45,19.00,21.40,02.35,03.50 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Згадати майбутнє”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Закон i порядок”. (2 категорiя).
01.00 Т/с “NCIS: Лос-Анджелес”. (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 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня. Нова колекцiя.
16.00 Т/с “Брати”.
17.00,20.00 Т/с “Два батька i два сина”.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Моду народу.
22.10 Вiталька.
23.25 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
06.00,12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 

Сьогоднi.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Приватнi новини.
10.30,12.30,16.30,19.10 TBiNews.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.20,15.30 Арт дозор.
12.25,15.35,19.25 Базар_IТ.
12.45 Ранковi курасани. Краще!
13.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.

13.30,16.00,19.30,03.00 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 Генерали.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Мама вийшла замiж.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 Братство бомби.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Д. Гордона: Володимир 

Литвин, ч. 3.
21.35 Вижити всупереч.
00.30 Т/с “Ескорт агентство”. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку”.
07.15 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
08.15 “Жити здорово!”
09.30,02.55 “Модний вирок”.
10.40 “Iстина десь поряд”.
11.15 “Контрольна закупiвля”.
11.55 “У наш час”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Час обiдати!”
14.55 “Вони i ми”.
15.55 “Наодинцi зi всiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35,01.00 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Вiдлига”.
22.50 “Вечiрнiй Ургант”.
23.25 Нiчнi новини.
23.35 “Полiтика”

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Квартирне питання.
09.30 “Поїдемо, поїмо!”
10.00 Т/с “Загарбники”, 6 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 “Розшук”, 5 i 6 с.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Бомбила. Продовження”, 19 

i 20 с.
23.30 Т/с “Захист Красiна”, 5 i 6 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.55 Т/с “Команда ЧЄ”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”, 2 с.
11.10 “К-141”.
11.45,22.00 Догравання матчу ЧУ 12 Туру. 

Днiпро - Металiст.
14.00 “Змова ляльководiв. Шпигуни iз 

сузiр`я Орiон”.
15.05 “Цiлком таємно: Iндустрiя обману”.
16.05 Д/ф “З усiх знарядь”.
17.00 Х/ф “Кiкбоксер”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.25 “ДжеДАI”.
00.05 Х/ф “Людина-комар”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Х/ф “Блокада. Пулковський 

мередиан”. (12+).
06.50,12.50 Х/ф “Кiнь, скрипка... i трiшки 

нервово”. (12+).
07.30,13.30 Комедiя “Дон Сезар де Базан”.
09.55,15.55 Мелодрама “З коханими не 

розлучайтеся”. (12+).
17.30,23.30 Х/ф “Блокада. Ленiнградський 

метроном”. (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Рокiровка в довгий 

бiк”. (6+).
21.30,03.30 Мелодрама “Молода дружи-

на”. (6+).

ªâроñïорò
09.30 GTA. Наступний рiвень. Автоспор-

тивний журнал.
09.45,14.00 Снукер. Чемпiонат Британiї. 

Йорк. День 4.
11.45,00.00 Тенiс. Матс-пойнт. Журнал.
12.15,00.45 Оце так!
13.15,19.15,00.30 Футбол. Бразилеманiя. 

Журнал.
13.30 Автоспорт. World Endurance Series. 

Бахрейн. Огляд етапу.
15.30,18.30,21.00,01.45 Снукер. Чемпiонат 

Британiї. Йорк. 1/8 фiналу.
19.30,20.50 Вибране по середах. Журнал.
19.35 Кiнний спорт. Кубок свiту. Стокгольм.
20.35 Новини кiнного спорту.
20.40 Новини гольфу.
20.45 Новини вiтрильного спорту.
20.55 Спорт i Ко. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15,20.30 “АПЛ. Клуби”. “Вест Хем”.
07.30 Чемпiонат Iталiї. “Лацiо” - “Наполi”.
09.20 Чемпiонат Iспанi ї .  “Реал” - 

“Вальядолiд”.
11.10,18.10 Чемпiонат Англiї. “Крiстал Пе-

лас” - “Вест Хем”.
13.15 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
14.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Шальке” - 

“Штутгарт”.
16.05 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” - “Ве-

рона”.
20.00 “Futbol Mundial”.
20.45 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед” - 

“Евертон”. Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” - 

“Норвiч”.

УТ-1
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40,15.25 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.25 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Д/ф “Голоси часiв. Микола Амосов”.
12.55 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
13.40 Х/ф “Майор Вихор”, 3 с.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
16.10 Українська пiсня.
16.50 Т/с “Фронт за лiнiєю фронту”, 2 с.
19.00 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.40 Фестиваль пiснi в Коблево.
21.40 “Надвечiр`я”. 25 рокiв.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.50 Вiд першої особи.
00.10 Смiх з доставкою додому.

Êаíаë “1+1”
06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,23.35 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 “Шiсть кадрiв”.
09.40,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
11.35,20.15 Т/с “Шерлок Холмс”.
13.35,14.35,01.35 Т/с “Iсторiя льотчика”.
15.40 “Росiйськi сiмейнi драми”.
16.45,03.05 “ТСН. Особливе”.
19.30 “Телевiзiйна Служба Новин”.
22.15,05.00 “Iлюзiя безпеки. Згущенка 

на олiї”.

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 “Майор полiцiї”.
11.05,12.20,03.30 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л. Каневським”.
13.25 “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”.
00.30 Т/с “Картковий будиночок”.

ICTV
06.30 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.15,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,14.40 Т/с “Лiтєйний”.

12.45 Факти. День.
13.15,22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Лютий”.
23.25 Х/ф “Притулок”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.30,15.55 “Усе буде добре!”
08.15,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.55 Х/ф “КостяНiка. Час лiта”.
12.00 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
13.50 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Звана вечеря 2”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Зваженi i щасливi 3”.
01.15 Х/ф “Любов зла”.

Íоâèé êаíаë
06.35,13.45 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,01.00 Погода.
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”.
16.50 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
19.00,00.55 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Х/ф “На грi”. (2 категорiя).
01.05 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.

07.15,08.15,19.45,22.45,23.35,03.15,06.15 
Тема/Хронiка дня.

07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
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»
06.00 Т/с “Адвокат”.
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 “Торохтiй”, 5 i 6 с.
12.00 “Хай говорять. Вiра Вiра”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.45 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Торохтiй”, 7 i 8 с.
22.00,03.50,04.15 Подiї дня.
00.15 Т/с “Мент у законi 6”, 11 i 12 с. (2 

категорiя). 

Ê1
07.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий янгол”.
15.00,19.00 “Орел i решка”.
16.00,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “Хi та Ха”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Засуди мене”.
10.00 “До суду”.
11.50 Т/с “Детективи”.
12.55,19.30 Т/с “У зонi ризику”.
16.45,19.00,21.40,02.40,03.55 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Згадати майбутнє”. (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 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня. Нова колекцiя.
16.00 Т/с “Брати”.
17.00,20.00 Т/с “Два батька i два сина”.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Моду народу.
22.10 Вiталька.
23.25 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
06.00,12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 

Сьогоднi.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 ЖИВЯком.
10.30,12.30,16.30,19.10 TBiNews.
11.00 Дев`ять мiсяцiв.
12.20,15.30 Арт дозор.
12.25,15.35,19.25 Базар_IТ.
12.45 Ранковi курасани. Краще!
13.00 Приватнi новини.
13.30,16.00,19.30,03.00 Особлива думка.
14.00 Homo sapiens.
17.00 Навколо свiту.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.

22.00,02.00 Стоп-кадр.
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 Генерали.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Вижити всупереч.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.15 “Щоденник для батькiв”.
14.00,22.45 Братство бомби.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона: Євгенiй Ке-

меровський, ч. 1.
21.35 Володимир Шаїнський. Прилетить 

раптом чарiвник.
00.30 Т/с “Ескорт агентство”. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку”.
07.15 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
08.15 “Жити здорово!”
09.30,02.55 “Модний вирок”.
10.40 “Iстина десь поряд”.
11.15 “Контрольна закупiвля”.
11.55 “У наш час”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Час обiдати!”
14.55 “Вони i ми”.
15.55 “Наодинцi зi всiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35,01.00 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Вiдлига”.
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 “Загарбники”, 7 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 “Розшук”, 7 i 8 с.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Бомбила. Продовження”, 21 

i 22 с.
23.35 Т/с “Захист Красiна”, 7 i 8 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.55 Т/с “Команда ЧЄ”.
09.00 “Нове Шалене вiдео по-українськи”.
09.25 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”, 3 с.
11.05 Х/ф “Даурiя”, ч. 1.
13.00 “Змова ляльководiв. Битва за життя”.
14.00 “Змова ляльководiв”.
15.00 “Цiлком таємно: Чорнi копателi”.
15.55 Д/ф “Спiраль - виток, який не 

вiдбувся”.
16.50 Х/ф “Небесний форсаж”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 “ДжеДАI”.
21.40 Баскетбол. “Євролiга”. Партизан 

(Сербiя) - Будiвельник (Україна).
23.45 Х/ф “Пiранья”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Х/ф “Блокада. Ленiнградський 

метроном”. (12+).
07.30,13.30 Х/ф “Рокiровка в довгий 

бiк”. (6+).
09.30,15.30 Мелодрама “Молода дружи-

на”. (6+).
17.30,23.30 Х/ф “Блокада. Операцiя 

“Iскра”. (12+).
18.45,00.45 Комедiя “Водяний”. (6+).
19.30,01.30 Детектив “Досьє людини в 

“Мерседесi”. (12+).
21.45,03.45 Мелодрама “Ася”. (6+).

ªâроñïорò
09.30 Снукер. Чемпiонат Британiї. Йорк. 

1/8 фiналу.
11.00,18.30,18.45,01.00,01.15 Футбол. 

Бразилеманiя. Журнал.
11.15 Фiгурне катання. Гран-прi. Японiя. 

Чоловiки. Коротка програма.
12.30 Фiгурне катання. Гран-прi. Японiя. 

Жiнки. Коротка програма.
13.45 Стрибки на лижах. Кубок свiту. Ку-

усамо (Фiнляндiя). HS-142.
15.00,18.00,21.00,01.30 Снукер. Чемпiонат 

Британiї. Йорк. 1/4 фiналу.
19.00 Футбол. ЧЄ серед гравцiв до 17 

рокiв. Жiнки. 1/2 фiналу.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15,15.05,04.40 Чемпiонат Англiї. “Ман. 

Юнайтед” - “Евертон”.
09.05,21.30 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” 

- “Норвiч”.
10.55,23.20 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” 

- “Халл Сiтi”.
12.45 “АПЛ. Клуби”. “Вест Хем”.
13.15,01.05 Чемпiонат Англiї. “Сандер-

ленд” - “Челсi”.
17.00 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
18.10,02.55 Чемпiонат Англiї. “Фулхем” - 

“Тоттенхем”.
20.00 “Англiйський акцент”.
21.00,06.30 “Свiт англiйської Прем`єр-

лiги”.

Ñåрåда

Чåòâåр

4 грудня

5 грудня
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УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Офiцiйна хронiка.
09.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.25 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,17.30 Новини.
12.10,17.05,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт (жiнки).
14.05 “Вiра. Надiя. Любов”.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт 

(чоловiки).
17.00 Свiт спорту.
17.20 Фiнансова перспектива.
18.00 Жеребкування фiнального етапу Куб-

ка свiту ФIФА-2014.
19.40 Концертна програма “Музика нас 

з`єднала”.
21.40 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.45 Вiд першої особи.
00.10 Смiх з доставкою додому.

Êаíаë “1+1”
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30 “ТСН”.
06.05 “Тачки 2”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 “Шiсть кадрiв”.
09.40,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
11.35 Т/с “Шерлок Холмс”.
13.35,14.35,02.20 Т/с “Iсторiя льотчика”.
15.40,03.50 “Росiйськi сiмейнi драми”.
16.45,04.40 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
22.15 “Супергерої”.
23.20,05.05 “Телетрiумф 2013”.

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 “Майор полiцiї”.
11.10,12.20,04.10 Д/с “Слiдство вели...” з 

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

ICTV
06.30 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.15,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,14.35 Т/с “Лiтєйний”.

12.45 Факти. День.
13.10,22.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.00 Машина часу.
23.25 Максимум в Українi.
23.50 Х/ф “Блекджек”. (2 категорiя).

ÑТБ
07.20,16.00 Х/ф “Я не повернуся”.
15.00 “Звана вечеря 2”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Танцюють всi! 6”.
22.40 “Танцюють всi! 6”. Пiдсумки голо-

сування”.
23.35 “Куб 4”.
01.10 Х/ф “Кохана жiнка механiка Гав-

рилова”.
02.30 Нiчний ефiр.

Íоâèé êаíаë
06.15,13.25 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35,13.45 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,01.00 Погода.
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.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.55 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
19.00,00.55 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Х/ф “На грi 2. Новий рiвень”. (2 

категорiя).
01.05 Т/с “Щоденники вампiра”. (2 

категорiя).

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,1

4.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,01
.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.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
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»
06.00 Т/с “Адвокат”.
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30,15.25 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20,21.00,22.30 Т/с “Слiд”.

10.00 Т/с “Торохтiй”, 7 i 8 с.
12.00 “Хай говорять. Злочин i кара Олексiя 

Кабанова”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.00 “Говорить Україна”.
22.00,03.30 Подiї дня.
00.15 Т/с “Мент у законi 6”, 13 i 14 с. (2 

категорiя). 

Ê1
07.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий янгол”.
15.00,19.00 “Орел i решка”.
16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,22.45 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
20.00 “КВК”.
23.45 “Хi та Ха”.

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
11.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 2”.
12.35 Т/с “У зонi ризику”.
16.45,19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Оперативна розробка 2”.
21.30 Х/ф “В останню мить”.
23.20 “Концерт для справжнiх чоловiкiв”.

ТÅТ
07.00 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 Єралаш.
09.55 Країна У.
11.00,00.30 Одна за всiх.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня. Нова колекцiя.
16.00 Т/с “Брати”.
17.00 Моду народу.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Iкона стилю.
20.15 Х/ф “Персi Джексон та викрадач 

блискавок”. (2 категорiя).
22.55 Вiталька.
23.25 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
06.00,12.00,15.00,18.00,21.00 Сьогоднi.
07.00,12.45 Ранковi курасани. Краще!
10.00 Автомандри.
10.30,12.30,16.30,19.30 TBiNews.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.20,15.30,19.50 Арт дозор.
12.25,15.35,19.45 Базар_IТ.
13.00 ЖИВЯком.
13.30,16.00,03.00 Особлива думка.
14.00,00.00 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”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.

09.00,20.00 Генерали.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Володимир Шаїнський. Прилетить 

раптом чарiвник.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
13.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 Братство бомби.
15.15,21.20 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.25 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Д. Гордона: Євгенiй Кеме-

ровський, ч. 2.
21.35 Людмила Максакова. Дама з ха-

рактером.
00.30,01.50 Т/с “Ескорт агентство”. (3 

категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,11.00,14.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку”.
07.15 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
08.15 “Жити здорово!”
09.30 “Модний вирок”.
10.40 “Iстина десь поряд”.
11.15 “Контрольна закупiвля”.
11.55 “У наш час”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Час обiдати!”
14.55 “Вони i ми”.
15.55 “Чекай на мене”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35 “Людина i закон”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Унiверсальний артист”.
22.30 “Вечiрнiй Ургант”.
23.30 Х/ф “Iнтердiвчинка”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Очна ставка”.
09.25 Рятувальники.
10.00 Т/с “Загарбники”, 8 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 “Шокова терапiя”.
21.30 Т/с “Бомбила. Продовження”, 23 

i 24 с.
23.20 “Життя як пiсня: “Непара”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.55 Т/с “Команда ЧЄ”.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”, 4 с.
11.10 Х/ф “Даурiя”, ч. 2.
13.05 “Нове Шалене вiдео по-українськи”.
16.00 “Облом UA. Новий сезон”.
18.00 Х/ф “Козак”.
20.00 “Королi рингу”. Всесвiтня серiя 

боксу (WSB). Українськi отамани - 
Argentina Condors.

23.00 “Королi рингу”.
00.00 Х/ф “Гоблiн”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Х/ф “Блокада. Операцiя 

“Iскра”. (12+).
06.45,12.45 Комедiя “Водяний”. (6+).
07.30,13.30 Детектив “Досьє людини в 

“Мерседесi”. (12+).
09.45,15.45 Мелодрама “Ася”. (6+).
17.30,23.30 Детектив “Довга, довга спра-

ва...” (6+).
19.30,01.30 Муз. фiльм “Весела хронiка не-

безпечної подорожi”. (6+).
21.30,03.30 Драма “Одного разу збрехав-

ши...” (12+).

ªâроñïорò
09.30 Спорт i Ко. Журнал.
09.35 Снукер. Чемпiонат Британiї. Йорк. 

1/4 фiналу.
10 . 15 , 10 . 30 , 00 . 30 , 01 . 45  Футбол . 

Бразилеманiя. Журнал.
10.45 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд 

(Швецiя). Переслiдування. Жiнки.
11.15 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен 

(Австрiя). Спринт. Жiнки.
12.45 Стрибки на лижах. Кубок свiту. Куу-

само (Фiнляндiя). HS-142.
13.30 Фiгурне катання. Гран-прi. Японiя. 

Чоловiки. Довiльна програма.
14.30,18.00 Бiатлон. Кубок свiту . 

Хохфiльцен (Австрiя). Спринт. 
Чоловiки.

15.45 Стрибки на лижах. Кубок свiту. 
Лiллехамер (Норвегiя). HS-100. 
Змiшаний командний старт.

17 . 45 , 19 . 00 , 22 . 45 , 01 . 50  Ск i - п а с . 
Гiрськолижний журнал.

19.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер Крик 
(США). Супер-гiгант. Чоловiки.

21.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк Луїз 
(Канада). Швидкiсний спуск. Жiнки.

23.00 Кiнний спорт. Європейський мастерс. 
Париж (Францiя).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15,18.15 “Англiйський акцент”.
08.15 Чемпiонат Англiї. “Крiстал Пелас” - 

“Вест Хем”.
10.10 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” - 

“Норвiч”.
12.00 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
13.15 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
13.45 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - “Халл 

Сiтi”.
15.35 Чемпiонат Англiї. “Сандерленд” - 

“Челсi”.
17.30 “Futbol Mundial”.
19.20 Чемпiонат Iталiї. Preview.
19.50 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
20.25,06.30 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
20.55 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Нюрнберг” - 

“Майнц”. Пряма трансляцiя.
23.25 Чемпiонат Iталiї. “Болонья” - “Ювен-

тус”.

УТ-1
08.30 Панянка та кулiнар.
09.05 Життя на рiвних.
09.25 Армiя.
09.35 Православний вiсник.
10.15 Моменти життя.
11.15 Х/ф “А життя триває...”
12.50 Театральнi сезони.
13.45 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета (жiнки).
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета 

(чоловiки).
17.00 В гостях у Д. Гордона.
18.00 Український акцент.
18.20 Золотий гусак.
18.55 Фестиваль гумору “Умора”.
20.35 Слово регiонам.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
23.10 Гранд-шоу М. Поплавського “Прирече-

ний на любов”.

Êаíаë “1+1”
06.30 Х/ф “Русалонька”.
08.15,19.30 “ТСН”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 “Свiтське життя”.
11.10 “Чотири весiлля”.
12.45 “Моя сповiдь”. “Фiлiпп Кiркоров”.
14.00 “Мiняю жiнку 8”.
15.30 “Машинi казки”.
15.40 М/ф “Маша i ведмiдь”.
16.20 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
20.00 Мелодрама “Я тебе нiкому не вiддам”. 

(2 категорiя).

Iíòåр
06.15 “Шустер Live”.
09.30 “Усе для мами”.
10.00 Д/ф “Муслiм Магомаєв. Серце на 

снiгу”.
11.10 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi”.
13.10 Х/ф “Пророцтво”.
15.10 “Юрмала”.
18.00 Т/с “Опiвднi на пристанi”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Опiвднi на пристанi”, 3 i 4 с.
22.30 “Велика Рiзниця по-українськи”.
23.30 Х/ф “Не вкради”. (2 категорiя).

ICTV
06.50,01.55 Х/ф “Людина президента”.
08.40 Зiрка YouTube.
09.50 Дача.
10.20 Квартирне питання.
11.20 За кермом.
11.55 ПуТЕвая країна.
12.15,20.00 Т/с “Лютий”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
22.00 Х/ф “Ми з майбутнього 2”.

ÑТБ
06.55 “Караоке на Майданi”.
07.50 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.10 “Танцюють всi! 6”.
14.10 “Зваженi i щасливi 3”.
19.00 “Х-фактор 4”.
21.20 “Таємницi Х-фактора. Вiд долi не 

пiдеш”.
22.35 “Х-фактор 4 Пiдсумки голосування”.
23.55 “Детектор брехнi 4”.

Íоâèé êаíаë
07.45 Знайти крайнього.
09.00 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
11.00 Уральськi пельменi.
12.05 Шурочка.
13.05 Рудi.
14.05 Дорослi, як дiти.
15.05 Уже який день.
16.10 Про що говорять тварини.
17.35 Т/с “Воронiни”.
18.00 М/ф “Iван Царевич i Сiрий Вовк”.
19.50 Х/ф “Гаррi Поттер i напiвкровний 

Принц”.
22.50 Х/ф “Примарний вершник 2”. (2 

категорiя).

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.

00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00
,21.00,23.00,01.00,02.00,04.00,05.00,0
6.00 Час новин.

07.20,08.25,22.25,23.20,00.15,03.35 Бiзнес-
час.

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.
22.35 Майстер-клас iз Наталкою Фiцич.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.10 Х/ф “Джунiор”.
09.20 Т/с “Iнтерни”, 113 с.
10.00 Т/с “Iнтерни”, 179 i 180 с.
11.00 1 за 100 годин.
12.00 Т/с “Адвокат”.
15.00 Х/ф “Остання справа Казанови”.

17.00,19.20 Т/с “Берег надiї”.
21.30 Х/ф “Буду вiрною дружиною”.

Ê1
07.30,10.20 М/ф.
09.00 М/с “Казки Ганса Хрiстiана Андер-

сена”.
11.20 М/ф “Синдбад: Легенда Семи Морiв”.
12.50 Х/ф “Джек Фрост. Снiговик”.
14.50 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
18.40 “Велика рiзниця”.
19.40 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Божевiльний спецназ”. (2 

категорiя).

ÍТÍ
08.15 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
10.25 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 2”.
11.30 “Речовий доказ”. Лiсовий перевертень.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.30 “Правда життя. Професiя сантехнiк”.
14.00 “Легенди шансону”.
15.00 Х/ф “Оперативна розробка 2”.
17.05 Х/ф “В останню мить”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 6”.
23.00 “Втеча. Реальнi iсторiї”. Приречений 

на самотнiсть.
23.30 Х/ф “Паранормальне явище 3”. (2 

категорiя).

ТÅТ
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 М/ф “Астерiкс i Клеопатра”.
12.05 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
16.00 М/ф “Хортон”.
17.55 Х/ф “Персi Джексон та викрадач блис-

кавок”. (2 категорiя).
20.35 Т/с “Два батька i два сина”.
22.05 Х/ф “Дуже страшне кiно 4”. (2 

категорiя).
23.50 Х/ф “Крик 4”. (3 категорiя).

ТÂi
07.00,02.40 Музичний автомат.
08.00 Навколо свiту.
09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе. 

1960р. Секретар обкому Олексiй 
Ларiонов.

10.00,17.00,21.00 TBiNews.
10.15,17.10 Базар_IТ.
10.30,19.30 Приватнi новини.
11.00 Дев`ять мiсяцiв.
12.00 Країна Боксерiв.
13.00 Homo sapiens.
14.00 Знак оклику з А. Шевченко.
15.00 Стоп-кадр.
17.30 Автомандри.
18.00 ЖИВЯком.
18.30 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
19.00 Double Ять.
20.00 Зелена лампа.
21.30 Спорт.

22.00,04.30 Музика для дорослих.
23.00 Х/ф “Уся президентська рать”.

Тоíiñ
07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Генерали.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Чорна троянда - емблема печалi, 

червона троянда - емблема любовi”.
14.35 За сiм морiв.
15.00 Братство бомби.
16.15,23.20 Д/с “Бебi-бум у зоопарку”.
16.50,05.25 “Ронiн”.
17.35 “Щоденник для батькiв”.
18.15,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,05.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
19.00 Великi династiї. Пушкiни.
20.05 Володимир Етуш. “Усе, що нажито не-

посильною працею”.
21.15 Х/ф “Серця чоловiкiв”. (2 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
05.00,09.00,11.00 Новини.
05.10 Х/ф “Хто, якщо не ми”.
06.35 “Грай, гармонь улюблена!”
07.20 “Смiшарики. Новi пригоди”.
07.50 “Розумницi i розумники”.
08.40 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Тетяна Шмига. Дитя веселостi i мрiї”.
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.25 “Льодовиковий перiод”.
15.45 “Битви за спадок”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.15 “Весiльний переполох”.
18.05 “Вгадай мелодiю”.
18.40 “Хвилина слави. Дорога на Олiмп!”
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.10 “Що? Де? Коли?”
23.30 “Встигнути до опiвночi”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00 Сьогоднi.
06.20 Огляд.
06.55 Головна дорога.
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 Т/с “Глухар. Повернення”. “Гаєчка”. 

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

менєвим.
17.50 “Новi росiяни сенсацiї”.
18.45 Ти не повiриш!
19.40 “Острiв”.
21.10 Т/с “Знаки долi 3”. “Не чiпай це”. 

“Свiй - чужий”.
23.00 “ДНК”.
23.55 “Промiнь Свiтла”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Д/ф “Елiта ВДВ”.
09.00 Х/ф “Дикий табун”.

11.00 Т/с “Гончi 5”.
19.00 Х/ф “Козак”.
21.00 Х/ф “Термiнатор 2”.
00.10 Х/ф “Не бiйся темряви”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Детектив “Довга, довга спра-

ва...” (6+).
07.30,13.30 Муз. фiльм “Весела хронiка не-

безпечної подорожi”. (6+).
09.30,15.30 Драма “Одного разу збрехав-

ши...” (12+).
17.30,23.30 Драма “...Та iншi офiцiйнi осо-

би”. (6+).
19.05 “Плюс кiно”. (12+).
19.35,01.30 Х/ф “Старший син”.
21.55,03.50 Детектив “Петрiвка, 38”. (12+).

ªâроñïорò
09.30 Футбол. Бразилеманiя. Журнал.
09.35 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен 

(Австрiя). Спринт. Жiнки.
09.45 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 

Лiллехамер (Норвегiя). HS-100.
10.45 Лижнi перегони. Кубок свiту. 

Лiллехамер (Норвегiя). Жiнки. 10 км. 
Класика.

12.15,17.00 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен 
(Австрiя). Естафета. Жiнки.

14.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. 
Лiллехамер (Норвегiя). Чоловiки. 15 
км. Класика.

15.30 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен 
(Австрiя). Естафета. Чоловiки.

17.45,22.45 Стрибки на лижах. Кубок 
свiту. Лiллехамер (Норвегiя). HS-138. 
Чоловiки.

19.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер Крик 
(США). Швидкiсний спуск. Чоловiки.

21.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк Луїз 
(Канада). Швидкiсний спуск. Жiнки.

23.00 Кiнний спорт. Європейський мастерс. 
Париж (Францiя).

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 Iталiї. “Болонья” - “Ювен-

тус”.
10.30 2 Бундеслiга. “Ерцгебiрге” - “Санкт-

Паулi”.
12.20 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
13.00 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед” - 

“Ньюкасл”. Пряма трансляцiя.
16.40 Чемпiонат Англiї. “Саутгемптон” - “Ман. 

Сiтi”. Пряма трансляцiя. У перервi 
- Новини.

17.55 Чемпiонат Англiї. “Саутгемптон” - “Ман. 
Сiтi”. Пряма трансляцiя.

18.55 Чемпiонат Iталiї. “Лiворно” - “Мiлан”. 
Пряма трансляцiя.

20.55 “Futbol Mundial”.
21.25 “АПЛ. Клуби”. “Лiверпуль”.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Наполi” - “Удiнезе”. 

Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” (Мен.) 

- “Шальке”.

П’яòíèця

Ñóáоòа

6 грудня

7 грудня
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УТ-1
06.40 Моя земля - моє право.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.00 Шеф-кухар країни.
09.50 Околиця.
10.15 Ближче до народу.
10.45 Як Ваше здоров`я?
11.35 Крок до зiрок.
12.30 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування 

(жiнки).
13.20 Караоке для дорослих.
14.20 Погода.
14.25 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування 

(чоловiки).
15.30 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
15.55 Маю честь запросити.
16.40 Золотий гусак.
17.05 Д/ф “Амосов. 100 рокiв”.
17.55 Дiловий свiт. Тиждень.
18.30 Концертна програма “Приречений на 

любов”.
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.
23.35 “Дружина”

Êаíаë “1+1”
06.05 Драма “Олiвер Твiст”.
07.50 М/ф.
08.25 “ТСН”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00,03.25 “Смакуємо”.
10.40 Комедiя “Сусiди”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Битва хорiв”.
22.15 “Свiтське життя”.
23.20 “Що? Де? Коли? 2”.

Iíòåр
07.15 “Юрмала”.
09.25 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Орел i Решка. Назад в СРСР”.
11.00 “Зимова кухня”.
12.00 Х/ф “Я його злiпила”.
14.05 Т/с “Один єдиний i назавжди”, 1-4 с.
18.00 “Одна сiм`я”.
20.00,02.20 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Таїланд”, 1-4 с.

ICTV
07.05 Квартирне питання.
08.00 Анекдоти по-українськи.
08.20 Дача.
09.00 Х/ф “Людина президента. Пiд за-

грозою”.
11.00 Козирне життя.
11.45 Так$i.
12.10,19.55 Наша Russia.
12.25 Машина часу.
14.25 Х/ф “Пiдсадний”.
16.45 Х/ф “Ми з майбутнього 2”.
18.45 Факти тижня.

20.25 ПуТЕвая країна.
20.50 Т/с “Мiсце зустрiчi змiнити не можна”.

ÑТБ
06.25 “Їмо вдома”.
07.15,11.00 “МайстерШеф 3”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.00 “Караоке на Майданi”.
15.00 “Х-фактор 4”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки про-

ти жiнок”.
21.15 “Один за всiх”.
22.30 Х/ф “Роза прощальних вiтрiв”.

Íоâèé êаíаë
07.45 Церква Христова.
08.00 М/ф “Ку! Кiн-дза-дза”.
09.50 Пойа, якщо зможеш.
11.35 Божевiльний автостоп.
12.20 Х/ф “Гаррi Поттер i напiвкровний 

Принц”.
15.20 М/ф “Iван Царевич i Сiрий Вовк”.
17.10 Т/с “Кухня”.
19.30 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
21.20 Х/ф “Джон Картер”.

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14

.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.0
0,23.00,02.00,04.00,06.00 Час новин.

07.10,08.15,18.45,23.50,00.20,06.20 Час 
спорту.

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.
17.10 Палата.
17.35 Новини Київщини.
20.35 Дорогi депутати.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки тижня з Ла-

рисою 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»
07.00 Х/ф “Остання справа Казанови”.
09.00 Свiт на смак.
10.00,11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Х/ф “Буду вiрною дружиною”.
16.15 Т/с “Iнтерни”, 16 с.
17.00 Т/с “Iнтерни”, 17 i 18 с.
18.00 Т/с “Iнтерни”, 19 i 20 с.
19.00,03.10 Подiї тижня.
20.00 Як двi краплi.
23.30 Великий футбол. 

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.00 Х/ф “Джек Фрост. Снiговик”.
12.15 М/ф “Синдбад: Легенда Семи Морiв”.
13.45 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.20 “КВК”.
17.50 “Вечiрнiй квартал”.
19.50 Х/ф “Голий пiстолет”. (2 категорiя).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).

ÍТÍ
05.00 М/ф “Вiннi Пух iде в гостi”.
07.35 Т/с “Таємницi слiдства 6”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. При-

страсть на лiнiї вогню.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi”.
15.00 Т/с “Далекобiйники. Десять рокiв 

по тому”.
19.00 Т/с “Павутиння 7”.
23.00 Д/с “Таємницi радянського дефiциту”. 

Дайте книгу скарг.

ТÅТ
06.00 М/ф “Як козаки кулiш варили”.
06.25 М/ф “Астерiкс i Клеопатра”.
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 М/с “Бiлка та Стрiлка. Пустотлива 

сiмейка”.
11.05 М/ф “Школа монстрiв. 13 бажань”.
12.30 Х/ф “Книга джунглiв: Iсторiя Мауглi”.
14.10 М/ф “Хортон”.
16.05,01.40 Х/ф “Д.О.А”.
17.55 Дайош молодьож!
19.00 Країна У.
20.05 Вiталька.
20.55 Т/с “Два батька i два сина”.
22.00 Зупинiть, я закохалась!

ТÂi
06.00,03.00 Музичний автомат.
08.00,04.30 Музика для дорослих.
09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе. 

1961р. Хрущов. Початок кiнця.
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.00 ЖИВЯком.
11.30,18.30 Aрт City.
12.00 Х/ф “Уся президентська рать”.
14.40 Приватнi новини.
15.10 TBiNews.
15.30 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
17.00 Третiй дзвiнок.
18.00 Double Ять.
19.00,01.00 Вiдверто з В. Портниковим.
20.00 Стоп-кадр.
21.00 Знак оклику з А. Шевченко.
22.00,02.00 Зелена лампа.
23.00 Х/ф “Дiтям до 16”. (2 категорiя).

Тоíiñ
07.35,20.10 “Кумири”.
07.50,20.00,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.

08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Великi династiї. Пушкiни.
10.00 “Будь у курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.20 Х/ф “Таємниця “Чорних дроздiв”.
13.50 За сiм морiв.
14.50,23.50 Д/с “Дика Аравiя”.
15.50 “Мелодiя двох сердець”, 2 с.
17.00 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новiцькою”.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
19.00 Великi династiї: Трубецкие.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.10 Дочка матерi. Крiстiна Орбакайте.
22.15 Х/ф “Не звикайте до чудес”. (2 

категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
05.00,09.00,11.00 Новини.
05.10 “Генiї i лиходiї”.
05.35 Х/ф “Пiзня ягода”.
07.05 “Служу Батькiвщинi!”
07.40 “Смiшарики. ПIН-код”.
07.55 “Здоров`я”.
09.10 “Непутящi замiтки”.
09.35 “Поки всi вдома”.
10.25 “Фазенда”.
11.15 До 400-рiччя царської династiї. “Ро-

манови”.
12.25 “Весiльний переполох”.
13.25 Т/с “Вепр”.
15.35 “На його мiсцi мiг бути я”.
16.45 “Льодовиковий перiод”.
20.00 Недiльний “Час”.
21.00 “КВН-2013”. Кубок мера Москви.
23.25 Х/ф “Ви не знаєте Джека”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00 Сьогоднi.
06.20 Казки Баженова.
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.
12.25 “Їжа жива i мертва”. Наукове 

розслiдування С. Малоземова.
13.25 Т/с “Глухар. Повернення”. “Грань”. 

“Спринт”.
15.20 “Очна ставка”.
16.20 Надзвичайна подiя. Огляд за тиждень.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” з К. 

Поздняковим.
17.50 Х/ф “Гончаки”. Фiльм 4. “Iнфекцiя 

зла”.
21.25 “Як на духу”. Барi Алiбасов - Мики-

та Джигурда.
22.30 “Судовий детектив”.
23.40 Т/с “Година Волкова”. “Генератор бек-

кера”. “Хижачки”. “Старi”. “Вiдьма”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.35 Журнал Лiги Чемпiонiв УЄФА 2013-

2014.
08.00 “Маски-шоу”.
09.35 Т/с “Мисливцi за старовиною”.

12.35 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
15.35 Х/ф “Термiнатор 2”.
18.45 Х/ф “Зоряна брама”.
21.30 “Профутбол”.
23.00 Х/ф “88 хвилин”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Драма “...Та iншi офiцiйнi осо-

би”. (6+).
07.05 “Плюс кiно”. (12+).
07.35,13.30 Х/ф “Старший син”.
09.55,15.50 Детектив “Петрiвка, 38”. (12+).
17.30,23.30 Х/ф “Перiкола”. (6+).
18.55,00.55 Драма “Батькiвський день”. (6+).
19.30,01.30 Мелодрама “Пiзнi побачен-

ня”. (12+).
21.30,03.30 Детектив “Огарьова, 6”. (12+).

ªâроñïорò
09.30,16.00,01.30 Стрибки на лижах. Кубок 

свiту. Лiллехамер (Норвегiя). HS-138. 
Чоловiки.

10.15 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 
Лiллехамер (Норвегiя). HS-138.

11.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. 
Лiллехамер (Норвегiя). Жiнки. Ес-
тафета.

12.15 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен 
(Австрiя). Переслiдування. Жiнки.

13.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. 
Лiллехамер (Норвегiя). Чоловiки. Ес-
тафета.

14.15,18.00,01.00 Бiатлон. Кубок свiту. 
Хохфiльцен (Австрiя). Переслiдування. 
Чоловiки.

15.15 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 
Лiллехамер (Норвегiя). Iндивiдуальнi 
перегони за системою Гундерсена.

18.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер Крик 
(США). Слалом-гiгант. Чоловiки. 1 
спуск.

19.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк Луїз (Ка-
нада). Супер-гiгант. Жiнки.

21.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер Крик 
(США). Слалом-гiгант. Чоловiки. 2 
спуск.

22.40,02.25 Зимовий вiкенд. Журнал.
22.45 Снукер. Чемпiонат Британiї. Йорк. 

Фiнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Iталiї. “Лiворно” - “Мiлан”.
09.10 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед” - 

“Ньюкасл”.
11.05 Чемпiонат Англiї. “Сандерленд” - “Тот-

тенхем”.
13.10 “АПЛ. Клуби”. “Вест Хем”.
13.25 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Фiорентiна”. 

Пряма трансляцiя.
15.55 Чемпiонат Iталiї. “Торiно” - “Лацiо”. 

Пряма трансляцiя.
17.55 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - “Евер-

тон”. Пряма трансляцiя. У перервi 
- Новини.

18.55 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - “Евер-
тон”. Пряма трансляцiя.

20.00 “Англiйський акцент”.
21.05 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Парма”. Пря-

ма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Нiмеччини. “Фрайбург” - 

“Вольфсбург”.

Íåдіëя

Програма міñцåâèх òåëåêаíаëіâ

   TV-4

Поíåдіëоê, 2 грóдíя 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні 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. «Троянський спас» 
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.«Метро» 

Âіâòороê, 3 грóдíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Погляд зблизька»
08.05 «Відповідно до закону»
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00 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.«Париж» 
18.00 Т.с.«Життя як життя» 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди                     
21.30 В.ф.«Бути почутим»
22.35 Х.ф.«Інтенсивна терапія» 

Ñåрåда, 4 грóдíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні 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»
13.00 Галицький шлягер,1ч.
14.00 Х.ф. «Поважай батька свого» 
16.40 «Чарівний ключик»
17.30 «Розкішні мандрівки»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Соло»
22.35 Х.ф.«Слова на віконно-

му склі»

Чåòâåр, 5 грóдíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні 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 
12.00 «Формула здоров’я»
13.00 Галицький шлягер,2ч.
14.00 Х.ф. «Знову 18» 
17.30 «Музичні делікатеси»
19.30 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.00 Наші вітання
21.30 «Відчиняй»
22.35 Х.ф.«Коробка»

П’яòíèця, 6 грóдíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 Знати більше 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.05, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Розкішні мандрівки»
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Багато галасу з нічого» 
17.30 «Відчиняй»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 «Слід»
21.30 «Ти зможеш» 
22.35 Х.ф. «Три крапки» 

Ñóáоòа, 7 грóдíя
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Репортаж» 
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Рен-

нером 
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф.«Така пізня,така те-

пла осінь»  
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Пригоди Тома Соєра» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій 
18.00 Наші вітання
19.00 «Розкішні мандрівки»
20.10 «Соло»
21.00 М.ф.«Елвіс Преслі.Досі жи-

вий»
22.00 Х.ф. «Репортаж» 

Íåдіëя, 8 грóдíя
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 Боже-

ственної Святої Літургії з                                                
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

12.00 Дитяче кіно.Х.ф.«Пригоди 
Тома Соєра» 

13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар» 
14.30 Межа правди                     
16.00 «Соло»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Слід»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
22.00 Х.ф.«Така пізня,така те-

пла осінь»

   ТТБ   

Поíåдіëоê, 2 грóдíя
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 “Казки Миколаївського зо-

опарку”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00  “Ві-

сті ТТБ”
13.30 “Словами малечі про ціка-

ві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.15 “Сучасник”
14.30 “Побрехеньки”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Ми- українські”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Випробуй на собі”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Сад.Город.Квітник“
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 ”Перемогти і жити”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Київ на згадку”
21.30 “Урок… для батьків”
22.45 “Музей книги і друкарства 

України”
23.00 “Кіно, кіно…”
23.30 “Біля рідних джерел”

Âіâòороê ,  3 грóдíя
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 “Випробуй на собі”
13.30 “Сад.Город.Квітник”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Біля рідних джерел”
14.30 “Київ на згадку”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Подаруй надію”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Живі історії”
17.30 “Скарби музеїв Полтавщини”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.45 “Інь та янь”
23.00 “Червона калина”
23.30 “Одеські історії кохання”
23.50 “У пошуках легенд”

Ñåрåда, 4 грóдíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00  “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Подаруй надію”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Живі сторінки”
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 “Іноземна для дітей”
16.50 “У пошуках легенд”
17.15 “Моя професія”
17.30 “Після школи”
17.45 “Мій Шевченко”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
19.45 “Козацька звитяга”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Сьогодні у місті”
20.20 “Життя на дотик”
20.40 “Василь Сухомлинський-

дітям”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Чернівці.На полотні життя”
21.30 “Енергоманія”
22.45 “Мій Севастополь”
23.00 “Червона калина”
23.30 “Генії першого роду”

Чåòâåр, 5 грóдíя
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 грома-

дянами”
12.45 “Моя професія”
13.30 “Надія є”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Козацька звитяга”
14.15 ”Живі історії”
14.30 “Чернівці.На полотні життя”
15.00 “Мій Шевченко”
15.15 “Сьогодні у місті”
15.30  “Фабрика ідей”
16.15 “Диволяндія”
16.45 “Іноземна для дітей”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Так було”
17.30 “Легенди Запоріжжя”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Кобзар єднає Україну”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.45 Муз.фільм “Українські на-

співи”
23.00 “Соловки”

П’яòíèця, 6 грóдíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00  “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Кобзар єднає Україну”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Таємниця Богородиці Пи-

рогощі”
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”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Силуети минулого”
17.30 “Почерк долі”
18.00 “Сад.Город.Квітник”
18.30 “Назбиране”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Слід”
20.25 “Азбука ремесел”
20.45 “Вечірня казка”
21 .00  “Захисник В і тчизни -

рятувальник”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.45 “Горицвіт”
23.00 “Моє фольклорне Тернопіл-

ля”. (“Катерини”)
23.25 “Нічого нового”

Ñóáоòа, 7 грóдíя
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Азбука ремесел”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави ”
12.30 “Музичний калейдоскоп ”
13.00 “Сад.Город.Квітник”
13.30 “Силуети минулого”
13.45 “Новини України”
14.00 “Почерк долі”
1 4 . 3 0  “ М о є  ф о л ь к л о р н е 

Тернопілля”(“Катерини”)
14.55 “На землі, на рідній…”
15.00 “Театральні зустрічі”. (“На-

талка Полтавка”.ч.1)
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 “Фільм-дітям”. (“Все можуть 

королі”)
17.45 “Невигадані історії”
18.30 “Азбука смаку”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Як на духу. Поліські Ро-

бінзони”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “У дорозі.Щоденник”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “У народному стилі”
22.30 Д/Ф “Чотири броди Михай-

ла Стельмаха”
23.00 “Музичний БУМ”
23.30 “Світлини душі”

Íåдіëя, 8 грóдíя
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Як на духу. Поліські Ро-

бінзони”
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 “Азбука смаку”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.30 “Смак життя”
14.00 “У народному стилі”
14.30 “Побрехеньки”
15.00 “Поклик таланту ” 
16.00  “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”. (“На-

талка Полтавка”.ч.2)
17.30 “Світлотіні”
18.00 “Пройди світ”
18.30 “Дзеркало”
19.00 Концерт пам’яті В.Івасюка
20.15 “Гра долі”
20.30 “Музична хвиля ТТБ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Ми- українські”
23.00 “Мамина доля”

8 грудня
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Сирник на пісочному тісті
Потрібно: для тіста - 500 г борошна, 

200 г вершкового масла або маргарину, 
2-3 ст. л. сметани, 50 г цукру, 2 жовтки, це-
дра з півлимона. Для начинки - 1 кг сиру, 
10 яєць, 350 г цукру, 50 г вершкового мас-
ла, 150 г родзинок, 50 г манної крупи, 2-3 
варені картоплини, 2-3 горішки мигдалю.

Приготування: маргарин посікти з бо-
рошном, додати цукор, жовтки, натерти на 
густій тертці лимонну цедру і замісити на 
сметані круте тісто. Поставити його в хо-
лодне місце на 2 год. Потім тісто розділи-
ти: 2/3 покласти у змащену жиром тортів-
ницю і поколоти виделкою, а 1/3 залиши-
ти.

Начинка - свіжий жирний домашній 
сир, варену картоплю і манну крупу роз-
терти блендером на пухку однорідну масу. 
Білки збити міксером на круту піну, додаю-
чи по ложці 150 г цукру. Решту цукру зби-
ти міксером з жовтками на пухку масу, роз-
терти з маслом. Сир вимішати з жовтковою 
масою, а потім з білковою піною до одно-
рідної консистенції, додати родзинки, миг-
даль і викласти на тісто в тортівниці. З тіс-
та, що залишилося, скачати тонкий валок і 
зробити з нього решітку на начинці, оздо-
бити її половинками горіхів. Готовий сир-
ник змастити білком і пекти в гарячій ду-
ховці при температурі 210-220 градусів 45 
хв. Виймати з тортівниці, коли охолоне.

Сирник з малиновим джемом
Потрібно: для тіста - 300 г борошна, 

100 г вершкового масла або маргарину, 
1-2 ст. л. сметани, 1 ст. л. цукру, на кінчи-
ку ножа солі. Для начинки - 1 кг сиркової 

маси, 250 г цукру, 6 яєць, 100 г вершково-
го масла, 50 г борошна, 200 г малинового 
джему.

Приготування: замісити пісочне тісто 
(див. «Сирник на пісочному тісті»), висте-
лити ним дно і стінки змащеного марга-
рином листа, поколоти виделкою, наклас-
ти малиновий джем. Розтерти масло з цу-
кром, жовтками, вимішати з сирковою ма-
сою, піною збитих білків, всипати борош-
но і вимішати. Вилити цю масу в тортівни-
цю поверх джему і пекти в гарячій духовці 
(210-220 град.) протягом год. Якщо сирник 
надто рум’яниться, накрити вологим папе-
ром. Виймати з тортівниці, коли охолоне.

Сирник на дріжджовому тісті
Потрібно: для тіста - 500 г борошна, 1 

скл. кефіру, 30 г дріжджів, 100 г вершко-
вого масла або маргарину, 100 г цукру, 3 
жовтки, на кінчику ножа солі. Для начин-
ки - 500 г свіжого сиру, 5 яєць, 50 г верш-
кового масла, 2 ст. л. манної крупи, 2-3 роз-
терті варені картоплини, мигдалева есен-
ція, 300 г цукру.

Приготування: тісто - у борошні зро-
бити заглиблення, влити кефір, всипати 
цукор і покласти подрібнені дріжджі. Ці 
продукти перемішати і поставити в тепле 
місце, щоб дріжджі почали бродити. Тоді 
додати жовтки, розтоплений маргарин і 
посолити. Замісити тісто і накрити. Коли 
тісто підійде, розкачати корж, викласти 
його на змащений маргарином лист шаром 
завтовшки з палець, поколоти.

Начинка - сир змолоти на м’ясорубці, 
масло розтерти з цукром, додаючи по од-
ному жовтку. Змішати з меленим сиром і 

картоплею, щоб утворилася пухка маса. 
Вимішати з піною збитих білків і манною 
крупою, додати 5-6 крапель мигдалевої 
есенції. Готову начинку викласти на тісто, 
змастити яйцем, посипати посіченими го-
ріхами і цукром. Пекти протягом години в 
гарячій духовці - 210-220 градусів. Якщо 
сирник надто рум’яниться, прикрити во-
логим папером. Знімати з листа холодним.

Сирник апельсиновий
Потрібно: для тіста - 300 г борошна, 

250 г вершкового масла або маргарину, 1 
ст. л. цукру, на кінчику ножа солі. Для на-
чинки - 1 кг сиру, 8 яєць, 300 г цукру, 50 г 
вершкового масла, 50 г манної крупи, 100 г 
родзинок, 100 г мигдалю, 1 апельсин.

Приготування: замісити пісочне тісто 
(див. «Сирник на пісочному тісті»), висте-
лити ним дно і стінки змащеної маргари-
ном тортівниці, поколоти виделкою і під-
пекти до половини готовності протягом 20 
хв.

Начинка - сир перетерти крізь сито або 
змолоти на м’ясорубці. Зварити апельсин, 
3-4 рази зливаючи воду і наливаючи гаря-
чу. Коли остигне, порізати, вибрати зер-
нятка і змолоти на м’ясорубці. Розтерти з 
цукром розтоплене масло, додати змеле-
ний апельсин, жовтки і розтирати, додаю-
чи по ложці сиру. Одержану масу виміша-
ти з піною збитих білків, манною крупою, 
промитими родзинками, викласти на тіс-
то в тортівниці, посипати посіченим миг-
далем і пекти в гарячій духовці (210-220 
градусів) протягом години. Якщо сирник 
дуже рум’яниться, покрити вологим папе-
ром. Виймати з форми холодним. 
Сирник з шоколадною помадкою

Потрібно: для тіста - 300 г борошна, 
150 г вершкового масла або маргарину, 2 
ст. л. сметани, 2 ст. л. цукру, на кінчик ножа 
солі. Для начинки - 1,5 кг сиру, 2-3 варені 
картоплини, 500 г цукру, 100 г вершково-
го масла, 150 г горіхів, 12 яєць, 50 г борош-
на, 150 г родзинок, ванілін або мигдалева 
есенція.

Помадка - 300 г цукру, 0,5 скл. води, 1 ч. 
л. оцту, 50 г шоколаду або 30 г какао, 1 ст. л. 
вершкового масла, ванілін.

Приготування: замісити пісочне тісто 
(див. «Сирник на пісочному тісті»), виклас-
ти у змащену жиром форму, поколоти ви-
делкою і пекти при температурі 210-220 
град. протягом 20 хв.

Начинка - розтерти масло з цукром, 
додати змелений разом з вареною карто-
плею сир і розтирати, додаючи по одному 
жовтку. Під кінець вимішати з піною зби-
тих білків, борошном, посіченими горіха-
ми, родзинками, ваніліном і кількома кра-
плями мигдалевої есенції. Одержану масу 
вилити на тісто у формі. Пекти в гарячій 
духовці (210-220 град.) протягом години. 
Якшо сирник дуже рум’яниться, накрити 
вологим папером. Виймати з форми холод-
ним. Холодний сирник покрити шоколад-
ною помадкою і оздобити мигдалем.

Помадку приготувати так: цукор за-
лити гарячою водою, додати оцет, накри-
ти і варити. Якщо крапля сиропу, спадаю-

чи з ложки, тягне за собою «нитку», дода-
ти розігрітий шоколад або зварене з 2-3 ст. 
л. води какао. Зняти з плити, додати мас-
ло, ванілін. Коли почне гуснути, вилити на 
сирник.

Сирник без тіста
Потрібно: 1 кг сиру, 500 г цукру, 10 

яєць, 200 г вершкового масла, 2 ст л. ман-
ної крупи, 3-4 варені картоплини, 50 г по-
січених горіхів, ванілін, мигдалева есенція.

Приготування: жовтки розтерти з цу-
кром, додати розтоплене масло, змеле-
ні сир і картоплю, ванілін, кілька крапель 
мигдалевої есенції і розтерти, щоб утвори-
лася пухка маса. Вимішати її з піною зби-
тих білків, манною крупою і вилити у фор-
му, застелену промащеним папером. Звер-
ху посипати посіченими горіхами, цукром, 
родзинками. Пекти в гарячій духовці (210-
220 град.) протягом години. Якщо сирник 
надто рум’яниться, прикрити вологим па-
пером. Зняти з листа, коли цілком остигне.

Сирник непечений
Спосіб перший. 

Потрібно: 1400 г сиру, 200 г цукру, 4 
яйця, 200 г вершкового масла, 200 г арахі-
су, 1 л густої сметани, ванілін.

Приготування: сир змолоти на 
м’ясорубці, розтерти з цукром і ваніліном, 
додаючи по одному яйцю і розтоплене 
вершкове масло. Всипати почищений і по-
січений арахіс, влити сметану і вимішати. 
Всю цю масу загорнути в серветку і поміс-
тити на  добу під прес. Після цього виклас-
ти на тарілку і посипати посіченим підсма-
женим арахісом або солодким мигдалем.

Спосіб другий. 
Потрібно: 1 кг свіжого сиру, 5 яєць, 200 

г вершкового масла, 400 г сметани, 300 г 
цукру, 200 г родзинок, ванілін.

Приготування: сир змолоти на 
м’ясорубці, розтерти з яйцями, маслом, вли-
ти сметану і підігріти, не доводячи до ки-
піння. Коли з’явиться хоч одна бульбашка, 
зняти з вогню і поставити в холодну воду. 
Перемішувати, поки не вистигне. Тоді вси-
пати цукор з ваніліном та родзинки. Всю 
цю масу викласти на серветку і тримати під 
пресом, поки не з’явиться сироватка.

Сирник «Львівський»
Потрібно: 1100 г свіжого домашньо-

го сиру, 4 яйця, 250 г цукру, 25 г ванільно-
го цукру, 50 г лимонної цедри, 20 г манної 
крупи, 30 г картопляного крохмалю, 180 г 
масла, 100 г маку, 10 г цукрової пудри.

Приготування: сир перетерти з цу-
кром. Окремо збити яйця та додати до 
сирної маси. Ванільний цукор, манну кру-
пу, крохмаль, цедру з лимона і м’якеньке 
вершкове масло з’єднати з сиром та добре 
перемішати міксером. До попередньо запа-
реного і перемеленого маку додати 4 ст. л. 
цієї сирної маси та викласти на пергамент 
у формі для випічки. Потім легенько на цю 
макову масу викласти решту сирної маси. 
Випікати 50 хв. при температурі 180 град. 
Коли вистигне, притрусити цукровою пу-
дрою.

Кава з молоком або вершками і сметаною
До 2/3 горнятка налити запареної кави, додати цукру, долити гарячого моло-

ка або вершків, зверху покласти збиту солодку сметану, яку можна посипати тер-
тим шоколадом.

Шоколад на молоці
Потрібно: 60 г шоколаду меленого, 1 л молока, 0,5 скл. 

води, 2 білки, 2 ст. л. цукру.
Приготування: мелений або дрібно покришений плит-

ковий шоколад залити холодною водою, розмішати, за-
варити. Додати молока і зварити. Можна додати чайну 
ложку міцної кави. Цукор - до смаку. Налити шоколад у 
склянки, зверху покласти піну з білків, збитих з цукром 
або збиту на піну з цукровою пудрою сметану.  

До сирника - смачненькі напої від Дарії Цвєк

Найсмачніші СИРНИКИ 
від Дарії Цвєк 
“Я така господиня, що навіть із попелу щось спечу”, – казала про себе Дарія Цвєк. Усі її кулінарні кни-

ги стали бестселерами, їх неодноразово перевидавали та перекладали на інші мови. Загальний наклад 
кулінарних видань Дарії Цвєк перевищив п’ять мільйонів примірників. Навіть у 90-літньому віці вона 
продовжувала дивувати своєю надзвичайною працездатністю, встигала і куховарити, й укладати нові 
книжки із зібраних у молодості рецептів. 

До речі, деякий час Дарія Цвєк жила на Тернопіллі, вчителювала в Чорткові. Її не стало 2004 року.          
Але й сьогодні за смачними рецептами цієї дивовижної жінки продовжують «полювати» господині.

Сьогодні у «Нашому ДНІ» - найкращі сирники від Дарії ЦВЄК, а також напої до цієї випічки.
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Українські анекдоти

Відповіді

У вихідні я займаюся нерухомістю: лежу і не 
рухаюся.

* * *
В українця дві проблеми: допрацювати до 

п’ятниці і не померти до понеділка.
* * *

Приходжу до знайомих. Біля дверей лежить 
килимок, на ньому напис: «Уявіть, що я ваш на-
чальник!». Мало підошви не стер!

* * *
За даними вітчизняних операторів мобіль-

ного зв’язку, 75 відсотків дзвінків у п’ятницю 
відбуваються з метою уточнити місце п’янки.

* * *
Один батько, коли його запитали, що він 

може зробити для школи, відповів: «Порушити 
кримінальну справу!». Наступні 11 років адміні-
страція ніколи не турбувала його проханнями 
про матеріальну допомогу.

* * *
Не лаєшся? Сядь за кермо - українські доро-

ги навчaть.
* * *

- Що головне в боксі?
- Шуби!
- Що? Які шуби?!
- Чілі пеледні шуби!

* * * 
- Іване, що з тобою?
- Та що? Напали, гроші відібрали, накрича-

ли…
- Ти запам’ятав, хто це був?
- Дружину хіба забудеш?

* * *
Напис у маршрутці: «Попереджайте про зу-

пинку заздалегідь. Кричіть так, ніби ви її п’ять 
хвилин тому проїхали!»

* * *
Спортивний коментатор бере інтерв’ю у 

лижника, який щойно зійшов з дистанції:
- Ви, звичайно, не перемогли, але скажіть: 

вам сподобалася сама гонка?
- Самогонка сподобалася, тому й не перемо-

гли.
* * *

П’яний чоловік не падає - він атакує підлогу.
* * *

Народний депутат збив своїм автомобілем 
на пішохідному переході відразу двох людей. Ці-
кавиться у судді вироком. 

Суддя:
- Думаю, той, який головою розбив лобо-

ве скло, отримає близько п’яти років за пошко-
дження чужого майна і спробу крадіжки. Інший, 
який відлетів у кущі, може отримати вісім років 
за спробу втекти з місця пригоди.

* * *
Першокласник прийшов додому смутний. 

Мати запитала:
- Що, знову отримав двійку?
- Ага, - важко зітхнув школяр, - швидше б на 

пенсію.
* * *

Посадив господар свого пса охороняти авто-
мобіль. Вранці прийшов - коліс немає. На склі за-
писка: «Собаку не сваріть, вона гавкала».  

* * *
Якщо боїтеся поправитися, випийте перед 

їжею 50 грамів коньяку. Цей напій притуплює 
почуття страху.

Курйоз 8-річна дівчинка подала на розлучення 
зі своїм 14-річним чоловіком

В Індії 8-річна дівчинка 
Фатіма Мангре, яка 
стала наймолодшою 

дружиною в історії країни, 
подала на розлучення. Як 
повідомляє «The Daily Mail», 
батьки видали доньку заміж, 
коли їй виповнилося 4 роки. 
Її чоловікові Арджуну Бакріді 
було тоді 10 років. 

Через чотири роки після весіл-
ля наречений приїхав забрати свою 
дружину від батьків. «Я чекав, що це 

станеться, коли Фатімі буде 18 ро-
ків. Несподівано я зрозумів, що 8 ро-
ків - це надто ранній вік, аби почи-
нати будувати сім’ю. Вона повинна 
мати нормальне дитинство», - ска-
зав батько дівчинки Аніл. Наречено-
му і його батькам позиція тестя не 
сподобалася. На наступний день Фа-
тіма разом із батьком подали на роз-
лучення.

Правозахисна група жінок в Нью-
Делі має намір подати в суд на батька 
Фатіми за ранній шлюб доньки.
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ГОРОСКОП
З 27 листопада по 3 грудня
Овен 
Багато залежить вiд вас – на руках 

достатньо козирiв, щоб дiяти. Не залу-
чайте стороннiх людей до питань, якi 
й самi можете вирiшити. У пригодi ста-
нуть ваше вмiння i неабиякий досвiд.

Телець 
Вашi давнi починання принесуть 

свої плоди – iдеї, якi здавалися ото-
чуючим нереальними, стануть пер-
спективними. За необхiдностi зна-
йдете взаєморозумiння з людьми у 
будь–якiй ситуацiї.

Близнюки 
Ви отримаєте цiкаву й корис-

ну iнформацiю, намагайтеся не 
вiддалятися вiд людей. Чудовий час 
для того, щоб змiнити щось в собi або 
у своєму життi. Довiртеся пiдказкам 
долi.

Рак 
На перший план вийдуть сiмейнi 

справи, особливо стосунки з близьки-
ми. Не забувайте, що словом можна як 
надихнути, так i образити. У вихідні 
відпочиньте та подбайте про здоров’я.

Лев 
Друга половина тижня – чудо-

вий час для творчостi. Ви успiшно 
вирiшите справи, вiдкриєте талан-
ти не тiльки в собi, а й у близьких. 
Очiкуйте стабільності у справах, якi 
вже почали.

Діва 
Настав перiод бiльше уваги 

придiлити роботi. Оновлення проектiв 
i методiв, переробка старого на но-
вий лад принесуть хорошi результати. 
Вiрогiдно, колеги запропонують цiкавi 
iдеї або кориснi поради.

Терези 
Інодi ризик – справа благородна, 

зараз настав саме такий момент. Мож-
ливо, те, що вам пропонує доля, буде не 
тiльки цiкаве, а й корисне. У вихiднi до-
звольте собi комфортний вiдпочинок.

Скорпіон 
Середина тижня порадує приємни-

ми сюрпризами. Бiльше спiлкуйтеся 
i дiзнавайтеся про нове. Це допомо-
же iнакше подивитися на звичнi речi. 
Будьте уважнi, вас можуть обдурити, 
тому не лiнуйтеся все перевiряти.

Стрілець 
Можливi зустрiчi з давнiми знайо-

мими, наприкiнцi тижня ви отрима-
єте важливу iнформацiю i хорошi но-
вини. Серед них знайдете потрiбнi вам 
вiдповiдi. Вихiднi краще провести у 
спокiйнiй обстановцi.

Козеріг 
Бар’єр для вас – це непорозумiння 

з керiвництвом i неприємностi у 
транспортi. Будьте уважнiшi та 
стриманiшi. У другiй половинi тиж-
ня зможете реалiзувати запланованi 
справи.

Водолій 
Вашi плани можуть суттєво 

змiнитися. Можливо, вiдкриєте в 
собi новi таланти. На цьому тижнi 
остерiгайтеся сумнiвних фiнансових 
оборудок. У вихiднi вам треба добре 
вiдпочити.

Риби 
Вам видаватиметься абсурд-

ною гра, в яку грає доля. Здавало-
ся б, найпростiшi справи не вихо-
дять, вiдбувається щось неймовiрне. 
З iншого боку – продуктивний час для 
експериментiв. Вихiднi присвятiть 
родинi.

За європейськими і українськими мір-
ками, Чикаго досить молоде місто. Що 
таке 176 років, порівняно, скажімо, з Ки-
євом, Львовом, Кременцем та іншими міс-
тами й містечками, ба, навіть, з нашими 
селами?! Проте мадам Історія забажала, 
аби Місто вітрів, мафії, гангстерів, джазу, 
хмарочосів стало одним із найбільших та 
найвідоміших на планеті.  

Місто вітрів… Звучить романтично. 
А пішла ця назва з легкої руки журналіс-
та Чарльза Дана. Він назвав так Чикаго не 
тому, що тут дують вічні вітри. Хоча, ду-
ють доволі часто. Просто, між хмарочоса-
ми дуже добре відчувається рух повітря.       

Легенда кримінального світу Аль Ка-
поне також зробив чимало для популяри-
зації Чикаго. У 1920-х роках місто отрима-
ло міжнародну «славу» у зв’язку із зрос-
танням організованої злочинності на чолі 
з відомими гангстерами, серед яких і Аль 
Капоне. Тоді у Чикаго налічувалося по-
над тисячу банд. Нині ж ім’я «хрещеного 
батька» чиказької мафії використовують 
у комерційних цілях. Це - чудовий бізнес, 
який приносить неабиякий фінансовий 
зиск. Наприклад, туристи полюбляють 
тур місцями «бойової слави» Аль Капоне, 
який вважається однією з найпопулярні-
ших місцевих розваг. А в сувенірних крам-
ничках пропонують горнятка, листівки та 
інші речі з серії «аля-Аль Капоне». 

Хмарочоси. Мені подобається, коли їх 
називають хмародерами. Бо вони, здаєть-
ся, й справді сягають небес. Для великих 
міст США височенні будівлі у ділових цен-
трах - явище звичне. У наш час хмарочо-
си звели вже у багатьох країнах і на всіх 
континентах. Але вперше вони з’явилися 
саме у Сполучених Штатах і довгий час 
були специфічною ознакою, своєрідною 
візитівкою країни. Та, власне, й залиша-
ються дотепер. 

Перший хмарочос у світі був збудова-

ний у Чикаго у далекому 1885 році. І налі-
чував аж… 10 поверхів. Через шість років 
тут звели 16-поверхівку під офісні примі-
щення. Ще одне дивовижжя на ті часи! А 
в 1973 році у Місті вітрів постав 110-по-
верховий хмародер «Willis Tower». Одна з 
найвищих будівель Штатів притягує ту-
ристів, наче магнітом. Тут, на 103-у повер-
сі, облаштували оглядовий майданчик, 
звідки можна побачити весь Чикаго і озе-
ро Мічиган. А в ясний літній день - навіть 
сусідні території чотирьох штатів. 

Уперше в житті піднімалась на таку ви-
соту. До слова, тут працює 104 швидкісних 
ліфти. Враження неймовірне. Ліфт летить 
угору, аж у вухах закладає і перехоплює 
дух. На 103-у поверсі опиняємось швид-
ше, ніж за хвилину! Шалено б’ється серце 
від хвилювання. Хоча висоти не боюся, але 
коли глянула вниз із скляного балкончи-

ка, то мимоволі подумала: «Дякувати Богу, 
що нині нема сильного вітру». Конструк-
ція дуже міцна й надійна. Але…   

Хмарочоси-сусіди «Willis Tower» вида-
ються маленькими. А й справді, що таке 
«якихось» кілька десятків поверхів по-
рівняно із 103-м! Звідси видно облашто-
вані на дахах деяких хмародерів басейни, 
площадки зі справжньою травою, штучні 
міні-сади.          

А яке гарне озеро-море Мічиган з ви-
соти! І тіні височенних будівель, які «ку-
паються» у воді! І саме місто, що простяга-
ється на 47 кілометрів уздовж озера!

Майже півтора мільйона туристів що-
року піднімаються на «Willis Tower», аби 
побачити Чикаго і заодно відчути екс-
трим. Для мене ця «подорож» була ціка-
вою і незабутньою пригодою. 

А ще пощастило побачити восьмиме-
трову скульптуру найвідомішої блондин-
ки у світі, актриси Мерилін Монро - «Ме-
рилін назавжди». «Велика Мерилін» стоя-
ла на решітці чиказького метро. І щодня 
збирала чимало туристів. Згодом статуя 
королеви Голлівуду «переїхала» зі штату 
Іллійнос до Каліфорнії. Цікавий факт. Хью 
Хефнер розпочав у Чикаго видавати жур-
нал «Playboy». Це був 1953 рік. Головною 
героїнею першого випуску улюбленого  
чоловічого видання була Мерлін Монро. 

…Незважаючи на височенні будівлі, 
значну кількість транспорту, людей, цей  
мегаполіс, на відміну від деяких інших, не 
давить на мізки. Тут вільніше дихається і 
є відчуття простору. Завдяки архітектурі. 

Про Чикаго можна розповідати бага-
то. Тут, до речі, розташована одна з найдо-
вших вулиць світу - Western. І на перети-
ні вулиць Chicago Avenue та Division - з од-
ного боку, й Western тв Damen - з іншого 
- розташоване Українське село (Ukrainian 
Village). Або - Українська околиця. Від цен-
тру Чикаго, по-тутешьому - даунтауна - до 
Українського села зовсім близько. Фак-
тично, це також майже майже центр ме-
гаполіса. 

Буваючи в Чикаго, завжди навідую-
ся в Українське село. Приємно щемить 
на душі, коли чую на вулицях, у магази-
нах українську мову, бачу на поштових 
скриньках українські прізвища, а в храмах 
лунає спів рідною мовою…            

Якось іншим разом пройдемося шма-
точком найдовшої вулиці світу, на якій 
живуть українці…

Ольга ЧОРНА.
Фото автора.

Місто вітрів,  
гангстерів,  
хмарочосів

Колись тут росла 
дика цибуля порей - 
«shikaakwa».  
У французькому 
перекладі індіанська 
назва рослини звучить 
«шікаугва». Саме ця 
рослина «подарувала» 
майбутньому мегаполісу 
назву Чикаго (англійська 
вимова - Шикаґо).          

Чикаго -

…Незважаючи на ви-
соченні будівлі, зна-
чну кількість тран-
спорту, людей, цей  
мегаполіс, на відміну 
від деяких інших, не 
давить на мізки...




