
4 грудня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, вночі 2-3 
градуси морозу, вдень 0-3 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 7.54, 
захід - 16.21.   

5 грудня - хмарно, вранці 
сніг, температура повітря вно-
чі 1-2 градуси морозу, вдень 
0-2 градуси тепла. Схід сонця 
- 7.56, захід - 16.20.

6 грудня - хмарно, у пер-
шій половині дня і ввечері 
сніг, температура повітря вно-
чі 0-1, вдень 1-2 градуси тепла. 

Схід сонця - 7.57, захід - 16.20.
7 грудня - хмарно, протя-

гом дня сніг, температура по-
вітря вночі 2-3, вдень 1-2 гра-
дуси морозу. Схід сонця - 7.58, 
захід - 16.20.

8 грудня - хмарно з прояс-
ненням, сніг, температура по-
вітря вночі 3-4, вдень 2-3 гра-
дуси морозу. Схід сонця - 7.59, 
захід - 16.20.

9 грудня - хмарно, сніг, 
температура повітря вночі 
7-8, вдень 3-5 градусів тепла. 
Схід сонця - 8.00, захід - 16.19.

10 грудня - хмарно, мож-
ливий сніг, температура пові-
тря вночі 5-7, вдень 4-6 граду-
сів морозу. Схід сонця - 8.01, за-
хід - 16.19.

Погода 
в Тернополі 
й області

Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля
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29 листопада - апостола Матвія. Холодний Матвій передвіщає сурову зиму. 30 листопа-
да -  Григорія Чудотворця. У народі цього святого називають Зимовказівником, оскільки по-
года цього дня вказувала на те, якою буде прийдешня зима. Якщо на Григорія гарна пого-

Ще  не  вмерли  України  ні  слава,  ні  воля!

Народний синоптик
4 грудня - Введення у 

храм Пресвятої Богородиці. 
Цей день назиють «воротами 
зими»: «Введення прийшло - 
зиму привело». Якщо на Вве-
дення похолодає - зима буде 
суровою. 6 грудня - Олексан-
дра Невського і святителя 
Митрофана. Якщо мжичить 
сніг і вітер з півночі, то через 
півроку - 6 червня - мжичи-
тиме дощ і дутиме північний 
вітер. У цей час селяни свят-
кували становлення санного 
шляху. 7 грудня - Катерини. 
Цю святу вважають покрови-
телькою шлюбу і наречених. 
Ясна погода цього дня - на 
морозну зиму.

Посадовців Тернопільщини звільняють через революцію  

індекс - 68710
У ціну газети враховано 

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

Дружина губернатора – 
вже не голова райради

Відучора регіоналка Надія 
Хоптян вже не очолює Гусятин-
ську районну раду. За це про-
голосували 70 з 84 депутатів 
райради на позачерговій сесії. 
Лише троє були проти. 

Замість представниці фрак-
ції Партії регіонів і дружини 
очільника облдержадміністра-
ції Валентина Хоптяна головою 
райради обрали свободівця. Го-
лосування було таємним. Від-
так, тепер райраду очолювати-
ме Василь Бойчук.

Представники опозиції за-
певняють, що і надалі звільня-
тимуть із посад голів район-
них, міських та сільських рад 
– представників Партії регіо-
нів. Мовляв, це один із засобів 
впливу на владу і захисту сво-
їх прав.

Водночас, у Тернополі сотні 
людей – учасників загально-

міського страйку – вже кілька 
днів пікетують облдержадміні-
страцію. Серед них – представ-
ники опозиційних партій, під-
приємці, студенти, пенсіонери. 
Активісти не пропускають чи-
новників на роботу, а заклика-
ють приєднуватися до мітингів 
проти свавілля режиму Януко-
вича, що охопили місто. 

За словами голови страйко-
вого комітету Тернополя Воло-
димира Стаюри, акція під стіна-
ми ОДА виключно мирна.

– Ми закликаємо керівни-
ка облдержадміністрації ви-
йти до громади і заявити свою 
позицію, – каже він. – Якщо він 
підтримує цей режим, то буде-
мо продовжувати пікет адмі-
ністрації, якщо не підтримує 
– вимагаємо скласти повнова-
ження і, найважливіше, – вийти 
з Партії регіонів. 

Магнітні бурі 
у грудні

Згідно з останніми 
прогнозами 
фахівців, цього 

місяця «штормитиме» 
нас дев’ять разів. 

Зокрема, найсильніші маг-
нітні бурі очікують 7 і 8 груд-
ня. 

Слабші магнітні бурі спо-
стерігатимуться у такі дні: 4, 
8, 13,14, 23, 30 грудня, а та-
кож в останній день старого 
року – 31 грудня.

Дні спротиву,  надій і сподівань 

розбудженої України  

2, 3, 4 стор.
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Демократія - у реанімації
30 листопада. «Папа» вернувся додо-

му з Європи і відразу взявся наводити «по-
рядок». Почав не з економіки, про проблеми 
якої плакався у Вільнюсі. Взявся за беззахис-
них людей на Євромайдані. 

Януковичу і тим, хто став співучасником 
цього побоїща, хто віддававав накази, пере-
прошую, було наплювати, що на майдані – 
діти, жінки. Як, мабуть, наплювати, що про 
це подумає світ. “Я є цар!”

Яка страшна аналогія з минулими ча-
сами! Колись від Батия ховалися у храмах. 
Але тоді Київську Русь плюндрували ордин-
ці, чужинці. Нині ж українці мусіли просити 
прихистку у Божому місці від своїх. Це дико і 
нелюдяно! Можна констатувати: демократія 
в Україні вмерла на Євро-
майдані уночі з п’ятниці 
на суботу. 

За словами очевид-
ців, штурм Євромайда-
ну почався приблизно о 
четвертій ранку. «Дівча-
та та діти для безпеки 
заховалися в центр мі-
тингувальників, а хлопці 
стояли навколо для охо-
рони. Нас загнали, не-
мов у клітку, не залишив-
ши вибору. І без поперед-
ження почали нападати, 
товкти палками, не пе-
ребираючи. Ми мирний 
народ, який відстоював 
свої права без провока-
цій! Розбиті голови, тяж-
кі поранення. Хто не по-
страждав, отримав шанс 
тікати… Що ж це за вла-
да, і що ж за закони… Де 
свобода слова?!», – запи-
тала у соцмережах Ната-

ля Фостяк, яка була свідком подій.
За версією влади, силу проти наших 

беззахисних дітей  застосували для того, 
щоб забезпечити безперешкодний проїзд 
техніки для подальших робіт з підготов-
ки до Новорічних свят – облаштування 
катка та встановлення «йолки». Цинізм, 
аналогів якому історія незалежної Укра-
їни ще не знала.

Серед тих, хто був побитий і затрима-
ний у сутичках з міліцією, є і тернополяни. 
Зокрема, як повідомив оргкомітет терно-
пільського Євромайдану, у списку осіб, до-
ставлених до Шевченківського РУ ГУМВС 
України в Києві, – троє мешканців облас-

ті. Один із них, Василь Угрин, 1964 р.н., меш-
кає в с. Печорна Заліщицького району. Затри-
маний був госпіталізований у Київську місь-
ку клінічну лікарню із забоєм спини.

Також у відділок доставили Володимира 
Прийдуна, 1971 р.н., із Борщівського району 
та Елвіна Мансурова, 1990 р.н., із Зарваниці 
Теребовлянського району.

Загалом же вранці 30 листопада у сто-
личні медичні заклади за допомогою звер-
нулося більше тридцяти людей, які потерпі-
ли від неадекватних дій «Беркута». Декого з 
них довелося шпиталізувати.

Посольства європейських держав та США 
однозначно та категорично засудили побої-
ще і викликали до себе послів України для 
дачі пояснень щодо застосування насиль-

ства проти мирної демон-
страції.

Останні події виклика-
ли гнів, ненависть, сльози, 
бурю емоцій, а ще – масо-
вий громадянський спро-
тив. Вже у суботу ввечері 
на Михайлівській площі зі-
бралося майже сорок тисяч 
українців, передусім – киян.

Майже через добу після 
пролитої на Євромайдані 
крові, ніби «з бодуна» про-
кинулася влада. Пролуна-
ли перші вибачення, осуд 
дій правоохоронців, проте 
ці публічні стенання біль-
ше нагадували запопад-
ливе муркотіння шкідли-
вого кота, ніж щире каят-
тя. Президентом та урядом 
опанував страх, а з владно-
го корабля один за одним 
почали втікати регіональ-
ні щурі.

Закінчення - 4 стор.

Я низько вклоняюся героям Єв-
ромайдану, бо вони о четвертій го-
дині ранку, опинившись один на 
один (!) з озброєним до зубів «Бер-
кутом» надривним співом гімну та 
болісними зойками розбудили всю 
Україну. Збудили, і більше того - 
об’єднали націю. Без гасел та ло-
зунгів, без різноколірної партійної 
символіки та звичної для політиків 
облесливої брехні вони, повторюся, 
ОБ’ЄДНАЛИ НАЦІЮ. 

Шкода цих дітей, дуже шкода. І, 
як їх болять розбиті спецназівцями 
голови, так мене болить батьків-
ське серце, так у мільйонів людей 
болять сповнені християнської лю-
бові та щирого співчуття душі. Тому 
українці піднялися з колін, на які їх 
поставили злидні і негаразди,  на 
яких вони вклякали перед кожною 
наступною, але завжди антинарод-
ною владою. Люди встали. Вони 
згуртувалися проти. Проти свавіл-
ля, диктату і деспотів, проти всіх, 
хто цинічно вкрав їхні надії та спо-
дівання, по-розбійницьки відібрав 
їхню Україну.

Я стверджую, що саме цієї осені 
народилося громадянське суспіль-
ство. І скільки б політики не крича-
ли з імпровізованих трибун, скіль-
ки партійних стягів вони не здійма-
ли б над майданами чи то у Києві, а 
чи у нашому Тернополі, кожне їхнє 
слово – пустопорожній звук у порів-
нянні з потужним одностайним го-
лосом громади, а жоден навіть най-
яскравіший прапор не зможе зату-
лити святого синьо-жовтого знаме-
на.

Так вже склалося у житті, що 
впродовж багатьох років я безпід-
ставно вірив, що порятунок Укра-
їни – у боєздатній політичній силі, 
у структурованому об’єднанні ідей-
них однодумців навколо лідера, 
здатного повести за собою народ.

Та реалії виявилися значно про-
заїчнішими за благородні наміри.

 Сьогодні десятки партій і пар-
тійок як каменедробильний меха-
нізм тільки й того, що ділять укра-
їнців на своїх та чужих, лівих і пра-
вих, щирих та нещирих. Де вже тут 
до єдності, яку постійно деклару-
ють, до братання, про яке так бага-
то говорять. Не знайдете правди ні 
у партійній дисципліні, ні у партій-
них інтересах, ні у партійній ідеї. На 
жаль, справжніми є лише партійна 

мета – прийти до влади, і партійна 
кар’єра – посада, мандат, портфель, 
у гіршому випадку -  відразу гроші.

Усі без винятку існуючі в Укра-
їні політичні сили за своєю суттю 
є глибоко кон’юнктурними орга-
нізаціями, які постійно маніпулю-
ють свідомістю людей, щоразу за-
кликаючи їх йти на барикади. При-
чому, не зважаючи на те, що по той 
бік цих редутів завжди стоять та-
кож українці.

Так, партії роз’єднують. Яскраве 
підтвердження цього - їх невисокий 
у процентному відношенні електо-
ральний рейтинг, їхня хронічна ам-
бітність, нездатність до компромісу 
заради визначальної національної 
ідеї «Бог і Україна».

Тому зовсім не обов’язково но-
сити у кишені партійний квиток 
та платити внески, щоб сповідува-
ти цю ідею, не треба корчити з себе 
політичного лідера, щоб чесно і са-
мовіддано боротися за неї. Достат-
ньо навчитися бути громадянином. 
Бути патріотом, свідомим свого ви-
сокого обов’язку – служити нації, 
служити Україні.

Першого грудня мені пощасти-
ло бути у Києві, де на Народне віче 
зібралися українці з Півдня і Пів-
ночі, Заходу та Сходу. Я бачив їх об-
личчя, рішучі погляди, тверду ходу 
назустріч небезпеці, яка могла під-
стерігати у кожному обліпленому 
«Беркутом» провулку. Впевненість 
сотень тисяч передалася мені, сво-
єю вірою ці люди щедро ділилися з 
кожним, кого зустрічали на своєму 
шляху до нової країни.

Не стану заперечувати, що за-
раз моїми думками керують емо-
ції. Проте єдине знаю достемен-
но – новонароджене громадян-
ське суспільство треба оберігати 
як зіницю ока. Берегти від фаль-
ші лжепророків та від наклепів не-
другів і заздрісників, від агітацій-
них атак опозиційних поводирів та 
від контрвипадів тих, кого громада 
вже сьогодні міцно взяла за барки.

Натомість, стати з мільйонами 
пліч-о-пліч, піщинкою влитися у на-
род, щоб перетворитися на моноліт, 
ми не те, що можемо, а зобов’язані. 
І не потрібно більше слів –попере-
ду тільки дії.

Михайло Ратушняк, 
депутат Тернопільської 

міської ради, позапартійний.

Я гордий за українців, 
гордий від того, що українець.

Пишаюся тими кількома сотнями 
ще безвусих студентів і юних дівчат, 
які, як герої  Крут, прийняли на себе ма-
сований нищівний удар сильної, як ніко-
ли раніше, тоталітарної системи. Які 
своєю кров’ю заплатили за найзапові-
тнішу мрію кожного українця – жити 
у заможній, цивілізованій, європей-
ській, демократичній, незалежній та 
вільній країні.

Михайло Ратушняк: 
«Цієї осені народилося 

громадянське 
суспільство»

Ре-во-лю-ці-я!?
Дні спротиву,

 надій і сподівань 
розбудженої 

України

КИЇВ.
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Початок загальноміського мирного страйку оголосили в не-
ділю під час Народного віча на Театральній площі. За це рішен-
ня проголосували депутати міської ради на сесії, що відбувала-
ся просто неба. Тисячі людей на площі підтримали його оплес-
ками. Таким чином Тернопіль відреагував на криваву розправу 
спецпідрозділу «Беркут» над мирним Євромайданом вночі 30 
листопада в Києві.

Страйк оголосили безстроковим, аж до відставки Янукови-
ча та уряду Азарова, а також перевиборів Верховної Ради. «На 
руках керівників держави кров, а тому вони повинні негайно 
скласти свої повноваження», – 
йдеться у зверненні, яке зачита-
ли на віче. 

 – Працюватимуть у черго-
вому режимі тільки ті служби, 
від яких залежить життєдіяль-
ність міста. Повноцінно діяти-
муть лікарні, дитячі садочки, гро-
мадський транспорт. Водночас, 
ми просимо керівників підпри-
ємств зупинити роботу й відпус-
кати людей на мітинги. Потрібно 
їхати до Києва. Хто не зможе, не-
хай приходить на майдан у своє-
му місті, селі, – розповів міський 

голова Тернополя Сер-
гій Надал.

У понеділок до 
страйку долучилися всі 
вищі навчальні закла-
ди Тернополя. На рево-
люційні канікули від-
правили навіть шко-
лярів. Початкові кла-
си вчаться у звичному 
режимі, а от учнів 5-11 
класів через загальноміський страйк на тиждень відпустили з 
уроків.  Таким чином адміністрації шкіл, педагоги теж зможуть 
приєднатися до майдану.

Водночас, усіх небайдужих тернополян, особливо чоловіків, 
закликають їхати до Києва. За останні дні волонтери відправи-
ли до столиці кілька сотень людей, чимало добираються само-
стійно. Усіх, хто бажає поїхати, просять звертатися до коорди-

наторів на Театральній площі.
«Нам не потрібна влада, яка 

проливає кров свого народу», 
«Уряд Азарова у відставку», «Кри-
вава субота 30 листопада – не будь 
німим!» – такими гаслами майо-
рить тернопільський майдан. Мо-
лодь розгортає по місту синьо-
жовті прапори, незнайомі люди на 
вулицях вітаються словами «Слава 
Україні!». «Героям слава!», – кажуть 
у відповідь і вірять, що завтра буде 
краще, ніж сьогодні. Хоча всі розу-
міють, що це лише початок.

Фото Андрія БРИКА.

Зимові бунтарі: 
у Тернополі – страйк

Проти «кривавої суботи»  мітингують тисячі людей
Тернопіль повстав разом зі всією Україною. 

Центральний майдан міста, сусідні вулички та сквери 
щодня заповнені людьми. Народу дуже багато, 

лише вчора тут зібралося близько 20 тисяч. Місто охоплене 
страйком. Сьогодні вже йде четвертий день. 
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Закінчення. Поч на 2 стор.
Захистити «вождя»

1 грудня. За ніч до столиці прибули 
сотні, якщо не тисячі, автобусів з усіх об-
ластей України і вже вранці більше, ніж 
кілометрова колона рішуче налашто-
ваних протестувалників вирушила від 
пам’ятника Шевченка на Хрещатик. Цей 
нестримний потік очолили лідери опози-
ції. Пліч-о-пліч з ними, тримаючись за ве-
личезний синьо-жовтий прапор, сміливо 
крокували відомі політичні діячі євро-
пейських країн.

З іншого боку до серця Києва підтяг-
нулися люди, які ночували на Михайлів-
ській площі. Півмільйонна стихія враз 
змела захисні редути на Майдані Неза-
лежності. На встановленому комуналь-
никами кістяку «йолки» замість новоріч-
них прикрас доповнили барви сірого зи-
мового неба яскраві кольори українсько-
го державного та прапора Єв-
росоюзу. Проте, день тільки 
починався. 

Основні ж його події, до 
яких впродовж годин була 
прикута увага всього світу, 
сталися вже після обіду, коли 
кілька сотень молодиків у 
масках з ланцюгами та битами 
у руках під прикриттям буль-
дозера пішли на штурм Адмі-
ністрації Президента.

Більше трьох годин на Бан-
ковій, незважаючи на застере-
ження комітетчиків з Майда-
ну, народних депутатів, лідерів 
опозиції та громадських акти-
вістів, «братчики» випробову-
вали терпіння міліції та «Бер-
куту». У результаті - спецназів-
ці пішли у контрнаступ і зно-
ву пролилася кров. Інтернетпростір запо-
лонили відео, як елітні правоохоронці па-
лицями та ногами добивають розпласта-
них на бруківці людей та всіляко знуща-
ються з них. 

Департамент охорони здоров’я Київ-
ської міськдержадміністрації повідомив, 
що за добу до бригад невідкладної ме-
дичної допомоги звернулося 165 трав-
мованих. З них госпіталізовано 109 осіб.

Прес-служба МВС стверджує, під час 
сутичок зазнали травм різного ступеня 
важкості 140 працівників органів вну-
трішніх справ. Кількість госпіталізова-
них правоохоронців наразі склала 75 

осіб, Із них п’ять людей у тяжкому стані.
Також у неділю в Києві постраждали 

понад 40 українських та іноземних жур-
налістів. Більшість постраждалих поби-
ли співробітники міліції.

Також під натиском учасників акцій 
громадянського спротиву «впали» при-
міщення Київради та Будинку профспі-
лок. Тут розмістилися «майданники» та 
штаб Комітету національного порятун-
ку.  Столичні правоохоронці запевнили, 
що силового захвату будівель не буде, 
хоча й наголосили, що проблему потріб-
но вирішувати.

Також увечері виникли сутички біля 
пам’ятника Леніну, де знову ж таки неві-
домі у масках намагалися скинути вождя 
світового пролетаріату з п’єдесталу. Чер-
гову провокацію вдалося попередити.

А ось свого «вождя» поки що чинна 
влада намагається заховати за посиле-

ними міліцейсько-беркутівськими кор-
донами на під’їзді до Межигір’я. За пові-
домленням ЗМІ, саме на своїй дачі, ближ-
че до золотого унітазу, Президент збирав 
засідання РНБО  та ще й дотепер всіляко 
намагається «розрулити» ситуацію, зви-
чайно ж, «по поняттях».

Уряд можуть «злити»?
2 грудня. Новий велелюдний майдан 

вистояв першу ніч. Майже без ексцесів та 
сутичок. Це дозволило страйкарям орга-
нізуватися, встановити намети, забезпе-
чити належну охорону людей, які приїха-
ли у столицю на мирну акцію. Злагодже-
но працюють пункти обігріву та харчу-
вання. 

Уже о дев’ятій годині ранку приблиз-
но 6 тисяч мітингуючих перекрили вхо-
ди у Кабмін та вулицю Грушевського. Ви-
мога незмінна – відставка уряду Азарова.

По-справжньому підбадьорливі нови-
ни почали надходити десь через дві го-
дини по тому – коли лідери опозиції пе-
редали свої вимоги на погоджувальній 
раді ВР, які складаються з двох пунктів. 
Перший – відставка уряду Азарова, а дру-
гий – «припинення політичних репре-
сій, тобто звільнення Юлії Тимошенко і 
трьох активістів, затриманих під час ми-
нулої акції».

Ключова інформація з’явилася у 
медіа-просторі вже у другій половині 
дня - комітет з питань державного будів-
ництва та місцевого самоврядування ВР 
підтримав постанову про недовіру Ка-
бінету Міністрів. Натомість, сам Мико-
ла Азаров заявив, що ситуація з акціями 
протесту в центрі Києва має ознаки дер-
жавного перевороту.

 І нарешті увечері Президент публіч-

но визнав, що у не підписанні угоди про 
асоціацію з ЄС винен « у тому числі й нині 
діючий уряд. Але нині діючий уряд не 
мовчить, вони кажуть про це голосно».

 Як можна інтерпретувати його зізна-
ння, покаже вже вівторок.

Азаров – народу: 
«Да пашли вы!»

3 грудня. З самісінького ранку біля 
адміністративних приміщень Кабміну 
та Верховної Ради – тисячі мітингуючих.  
«Хто не скаче, той москаль!» - сканду-
ють вони  і підстрибують, щоб зігрітися. 
Процес очікуваної страйкарями відстав-
ки уряду розтягнувся у часі. Спочатку 
парламентарі не знали, чому на сесію не 
з’явився Азаров, потім до ВР викликали 
всіх міністрів. Нарешті депутати присту-
пили до розгляду питання по сутті. Че-
рез динаміки на вулиці українці почули 
до болю знайомий тембр прем’єра: «Ми 
простягнули вам руку. Якщо ми зустріча-
ємо кулак, я кажу – у нас сили достатньо”. 
Ще через кілька хвилин «запікало» табло 
і спікер озвучив результати голосування: 
«за» -186. Рішення не прийнято.

Окрім опозиції за відставку уряду 
проголосував… аж 1 регіонал. Комуністи, 
як завжди, мають свою «осібну» думку. 

Після того колону розчарованих лю-
дей лідери опозиції повели на Банкову, 
щоб біля адміністрації вимагати у Пре-
зидента підписати указ про розпуск Каб-
міну. Сам же глава держави відбув до Ки-
таю.

Далі буде…
Ольга ЧОРНА, Антоніна БРИК, 

Олег ГРУШКОВИК.
Фото спецкора  «Нашого ДНЯ»  

у Києві Миколи ВАСИЛЕЧКА.

Ре-во-лю-ці-я!?
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 “Ні  дружба, ні ворожнеча, ні користь,  ні влас-
на невигода не можуть схилити його до несум-
лінного виконання свого боргу”, - так казав про 
нотаріусів Мігель де Сервантес.  Початок ство-
рення нотаріату має давні витоки. В слові “но-
таріус” міститься дієслово “нотувати”, тобто з 
давніх-давен так називали писарів. Передвісни-
ки нотаріусів з’явилися в Стародавньому Римі. 
До їхніх обов’язків входило не тільки складан-
ня грамот та клопотань, але й оформлення різ-
номанітних угод.   За тих часів існувало два види 
писарів – ті, які перебували на державній служ-
бі, й ті, що утримувалися приватними особами. 
Перших обирав магістрат із римських громадян, 
які не були позбавлені громадянської честі, до-
вічно.

Сьогодні нотаріус – це уповноважена держа-
вою фізична особа, яка здійснює нотаріальну ді-
яльність у державній нотаріальній конторі, дер-
жавному нотаріальному архіві або незалежну 
професійну нотаріальну діяльність, зокрема по-
свідчує права, а також факти, що мають юридич-
не значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, пе-
редбачені законом, з метою надання їм юридич-
ної вірогідності.

Вчинення нотаріальних дій в Україні покла-

дається на нотаріусів,  які 
працюють в державних но-
таріальних конторах, дер-
жавних нотаріальних архі-
вах або займаються приват-
ною нотаріальною діяльніс-
тю. Документи, оформлені 
державними і приватними нотаріусами, мають 
однакову юридичну силу.

У населених пунктах, де немає нотаріусів, но-
таріальні дії вчиняються посадовими особами 
органів місцевого самоврядування. Вчинення 
нотаріальних дій за кордоном покладається на 
консульські установи України, а у випадках, пе-
редбачених чинним законодавством, - на дипло-
матичні представництва України.

У Тернополі є три державні нотаріальні кон-
тори – Перша, Друга та Тернопільська районна. 
Розташовані вони за такими адресами:

Перша тернопільська державна нотаріаль-
на контора: м. Тернопіль, вул. Коперника, 1, те-
лефон (0352) 25-47-74, 25-77-95;

Друга: м. Тернопіль, вул. Лисенка, 1, теле-
фон (0352) 52-31-66; 

Тернопільська районна: м. Тернопіль, вул. 
Котляревського, 27, телефон (0352) 52-85-41. 

Коли необхідно правильно оформити документи

У місті стартує благо-
чинна акція «Миколай 
про тебе не забуде». Її 

мета – подбати про те, щоб свя-
тий Миколай прийшов до дітей, 
які найбільше цього потребу-
ють, – сиріт, із багатодітних і ма-
лозабезпечених сімей.  

Організовує акцію вже 
дев’ятий рік поспіль комісія у 
справах молоді Тернопільсько-
Зборівської митрополії УГКЦ 
разом із навчальними заклада-
ми та молодіжними спільнота-
ми.

Фабрика святого Миколая 

у Тернополі знайшла прихис-
ток у церкві святого Йосафата. 
30 листопада вона розпочала 
свою роботу. Охочих допомогти 
зібралося чимало: діти різного 
віку, дорослі. Були такі, що допо-
магають Миколаю вже не пер-
ший рік. Вони показували но-
вачкам, як правильно запакову-
вати подарунки, які отримають 
діти. 

Усі працювали злагоджено, 
з посмішками на обличчі – як і 
годиться на святковій фабриці! 
Творча атмосфера, котру вда-
лось створити організаторам, 
сподобалася учасникам проек-
ту. Свій вільний час вони витра-
тили не на комп’ютерні ігри чи 
байдикування перед телевізо-
ром, а допомагали іншим. І влас-
ним прикладом показали, що не 

все ще так погано у цьому світі. 
Особливістю акції є те, що її 

проводить молодь, яка, незва-
жаючи на грудневі морози, зі-
бралася разом, щоб подарува-
ти радість маленьким соне-
чкам.  Завдяки цьому і творять-
ся справжні чудеса.

Інна ДАНИЛКІВ.

Святий Миколай має 
помічників у Тернополі

Вона пішла з життя 
тихо. Мало хто знав 
про її хворобу. Вона 

не підпускала до себе нікого. 
Прояв слабкості був для неї 
недопустимим. Вона також 
відмовлялася від лікування. 
Можливо, бажаючи нарешті 
воз’єднатись зі своїм сином 
там, в раю, де життя є вічним.

Її останніми словами, ска-
заними мені у телефонній роз-
мові в середу ввечері, були: 
“Не турбуйся за мене, бережи 
дітей”.

Колись ті самі слова ска-
зав мені Гія, за місяць до сво-
єї смерті.

“Бережи дітей” - сказав він у 
серпні 2000-го. Я тоді цим була 
заскочена зненацька - про що 
він говорить, що має на увазі. 
Можливо, і він також відчував, 
наближення свого кінця.

Вони обидвоє так хотіли 
цих дітей. Вона годувала мене 
здоровою іжею, руками витис-
кала соки з гранатів та буряка, 
лише, щоб діти в моїй утробі 
мали достатньо вітамінів. Ма-
леча справді народилась міц-
ною та здоровою.

Потім, коли народились 
Нана та Соломія, Леся не дава-
ла мені прати пелюшки у по-
рошку, лише в господарському 
милі щоб все було лише нату-
ральне.

Вона робила малечі безкі-
нечні масажі та переживала 
весь час, щоб у мене в грудях 
було достатньо молока, щоб ви-
годувати двох здорових дітей.

Вона мріяла вчити їх музики 
і водити на танці й казала, що 
щаслива, бо нарешті має дівча-
ток, яких може причепурювати.

Але коли Гія пішов, їй було 
важко їх бачити. Вона завжди 
просила їх фото, якими були 
завішані стіни її кімнати, але 
її серце розривалось, бачати їх 
без Георгія.

Вона так турбувалась не 
лише про власних дітей. Піс-
ля того, як їй вдалось вирости-
ти сина-богатиря, котрому піс-
ля народження, з вагою у пів-
тора кілограма, лікарі не дава-
ли шансів на виживання, вона 
виходила десятки дітей.

Малюки з церебральним 
паралічем ставали у неї на 
ноги. У Лесі були чудотвор-
чі руки, вона мала талант від 
Бога. У п’ятницю вночі вона 
назавжди до нього відійшла. 

 Тепер вона там, на небесах, 
разом зі своїм єдиним сином 
дивляться за нами.

Нам же залишається берег-
ти наших дітей тут, на землі, і 
потурбуватися про їх майбут-
нє. Сьогодні багато з них сто-
ять на майданах, вони воюють 
за своє право жити гідно.

Ми виховали достойне по-
коління. Але наше завдання 
збудувати їм фундамент, на 
якому вони збудують цю дер-
жаву . 

 Вічна пам’ять Лесі Корчак, 
яка виростила і виховала Ге-
роя України. Ти будеш жити у 
наших серцях. А я і, напевно, 
вся Україна будемо перед то-
бою у вічному боргу.

Мирослава ГОНГАДЗЕ, 
журналіст, телеведуча, 

продюсер, «Голос Амери-
ки» (Вашингтон). 

За матеріалами
 «Української правди».

Мама свого Сина 
Я і Україна в боргу перед 

Лесею Корчак...
“Ні, я жива, 
я буду вічно 
жити, 
я в серці маю 
те, що 
не вмирає” - 
писала 
колись моя 
улюблена 
Леся 
Українка.
У ніч 
з п’ятниці на 
суботу 
з життя 
пішла 
інша Леся-
українка, 
мати Георгія 
Гонгадзе.
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Днями в.о. начальника управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та 

профзахворювань України в Тернопільській області 
Софія Погоріла на підприємстві автодилера заводу-
виробника ВАТ “Тернопіль-АВТО” вручила двом інвалідам 
трудкаліцтва ключі від автомобілів «ЗАЗ sens».

Познайомились ми з одним із нових власників автомобіля Михай-
лом Казимировичем з Бучацького району, його дружиною Тетяною та 
найменшим синочком ще раніше, на обласних  відбіркових змаганнях І 
Всеукраїнської спартакіади серед інвалідів праці «Сила духу», що про-
йшли на початку вересня в Тернополі. Глава сімейства при підтримці 
рідних змагався за першість в шахах. 18 років тому його на роботі пе-
реїхав трактор. Михайло лежав під кількома тоннами металу, згодом 
більш як півроку не міг поворухнутися. Вибратися з того світу допо-
могла воля до життя, наполегливість. Страхові виплати від Фонду  для 
них не зайві, бо ця сім’я – багатодітна. Михайло та Тетяна прихистили 
у своєму домі, де вже підростали донька і син, трьох прийомних дітей. 
Недавно їхня родина поповнилася ще одним хлопчиком, який приєд-
нався до своїх братів. У 1997 році Михайло Казимирович  отримав від 
органів соціального забезпечення автомобіль «Таврію», тепер це ста-
реньке авто замінить «ЗАЗ sens» від Фонду.

Микола Романович з Гусятинщини травмував спину, працюючи на 
шахті, коли йому минув лише 41 рік. І хоч нещасний випадок з ним 
відбувся, коли ще Фонду не існувало, він вже багато років отримує від 
Фонду щомісячні  виплати. А тепер – ще й новеньке авто. Маємо надію, 
що цим людям з обмеженими фізичними можливостями, яким держа-
ва повертає соціальні борги, тепер житиметься  легше.  

За останні кілька років від Фонду потерпілі отримали 78 нових 
«Славут». Нині одержують «ЗАЗ sens». Для тих, хто сам кермує, авто-
мобіль видають  абсолютно безкоштовно, повна вартість такого авто 
– майже 60 тисяч гривень.

Цього року, як повідомила в.о. начальника управління виконавчої 
дирекції Фонду в області Софія Погоріла, санаторно-курортне ліку-
вання оплачено для 43 інвалідів трудового каліцтва, забезпечуються 
потреби потерпілих на виробництві інвалідними візками, протезно-
ортопедичними виробами, слуховими апаратами, медикаментами та  
лікуванням тощо. Фонд прагне, насамперед, відновити здоров’я та 
працездатність потерпілих, допомогти їм повернутись до повноцінно-
го життя, адаптуватися в суспільстві. Особливу статтю видатків Фонду 
становлять виплати по догляду за інвалідом. Всі інваліди І групи що-
місяця одержують виплати на постійний сторонній догляд та побуто-
ве обслуговування.

Важливими і суттєвими є виплати членам сімей загиблих на ви-
робництві. Цьогоріч працівники  структур Фонду в області опікували-
ся 182 утриманцями, годувальники яких загинули внаслідок нещасно-
го випадку або професійного захворювання. В разі смерті потерпілого 
Фонд виплачує одноразову допомогу в розмірі п’ятирічного заробітку 
померлого на сім’ю плюс по одній річній сумі заробітку на кожного з 
утриманців. Крім того, щомісячні виплати дають змогу дітям-сиротам 
отримати гідну освіту і знайти своє місце в житті. 

Як сталося з  сім’єю, що мешкає поблизу Тернополя. Вони тільки 
побралися два роки тому, очікували на поповнення в родині. Аби  зміц-
нити статки сім’ї, чоловік пішов працювати в будівельну організацію.  
Одного дня дружина отримала страшну звістку – на чоловіка впав бе-
тонний блок. В останні місяці вагітності молода жінка пережила не-
ймовірний стрес - поховала коханого та майбутнього батька своєї ди-
тини. Та хоч немовля народилося вже після смерті потерпілого на ви-
робництві, Фонд не залишив родину один на один з проблемами та фі-
нансовою скрутою: відділенням виконавчої дирекції Фонду в Тернопо-
лі матері виплачено одноразову допомогу в разі смерті потерпілого, а 
дитині  до повноліття нараховуватимуть щомісячні страхові виплати.

- Щомісячну допомогу отримують від Фонду і престарілі батьки, 
які втратили дітей на виробництві, члени сім’ї загиблого, які не пра-
цюють та доглядають його дітей до 8-річного віку, а також інваліди 
– члени сім’ї потерпілого. – розповіла Софія Погоріла. - Загалом за 10 
місяців цього року на відшкодування збитків потерпілим за цей пері-
од  виплатили близько 16,2 мільйона гривень, на медико-соціальну ре-
абілітацію виділено структурами виконавчої дирекції Фонду в облас-
ті більше 1,1 мільйона гривень. Систематично здійснюються перевір-
ки відділень щодо правильності оформлення документів у справах по-
терпілих, перерахунку та здійснення їм страхових виплат та витрат на 
медико-соціальну реабілітацію. Працівниками відділень проводяться 
«дні відкритих дверей» та «гарячі телефонні лінії», завдяки чому опе-
ративно вирішуються різного роду проблеми.

При управлінні виконавчої дирекції Фонду в області діє комісія з 
питань вирішення спорів щодо призначення виплат при настанні не-
щасних випадків. Завдяки багаторічній спільній участі представників 
соціального партнерства у роботі комісії справи вирішуються ефек-
тивно та професійно. Приділяється велика увага роботі із звернення-
ми громадян. Розглянуто за 10 місяців  цього року 345 письмових та 
усних звернень потерпілих на виробництві і на кожне з них надані від-
повідні консультації, прийняті конкретні рішення на підставі законо-
давчих норм. Від початку діяльності Фонду запроваджено в області 
таку форму контакту з потерпілими як виїзні прийоми. Щомісяця ке-
рівники структурних підрозділів зустрічаються з потерпілими безпо-
середньо за місцем їх проживання. Це зручно для інвалідів, які часто 
не мають змоги дістатися до обласного центру.

Зоряна ЗАМКОВА.

Кажуть, що, зустрівши 
гарну жіночку, швець 
передусім звертає 

увагу не на її привабливі ніж-
ки, а на те, у що вони взуті. Це 
– професійне…

Заядлі автомобілісти ніко-
ли не придбають навіть най-
гарнішого авто, якщо не зна-
тимуть, що у ньому під капо-
том.

І тільки професійні гопни-
ки ніколи не зважають на те, 
чим забиті мізки людей, а, за-
звичай, дивляться поверх го-
лів на шапки, які можна поцу-
пити та вчасно змитися.

Не беруся судити, до якої 
категорії належить україн-
ський президент, хоча, зважа-
ючи на його суцільну публіч-
ну безпорадність та постій-
ні «проколи», думаю, що ні до 
жінок, ні до машин він не має 
жодного стосунку.

То вінок зривається чомусь 
саме на нього, то з його уст чу-
ємо імена досі незнаних літе-
раторів, то запущена ним ра-
кета на полігоні падає майже 
на голови рибалок.

Щось не те коїться з гаран-
том, ніби постійно лихий його 
плутає. А, може й не біс, а Пу-
тін?  Гарно звучить: Путін по-
плутав. Основне – правдиво та 
переконливо.

Розумію, що невеличко-
го чоловічка, який сидить у 
Кремлі на ядерній кнопці та 
марить завоювати увесь світ, 
або ж, принаймні, ближнє за-
рубіжжя, таки варто остері-
гатися. Але ж не слід боятися 
мало не до смерті.

Та хіба мужність можна 
привити заштриком у сідни-
цю? Хіба хоробрість можна ви-

ростити у душі та серці, де гір-
чить полин? Хіба жертовність 
та інші християнські цінності 
здатні керувати вчинками та 
діями людини, яка звикла ди-
витися на 46 мільйонів своїх 
співвітчизників крізь сітку те-
нісної ракетки? Причому, ди-
витися поверх голів…

У ці дні сотні тисяч україн-
ців у Києві та на всіх Євромай-
данах країни і світу прямо зви-
нувачують Президента у зриві 
інтеграційних процесів, у про-
валі економічного реформу-
вання України, у корупції, у за-
стосуванні сили до беззахис-
них студентів, роблять з ньо-
го деспота і тирана, новітньо-
го диктатора на зразок Лука-
шенка. А давайте спробуємо 
розібратися, чи це справді так.

Є люди, які, навіть без ін-
струкції виробника, можуть 
легко та швидко засвоїти пра-
вила користування найсклад-
нішими механізмами чи тех-
нікою. Але є й чимало таких, 
кому не можна довіряти навіть 
праски – обов’язково щось у 
ній накрутять та спалять одяг.

Думаю, що наш гарант так 
і не навчився як слід керувати 
всіма важелями, які майже по-
ловина виборців безпечно пе-

редали йому ще три роки тому. 
Хотів поставити «на паузу» єв-
роінтеграцію, та натиснув не 
ту кнопку і стер всі ним же па-
рафовані умови асоційовано-
го членства України у ЄС. На-
магався чимшвидше зробити 
столичним дітям свято, встано-
вивши головну «йолку» країни, 
і помилився клавішею на теле-
фоні – замість Попова набрав 
Захарченка. Тепер, поговорю-
ють, кається, співчуває і навіть 
не показується на люди. Мож-
на було б  ще якось зрозуміти 
його, якби не пролита на Май-
дані кров, якби була впевне-
ність, що завтра він знову щось 
не переплутає, чи то пак,- що 
його знову Путін не поплутає.

Взагалі ж, невігласи та ма-
ніяки з керівною кнопкою під 
руками особливо небезпечні 
не тільки для народу окремо 
взятої країни, а й для всього 
суспільства. Адже непередба-
чуваність їхньої поведінки за-
лежить не стільки від фази мі-
сяця, скільки від артеріально-
го тиску страху за власне бла-
гополуччя. Бояться, що хтось 
може дати по руках, а, все одно, 
натискають на кнопку, тис-
нуть і тиснуть…

Юрко СНІГУР.

Навіть важка травма - 
не вирок Якщо є кому 

допомогти 
Гарант і кнопка

Факсиміле і первинні 
документи

Чи можна застосовувати 
факсиміле на первинних доку-
ментах, і чи будуть такі до-
кументи підставою для по-
даткового обліку? 

Відповідають фахів-
ці інформаційно-комуніка-
ційного відділу Тернопіль-
ської ОДПІ ГУ Міндоходів у 
Тернопільській області.

Згідно з пунктом 2 Поло-
ження про документальне за-
безпечення записів у бухгал-
терському обліку, затвердже-
ним наказом Міністерства фі-
нансів України від 24.05.1995р. 
№88 «первинні документи – це 
документи, створені у письмо-
вій або електронній формі, що 
фіксують та підтверджують гос-
подарські операції, включаючи 
розпорядження та дозволи ад-
міністрації (власника) на їх про-
вадження».

Цим же наказом передбаче-
но, що документ має бути під-
писаний особисто, а підпис 
може бути скріплений печат-
кою. Також варто зазначити, що 
нормами Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в України» засто-
сування факсиміле для підпи-
су первинних документів не пе-
редбачено.      

До уваги засновників друкованих ЗМІ
    Реєстраційна служба Головного управління юстиції у Тернопіль-

ській області інформує, що з 28.07.2013 р. набув чинності Закон Укра-
їни «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 
прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації». 
Цим Законом внесено зміни до Закону України «Про друковані засоби 
масової інформації (пресу) в Україні», зокрема, частину першу статті 
12 доповнено пунктом 1-1 такого змісту:

1-1) пов’язана особа – юридична або фізична особа, яка здійснює 
контроль за засновником (співзасновниками), власником (співвлас-
никами) друкованого засобу масової інформації, а також  юридична 
особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповід-
ний контроль. У разі, якщо одним із співзасновників (співвласників) 
друкованого засобу масової інформації є фізична особа, пов’язаними з 
нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік, дружина, діти 
та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки 
(дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим за-
собом масової інформації.

Звертаємо Вашу увагу, що Закон опублікований у газеті «Голос 
України» № 138 від 27.07.2013 р. і набрав чинності з дня, наступного 
за днем його опублікування. У зв’язку з цим, починаючи з 28.07.2013 
р., у заявах про державну реєстрацію друкованого засобу масової ін-
формації повинні бути вказані пов’язані особи.

Галина КОСАРЧУК, головний спеціаліст відділу державної ре-
єстрації юридичних осіб, легалізації об’єднань громадян та дер-
жавної реєстрації друкованих засобів масової інформації реєстра-
ційної служби Головного управління юстиції в області.
До уваги редакцій та засновників друкованих ЗМІ

Відповідно до Закону України «Про друковані засоби масової ін-
формації (пресу) в Україні» та постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 10.05.2002 р. № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових 
примірників» прохання доставляти  реєстраційній службі Головно-
го управління юстиції в області, відразу після надрукування, контр-
ольні примірники періодичних і таких, що продовжуються, видань за 
адресою: 46021, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8, тел./факс (0352) 
524953, (праве крило, 5 поверх, кабінет 536 Б, тел.: (0352) 236214).
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Українець-мільярдер 
купив за $80 млн. станцію 

метро у Лондоні
Український мільярдер, чиє ім’я 

не розголошують, виклав за будівлю 
площею 2,6 тис. кв. м 50 млн. фунтів 
стерлінгів ($80 млн.). За повідомлен-
ням місцевих ЗМІ, українцю вдалося пе-
ребити ставку королівської сім’ї Катару. 
Тепер багатій планує переробити при-
міщення у житловий будинок. Станцію 
метро “Brompton Road” відкрили у цен-
трі британської столиці у 1906 році. А в 
1934-у через низький пасажиропотік за-
крили. Пізніше будівлю з підземними 
комунікаціями, крім платформ і шляхів, 
придбало міноборони. Під час війни там 
розташовувалась штаб-квартира першої 
протиповітряної дивізії. Потім будинок 
став гуртожитком для кадетів. Україн-
ські олігархи не вперше купують дорогу 
нерухомість у Лондоні. У 2011 році Рінат 
Ахметов придбав пентхаус у Гайд-Парку 
вартістю понад 130 млн. фунтів.

До Росії краще 
літаками не літати

Ризик потрапити в авіакатастро-
фу у пасажирів російських авіакомпа-
ній приблизно учетверо вищий, ніж у 
світі. У світовій авіації гине один із 4,7 
млн. пасажирів, а в Росії - один із 1,2 млн., 
свідчить статистика міжнародної асоці-
ації повітряного транспорту, порталу 
Aviation Safety Network та відкриті дані 
Росавіації. За останні кілька років РФ пе-
режила кілька великих авіакатастроф, 
які забрали сотні життів. Як зазначає 
“Reuters”, вибіркова аерофобія, що по-
ширюється лише на польоти літаками 
російських авіакомпаній, має підстави: 
порівняння світової і російської статис-
тики авіаперевезень за останні п’ять ро-
ків свідчить не на користь РФ.

“Забирайте все!”
Влада Венесуели націоналізувала 

торговельну мережу “Daka” за відмову 
знизити ціни, повідомляє Бі-Бі-Сі. Ме-
режа торгує побутовою технікою. При-
чиною такого рішення стали ціни, які на 
деякі товари перевищували закупівельні 
на 1000 відсотків при діючій у країні при-
пустимій нормі 30. Після конфіскації то-
варів керівництво торговельної мережі 
арештували. Після конфіскації товарів у 
всіх магазинах торговельної мережі був 
організований розпродаж «за справед-
ливими цінами», що контролювався вій-
ськовими. У магазинах зібралися натов-
пи людей і виник безлад, з яким військові 
не змогли впоратися. У результаті багато 
магазинів розграбували. Президент Ніко-
лас Мадуро, коментуючи те, що трапило-
ся, заявив: «Це на благо нації. Нехай нічо-
го не залишиться на прилавках і складах. 
Забирайте все!»

У Португалії найбільше 
жінок-мільйонерів 

Британський дослідницький ін-
ститут “Wealthinsight” на замовлення 
журналу для заможних “Spear’s” під-
рахував відсоток жінок-мільйонерів 
у різних країнах світу. Як виявило-
ся, найбільше жінок - власниць мільйо-
нів - у Португалії - 23,8 відсотка. На дру-

гому місці Філіппіни – 21 відсоток, тре-
тє дісталося Перу - 18,3. Цікаво, що Ні-
меччина, яка декларує рівність статей, 
має, порівняно, низький відсоток жінок-
мільйонерів - 9,6 відсотка. У Франції він 
ще нижчий - 8,5. Редактор “Spear’s” за-
значив: «Жінки складають більше по-
ловини людства, однак не можна ствер-
джувати, що існують країни, у яких до-
тримується рівність статей доти, поки 
багатство не буде розподілятися анало-
гічним чином. На сьогодні це не мож-
на сказати про жодну країну”. Тим ча-
сом, відповідно до дослідження швей-
царського банку UBS, у світі налічується 
2170 доларових мільярдерів із загаль-
ною сумою власності на 6,5 квінтильйо-
нів доларів.

Кейт Міддлтон звільнила 
корисливого перукаря

Джеймс Прайс, особистий перукар 
Кейт Міддлтон, послугами якого гер-
цогиня Кембриджська користувалася 
тривалий час, більше не буде допуще-
ний до двору. А причиною звільнення, 
за чутками, є зайва балакучість молодо-
го чоловіка, який занадто багато говорив 
про свою зіркову клієнтку, повідомляють 
британські ЗМІ. Коли він вирушив у тур 
до США, то створив  особисті сторінки у 
Facebook і Twitter, де постійно публіку-
вав сотні фотографій Кейт і її різних за-
чісок з метою розкрутки свого бізнесу. І 
це,  звичайно, сподобалося Букінгемсько-
му палацу.

Греки навмисно 
заражають себе ВІЛ 

заради соцвиплат
Громадяни Греції навмисно зара-

жаються ВІЛ, аби отримувати соціаль-
ну допомогу у 700 євро від влади Єв-
росоюзу. У звіті Всесвітньої організа-
ції охорони здоров’я йдеться про те, що 
число інфікованих вірусом імунодефіци-
ту людини у Греції останнім часом сут-
тєво зросло. Половина нових випадків 
викликана самозараженням, відзначає 
організація. Також через затяжну еконо-
мічні кризу в країні зростає злочинність, 
що сприяє збільшенню кількості нарко-
манів і поширенню ВІЛ. Число вбивств і 
крадіжок за час економічної кризи зрос-
ло удвічі. Також, згідно з інформацією 
ВООЗ, в Греції суттєво зросла чисель-
ність повій, які можуть розповсюджува-
ти вірус. Через масові скорочення пра-
цівників системи охорони здоров’я, гре-
ки почали рідше відвідувати лікарів. 

Песимісти живуть довше, 
ніж оптимісти

Учені стверджують, що песимісти 
живуть довше, ніж оптимісти. Це під-
твердили результати дослідження, про-
веденого під керівництвом психолога 
доктора філософських наук з універси-
тету Ерланген-Нюрнберг Фрідеріха Лан-
га. Отже, найбільш оптимістичними, не-
залежно від статі, рівня освіти або кар’єри, 
є молоді люди. Старші люди виявили-
ся більш песимістично налаштованими. 
Крім того, вчені з’ясували, що негативне 
мислення збільшує тривалість життя. Цю 
гіпотезу вони назвали “темним майбут-
нім” або “захисним песимізмом”. На їхню 
думку, більш низькі очікування допомага-
ють людям підготуватися до найгіршого, 
завдяки чому краще справляються з про-
блемами у зрілому віці.

Райське життя “слуг
 і захисників народу”

Клієнтами найелітнішого салону-
дизайну в Україні є міністри і співро-
бітники силових структур. Про це не на 
камеру програмі “Гроші” заявила влас-
ниця салону Олена Антонович. За її сло-
вами, є фабрики, які випускають рулон 
шпалер за ціною 600 євро. Крім того, по-
купці просять її встановити каміння Сва-
ровскі у підсвітку для хамамів. Дуже ба-
гато використовують панно з мозаїки. 
Його ціна може сягати до 350 тисяч євро. 
Останні замовлення депутатів також шо-
кують своєю вишуканістю. Зокрема, у бу-
динку народного обранця площею у 900 
квадратних метрів із величезною тери-
торією, яка виходить до озера, замовляли 
продукцію найдорожчих фабрик. “Я можу 
здогадуватися про підсумкову вартість - 
вона перевищувала кілька мільйонів до-
ларів”, - сказала Олена Антонович, відмо-
вившись назвати прізвище багатія. 

Народ вважають 
колективним злочинцем?

Після обрання Президентом Вікто-
ра Януковича у 2010 році МВС на тен-
дерах придбало автомобілів на 483,64 
мільйона гривень, повідомляють “Наші 
гроші” з посиланням на “Вісник дер-
жавних закупівель”. За інформацією ви-
дання, чверть цієї суми - 122,92 мільйо-
на - пішло на придбання автозаків та па-
трульних авто з відсіками для затрима-
них. Було придбано 146 автомобілів для 
перевезення ув’язнених на 45,45 мільйона 
та 430 патрульних автомобілів з відсіка-
ми для затриманих на 77,47 мільйона. Для 
розгону демонстрацій придбали шість во-
дометів на базі “КамАЗу” за 14,70 мільйо-
на. Для управління спецопераціями за 2,40 
мільйона придбали чотири штабні авто-
мобілі на базі “Ford Transit” із системою ві-
део контролю. Для перевезення особового 
складу міліції було придбано 95 автобусів 
на 33,57 мільйона. Найпопулярнішими у 
МВС є автомобілі “ВАЗ” - їх було придбано 
2,199 тисяч штук за 124,45 мільйона. 

Попрацюєте 3,9 мільйона 
років - будете багатим, 

як Ахметов
Середньостатистичному українцю 

із зарплатою $392 необхідно працю-
вати 15,3 тисячі років, щоб мати стат-
ки, які дозволять увійти до нинішнньо-
го рейтингу найбагатших людей кра-
їни. А щоб очолити “Золоту сотню”, зна-
добиться 3,9 мільйона років, пише “Кор-
респондент”. Загальні статки сотні най-
заможніших українців оцінюють у $67 мі-
льярда - це більше, ніж усі заощадження 
українців у банках (понад $52 млрд). За 
рік наші товстосуми стали ще багатши-
ми. На першому місці рейтингу, як і ві-
сім років поспіль, Рінат Ахметов зі стат-
ком у $18,3 млрд. Варто зазначити, чверть 
усіх капіталів зароблені багатіями у мета-
лургії та гірничодобувній промисловості. 
Крім того, олігархи отримали значний фі-
нансовий зиск в агробізнесі, харчопромі, 
енергетиці, нерухомості, у нафтогазовій 
галузі, медіа. Рекордсменом зі збільшен-
ня активів став, зокрема, син Президента 
- Олександр Янукович, збільшивши стат-
ки на 177 відсотків. 

Постачальник моряків 
на світовий ринок

Україна опинилася у числі най-
більших країн-постачальників робо-
чої сили для світового торгового фло-
ту. Дослідження провів незалежний мор-
ський консультаційний центр “Drewry 
Spipping”. Пальма першості залишається 

за Філіппінами – жителів острівної дер-
жави на торговельному флоті 146 тисяч. 
Слідом ідуть китайці- 141 тисяча і турки 
- 98 тисяч. Індійські та індонезійські посі-
дають четверте і п’яте місця. Українських 
моряків на торгових судах у всьому світі 
- 76 тисяч, російських менше - 57 тисяч.   

Кваліфіковані фахівці 
хочуть виїхати з країни
Абсолютна більшість українців - 91 

відсоток - прагне переїхати за кордон. 
Найбажанішим напрямком для іммі-
грації є Канада. Саме її розглядають як 
майбутню батьківщину більше 40 відсо-
тків жителів України. Щомісяця з бажан-
ням переїхати до “кленової” країни звер-
таються тисячі нових кандидатів. Од-
нак лише чотири відсотки з них можуть 
розраховувати на позитивний результат. 
Згідно з результати опитування, прове-
деного дослідницьким центром міжна-
родного кадрового порталу “HeadHunter 
Україна”, основні причини такої одно-
стайності у бажанні залишити батьків-
щину - незадоволення економічною та 
політичною ситуацією і відсутність пер-
спектив. Йдеться не лише про студентів. 
30-річні фахівці висловлюють серйозні 
наміри шукати роботу в Європі - 63 відсо-
тки, США і Канаді - 42.

Влада, як завжди, 
нічого не бачить і не знає  

На столичних ринках - афганці, па-
кистанці, африканці, азербайджанці і 
в’єтнамці. Експерти кажуть: в Україні вже 
два мільйони трудових мігрантів. Чинов-
ники запевняють: набагато менше - тіль-
ки 300 тисяч іноземців на обліку. Але це 
сумнівно, повідомляє ICTV. Адже лише 
у Харкові налічується майже 300 тисяч 
в’єтнамців, констатують експерти. Чима-
ло з них працює на ринку, їм належать 
кілька торговельних і промислових під-
приємств. А у підпільному цеху в Одесі 50 
в’єтнамців, як раби, працювали по 12 го-
дин на добу буквально за їжу - шили під-
робки відомих брендів. І такі рабовлас-
ницькі колонії є у багатьох великих міс-
тах. Влада ж міграційної проблеми не ба-
чить. Чиновники запевняють: боятися 
повторення московських етнічних погро-
мів не варто. У нас нелегалів менше і си-
туація краща. Однак чимало українців де-
далі гучніше обурюється надмірним на-
пливом азійських і африканських біжен-
ців, яких ніхто не перевіряє та не контро-
лює. Хоча для більшості іммігрантів Укра-
їна - проміжна зупинка, кінцева - Європа. 

Китайські авто - 
“капсули смерті”

Китайські авто б’ються, наче іграш-
ки, і вбивають українців, повідомили у 
програмі “Територія обману”. В автоса-
лонах китайську “смерть на колесах” про-
дають за чималі гроші, дослідили журна-
лісти. А на авторинку вживаних машин пе-
ревірили якість дворічних китайських ав-
тівок. Виявилося, що майже новий автомо-
біль вже починає гнити. А “китаєць” вар-
тістю п’ять тисяч доларів узагалі виявився 
напівпластмасовим - пасажирські дверця-
та ледь відкриваються, а багажник - тіль-
ки з третьої спроби. Гонщик Олександр Са-
люк, який краще за всіх у Європі їздить на 
спортивних автомобілях, застеріг, що на 
китайських авто краще не їздити. Володар 
Кубка Європи називає всі машини китай-
ського автопрому “капсулами смерті”.  

Україна Світ
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Село, не позначене 
на карті

Майже сімдесят років тому 
українців виганяли з їхніх до-
мівок у невідомому напрямку. 
Сьогодні ми повертаємось на 
ці землі, щоб пригадати страш-
ні події та запалити свічки на 
самотніх українських цвинта-
рях. Вирушаємо у Сяноцький 
повіт, який межує зі Словаччи-
ною. Багато сіл тут збереглося 
дотепер, частина – спалені до-
тла. Батьківщина Марії Трой-
чак – Яселко –  не позначене на 
сучасній карті Польщі. Воно за-
лишилося в історії. Сьогодні це 
заповідна зона. Ще б пак – та-
кої мальовничої природи мені 
не доводилось бачити ніде. 
Про те, що колись тут жили 
люди, нагадують кам’яні зна-
ки з українськими прізвища-
ми, придорожні хрести і кри-
ниці, а також цвинтар.

– Тут жили мій дідусь Ми-
хайло і бабуся Парасковія Пе-
трики по маминій лінії, а та-
кож дідусь Михайло і бабуся 
Єва Хомишаки по татовій лінії, 
– розповідає пані Марія. – Звід-
ти депортували моїх батьків 
Івана та Февронію Хомишаків, 
а також братів Степана і Ми-
хайла, сестру Ганну. На Лемків-
щині померли три мої старші 
брати. 

Марія Тройчак вперше при-
їхала у Яселко у 2002 році піс-
ля смерті батьків. Відтоді від-
відини цього села стали для 
неї доброю традицією. Разом 
з групою однодумців вона від-
найшла у заростях і чагарни-
ках сільський цвинтар, місце, 
де була церква, і, що найголо-
вніше, – побувала на власному 
обійсті. 

– Я народилася на Терно-
пільщині, але коли приїжджаю 
сюди, то перед очима ніби по-
стає батьківське подвір’я, сто-
літні каштани та липа, крини-
ця, кущі малини і терену, – ді-
литься враженнями пані Ма-
рія. – Здається, я повертаюся у 
ті далекі часи, коли тут виру-
вало життя, відчуваю сильну 
енергетику та творче натхнен-
ня. Саме у рідному селі почала 
писати вірші.  

ЇЇ племінник Юрій Петрик 
вперше у Яселку. Хоча розпові-
ді про нього чув із самого ди-
тинства. Уже дорослим ство-
рив будівельну фірму і назвав 
її в честь рідного села своїх 
батьків «Яселко». 

– Я  дуже давно мріяла по-
трапити сюди. Тепер розумію, 
що таке сила рідної землі, – по-
ділився враженнями Юрій і, 
розгорнувши сніг, поцілував 
землю, по якій ходили його 
предки. 

«Ми їдемо 
з дому додому»

Під час поїздки вдалося від-
відати села Костарівці, Боско, 
Вороблик Королівський, Ясел-
ко, Ославицю та найбільший у 
світі музей лемківської куль-
тури в селі Зиндрано-
ва. Тернополяни запали-
ли свічки на українських 
цвинтарях, прикраси-
ли хрести вінками і ра-
зом з парохом усіх лем-
ків України отцем Ана-
толієм Дудою помоли-
лися за душі українців, 
які назавжди залишили-
ся на Лемківщині. 

– Ми молимося за 
душі українців, які тут 
поховані або ж померли 
під час злочинного висе-
лення, – зазначив отець 
Анатолій у своїй пропо-
віді після відслуженої 
панахиди. – Прикро, що 
майже не залишилося хрес-
тів на могилах, а земля зрів-
няна. Однак ми, живі, повинні 

пам’ятати про тих, які залиши-
лися тут на вічний спочинок, 
адже вони потребують наших 

молитов та пам’яті. Потрібно 
приїздити на ту землю, де по-
ховані предки, звідки силоміць 

виселили наших дідів та праді-
дів. Не маємо права забути свій 
рідний край. Адже тут наше 

коріння. Пам’ятайте, ми 
їдемо з дому додому. 

Під час депортації 
українців було дощен-
ту спалене село Ослави-
ця. Сьогодні тут мешкає 
лише вісім польських 
родин. Григорій Пань-
ків з Підволочиська при-
їздить сюди кілька разів 
на рік, адже саме на цій 
землі він народився. 

– Мене та мою ро-
дину силоміць вивез-
ли з Ославиці, – розпо-
відає пан Григорій. – Че-
рез цей жорстокий ре-
жим, який завдав бага-
то болю українцям, про-

тягом 50 років, я не міг сюди 
приїхати, не міг помолити-
ся на могилах своїх предків. 

Цвинтар заріс травами, тут 
випасали овець. Кілька років 
тому ми впорядкували його, 
але, на жаль, багато хрестів і 
написів не збереглося, тому 
зараз не можна встановити, де 
саме поховані мої рідні та од-
носельчани.  

Під час подорожі Лемківщи-
ною ми побували в кількох ста-
ровинних українських храмах, 
які збереглися до сьогодні. По-
ляки використовують їх як кос-
тели, але, на щастя, їм не підня-
лася рука замалювати старо-
винні розписи, мозаїки, стерти 
українські написи. У селі Воро-
блик Королівський знаходить-
ся храм Святого Миколая, спо-
руджений у 1888 році під керів-
ництвом отця Віктора Саломо-
на. Батько тернополянки Марії 
Бабій також брав участь у бу-
дівництві. Жінка була вражена  
величністю храму та особли-
вою атмосферою, яка панує в 
ньому. 

Поїздка на Лемківщину 
стала справжній одкровенням 
для кожного тернополянина. 
Ми побачили прекрасні укра-
їнські землі, з яких по-звірськи 
вигнали наших предків, відчу-
ли їхню силу і магнетизм і по-
молилися за тих, хто назавжди 
залишився там. 

Ми не маємо права забути 
про цю трагедію українсько-
го народу і повинні боротися 
за майбутнє нашої держави. 
Адже наші предки заплатили 
за це дуже велику ціну. 

Юля ТИМКІВ.
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Рідні  оселі 
поросли  травою

Тернополяни побували 
на батьківщині своїх предків

Нащадки депортованих українців відвідали 
села, з яких жорстоко виселили їхніх 
рідних. Організувала цю поїздку відома 

лікар-фітотерапевт Марія Тройчак. Вона вже не 
раз відвідувала Лемківщину. Цього разу взяла 
з собою доньку із зятем, внучку та племінника, 
щоб показати їм рідне обійстя та поклонитися 
могилам близьких на цвинтарі. Жінка зізнається, 
що під час кожної поїздки заряджається 
енергією від батьківських місць та відчуває своїм 
обов’язком перед предками організовувати 
паломницькі тури на Лемківщину. 
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Україна

НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

Цілющі  краплини 

Зовні вазон нагадує зви-
чайну українську цибулю. 
Зі слів садівників-аматорів, 
рослина ця невибаглива - її 
достатньо вчасно поливати. 

Основне призначення ін-
дійської цибулі - лікуваль-
не. Використовують листя, 
насамперед найбільш зріле, 
навіть якщо воно вже поча-
ло підсихати. Відірваною або 
відрізаною стороною лист-
ка довжиною 1-2 см натира-
ють хворе місце. Це допома-
гає при артриті, радикуліті, 
остеохондрозі. 

Слабшає або тимчасово 
проходить головний біль при 
втиранні соку листка в скро-
ні, а можна просто приклас-
ти листочки до скронь і поти-
лиці. Тільки будьте обереж-
ні, намагайтеся не допускати 
попадання соку в очі. При ГРЗ 
потрібно натирати перенісся, 
надбрівні дуги, лімфовузли. 

Сік рослини було б ко-
рисно тримати у себе в ап-
течці кожному. Через 10 хви-
лин після розтирання цими 
«ліками» травмованої ноги, 
руки й інших ділянок тіла 
біль зникає. Щоправда, спо-
чатку виникає сильне печін-
ня, кровоносні судини роз-
ширюються і кров прили-
ває, після цього поступово 
зменшуються біль і запален-
ня. Обов’язково перед засто-
суванням рослини потріб-
но перевірити організм на 
чутливість до неї. Подрібне-
ний шматочок листочка на 5 
хвилин прикладають до вну-
трішньої поверхні ліктьово-
го згину. Якщо немає алергії 
– можна лікуватися.

А ось рецепт від ради-
куліту. Візьміть шматочок 
листка цибулі (2×2) і натріть 
ним поперек. Потім обмотай-
теся шарфом або вовняною 

хусткою і ляжте під ковдру. 
На всю цю процедуру має 
йти не більше 2-3 хвилин, 
оскільки цибуля діє швидко. 
Якщо тривалий час в облас-
ті попереку будете відчувати 
сильне свербіння, його мож-
на зняти, намазавши натерте 
місце обліпиховою олією. 

Також застосовують на-
стоянки у вигляді компресів 
при наривах, ранах, пухли-
нах, ударах, болях у суглобі. 

Можна приготувати на-
стоянку на спирту. Для цьо-
го листя цибулі подрібни-
ти і залити горілкою (з роз-
рахунку на 100 мл – столова 
ложка), поставити на 10-15 
днів у темне місце, струшу-
вати іноді, потім процідити і 
відтиснути. Зберігати в холо-
дильнику.

Щоб позбутися борода-
вок, необхідно змішати на-
шатирний спирт і настоян-

ку в пропорції 1:1 і потім 
змащувати бородавки три-
чотири рази на день.

На основі спиртової на-
стоянки готують суміш для 
компресу. Три столові лож-
ки настоянки з’єднати з дво-
ма столовими ложками меду 
й однією столовою ложкою 
соку алое. Змочити сумішшю 
марлеву серветку, прикласти 
до хворого суглоба, закутати, 
залишити на годину. Це та-
кож допоможе при артрозах, 
артритах, остеохондрозі, по-
дагрі.

Використовують при ар-
триті й такий компрес: змі-
шати по одній столовій лож-
ці меду, риб’ячого жиру з чай-
ною ложкою подрібненого 
листя індійської цибулі. Ре-
тельно перемішати. Отрима-
ною кашкою натирати хворі 
місця, а потім також укутува-
ти їх вовняною тканиною.

Ягоди – від десятка болячок  
Важливим елементом в яго-

дах є вібурнін, завдяки якому ка-
лина є чудовим анальгетиком. 
Його корисні властивості сприя-
ють звуженню судин, оберігають 
організм людини від різних ін-
фекцій. Саме через велику кіль-
кість вібурніну смак ягід калини 
гіркуватий.

Щоб видалити гірчинку, їх 
потрібно потримати в киплячій 
воді 6-7 хвилин. До речі, як вда-
рять перші морози, ягоди набу-
вають солодкавого смаку.

Такі ягоди діють послаблюю-
че та допомагають при болях го-
лови. Вживати слід по одній сто-
ловій ложці розім’ятих плодів 
за півгодини до їди 3-4 рази на 
день. По 5-10 спілих ягідок їдять 
при приступах сильного кашлю. 
Корисно їх вживати і при тубер-
кульозі легень, запаленні нирок.

Настій плодів калини тонізує 
роботу серця, корисний при не-
врозах, гіпертонії. Для його при-
готування 20 г плодів розтерти і 
заварити в 250 мл гарячої води, 
настоювати 4 години та проціди-
ти. Пити слід перед їдою по 100 
мл двічі або тричі на день. Зо-

внішньо такий настій застосову-
ють при носових кровотечах. 

Особливо популярний від-
вар ягід калини з медом. Він по-
мічний при шлунково-кишкових 
захворюваннях, недугах печін-
ки та сильному кашлі. Щоб отри-
мати його, 40 г розтертих плодів 
залити 200 мл гарячого меду, на-
стоювати близько двох годин. 
Приймати після їжі по 1 столовій 
ложці 4 рази у день.

Сік зі свіжих ягід калини ви-
користовують як косметичний 
засіб: він виводить веснянки, 
відбілює шкіру, лікує вугрі. Для 
потрібного ефекту в рівних час-
тинах змішуйте його зі смета-
ною. Цю маску наносять на об-
личчя на 20 хвилин і змивають 
теплою водою. 

Також свіжий сік помічний 
при головних болях. А при зни-
женій кислотності шлункового 
соку як вітамінний засіб призна-
чають морс з калини. 

Як зберігати?
Найчастіше кетяги, зібрані 

після перших морозів, зв’язують 
у грона і підвішують у прохолод-
ному місці - на горищах, у комо-
рах, прикриваючи від пилу папе-

ром. Або ж засушують, розкла-
даючи на рівній поверхні. Також 
калину заморожують в моро-
зильній камері, рівномірно роз-
поділяючи в поліетиленовому 
пакеті. 

Можна ягоди покласти в ема-
льований посуд і засипати цу-
кром в однаковому співвідно-
шенні. Отриману масу розміша-
ти так, щоб ягоди розім’ялись. 
Цією сумішшю заповнити 4/5 
банки, а зверху засипати цукром. 
Банки закрити пергаментом і 
зав’язати. 

Полікує й кора...
Кору калини використову-

ють при болісних менструаці-
ях, а також як кровоспинний за-
сіб. Для цього 4 чайні ложки по-
дрібненої кори залити склянкою 
води, кип’ятити 30 хвилин, про-
цідити й долити ще води. При-
ймати 3 рази на день по 1 столо-
вій ложці перед їдою. 

При кашлі, простудних за-
хворюваннях, задусі п’ють від-
вар. Готують так: 1 столову лож-
ку сухої подрібненої кори зали-
ти склянкою води, кип’ятити 10 
хвилин, настоювати 2 години й 
процідити.

Індійська цибуля – 
лікар 
з підвіконня

Індійська цибуля все частіше з’являється на підвіконнях любителів кімнатних рослин.                                  
Цей вазон не на жарт претендує на звання «домашнього лікаря» поряд з алое та золотим вусом.             
І, здається, небезпідставно. Чим же унікальна ця індійська цибулька, на яку сьогодні такий ажіотаж?

Увага! 
Індійська цибуля належить до отруй-

них рослин, тому  не можна, щоб сік по-
трапляв всередину організму. Заборонено 
застосовувати рослину вагітним, матерям-
годувальницям, хворим на гемофілію. Не до-
пускайте попадання свіжого соку рослини на 
слизову, особливо в очі. Якщо все таки це ста-
лося, негайно промийте очі водою.

Зовнішньо застосовувати лікарські засо-
би на основі цибулі можна лише на чисту шкі-
ру. Занадто інтенсивний вплив соком може 
призвести до опіку. Готуючи лікарські засоби, 
вдягайте рукавички. 

Перед використанням рослини з лікуваль-
ною метою варто спочатку проконсульту-
ватися з лікарем. 

Калина й зажуру 
з серця зніме
Якщо ви не встигли зірвати червоні кетяги просто 

з дерева, купіть обов’язково на зиму кошички цих 
цілющих ягід на ринку. Адже калина незамінна 

у лікуванні численних захворювань.  Ягоди містять 
величезну кількість вітамінів і мінеральних речовин. 
Особливо багато аскорбінової кислоти. Тож хто 
запасеться на зиму калиною, тому не страшні ні осінні 
“застудні” холоди, ні епідемії грипу. 

Дієта, що шкодить кісткам
Якщо ви хочете позбутися за-

йвих кілограмів і шукаєте ефек-
тивну дієту, не зупиняйтеся на 
тих, що вимагають повної від-
мови від їжі. На цьому наполя-
гають вчені, котрі досліджува-
ли стан здоров’я жінок, які вна-
слідок тижневого голодування 
різко «скинули» близько 3 кіло-
грамів. Як виявилося, у голодую-
чих в організмі значно зменшив-
ся вміст кальцію, внаслідок чого 
розвивається таке захворюван-
ня як остеопороз. Тому меди-
ки радять худнути поступово й 
обов’язково вводити в дієту мо-
лочні продукти: йогурти, знежи-
рені сир та кефір, а також рибні 
страви, багаті на кальцій.

Алое загоює виразки
Ця рослина - чудовий бакте-

рицидний і протизапальний за-
сіб. Свіжий сік алое вживають у 
разі коліту, гастриту (особливо 
зі зниженою кислотністю), ен-
тероколіту по 1 ч. л. до їди що-
дня аж до поліпшення стану 
хворого.

Навіть при виразці шлун-
ка можна застосувати цей уні-
кальний «загоювач». Отож ско-
ристайтеся таким рецептом: 0,5 
ст. л. соку алое, стільки ж меду 
і коньяку змішати, витримати 
у темному місці впродовж 12 
днів. Вживати по 1 десертній л. 

тричі на день до їди.
Або ж змішати по 100 г соку 

алое та порошку какао, по 300 г 
смальцю, вершкового масла та 
меду, поставити в холодне міс-
це. Вживати щоранку і щовечо-
ра по 1 ст. л. суміші з 1склянкою 
молока.

А от за допомогою листя 
алое можна вивести застарі-
лі мозолі. Візьміть кусочок чи-
сто вимитого листка, розріжте 
його вздовж. Накладіть росли-
ну свіжим зрізом на мозоль, на-
крийте поліетиленом і прибин-
туйте. Таку пов’язку ліпше ро-
бити на ніч. Вранці зішкрябай-
те розм’яклий мозоль тупим 
кінцем ножиць. Після цього об-
роблену ділянку змастіть вазе-
ліном або кремом для ніг. Такі 
процедури можна проводити і 
коли шкіра на ногах надто за-
грубіла.

Якщо ви простудилися 
Перемішайте сік редьки або 

моркви з молоком чи медовим 
напоєм у рівних частинах. Пити 
слід по 1 ст. л. шість разів на 
день.

Наріжте 10 цибулин й одну 
головку часнику. Прокип’ятіть 
це все у молоці. Кип’ятити слід 
доти, поки цибуля і часник ста-
нуть м’якими. До теплого до-
дайте трошки меду. Пити по 1 
ст. л. через кожну годину протя-
гом дня.

А от від нежитю порятує зе-
лений чай. Отже 1 ч. л. чаю за-
варіть склянкою окропу і при-
крийте рушником. Через 15-20 
хвилин настій остудіть до по-
трібної температури і спинців-
кою промийте ніс. Таку проце-
дуру повторіть не менше 5-6 ра-
зів на день до повного одужан-
ня. На ніч закапуйте піпеткою 
теплий настій по 3-4 краплі в 
кожну ніздрю. 

Скарбничка порад
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   Вітаємо!
Від щирого серця 

із золотим ювілеєм 
чудову, добру, 

вродливу жінку

Лілію Чекалюк
із с. Бодаки Збаразького 

району.
З 50-річчям ми  тебе вітаєм,
Із роси й води здоров’я бажаєм.
Успіху й достатку, доларів багато,
Щоби завжди сміхом повнилася хата.
Щоб росли внучата, радували діти,
Щоб в сім’ї прижилась злагода і втіха.
Настрою хорошого, гарного застілля,
А найголовніше - щоб була щаслива!
Раїса 
Цісельська 
із сім’єю.
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Струни серця

гніздечко
Сімейне

Запитання
Чом не цінуємо, що є?
Важливе сьогодення...
І в кожного життя своє
Стає таким буденним.

З роками серце защемить:
Сумує за минулим,
Хоча б на мить, хоча б на мить
Колишнє повернулось.

Але себе ти не жалій 
І відганяй розпуку,
Бо в кожного рахунок свій
За щастя і розлуку.

І тільки Господу дано
Вершити наші долі:
Кому тернівник віддано, 
Кому пшеничне поле.

Лідія МЕНТУХ.

Роздуми
Що поєднало нас: добро чи зло?
На небесах це сталось чи в руїні?
Що ж то на очі темне наповзло, 
Що не дає прозріти і донині?
Заполонив прозору душу білий сніг,
Холодні думи не дають 

заснути до рання.
Твоя любов - це безкінечний гріх.
Моя ж - роса конвалій на світанні.
Вже вкотре я запитую: «Чому?»
Чому я в почуттях своїх осліпла?
Та бачу лиш у темряві пітьму.
І все ж - я з неї виберусь до світла!

Оксана МЕТЕЛЬСЬКА.

*   *   *
Як добре, що ми маємо до столу:
Смачненький хліб, солодкі пиріжки.
Хоч і живемо, українці, трохи вбого,
Та найбагатше маємо в душі.
Сьогодні дощ, а завтра буде сонце,
Там за вікно холодний вітерець.
Ми маємо тепло в своїх долоньках,
Ми можемо зігріти увесь світ.
Хтось скаже: “ Крапля ти у морі”,
Ну і нехай, але ми є живі.
Краплинка до краплинки і є море,
Давайте об’єднаємось усі.

Інна ДАНИЛКІВ.

Про кохання

- Баю-бай, спи, Степанку, засинай, - ти-
хенько співала Віра біля колиски сина. Ма-
лий вертівся, сплакував…  

Степанко народився кволеньким, хво-
робливим. Віра з Антоном, чоловіком, ро-
били все, що могли, аби маленький видря-
пувався з хворіб, аби жив. Старша донька 
Люба не любила братика. Ревнувала. Бо 
йому діставалося більше уваги.      

- Зрозумій, серденько, Степанко часто 
хворіє, - гладила по голівці доньку Віра.

Люба скидала мамину руку з голови і зі 
злістю вигукувала: 

- Коли виросту, ви мені будете не по-
трібні!  

Люба затаїла образу на батьків і на бра-
та. 

Віра працювала у дитячому сад-
ку. Ледве стримувала сльози, коли її ма-
ленькі вихованки кидалися з обіймами 
до матерів, коли допомагали молодшим 
братикам-сестричкам застібати гудзики 
чи зав’язувати шнурівки. «Звідкіля в моєї 
Люби стільки нелюбові?» - запитувала 
сама у себе жінка. 

У школі за норовливий характер Любу 
називали Любкою. Дівчата в подруги до 
Любки не набивалися. Так і закінчила шко-
лу, не маючи ні найкращої подруги, ні пер-
шого кохання. 

Єдине, що любила Любка - шити. Її зо-
шити були змальовані моделями. І вже в 
шостому класі щось строчила на старій 
бабциній швейній машинці. Вирішила: 
вчитиметься у швейному училищі. Бать-
ки радили вступати до інституту. Любка 
затялася: ні!

І в училищі Любка не завела колєжа-
нок. Дівчата їй заздрили. Бо мала таки та-
лант до вибраного ремесла. І не любили 
- за прикрий характер.         

А в Степана був хист до математики. І 
талант притягувати до себе людей. У шко-
лі, а потім в інституті хлопець мав багато 
друзів. Дівчата мрійливо зітхали, коли Сте-
пан починав розповідати черговий жарт.

- Тобі в артисти треба було йти, а не в 
математики, - сміялися. 

- Ще встигну! - відповідав.  
Віра з Антоном гордилися сином. А 

Люба… Так і не могла порозумітися ні 
батьками, ні з братом. Віра й так, і сяк на-
магалася знайти спільну мову з донькою 
- не виходило.    

Біда трапилася, коли Степан був на 
п’ятому курсі. Поїхав з товаришем до його 
родичів. Мотоциклом. Товариш любив 
проїхатися «з вітерцем». Так було й цього 
разу. На одному з крутих поворотів мото-
цикл злетів з дороги. Товариш добряче по-
товкся, але залишився живий. Для Степа-
на цей день став останнім.

Віра сподівалася: після смерті брата 
Люба опам’ятається, пом’якшає. На жаль… 

- Антоне, ми втратили двох дітей, - мо-
вила до чоловіка.

Синова смерть і доньчина впертість 
підкосили Вірине здоров’я. Жінка гасла, 
мов свічечка: тихенько і сумно. Невдовзі 
поруч зі Степановою могилою з’явилася й 
Вірина. 

Антон з рідною сестрою перебирали 
Вірині речі. У сумці-торбинці, яку Віра бра-
ла до лікарні, лежав старий товстий зошит. 
Вірин щоденник. Почала його вести ще 
тоді, коли Антон запропонував заміжжя.  

«Сьогодні день обійняв мене, сонце 
поцілувало, а бешкетник-вітер запрошу-
вав до танцю. Дякую, світку, що радієш зі 
мною. Я така щаслива! Вихожу заміж за Ан-
тона! Світку, ти знаєш, як я люблю його…»

«У нас з Антоном буде дитина. Я хотіла 
би першу донечку. Вона мені сниться. Ма-
леньке сонечко біжить назустріч. Розсипає 
сміх. Я відчуваю дотик теплих долоньок і 
щастя…» 

По Антоновому обличчі текли сльо-
зи. Чоловік не знав, що його дружина умі-
ла так гарно писати і відчувати. Здавало-
ся, він заново знайомився зі своєю Вірою. 
Тільки не міг уже їй сказати, наскільки рід-
на і дорога вона для нього. 

- Антоне, дай цей щоденник Любі. Хай 
прочитає. Може, щось до неї дійде, - сказа-
ла сестра. 

Антон вагався: а потрібно? Якось про-
стягнув доньці зошита. 

- Мамин щоденник. Якщо хочеш - про-
читай. 

«У нас донька, донечка-сонечко! Назве-
мо її Любою, Любцею, Любов’ю. Як я хви-
лювалася, коли вперше взяла її на руки. 
«Привіт!» - сказала тихенько. І мені здало-
ся, сонечко усміхнулося. А може, ця кумед-
на гримаска лише видалася усмішкою? Ні, 
таки доня привіталася зі мною…»

«У Любці - перші зубчики. Вона схожа 

на зайчатко…»
«Любця розбила коліно. Приклала їй 

листочок подорожника. Навіть казку при-
думала про дівчинку і подорожник, аби не 
плакала. Вітер приніс маленьке зернятко і 
вкинув його в землю. Зійшла травичка. Її 
сусідки були високими, а подорожник ви-
ріс від землі на півсльози. Травичка суму-
вала, бо ще не знала, що вона не проста, а 
чарівна…»                                            

«У нас буде друга дитина. Антон хоче 
сина. Любця буде щаслива. Спершу обері-
гатиме братика, а потім братик оберігати-
ме її. А якщо народиться дівчинка, то на-
звемо її Надія. І буде в тата Антона три ді-
вчинки: Віра, Надія, Любов…»

«Син! Чоловік хоче назвати його Сте-
панком. На честь свого діда, який Антона 
дуже любив…»

«Степанко часто хворіє. Світку, благаю 
тебе, допоможи моєму синові. Якби я мо-
гла забрати його біль! Я інколи відчуваю 
себе такою безпорадною. Ні, я сильна! Си-
ночку, твоя мама дуже сильна. І дуже лю-
бить тебе. Моя любов буде тримати тебе 
в цьому світі. Ти виростеш гарним, розум-
ним. Зараз плачеш, а колись будеш багато 
сміятися, радіти. Я знаю…» 

«Люба не злюбила братика. Ні я, ні Ан-
тон не можемо нічого вдіяти. Якби вона 
розуміла, як боляче нам робить. Звідкіля 
в неї це?..»

«Люба уже випускниця. Не хоче, аби 
ми йшли на вечірку. Доню, я лише подум-
ки можу тебе обняти, погладити твоє до-
вге русяве волосся. Подумки розмовляю з 
тобою. Подумки благословляю тебе. І по-
думки тебе люблю. Цього несказаного на-
збиралося стільки, що вже, здається, в сер-
ці обмаль місця…»

«Світку, ти таки забрав Степанка. Си-
ночку, колись я розповідала тобі казоч-
ку про хлопчика, який так сильно любив 
небо, що маленькі ангели прилітали до 
нього і нашіптували чарівні сни. У своїх 
дивних снах він спав на великих хмарах, а 
маленькими хмаринками накривався. За-
мість подушечки клав голову на кулачок. 
Іноді сідав на хмари, схожі на великі кора-
блі, і плив безмежжям світу. Це була твоя 
улюблена казочка. Тепер твоя душа там, де 
був казковий хлопчик…»  

«Добре, коли життя обривається різ-
ко. Без болю й страждань. І як тяжко, коли 
життя відходить поволі. Воно схоже на ста-
ру людину, яка, обпираючись на палицю, 
долає шлях у нікуди. Воно витікає тонень-
кою, незамітною цівкою…»

«Любцю, не бійся підняти голову до 
неба і поговорити зі мною, коли я там буду. 
Я чекала цього на землі. І чекатиму на не-
бесах. Святий обов’язок матері - чекати: і 
при житті, і після…» 

Люба ридала на Віриній могилі. Цілу-
вала прохолодну землю. Обіймала свіжий 
горбик. Просила прощення. Материна 
душа дивилася з небес. Вона все простила, 
тільки не може витерти доньчині сльози…

Ольга ЧОРНА.

Ще на похороні рідної сестри Галини Неля 
вирішила: десятирічного Іванка забере вона. 
Видно, так уже розпорядилася доля: із трьох 
сестер лишень у неї не було дітей. Вона з чоло-
віком хотіли взяти маля з притулку. Та Василь 
їздив на заробітки за кордон і якось так вихо-
дило, що справа в оформленні необхідних до-
кументів усе відкладалася на «потім».

Неля навіть не сумнівалася: чоловік нічо-
го не матиме проти Іванка. Він 
- його хрещений батько. Рідний 
помер, коли хлопчик ще був не-
мовлям. Тепер не стало й мами...

Бліда, заплакана, прямо з 
кладовища привела Неля хлоп-
чика додому. Накупляла йому 
різних іграшок та обновок. На-
віть ранець обміняла на новий. 
Щоб ніщо не нагадувало Іванко-
ві про сумне минуле. Тепер він - її 
син, її подальша доля. І Неля зро-
бить усе, щоб стати йому доброю 
мамою.

Івасик виявився напрочуд 
слухняною дитиною. Сам сідав за 
уроки, мив за собою посуд, допо-
магав Нелі поприбирати у квар-
тирі. Вона не могла натішитися сином.

Якось Неля пішла на батьківські збори. 
Вчителька хвалила хлопчика, а тоді, ніби, між 
іншим, зауважила: «І не скажеш, що Іванко - 
сирота. Чистенький, доглянутий. Мов рідний 
вам».

Нелю обдала гаряча хвиля. В очах виступи-
ли сльози. «Іванко - не сирота! Він - мій син! Ви 
мали б це знати!» - спаленіла жінка. І мерщій 
вибігла з класу. Коли увечері вчителька зателе-
фонувала і попросила вибачення, Неля збагну-
ла, що з подібною людською необачністю вона, 
мабуть, зіткнеться іще не раз.

Нічого, вона ще доведе тій учительці, хто 
для  неї Іванко. Хай-но дочекається щасливої 
миті, коли він назве її мамою.

Той день таки не забарився. Неля поверну-
лася з роботи стомлена, надворі падав дощ, а 
вона, ніби навмисне, забула парасолю. «Мамо, 
дзвонив хресний. Увечері приїде», - мовив 
хлопчик. Неля прикипіла до килимка. І вже не 
знала, чи то краплі дощу, чи щасливі сльози пе-
леною заслали очі. Притиснула Іванка до гру-
дей. «Яка радісна новина! Нумо, на кухню, син-
ку, зустрінемо хрещеного свіжими пиріжка-
ми!»

Василь... Як ніколи, Неля скучила за ним. 
Не могла дочекатися. Звичайно, поява Іванка 
втішить чоловіка, адже він завжди хотів дітей. 
Тим паче, Іванко їм - не чужий. 

Але Василь якось холодно привітався з 
ними. Насуплений, так і влігся спати. Вранці з 

сусідньої кімнати, де ночував чоловік, ішов не-
стерпний запах сигарет. Неля здивувалася: ра-
ніше Василь не палив. був з нею ніжний, а те-
пер - як сам не свій. До найменшої дрібнички 
чіпляється. Василя дратувало, як Неля обку-
тує Іванка шарфом, проводжаючи до школи, як 
хлопчик їсть, по-дитячому сьорбаючи, як він 
тримає ложку...

«Може, він ще заголосно дихає?», - якось не 

стерпіла Неля. Василь вирячив розлючені очі, 
набундючився: «Він не потрібен мені, розу-
мієш?» Нелю аж пересмикнуло: хіба не він за-
вжди купляв Іванкові подарунки, казав, який 
він милий хлопчик? А тепер, коли сталося таке 
горе, коли Неля усім серцем прикипіла до цієї 
дитини, він пропонує віддати Іванка у приту-
лок? Та нізащо!

Вона не могла більше говорити. Пекучий 
клубок підкочувався до горла, стискало серце. 
І Василя також не хотіла слухати. 

Якось запримітила, як він крадькома зби-
рає валізу. Того ж вечора пішов із дому. Без по-
передження, навіть не попрощавшись... Неля 
стояла біля вікна і проводжала очима висо-
ку Василеву постать, що розчинилася у холод-
ному мареві сутінок. Невтішно розридалася: 
«Утік. Як злодій, як ворог...»

Довгий час од Василя не було жодної звіст-
ки. Неля призвичаювалася виконувати чолові-
чу роботу. А коли через два роки їй принесли 
листа, боялася розірвати конверт. Серцем від-
чула: це - кінець.

Василь писав, що там, у далекій Чехії, живе 
з іншою жінкою. Молодою і вродливою, яка 
кохає його одного, а не ділить свою любов на 
двох, як вона, Неля. Додому більше не повер-
неться.

У сотий раз перечитувала Неля листа, яко-
го вже знала напам’ять. Уперше в житті по-
шкодувала, що не наполягла колись на обсте-
женні чоловіка, не принизила його чоловічу 

гордість, бо, як сказав лікар, вона здорова і мо-
гла народити дитину. Тоді вона довго розду-
мувала. І вирішила: хай буде, як буде. Не хоті-
ла травмувати чоловіка, який, мабуть, сам усе 
знав. «Не плач, - сказав,- ми разом. Двоє. І це 
- головне». Так, було їх - двоє. А стало - «вона» і 
«він». Колись вона його пожаліла. І ось яку від-
плату має.

Терпла кожна клітинка тіла. Неля не мо-
гла знайти собі місця. Випила заспокійливі 
краплі і аж під ранок зморив її сон. Снили-
ся усілякі жахи. Навіть не почула, як у ліж-
ко до неї забрався Івасик. Тривожно смикав 
її за плече: «Це сталося через мене, мамо?»

Вихідні Неля пролежала в ліжку. У неї 
піднявся жар. У голові наче било молотом. 
Іванко заварював їй чай із трав. Просив: 
«Не закривай очей, мамочко. Я боюся, що 
ти теж помреш».

З роками Іванко став Нелиною радістю 
і гордістю. Гарно вчився у школі. Був дуже 
працьовитим, не по роках - розсудливим. 
Коли Неля захворіла, попросився на робо-
ту до фермера, щоб зібрати кошти на опе-
рацію. Підтримував її, обнадіював.

Інколи долітали до них чутки, що Ва-
силь тиняється по вокзалах, бомжує. Його 

любов з іншою закінчилася, як тільки закінчи-
лися гроші. Бізнес теж пішов на спад. І здоров’я 
підводило. Тільки тепер Нелю це нітрішки не 
турбувало. Василь сам збудував між ними сті-
ну відчуження. А їй ще треба допомогти синові, 
одружити його. Якось завела мову про це. Іван-
ко зізнався, що не наважувався розповісти їй 
про Олю - кохану дівчину, з якою разом навча-
ється. «Вона сподобається тобі, мамо, бо Оля - 
найкраща з усіх!»

Яка шаслива мить! Неля не вгамовувалася: 
«Коли ж ти нас познайомиш, синку?»

...Іван першим почув настирливий дзвінок 
у двері. На порозі стояв чоловік. Щось знайоме 
було у його насупленому погляді, у звичці три-
матися за підборіддя. «Допоможіть, чим може-
те,» - пробурмотів він ледь чутним голосом.

Хлопець заледве впізнав Василя. Навіщо 
він прийшов? Що йому треба? Перед очима 
Іванка повисла порепана Василева рука: «Син-
ку, допоможи, благаю!» На якусь мить хлопцеві 
стало жаль цього брудного жалюгідного чоло-
віка. Пустити його у дім? Там - вона, його ніж-
на мама Неля. Він не може її тривожити. Хай, за 
себе міг би простити, та за матір - ніколи!

Дістав з кишені кілька гривень. І зачинив 
двері. Надворі гудів холодний грудень. До болю 
холодно було і юній душі. «Хто це?» - запитала 
Неля. Іван стряхнув марудні думки. «Усе добре, 
мамо, якийсь жебрак приходив просити. Що ж, 
давай планувати моє весілля...»

Марія МАЛІЦЬКА.

Ми зустрілися після довгої розлуки ви-
падково. Теплі слова, твій ніжний погляд, 
щира непідробна радість в очах... Здавало-
ся, так багато є про що один одному сказа-
ти. Домовилися про зустріч. І ось ти мені 
телефонуєш, просиш зайти на каву. А я 
шукаю у своїй душі те велике ніжне по-
чуття до тебе, котре, як багаття, спалюва-

ло й окриляло водночас. І... не знаходжу. 
Нема і болю, що ятрив душу, коли ти пі-
шов, не попрощавшись.

Справді, дивне воно - кохання. Коли ми 
розлучилися, світ став сірим і нецікавим. 
Але минав час, і я з подивом знову стала 
помічати: ні, він, цей світ, таки кольоро-
вий! Та, найголовніше, усе довкіл ще біль-

ше  пояскравішало після зустрічі з тобою. 
З легкістю у душі я зрозуміла, що можу 
жити без тебе.  Тому не тривож мене біль-
ше. Щиро бажаю тобі щастя. Вірю: я теж 
своє знайду. Але без тебе.

Хочу ще сказати кілька слів тим, хто за-
раз страждає від нерозділеного кохання, 
як я колись. Усміхніться сонцю за вікном 
чи навіть дощовим краплинам. Адже піс-
ля холоду завжди приходить тепло, після 
зими - весна, а після розчарувань - нові по-
чуття. Повірте, інколи варто залишити на 
вокзалі стару валізу. І сісти у новий поїзд.

Анжела К. м.Тернопіль. 

Залишити стару валізу

Сокровенне

Материн 
щоденник

Помилковий 
дзвiнок
Життєві мотиви

Невигадана історія

Задзвонив телефон. 
Воронцов знехотя взяв 
слухавку. 

- Тату, - заторох-
тів напористий дитя-
чий голосок, - чому ти 
не приходиш? Я так че-
каю тебе, а ти все не 
йдеш і не йдеш. Я дуже 
скучила!

Воронцов оторопіло 
промимрив:

- Дитинко, ти поми-
лилася номером.

Але дівчинка не за-
тихала:

- Ти не бійся, я зараз 
удома одна. Ну як ти не 
розумієш, що малень-
ким донечкам не мож-
на без тат! Мені дуже 
сумно. Я тобі телефо-
ную (голос перейшов на 
змовницький шепіт), 
поки мама в сусідки, а 
то вона мене лаятиме. 
Але коли ти приходиш, 
вона все одно радіє. А 
потім плаче...

Воронцов поклав 
слухавку.

До кімнати загляну-
ла вродлива блондинка 
Ірочка.

- Стіл сервіровано, 
- весело підморгнула. - 
Ходімо. Ти, напевне, го-
лодний?

Однак вишукано при-
готовлена вечеря була 
йому не до смаку. На-
віть шампанське при 
свічках не розслабило. 
Серце щеміло, наче хто 
пір’ячко встромив. Що-
сили намагався не по-
дати знаку, але коли 
треба було виявити 
любовний хист, зовсім 
знітився. Довелося ви-
бачатися, мовляв, його 
ще чекає одна невід-
кладна справа, яку не-
обхідно вирішити саме 
сьогодні.

...Воронцов їхав від 
коханки додому, і його 
мучило сумління: а 
коли б ті самі слова 
йому сказала його шес-
тирічна донька Оле-
ночка?

Володимир КОСКІН.

«Синку,
допоможи...»

Олександру Миколаївну Святу ми зустріли на Дні передплат-
ника у Шумську. У цієї 90-річної жінки не завжди легкою була 
доля. Але і через стрімкий плин літ пані Олександра збере-
гла особливу привітність, що робить, незважаючи на вік, лю-
дей красивими. І з задоволенням передплатила «Наш ДЕНЬ» на 
2014 рік. У газеті Олександрі Миколаївні найбільше подобаєть-
ся «Сімейне гніздечко».
У дев’яносто літ
Ще молодість нуртує,
Цікавить все, 

що в світі відбулось,
А серце просить днів,

І хай душа почує,
Ще так багато днів, 

щоб мріяне збулось...

Фото Інни ДАНИЛКІВ.
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У поєдинку 24-го туру Чемпіонату України з футболу 
серед команд Другої ліги між херсонським 
«Кристалом» та «Тернополем» все вирішилося у 

доданий арбітром час.
 Саме тоді за фол проти нападника господарів суддя вилучив тер-

нопільського гравця і встановив м’яч на одинадцятиметрову позна-
чку. «Кристал» чітко реалізував пенальті і фінальний свисток зафік-
сував рахунок 1:0 на його користь.

Відтак,  за версією офіціцйного сайту професійної футбольної 
ліги, осінню серію матчів  ФК Тернопіль закінчив на п’ятому місці – 
після 21 зустрічі муніципали набрали 40 очок.

«Генк» Бельгія − «Динамо» − 3:1
Кияни, як завжди, намагаються потрапити до наступної стадії Ліги 

Європи без квитка і в останньому вагоні потяга, що вже рухається. 
Принаймні, у Бельгії вони не зуміли взяти реванш за домашню пораз-
ку на початку групового турніру,  хоча забили швидкий гол у швид-
кій атаці.

Господарі не знітилися і незабаром відновили рівновагу, щоправ-
да з пенальті. 

Потім ще до завершення першого тайму, «Генк» двічі знову засму-
тив гостей. Тепер «Динамо» має в останньому турі здобути хоча б ні-
чию, аби з другого місця пройти до 1/16 фіналу, оскільки першу пози-
цію вже забронював саме бельгійський клуб.

Інший матч групи G: «Рапід» Відень, Австрія − «Тун» Швейцарія  
− 2:1.

Становище команд: «Генк» - 11 очок; «Динамо» - 7; «Рапід» - 6; 
«Тун» - 3. 

12 грудня зустрінуться: «Динамо» − «Рапід», «Тун» − «Генк».

«Чорноморець» − «Динамо» Загреб, Хорватія − 2:1.
Одесити пропустили 

гол ще у першому таймі і 
всі їхні  зусилля виправи-
ти становище ще до пере-
рви були марними.

У другому таймі хор-
вати не грали у суто за-
хисний футбол, чим 
ускладнювали завдання 
для українського клубу. 
Все змінилося у кінці зу-
стрічі і навіть на першій 
доданій хвилині. Наздо-
гнавши ПСВ, підопічні Ро-
мана Григорчука все одно 
мають перемагати конку-
рента у Голландії, аби про-
довжити виступи у турні-
рі.

Інший матч групи В: «Лудогорець» Болгарія − ПСВ Ейндховен, 
Голландія  − 2:0. 

Становище команд: «Лудогорець» - 13 очок; ПСВ - 7; «Чорномо-
рець» - 7; «Динамо» Загреб - 1.

12 грудня зустрінуться: ПСВ − «Чорноморець», «Динамо» Загреб 
− «Лудогорець». 

 «Дніпро» − «Пандурій» Румунія − 4:1.
Заздалегідь вирішивши питання виходу до 1/16 фіналу престиж-

ного європейського турніру, «Дніпро» не відмовився від перспективи 
боротьби за перше місце у групі. При цьому наставник дніпрян переві-
рив найближчий резерв. 

Господарі забили швидкий гол, а потім був пенальті у їх ворота. 
Тим не менше, останнє слово було за «Дніпром», який до фінального 
свистка ще тричі розписався у воротах румунського клубу. 

Перемога в Італії через 2 тижні дозволить українському клубу ви-
передити «Фіорентину».

Інший матч групи Е: «Пасуш Ферейра» − «Фіорентина» − 0:0
Становище команд: «Фіорентина» - 13 очок; «Дніпро» - 12; «Па-

суш Ферейра» - 2; «Пандурій» - 1.
12 грудня зустрінуться: «Пандурій» − «Пасуш Ферейра», «Фіорен-

тина» − «Дніпро».

«Шахтар» − «Реал Сосьєдад» Іспанія − 4:0.

Перемога 
українського клубу в 
передостанньому турі 

Ліги Чемпіонів гарантує 
йому участь у плей-офф 
єврокубків і дозволяє 
сподіватись на одне з двох 
перших місць квартету.

До перерви гості обрали контр-
атакувальну тактику, але обереж-
ність не могла їх врятувати від про-
пущеного голу.

У другому таймі господарі й не 
думали зупинятися і досить швид-
ко подвоїли перевагу, а до кінця зу-
стрічі забили ще два красивих м’ячі 
у ворота господарів. 

Інший матч п’ятого туру у гру-
пі «А» приніс виїзну перемогу «Манчестеру Юнайтед», який у Німеч-
чині не залишив шансів «Байеру» - 5:0. Зараз продовжують лідирува-
ти англійці − у них 11 очок. На другому місці тепер «Шахтар» - 8 ба-
лів, наступний − «Байер»: у німців 7 пунктів. Іспанці залишаються на 
останньому місці з єдиним очком. Заключний тур групового етапу від-
будеться 10 грудня, і чемпіон України вирушить до Великої Британії.

Перший домашній 
матч кваліфікацїі 
до Чемпіонату 

світу 2018 року з 
футболу збірна України 
проведе без глядачів.

Таке рішення Апеляційно-
го комітету ФІФА, який роз-
глянув апеляцію українців.

Стадіон «Арена Львів» дискваліфікований на всі відбірко-
ві матчі ЧС-2018, але зможе приймати товариські поєдинки 
національної збірної та кваліфікаційні поєдинки Євро-2016.

Окрім того, ФІФА оштрафувала на 45 тисяч євро Федера-
цію футболу України з попередженням, що наступні санкції 
будуть більш серйозними. Також 3 тисячі євро ФФУ випла-
тить за роботу Апеляційного комітету ФІФА.

«Металург» Д. – «Ворскла» – 
4:1.

Перемога донеччан вияви-
лась не лише вольовою і «вели-
кою», але й дозволила зрівнятись 
з суперниками у турнірній та-
блиці перед зимовою перервою.

«Говерла» - «Таврія» - 2:1.
Закарпатці зуміли на мажор-

ній ноті піти у відпустку, а гості 
не змогли покращити власну по-
зицію у боротьбі за збереження 
прописки.
«Іллічівець» - «Металіст» - 1:1.

Третій поспіль поєдинок 
харків’ян призводить до втрати 
очок недавнім лідером.

«Зоря» - «Дніпро» - 3:0.
Дніпропетровці у нинішньо-

му сезоні програли лише двічі, 
і кожного разу одній і тій же ко-
манді.
«Волинь» - «Металург» З. - 2:0

Лучани взяли переконли-
вий реванш за липневу поразку 
у Запоріжжі під час гри першого 
кола.
«Севастополь» - «Динамо» - 1:2

«Чорноморець» - «Шахтар»  - 
0:1

ЄВРОКУБКИ

Зберігають шанси на вихід з групи

Доля «Шахтаря» у його руках

Неочікувана  поразка 
на останніх  секундах

До зустрічі 
навесні

У Росії впевнені, що зможуть 
переконати президента 
УЄФА Мішеля Платіні 

у правильності створення 
Об’єднаного чемпіонату. Про це 
заявив генеральний директор 
оргкомітету Об’єднаної 
футбольної ліги Валерій Газзаєв.

«Я знайомий з думкою Платіні. Упевнений, що 
ми зможемо переконати його в ефективності нашо-
го проекту, особливо у світлі прийдешнього фінан-
сового фейр-плей, який ініціював президент УЄФА. 
Ми добре розуміємо, що необхідно вирішити бага-
то питань, пов’язаних з різними структурами. Це 
складно, але необхідно. Процеси інтеграції останнім 

часом запущені у багатьох країнах світу, при-
чому не тільки у спорті. Прикладів достат-
ньо», - сказав директор турніру.

За словами Газзаєва, протягом кількох 
років успішно функціонують Континенталь-
на хокейна ліга та баскетбольна Єдина ліга 
ВТБ.

«Уже зустрічалися з питань об’єднання 
чехи та словаки, є проект спільного чемпіо-

нату Литви та Латвії. І найголовніше - УЄФА у 2011 
році створив робочу групу з наднаціональних ознак. 
У 2012 році з’явилося рішення, що турніри подібно-
го роду мають право на життя», - цитує його газета 
«Культура».

Раніше Газзаєв заявляв, що готовий приїхати та 
виступити перед ФФУ та президентами клубів.

Одеський «Чорноморець» 
після перемоги над 
загребським «Динамо» 

піднявся відразу на 14 позицій у 
клубному рейтингу УЄФА.

Три сходинки після звитяги над «Пан-
дурієм» здобув дніпропетровський «Дні-
про», який залишив позаду грецький «Па-
натінаїкос», італійський «Удінезе» та чесь-
ку «Спарту».

Водночас, «Динамо» пропустило впе-
ред іспанську «Севілью», а «Металіст» - ні-
дерландський АЗ. Позиції «Шахтаря» не 
змінилися.

Клубний рейтинг УЄФА на 29 листопа-
да:
1.»Барселона» (Іспанія);
2. «Баварія» (Німеччина); 
3. «Реал» (Іспанія);
4. «Челсі» (Англія);
5. «Манчестер Юнайтед» (Англія);
6. «Бенфіка» (Португалія);
7. «Арсенал» (Англія);
8. «Атлетико» (Іспанія);
9. “Валенсія» (Іспанія);
10. «Порту» (Португалія);
…15. «Шахтар» (Україна);
...34. «Динамо» (Україна);
...45. «Металіст» (Україна);
...73. «Дніпро» (Україна);
...134. «Чорноморець» (Україна);
...146. “Металург» (Донецьк, Україна);
            «Ворскла» (Україна);
            «Карпати» (Україна);
...165. «Таврія» (Україна);
...173. «Арсенал» (Київ, Україна).

Для України 
у таблиці 
коефіцієнтів 

УЄФА за підсумками 
єврокубкового тижня 
змін не відбулося - 9-е 
місце, яке було і до 
цього.

У середу та четвер укра-
їнські клуби набрали 6 очок, 
що додало у таблицю ще 
один бал.

Щоправда, нам вдалося 
дещо скоротити відстань від 
Росії та Нідерландів.

Також трішки збільшив-
ся відрив і від Бельгії, яка 
йде на 10-му місці.

Таблиця коефіцієнтів 
УЄФА на 29 листопада:

1. Іспанія;
2. Англія;
3. Німеччина;
4. Італія;
5. Португалія;
6. Франція;
7. Росія;
8. Нідерланди;
9. Україна;
10. Бельгія.

Україна скорочує відрив 
від Нідерландів і Росії

Клубний рейтинг 
УЄФА

«Арена Львів» зможе приймати 
відбірні матчі Євро-2016

У Газзаєва манія Об’єднаного чемпіонату
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– Вовна – дуже пластичний 
матеріал. З неї чудово вдають-
ся і маленькі намистинки, і ве-
ликі килими, – розповідає Те-
тяна. – Першою моєю роботою 
була квіточка, під якою я схо-
вала кавову пляму на улюбле-
ному піджаку. Правда, у крам-
ницях у той час потрібних ма-
теріалів не було, тож купила 
вовняні нитки для в’язання й 
добре їх розчесала. Згодом по-
чала робити шарфи, а нині ви-
готовляю переважно різнома-
нітний одяг. І самій приємно 
його носити, й тішуся, що він 
дарує радість іншим.

На вулиці до майстрині під-
ходять жінки й запитують, з 
чого ж створені її пальто чи 
сукня. І дивуються, почувши 
відповідь. Але краса, як відомо, 

потребує жертв, тобто багато 
праці й часу. 

– Вовна, або ж овеча 
шерсть, схожа на вату, – розпо-
відає тернопільська майстри-
ня. – Я розкладаю її на велико-
му столі, змочую водою з ми-
лом і починаю м’яти, місити, 
терти... Називається це валян-
ням, а в результаті утворюєть-
ся войлок. Він може бути груб-
шим, для теплого одягу, або ж 
зовсім тоненьким. З такого я 
виготовляю шалі, сарафани. 
До літніх сукенок додаю на-
туральний шовк, тож у них не 
душно навіть у спеку.

Вовна чудово поєднується 
й з іншими матеріалами, тому 
політ для фантазії – необмеже-
ний. Головне – правильно зва-
ляти шерсть, тоді річ служити-
ме роками.

– Жоден мій виріб не має 
швів, – зауважує Тетяна. – Часто 
люди думають, що такий одяг 
непрактичний, але насправді за 
ним дуже легко доглядати. «А 
це не порветься?» – запитують, 
глянувши на шарф-павутинку. 
Тоді я беру його за краї й тягну 
з усієї сили – волокна так про-
сто не розірвеш.

Про вовну та її можливос-
ті Тетяна розповідає так на-
тхненно, що хочеться і собі 
зваляти бодай дрібничку. А ще 
сім років тому вона і не підо-
зрювала про існування войло-
ку, хоча інтерес до рукоділля в 
неї був і раніше.

– Дванадцять років я пра-
цювала в Тернопільському 
краєзнавчому музеї, – заува-
жує майстриня. – Моєю спеціа-
лізацією була вишивка, україн-
ський народний костюм. Свою 

роботу любила, та в середині 
90-х, коли на зарплату в музеї 
було нереально прожити, до-
велося її змінити. Спершу по-
далася у торгівлю, навіть роз-
почала власний бізнес. А у 
вільний час займалася тим, що 
було ближче до душі – рукоділ-
лям. Вишивала, в’язала. Коли ж 
удома з’явився інтернет, поба-
чила, які дивовижі можна ро-
бити зі звичайної непряденої  
вовни. 

Відтоді її життя змінилося. 
Майстер народної творчості з 
вишивки, вона була впевнена, 
що нічого нового для себе у ру-
коділлі вже не відкриє. Та вов-
на настільки захопила її, що 
з часом це хобі перетворило-
ся на фах. І нині екслюзивний 

одяг від тернопільської май-
стрині носять жінки у Європі, 
США і навіть Японії. Хоча все-
таки найчастіше замовляють 
таке вбрання українки.

–  Наші жінки завжди праг-
нули гарно виглядати. Вре-
шті, зробити цікаву дрібничку 
можна навіть із підручних ма-
теріалів. Колись, пригадую, по-
казала одній зі своїх подруг на-
мистинки з шерсті. Вона – ру-
кодільниця, і одразу загоріла-
ся бажанням зробити такі ж. А 
дістати шерсть тоді було над-
звичайно складно. Виручив її 
домашній улюбленець – пух-
настий сибірський кіт. Вона 
його гарно вичесала, а з шерсті 
зробила намисто, – усміхаєть-
ся Тетяна.

Нині, каже майстриня, рай 
для рукодільниць. Замовити 
можна не лише овечу вовну, а й 
кашемірову шерсть або ж – на-
прочуд тонку – екзотичного 
альпака. Цей ссавець належить 
до родини верблюжих і водить-
ся у високогірних районах Пів-
денної Америки. У Карпатах 
теж розводять овечок, але в нас 
холодні зими, тому їх шерсть – 
доволі товста. З неї колись ва-
ляли сердаки, ліжники. А от ме-
реживної шалі, яка буквально 
просвічується, з такої не зро-
биш.

На виставках і фестивалях 
роботи тернополянки завжди 
вирізняються. Точно повторити 
зроблене їй ніколи не вдається, 
тож усі сукні, пальта, спіднич-
ки, капелюшки, сумочки, шали-
ки, прикраси існують в одному 
примірнику. Особливо ваблять 
око малюнки на виробах. Укра-
їнські маки або ж фантастичні 
казкові квіти нагадують аква-

рельні картини. Коли різноко-
льорові волокна перплітаються 
під руками, і народжуються такі 
маленькі шедеври.

Нині Тетяна охоче ділиться 
своїми секретами на майстер-
класах. Пригадує, що ази руко-
ділля теж “підгледіла”, ще у ди-
тинстві.

– Як не дивно, але моя мама 
не вміла навіть гудзик при-
шити, – усміхається Тетяна. 
–  Правда, гарно вишивала ба-
буся. Та ніхто особливо не на-
вчав рукоділлю. Пригадую, на 
виставці в Тернополі побачи-
ла, як жінка робила гердани. Я 
простояла біля неї весь день, 
а коли прийшла додому, зна-
йшла бісер і зробила з нього 
комірець і манжети для шкіль-
ної форми. 

Рідні з розумінням став-
ляться до захоплення мист-
кині й у всьому її підтриму-
ють. Для майстерні Тетяна об-
лаштувала окрему кімнату в 
квартирі. За роботу, зізнаєть-
ся, береться тільки з гарним 
настроєм.

– Я й сама не відмовляю 
собі в задоволенні купити ру-
котворну річ, – каже жінка. – У 
таких виробів – неймовірна 
енергетика! Неможливо ство-
рити красу, якщо в тебе пога-
ний настрій. Я в цьому вже не 
раз пересвідчувалася.

Взагалі, зауважує майстри-
ня, до всього, що ми роби-
мо, слід ставитися з любов’ю. 
Якщо не вдається, отже, вар-
то щось змінити. Але для цьо-
го треба не лежати на дивані й 
дивитися телевізор, а приклас-
ти зусилля, щоб мрії стали ре-
альністю. 

Антоніна БРИК.

Тернополянка вдягнула у вовну
модниць зі США і Європи

Ексклюзивні сукні, пальта, спіднички, 
капелюшки, сумочки, шалики, при-

краси – в одному примірнику

Витончені шедеври зі звичайнісінької вовни створює тернополянка 
Тетяна Охрицька. Так-так, з отого прозаїчного матеріалу, з якого робили 
знайомі нам усім з дитинства валянки. Клубки овечої шерсті в руках 

майстрині перевтілюються в ніжні сукні й спіднички, розкішні пальто, майже 
невагомі пелеринки. З вовни, каже жінка, можна зробити, що завгодно! Навіть 
юрту, як у Киргизії.
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УТ-1
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.50 Полiттеатр.
10.10 Без цензури.
10.35,16.05 Т/с “Таємниця старого мосту”.
11.25 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,17.40,21.30 Дiловий свiт.
12.15 Шеф-кухар країни.
13.05 Хто в домi хазяїн?
13.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.45 Свiтло.
14.05 Право на захист.
14.30 Темний силует.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Життя на рiвних.
15.40 Як це?
18.05 Агро-News.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.50 Сiльрада.
19.15 Про головне.
19.30 Фестиваль пiснi в Коблево.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Знак питання.
21.50 Фестиваль пiснi в Каховцi “Музика 

нас з`єднала”.
00.10 Смiх з доставкою додому.

Êаíаë “1+1”
07.00,08.00,09.00,14.00,19.30,20.40,23.4

0 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.30 “Шiсть кадрiв”.
10.05,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
12.00,14.25 Мелодрама “Я тебе нiкому не 

вiддам”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
21.30 Т/с “Шерлок Холмс”.

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 “Опiвднi на пристанi”, 1 i 2 с.
12.20 Т/с “Опiвднi на пристанi”, 3 i 4 с.
13.40 “Судовi справи”.
14.35 “Сiмейний суд”.
15.40 “Чекай на мене”.
18.00,04.40 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Жiнки на гранi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Чорнi кiшки”.
22.25 Т/с “Кулiнар 2”.

ICTV
06.15,07.25 Дiловi факти.
06.25 Економiчний iнтерес.
06.30 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Факти тижня.

08.45 Факти. Ранок.
09.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
10.25,13.00 Т/с “Мiсце зустрiчi змiнити не 

можна”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Спецзагiн “Шторм”.
22.15,03.20 Свобода слова.

ÑТБ
06.15,15.55 “Усе буде добре!”
07.55,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.35 “Таємницi Х-фактора. Вiд долi не 

втечеш”.
10.35 Х/ф “Прилетить раптом чарiвник”.
12.40 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки про-

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

Íоâèé êаíаë
06.35,13.50 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,01.00 Погода.
09.00 Х/ф “Джон Картер”.
11.45,18.00,22.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.35 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Татусевi доньки”.
16.50 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
19.00,00.55 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Молодiжка”.
21.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Х/ф “Нiчний продавець”. (2 категорiя).

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

.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,23.0
0,01.00 Час новин.

07.15,08.15,08.35,11.35 Тема/Хронiка 
тижня.

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

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

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Берег надiї”.
13.15 Люблю! Чекаю!
14.15,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Торохтiй”, 9 i 10 с.
22.00 Подiї дня.
23.20 Х/ф “Чорна дiра”. (2 категорiя). 

Ê1
07.30 М/ф.
09.50 Х/ф “Ще одна iсторiя про Попе-

люшку”.
11.45 “Пороблено в Українi”.
13.10 “КВК”.
15.55 “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 “Голий пiстолет”. (2 категорiя).

ÍТÍ
06.30 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi”.
08.00 “Агенти впливу”.
09.00 “Правда життя. Професiя сантехник”.
09.40 “Легенди шансону”.
10.45 Т/с “Далекобiйники. Десять рокiв 

по тому”.
14.50 Т/с “Павутиння 7”.
19.30 Т/с “У зонi ризику”.
22.00 Т/с “Згадати майбутнє”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочи-

нець”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 Єралаш.
09.55,21.05 Країна У.
11.00,00.35 Одна за всiх.
12.05 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
13.05 Т/с “Якось у казцi”.
14.00 Богиня шопiнгу.
15.40 УТЕТа тато!
16.45 Королева балу.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Два батька i два сина”.
22.10 6 кадрiв.
23.15 Дурнєв+1.
23.55 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Double Ять.
10.30,13.10,14.30,16.30,19.30 TBiNews.
11.00 Дев`ять мiсяцiв.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
13.00,14.45,19.50 Арт дозор.
13.05,14.50,19.45 Базар_IТ.
13.30,16.00,03.00 Особлива думка.

14.00 Aрт City.
17.00,01.00,03.30 Навколо свiту.
19.00 Спорт.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Тоíiñ
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Великi династiї: Трубецкие.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Дочка матерi. Крiстiна Орбакайте.
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 Димитра Гордона. Свiтлана 

Свiтлична, ч. 1.
20.00 Генерали.
21.35 50 капелюшкiв для панi Монiки. До 

ювiлею О. Аросєвої.
22.45 Братство бомби.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.15 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Мала-

ховим.
08.15 “Жити здорово!”
09.30,02.55 “Модний вирок”.
10.45 “Iстина десь поряд”.
11.15 “Контрольна закупiвля”.
11.55 “У наш час”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Час обiдати!”
15.00 “Вони i ми”.
16.00 “Наодинцi зi всiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40,01.00 “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 “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 вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Розшук”, 9 i 10 с.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Розшук”, 11 i 12 с.
23.30 Т/с “Захист Красiна”, 9 i 10 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.55 Т/с “Слiдаки”.
07.30,02.10 Х/ф “Вiчний поклик”, 6 с.
09.00 Х/ф “Дикий табун”.
11.00 Т/с “Гончi 5”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Зоряна брама”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.55 Драма “Батькiвський день”. (6+).
07.30,13.30 Мелодрама “Пiзнi побачен-

ня”. (12+).
09.30,15.30 Детектив “Огарьова, 6”. (12+).
12.55 “Плюс кiно”. (12+).
17.30,23.30 Детектив “Два довгi гудки в 

туманi”. (6+).
18.55,00.55 Драма “Вiдьма”. (6+).
19.30,01.30 Кiноповiсть “Отчий дiм”. (12+).
21.30,03.30 Драма “Фуете”. (12+).

ªâроñïорò
09.30,01.35 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк 

Луїз (Канада). Супер-гiгант. Жiнки.
10.30,15.30 Снукер. Чемпiонат Британiї. 

Йорк. Фiнал.
12.30,00.50 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер 

Крик (США). Слалом-гiгант. Чоловiки. 
2 спуск.

13.15,19.45 Лижнi перегони. Кубок свiту. 
Лiллехамер (Норвегiя). Чоловiки. Ес-
тафета.

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

16.30 Футбол. ЧЄ серед гравцiв до 17 рокiв. 
Жiнки. Фiнал.

18.30,23.45 Футбол. Євроголи. Журнал.
19.30,23.30 Футбол. Бразилеманiя. Журнал.
20.30 Стрибки на лижах. Кубок свiту. 

Лiллехамер (Норвегiя). HS-138. 
Чоловiки.

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

США.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15,21.40 “АПЛ. Клуби”. “Арсенал”.
07.30 Чемпiонат Iталiї. “Торiно” - “Лацiо”.
09.20 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - “Евер-

тон”.
11.10 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Парма”.
13.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Фрайбург” - 

“Вольфсбург”.
15.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Фулхем” - “Ас-

тон Вiлла”.
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.
21.10 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
21.55 Чемпiонат Англiї. “Суонсi” - “Халл 

Сiтi”. Пряма трансляцiя.
23.55 2 Бундеслiга. “Кайзерслаутерн” - 

“Фортуна”.

УТ-1
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.45,16.15 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.15 Знак питання.
12.25 Д/ф “Епоха Платона Майбороди”.
13.30 Х/ф “Бiг”, 1 с.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Українська пiсня.
17.05 Т/с “Фронт в тилу ворога”, 1 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.05 Останнє попередження.
19.35 Концерт Вiтаса “Пiснi моєї мами”.
21.40 Концерт “Я люблю тебе, Украї-

но!”, ч. 1.
22.30 Фестиваль пiснi в Коблево.
00.10 Смiх з доставкою додому.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,14.00,19.30,20.40,

23.45 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10,09.05 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.30 “Шiсть кадрiв”.
10.10,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
12.05 Т/с “Шерлок Холмс”.
14.25,15.40 т/С “Iсторiя льотчика”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
21.30 “Манчестер Юнайтед” (Манчестер) - 

“Шахтар” (Донецьк).

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 “Чорнi кiшки”.
11.10,12.20,03.50 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л. Каневським”.
13.40 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.40 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Аннушка”.
18.00,04.40 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Жiнки на гранi”.
20.00 “Подробицi”.
00.25 Т/с “Картковий будиночок”. (2 

категорiя).

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.

10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.20,16.35 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.05,22.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.30,20.10 Т/с “Спецзагiн “Шторм”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф “Притулок”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.25,15.55 “Усе буде добре!”
08.10,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.05 Х/ф “Роза прощальних вiтрiв”.
12.05 Х/ф “Звiдки беруться дiти?”
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.25 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
23.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

Íоâèé êаíаë
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”.
13.25,14.30 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Татусевi доньки”.
16.50 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
19.00,00.55 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.05 Х/ф “Мамо, не журися”. (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.

07.15,08.15,08.35,19.45,22.45,23.35,03.15,
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.
08.45 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.
07.20 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.25,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.
10.05 Т/с “Торохтiй”, 9 i 10 с.
12.15 “Хай говорять. Михайло Єфремов: 

вiчно молодий...”
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.15 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Торохтiй”, 11 i 12 с.
22.00,03.45 Подiї дня. 

Ê1
07.30 М/ф.
08.10 Х/ф “Вiдплата Макса Кiбла”.
10.00 Х/ф “Ненсi Дрю”.
11.50 Х/ф “Їх помiняли тiлами”.
14.00,19.00 “Орел i решка”.
16.00,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.10 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.10 “Три сестри”.

ÍТÍ
07.00 Х/ф “Тести для справжнiх чоловiкiв”.
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”.
14.50,17.00 Т/с “Погоня за янголом”.
16.45,19.00,21.40,02.40,04.45 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Згадати майбутнє”. (2 

категорiя).
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як зло-

чинець”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.55 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 Єралаш.
09.55,21.05 Країна У.
11.00,00.35 Одна за всiх.
12.05 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
13.05 Т/с “Якось у казцi”.
14.00 Богиня шопiнгу.
15.40 УТЕТа тато!
16.45 Королева балу.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Два батька i два сина”.
22.10 6 кадрiв.

ТÂi
06.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Aрт City.
10.30,13.10,14.30,16.30,19.10 TBiNews.
11.00 Знак оклику з А. Шевченко.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
13.00,14.45 Арт дозор.

13.05,14.50,19.25 Базар_IТ.
13.30,16.00,19.30,03.00 Особлива думка.
14.00 Double Ять.
17.00,01.00,03.30 Навколо свiту.
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 50 капелюшкiв для панi Монiки. До 

ювiлею О. Аросєвої.
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 Димитра Гордона. 

Свiтлана Свiтлична, ч. 2.
21.35 Андрiй Петров. Генiй музики для 

всiх.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.15 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
08.15 “Жити здорово!”
09.30,02.55 “Модний вирок”.
10.45 “Iстина десь поряд”.
11.15 “Контрольна закупiвля”.
11.55 “У наш час”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Час обiдати!”
15.00 “Вони i ми”.
16.00 “Наодинцi зi всiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40,01.00 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Вiдлига”.
22.55 “Вечiрнiй Ургант”.
23.30 Нiчнi новини.
23.40 “За крок вiд Третьої свiтової”. 

Фiльм 3.

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

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Розшук”, 13 i 14 с.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Розшук”, 15 i 16 с.
23.35 Т/с “Захист Красiна”, 11 i 12 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.05 Т/с “Слiдаки”.
07.40,02.55 Х/ф “Вiчний поклик”, 7 с.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”, 5 с.
11.00 Х/ф “Помилка резидента”, 1 с.
12.40 “Земля. У пошуках творця”.
13.45 “Зорянi духи”.
14.55 “Таємницi столiття”.
16.05 Д/ф “Спiраль - виток, який не 

вiдбувся”.
17.05 Х/ф “Стихiя вогню”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Красунчик Джоннi”. (2 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Детектив “Два довгi гудки в 

туманi”. (6+).
06.55,12.55 Драма “Вiдьма”. (6+).
07.30,13.30 Кiноповiсть “Отчий дiм”. (12+).
09.30,15.30 Драма “Фуете”. (12+).
17.30,23.30 Драма “Двадцять днiв без 

вiйни”. (6+).
19.15 “Плюс кiно”. (12+).
19.45,01.30 Драма “Живий труп”. (12+).
22.10,03.55 Мелодрама “Хлопчик i 

дiвчинка”. (6+).

ªâроñïорò
09.30,18.30 Футбол. Бразилеманiя. Жур-

нал.
09.45,17.30 Футбол. Євроголи. Журнал.
10.45,16.00 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен 

(Австрiя). Переслiдування. Жiнки.
11.15,16.45 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен 

(Австрiя). Переслiдування. Чоловiки.
12.00,15.00,01.20 Стрибки на лижах. Ку-

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

13.15 Снукер. Чемпiонат Британiї. Йорк. 
Фiнал.

18.45 Футбол. Молодiжна Лiга Чемпiонiв. 
Груповий етап. Барселона (Iспанiя) 
- Селтiк (Шотландiя).

21.00 Бокс.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.10,13.40 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
08.10,14.40 Огляд матчiв чемпiонату 

Нiмеччини.
09.10,19.10 2 Бундеслiга. “Кайзерслау-

терн” - “Фортуна”.
10.55 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
11.45,02.55 “Тисяча i один гол”.
12.45 “АПЛ. Клуби”. “Арсенал”.
13.10 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
15.40 “Futbol Mundial”.
16.10 Чемпiонат Англiї. “Суонсi” - “Халл 

Сiтi”.
18.10 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
21.00 Лiга чемпiонiв. “Вiкторiя” - ЦСКА. 

Пряма трансляцiя.

Поíåдіëоê

Âіâòороê

9 грудня

10 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.
12.25,22.35 Погода.
12.30 Дорослi iгри.
13.20 Х/ф “Бiг”, 2 с.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Крок до зiрок.
16.35 Т/с “Фронт в тилу ворога”, 2 с.
17.55 Про головне.
18.55 Фiнансова перспектива.
19.15 Фестиваль гумору “Умора”.
20.50 Мегалот.
21.40 Концерт “Я люблю тебе, Украї-

но!”, ч. 2.
00.10 Смiх з доставкою додому.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,14.00,19.30,20.40,2

3.40,03.45 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10,09.05 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.30 “Шiсть кадрiв”.
10.05,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
12.00,13.00,14.25,15.40,02.15,03.00 т/С 

“Iсторiя льотчика”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
21.30 Т/с “Шерлок Холмс”.
00.05 “Тачки 2”.

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

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Чорнi кiшки”.
11.10,12.20,03.50 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л. Каневським”.
13.40 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.40 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Аннушка”.
18.00,04.35 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Жiнки на гранi”.
20.00 “Подробицi”.

ICTV
06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.

10.25,16.45 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.10,22.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35,20.10 Т/с “Спецзагiн “Шторм”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф “Снайпер 2”.

ÑТБ
06.25,15.55 “Усе буде добре!”
08.05,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
09.45 “Зiркове життя. Життя пiсля слави”.
10.50 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
13.50 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “МайстерШеф 3”.

Íоâèé êаíаë
06.35,13.45 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,01.15 Погода.
09.00,20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
10.55,18.00,22.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.25 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Татусевi доньки”.
16.50 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
19.00,01.10 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Х/ф “Мамо, не журися 2”. (2 

категорiя).

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

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

07.15,08.15,08.35,16.35,19.45,23.35,03.15,
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.
08.45 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.
00.35 Новини Київщини.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.

09.10,13.25,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.
10.05 Т/с “Торохтiй”, 11 i 12 с.
12.15 “Хай говорять. Мамо, я тебе люблю!”
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.50 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Торохтiй”, 13 i 14 с.
22.00,03.35 Подiї дня. 

Ê1
07.30 М/ф.
08.10 Х/ф “Ненсi Дрю”.
10.05 Х/ф “Їх помiняли тiлами”.
12.15 Х/ф “Дiти-шпигуни”.
14.00,19.00 “Орел i решка”.
16.00,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.10 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.10 “Три сестри”.

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”.
14.50,17.00 Т/с “Погоня за янголом”.
16.45,19.00,21.40,02.45,04.10 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Згадати майбутнє”. (2 

категорiя).
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як зло-

чинець”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.55 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 Єралаш.
10.00,21.05 Країна У.
11.05,00.35 Одна за всiх.
12.10 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
13.10 Т/с “Якось у казцi”.
14.05 Богиня шопiнгу.
15.40 УТЕТа тато!
16.45 Королева балу.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Два батька i два сина”.
22.10 6 кадрiв.

ТÂi
06.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Приватнi новини.
10.30,13.10,14.30,16.30,19.10 TBiNews.
11.00,04.30 Музика для дорослих.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
13.00,14.45 Арт дозор.
13.05,14.50,19.25 Базар_IТ.
13.30,16.00,19.30,03.00 Особлива думка.
14.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
17.00,01.00,03.30 Навколо свiту.
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 Генерали.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Андрiй Петров. Генiй музики для 

всiх.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00 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 Димитра Гордона. 

Свiтлана Свiтлична, ч. 3.
20.00 П`ята колона Гiтлера.
21.35 Людмила Хiтяєва. Я не можу бути 

слабкою.
22.45 Буран. Сузiр`я Вовка.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.15 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
08.15 “Жити здорово!”
09.30,02.55 “Модний вирок”.
10.45 “Iстина десь поряд”.
11.15 “Контрольна закупiвля”.
11.55 “У наш час”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Час обiдати!”
15.00 “Вони i ми”.
16.00 “Наодинцi зi всiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40,01.00 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Третя свiтова”.
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”, 10 с.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Розшук 2”, 1 i 2 с.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Розшук 2”, 3 i 4 с.
23.30 Т/с “Захист Красiна 2”, 1 i 2 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Т/с “Слiдаки”.
07.35 Х/ф “Вiчний поклик”, 8 с.

09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”, 6 с.
11.05 Х/ф “Помилка резидента”, 2 с.
12.45 “Апокалiпсис: Земля”.
13.50 “Штурм пiдсвiдомостi”.
14.55 “Таємницi столiття”.
16.05 Д/ф “Автомати. Iсторiя стрiлкової 

зброї”.
17.00 Х/ф “Небесний форсаж”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Чорний пес”.
23.50 Х/ф “Мобi Дiк: Полювання на мон-

стра”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Драма “Двадцять днiв без 

вiйни”. (6+).
07.15 “Плюс кiно”. (12+).
07.45,13.30 Драма “Живий труп”. (12+).
10.10,15.55 Мелодрама “Хлопчик i 

дiвчинка”. (6+).
17.30,23.30 Мелодрама “Пропоную руку i 

серце”. (12+).
19.00,01.00 Мелодрама “Хористка”. (6+).
19.30,01.30 Драма “Вiрiнея”. (12+).
21.30,03.30 Драма “Монолог”. (12+).

ªâроñïорò
09.30 GTA. Наступний рiвень. Автоспор-

тивний журнал.
09.45,16.30,23.05 Стрибки на лижах. Ку-

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

11.20,15.00,00.00 Футбол. Молодiжна Лiга 
Чемпiонiв. Груповий етап. Барселона 
(Iспанiя) - Селтiк (Шотландiя).

12 .20 ,18 .05 ,01 .30 Бiатлон.  Кубок 
св iту .  Хохфiльцен (Австрiя) . 
Переслiдування. Жiнки.

12 .50 ,18 .50 ,02 .00 Бiатлон.  Кубок 
св iту .  Хохфiльцен (Австрiя) . 
Переслiдування. Чоловiки.

13.30 Футбол. ЧЄ серед гравцiв до 17 
рокiв. Жiнки. Фiнал.

19.35 Дартс. Нiдерланди. Мастерс. Фiнал.
21.30,22.40 Вибране по середах. Журнал.
21.35 Новини кiнного спорту.
21.40 Вибiр мiсяця. Журнал.
21.45 Гольф. Європейський тур. Жiнки. 

Дубаї (ОАЕ).
22.00 Новини гольфу.
22.05 Вiтрильний спорт. Екстремальна 

серiя. Бразилiя.
22.35 Новини вiтрильного спорту.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,12.30,17.50 Новини.
07.15 “АПЛ. Клуби”. “Ньюкасл”.
07.30,12.50 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
08.30 Лiга чемпiонiв. “Вiкторiя” - ЦСКА.
10.30,13.50,15.50,19.00,00.15,02.20,04.25 

Лiга чемпiонiв.
18.00,23.40,06.30 Огляд матчiв Лiги 

чемпiонiв.
21.00 Лiга чемпiонiв. “Аустрiя” - “Зенiт”. 

Пряма трансляцiя.

УТ-1
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40,15.50 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.25 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Д/ф “Мiсце пам`ятi - Биковня”.
13.20 Х/ф “Табiр iде в небо”.
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Рояль в кущах.
16.40 Х/ф “Людина з бульвару Капуцинiв”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.40 Концерт Вiтаса “Мама i син”.
21.40 “Надвечiр`я”.
22.30 Фестиваль пiснi в Коблево.
00.10 Смiх з доставкою додому.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,14.00,19.30,20.40,2

3.45,03.40 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10,09.05 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.30 “Шiсть кадрiв”.
10.10,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
12.05,21.30 Т/с “Шерлок Холмс”.
14.25,02.00 Мелодрама “Александра”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
00.10,04.05 Комедiя “Веснянi надiї”. (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”.
09.10,20.30 Т/с “Чорнi кiшки”.
11.10,12.20,03.35 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л. Каневським”.
13.40 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.40 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Аннушка”.
18.00,04.40 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Жiнки на гранi”.
20.00 “Подробицi”.

ICTV
06.30 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.20,16.40 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.10,22.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35,20.10 Т/с “Спецзагiн “Шторм”.

18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф “Снайпер 3”.

ÑТБ
06.40,15.55 “Усе буде добре!”
08.25,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
10.05 Х/ф “Здивуй мене”.
12.05 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Зваженi i щасливi 3”.

Íоâèé êаíаë
06.35,13.45 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,01.05 Погода.
09.00,20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,22.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.30 Kids` Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Татусевi доньки”.
16.50 Т/с “Метод Лаврової”.
19.00,01.00 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Х/ф “Вiд 180 i вище”. (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»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.25,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.
10.05 Т/с “Торохтiй”, 13 i 14 с.
12.15 “Хай говорять. Синдром ДНК”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.50 “Говорить Україна”.

20.00 Т/с “Торохтiй”.
22.00,03.35 Подiї дня. 

Ê1
07.30 М/ф.
10.15 Х/ф “Дiти-шпигуни”.
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”.
17.00,21.10 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.10 “Велика рiзниця”.
23.10 “Три сестри”.

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”.
16.45,19.00,21.40,02.35,04.20 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Згадати майбутнє”. (2 

категорiя).
23.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як зло-

чинець”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.55 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 Єралаш.
10.00,21.05 Країна У.
11.05,00.35 Одна за всiх.
12.10 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
13.10 Т/с “Якось у казцi”.
14.05 Богиня шопiнгу.
15.40 УТЕТа тато!
16.45 Королева балу.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Два батька i два сина”.
22.10 6 кадрiв.
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
06.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 ЖИВЯком.
10.30,13.10,14.30,16.30,19.10,22.40 

TBiNews.
11.00 Homo sapiens.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
13.00,14.45 Арт дозор.
13.05,14.50,19.25 Базар_IТ.
13.30,16.00,19.30,03.00 Особлива думка.
14.00 Приватнi новини.
17.00,01.00,03.30 Навколо свiту.
22.00 Стоп-кадр.

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 П`ята колона Гiтлера.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Людмила Хiтяєва. Я не можу бути 

слабкою.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
14.00 Буран. Сузiр`я Вовка.
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. Станiслав Са-

дальський, ч. 1.
20.00 Нюрнберзький процес вчора i завтра.
21.35 Ромео i Джульєти наших днiв.
22.45 Дiти-екстрасенси.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.15 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
08.15 “Жити здорово!”
09.25,13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
10.00 Щорiчне послання Президента РФ 

В.В. Путiна Федеральним Зборам.
11.05 “Iстина десь поряд”.
11.20 “Контрольна закупiвля”.
11.55 “У наш час”.
13.00 Iншi новини.
14.15 “Час обiдати!”
15.00 “Вони i ми”.
16.00 “Наодинцi зi всiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40,01.00 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.45 Т/с “Третя свiтова”.
22.55 “Вечiрнiй Ургант”.
23.30 Нiчнi новини.
23.40 “Олександр Коновалов. Людина, 

яка рятує”.

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

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.45 “Прокурорська перевiрка”.
18.50,02.35 “Говоримо i показуємо”.
19.40 Т/с “Розшук 2”, 8 с.
23.10 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
23.35 Т/с “Захист Красiна 2”, 3 i 4 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.05 Т/с “Слiдаки”.
07.40,02.45 Х/ф “Вiчний поклик”, 9 с.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”, 7 с.

11.00 Х/ф “Доля резидента”, 1 с.
12.45 “Апокалiпсис: Мiсяць”.
13.50 “Апокалiпсис: Всесвiт”.
14.55 “Таємницi столiття”.
16.05 Д/ф “Безшумна та спецiальна 

зброя”.
17.00 Х/ф “Чорний пес”.
18.50 Про Лiгу Чемпiонiв. Дайджест.
19.55 Лiга Європи УЄФА. Фiорентина - 

Днiпро. Пряма трансляцiя.
22.00 Лiга Європи УЄФА. Динамо - Рапiд. 

Пряма трансляцiя.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Мелодрама “Пропоную руку i 

серце”. (12+).
07.00 Мелодрама “Хористка”. (6+).
07.30,13.30 Драма “Вiрiнея”. (12+).
09.30,15.30 Драма “Монолог”. (12+).
13.00 “Плюс кiно”. (12+).
17.30,23.30 Драма “Коротка гра”. (12+).
19.30,01.30 Драма “Башта”. (12+).
21.30,03.30 Драма “Мiй бойовий розраху-

нок”. (12+).

ªâроñïорò
09.30 Спорт i Ко. Журнал.
09.35 Дзюдо. Гран-прi. Абу-Дабi (ОАЕ).
10.00 Event Discovery. Журнал.
10.05 Дзюдо. Турнiр Великого Шолома. 

Токiо (Японiя).
10.30 Автоспорт. ЧC у класi Туринг. Огляд 

сезону.
11.30 Стрибки на лижах. Кубок свiту. 

Лiллехамер (Норвегiя). HS-138. 
Чоловiки.

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

13.30 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен 
(Австрiя). Переслiдування. Чоловiки.

14.15 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен 
(Австрiя). Естафета. Жiнки.

15.00,19.45,01.00 Бiатлон. Кубок свiту. Ансi 
(Францiя). Естафета. Жiнки.

16.45 Плавання. ЧЄ. Хернiнг (Данiя). 
Попереднi запливи.

17.30 Плавання. ЧЄ. Хернiнг (Данiя). 
Фiнали.

21.00 Бойовi мистецтва. Тотальний нока-
ут. (16+).

21.30 Бойовi мистецтва. Бiйцiвський клуб. 
(16+).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.15,18.15 Новини.
07.15 Лiга чемпiонiв. “Аустрiя” - “Зенiт”.
09.15,11.15,14.15,16.15 Лiга чемпiонiв.
13.30,18.55 “АПЛ. Клуби”. “Ньюкасл”.
13.45,02.20 “Futbol Mundial”.
18.25,06.30 “Свiт англiйської Прем`єр-

лiги”.
19.10 Лiга Європи. “Зюлте-Варегем” - 

“Рубiн”. Пряма трансляцiя.
21.55 Лiга Європи. “Тоттенхем” - “Анжi”. 

Пряма трансляцiя.
00.30,02.50 Лiга Європи.

Ñåрåда

Чåòâåр

11 грудня

12 грудня
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УТ-1
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Офiцiйна хронiка.
09.40,16.00 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.25 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.25 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.30 Дiловий свiт.
12.25 “Вiра. Надiя. Любов”.
13.20 Х/ф “Як вас тепер називати”.
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
16.50 Х/ф “Мир тому, хто входить”.
19.00 Фiнансова перспектива.
19.20 Фестиваль гумору “Умора”.
21.40 Фольк-music.
00.10 Смiх з доставкою додому.

Êаíаë “1+1”
06.00,07.00,08.00,09.00,14.00,19.30,00.2

5 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10,09.05 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.30 “Шiсть кадрiв”.
10.10,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
12.05,22.25 Т/с “Шерлок Холмс”.
14.25,02.10 Мелодрама “Обiтниця мов-

чання”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.25 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
00.50 Трилер “Ховайся”. (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 “Чорнi кiшки”.
11.10,12.20,03.55 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л. Каневським”.
13.40 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.40 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Аннушка”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Жiнки на гранi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Шустер Live”.

ICTV
06.15,07.25 Дiловi факти.
06.20 Економiчний iнтерес.
06.25 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.
10.30,16.40 Т/с “Лiтєйний”.

12.45 Факти. День.
13.10,21.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35 Т/с “Спецзагiн “Шторм”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.00 Машина часу.
23.05 Максимум в Українi.

ÑТБ
08.05,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
09.45,16.10 Х/ф “Коли його зовсiм не 

чекаєш”.
15.10 “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”.

Íоâèé êаíаë
06.35,13.45 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,00.55 Погода.
09.00,20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,22.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.30 Kids` Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Татусевi доньки”.
16.50 Т/с “Метод Лаврової”.
19.00,00.50 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Х/ф “Вагiтний”. (2 категорiя).

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

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

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

07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
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»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.25,17.20,21.00,22.30 Т/с “Слiд”.

10.05 Т/с “Торохтiй”.
12.15 “Хай говорять. Знаменитi батьки”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.10 “Говорить Україна”.
22.00,03.40 Подiї дня. 

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”.
17.00,22.40 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
20.00 “КВК”.
23.40 “Хi та Ха”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
05.15,14.55,17.00 Т/с “Погоня за янго-

лом”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 2”.
13.10 Т/с “У зонi ризику”.
16.45,19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Втеча”.
22.10 Х/ф “Ведмежатник”. (2 категорiя).
00.40 Х/ф “Спекотний день”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.30,07.20 М/с “Лалалупси”.
06.55 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 Єралаш.
10.00 Країна У.
11.05,00.35 Одна за всiх.
12.10 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
13.10 Т/с “Якось у казцi”.
14.05 Богиня шопiнгу.
15.40 УТЕТа тато!
16.45 Королева балу.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Iкона стилю.
20.15 Х/ф “Зубна фея”.
22.40 Смiшнiше, нiж кролики.
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00 Ранковi курасани. Краще!
10.00 Автомандри.
10.30,13.10,14.30,16.30,19.30 TBiNews.
11.00,00.00 Третiй дзвiнок.
12.00,15.00,18.00,21.00 Сьогоднi.
13.00,14.45,19.50 Арт дозор.
13.05,14.50,19.45 Базар_IТ.
13.30,16.00,03.00 Особлива думка.
14.00 ЖИВЯком.
17.00,01.00,03.30 Навколо свiту.
19.00 Спорт.
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 Нюрнберзький процес вчо-

ра i завтра.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Ромео i Джульєти наших днiв.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
13.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00 Дiти-екстрасенси.
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. Станiслав Са-

дальський, ч. 2.
21.35 Роман на знiмальному майданчику.
22.45 По слiду снiгової людини.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.15 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
08.15 “Жити здорово!”
09.30 “Модний вирок”.
10.45 “Iстина десь поряд”.
11.15 “Контрольна закупiвля”.
11.55 “У наш час”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Час обiдати!”
15.00 “Вони i ми”.
16.00 “Чекай на мене”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Людина i закон”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Унiверсальний артист”.
22.25 “Вечiрнiй Ургант”.
23.25 “Viva Forever - iсторiя групи “Spice 

Girls”.

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

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.45 “Говоримо i показуємо”.
19.40 Т/с “Розшук 2”, 9-12 с.
23.10 “Життя як пiсня: Андрiй Губiн”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.05 Т/с “Слiдаки”.
07.40,02.30 Х/ф “Вiчний поклик”, 10 с.
09.00 Про Лiгу Європи. Дайджест.

09.25 Х/ф “Бiлий вибух”.
11.25 Х/ф “Доля резидента”, 2 с.
13.05 “Апокалiпсис: Сонце”.
14.10 “Повiтрянi провокацiї”.
14.50 “Таємницi столiття”.
16.00 Д/ф “Бувалi йдуть на завдання”.
16.55 Х/ф “Помста без права передачi”.
18.55 Баскетбол. “Євролiга”. Будiвельник 

(Україна) - Нантер (Францiя).
21.00 “Королi рингу”. Всесвiтня серiя 

боксу (WSB). Українськi Отама-
ни - Dolce & Gabbana Italia Thunder.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Драма “Коротка гра”. (12+).
07.30,13.30 Драма “Башта”. (12+).
09.30,15.30 Драма “Мiй бойовий розраху-

нок”. (12+).
17.30,23.30 Муз. фiльм “Потрiбнi люди”. 

(6+).
19.05 “Плюс кiно”. (12+).
19.35,01.30 Мелодрама “Жiнки”. (6+).
21.30,03.30 Мелодрама “Пам`ять сер-

ця”. (6+).

ªâроñïорò
09.30,02.15 Спорт i Ко. Журнал.
09.35 Зимова Унiверсада. Трентiно (Iталiя). 

Хокей. Груповий етап. Словаччи-
на - Чехiя.

11.00 Зимова Унiверсада. Трентiно (Iталiя). 
Бiатлон. Iндивiдуальнi перегони. 
Чоловiки.

12.45 Бiатлон. Кубок свiту. Ансi (Францiя). 
Естафета. Жiнки.

13.45 Стрибки на лижах. Кубок свiту. 
Лiллехамер (Норвегiя). HS-138. 
Чоловiки.

14.45 Стрибки на лижах. Кубок свiту. 
Тiтiзеє Нойштадт (Нiмеччина). HS-
140. Квалiфiкацiя.

16.00 Бiатлон. Кубок свiту. Ансi (Францiя). 
Естафета. Чоловiки.

16.45 Плавання. ЧЄ. Хернiнг (Данiя). 
Попереднi запливи.

17.30 Плавання. ЧЄ. Хернiнг (Данiя). 
Фiнали.

19.30 Оце так!
20.00 Змагання лiсорубiв.
21.00 Бокс. Bigger`s Better.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.15 Новини.
07.15 Лiга Європи. “Валенсiя” - “Кубань”.
09.10 Лiга Європи. “Тоттенхем” - “Анжi”.
11.05,14.05,15.55 Лiга Європи.
13.10,18.25 Огляд матчiв Лiги Європи.
17.45 “Futbol Mundial”.
19.25 Чемпiонат Iталiї. Preview.
19.55 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
20.25,06.30 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
20.55 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Герта” - “Вер-

дер”. Пряма трансляцiя.
23.25,04.45 2 Бундеслiга. “Кельн” - “Дина-

мо” (Дрезден).

УТ-1
07.05 Фiльм-концерт “Г. Хазанов: п`ять 

граней успiху”.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.05 Життя на рiвних.
09.15 Армiя.
09.30 Православний вiсник.
10.05 Моменти життя.
11.10 Театральнi сезони.
12.10 Х/ф “Бiг”.
15.20 В гостях у Д. Гордона.
16.20 Ювiлейний концерт ансамблю Сябри 

в Лужниках.
17.40 Український акцент.
18.00 Золотий гусак.
18.30 Фестиваль гумору “Умора”.
20.45 Слово регiонам.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
23.10 Фiльм-концерт “Г. Хазанов: п`ять 

граней успiху”.
00.50 Смiх з доставкою додому.

Êаíаë “1+1”
07.50,14.00,19.30,22.40 “ТСН”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 “Свiтське життя”.
11.10 “Чотири весiлля”.
12.35 “Мiняю жiнку 8”.
14.25 “Моя сповiдь”. “Олександр Буйнов”.
15.30 “Машинi казки”.
15.40 М/ф “Маша i ведмiдь”.
16.20 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
20.25,03.15 Бойовик “Люди-Х”. (2 

категорiя).
23.05 Бойовик “Жива сталь”.

Iíòåр
09.30 “Усе для мами”.
10.00 Д/ф “Леонiд Биков. Зустрiчна сму-

га”.
11.00 Х/ф “Рiдна людина”.
13.00,03.00 Х/ф “Прикмета на щастя”.
15.10,05.00 “Юрмала”.
18.00 Т/с “Любов неочiкувана нагря-

не”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Любов неочiкувана нагря-

не”, 3 i 4 с.
22.30 Великий бокс. Поєдинок за учас-

тю О. Усика.
23.30 Великий бокс. Поєдинок за участю 

С. Федченко.

ICTV
06.55 Козирне життя.
07.25,04.00 Х/ф “Товстопузi”.
09.35 Зiрка YouTube.
10.45 Дача.

11.15 Квартирне питання.
12.05 За кермом.
12.40,13.35 Путня країна.
13.05 Наша Russia.
14.00 Т/с “Лiквiдацiя”, 1-5 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
19.55 Т/с “Лiквiдацiя”, 6 i 7 с.
21.50 Х/ф “Законослухняний громадя-

нин”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.55 “Караоке на Майданi”.
07.50 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.15 “Танцюють всi! 6”.
14.10 “Зваженi i щасливi 3”.
19.00 “Х-фактор 4”.
22.15 “Таємницi Х-фактора. Однi про-

ти всiх”.
23.30 “Х-фактор4. Пiдсумки голосування”.
00.50 “Детектор брехнi 4”.

Íоâèé êаíаë
08.50 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
11.00 Уральськi пельменi.
12.00 Шурочка.
13.00 Дорослi, як дiти.
14.00 Т/с “Воронiни”.
18.00 М/ф “Вольт”.
19.55 Х/ф “Гаррi Поттер i Дари смертi: 

Частина 1”.
22.50 Х/ф “Пограбування на Бейкер-

Стрiт”. (2 категорiя).
00.50 Х/ф “Мiккi i Мод”.

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

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

07.20,08.25,22.25,23.20,00.15,03.35 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 “Казаам”.
09.00 Т/с “Iнтерни”, 16 i 17 с.
10.00 Т/с “Iнтерни”, 18 i 19 с.
11.00 1 за 100 годин.
12.00 Т/с “Адвокат”.
15.10 Х/ф “Катiне щастя”.
19.20 Х/ф “Чого хочуть чоловiки”.
21.20 Х/ф “Гра в правду”.
23.25 Х/ф “Вдовиний пароплав”. (2 

категорiя). 

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

дерсена”.
11.15 М/ф “Принц Єгипту”.
13.00 Х/ф “Дiти без нагляду”.
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).

ÍТÍ
07.20 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 2”.
11.30 “Речовий доказ”. Останнє сло-

во вбивцi.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.30 “Правда життя. Професiя авто-

слюсар”.
14.00 “Легенди шансону”.
14.55 Х/ф “Втеча”.
17.10 Х/ф “Мишаче полювання”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
23.00 “Втеча. Реальнi iсторiї”.
23.30 Х/ф “День кiнця свiту”. (2 категорiя).

ТÅТ
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 “12 завдань Астерiкса”.
12.10 М/с “Бiлка та Стрiлка. Пустотли-

ва сiмейка”.
12.50 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
15.45 Х/ф “Я, знову я та Iрен”.
18.05 Х/ф “Зубна фея”.
20.30 Т/с “Два батька i два сина”.
22.00 Х/ф “Мурахи у штанях”. (2 

категорiя).
23.50 Х/ф “Сорокаоднорiчний незайма-

ний”. (3 категорiя).
01.25 Х/ф “Троцький”. (2 категорiя).

ТÂi
08.30 TBiNews.
09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе. 

1962р. Олександр Твардовський.
11.00 Дев`ять мiсяцiв.
12.00 Стоп-кадр.
13.00 Homo sapiens.
14.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
14.30 Автомандри.

15.00 Країна Боксерiв.
17.00,01.00 Д/ф “Авiакатастрофи: причи-

ни i наслiдки”.
18.00 Double Ять.
18.30 Приватнi новини.
19.00 Х/ф “Серпнева рапсодiя”. (2 

категорiя).
22.00 Країна Героїв.
23.00 Х/ф “Дiм двох сiмей”.
02.00,04.30 Музика для дорослих.

Тоíiñ
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Нюрнберзький процес вчора i завтра.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Сталкер”.
14.35 За сiм морiв.
15.00 По слiду снiгової людини.
16.15,23.15 Д/с “Бебi-бум у зоопарку”.
16.50,05.25 “Ронiн”.
17.35 “Алло, адвокат!”
18.15,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,05.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
19.00 Великi династiї: Юсупови.
20.10 Євгенiй Миронов. “Прiзвище 

зобов`язує”.
21.15 Х/ф “Нiчого особистого”. (2 

категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.00 “Грай, гармонь улюблена!”
07.40 “Смiшарики. Новi пригоди”.
07.55 “Розумницi i розумники”.
08.45 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Андрiй Макаревич. Машина його 

часу”.
11.15 “Iдеальнi ремонт”.
12.15 “Льодовиковий перiод”.
15.40,17.15 “Андрiй Макаревич. Мiнливий 

свiт”.
17.00 Вечiрнi новини.
18.00 “Хвилина слави. Дорога на Олiмп!”
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.10 “Що? Де? Коли?”
23.30 “Встигнути до опiвночi”.

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

згадку.
13.15 Т/с “Глухар. Повернення”. “Зрад-

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

меневим.
17.50 “Новi росiйськi сенсацiї”.
18.45 Ти не повiриш!
19.40 “Острiв”.
21.10 Т/с “Розшук 2”, 13 i 14 с.
23.00 “ДНК”.
23.55 “Вiктор Зiнчук. Ювiлей в Кремлi”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Д/ф “Росiйськi таємницi кунг-фу”.
09.05 Х/ф “Дикий табун”.
11.00 Т/с “Гончi 6”.
19.00 Х/ф “Зорянi вiйни: Прихована за-

гроза”.
22.00 Х/ф “РЕД”.
00.15 Х/ф “Чотири кiмнати”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Муз. фiльм “Потрiбнi люди”. 

(6+).
07.30,13.30 Мелодрама “Жiнки”. (6+).
09.30,15.30 Мелодрама “Пам`ять сер-

ця”. (6+).
17.30,23.30 Х/ф “Помилка резидента”. 

(12+).
19.55,01.55 Х/ф “Доля резидента”. (12+).
22.35,04.35 Комедiя “Свято Нептуна”.

ªâроñïорò
09.30 Бiатлон. Кубок свiту. Ансi (Францiя). 

Естафета. Чоловiки.
10.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь д`Iзер 

(Францiя). Слалом-гiгант. Чоловiки. 
1 спуск.

11.30,01.00 Бiатлон. Кубок свiту. Ансi 
(Францiя). Спринт. Жiнки.

12.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Санкт-
Морiтц (Швейцарiя). Супер-гiгант. 
Жiнки.

13.45,02.00 Бiатлон. Кубок свiту. Ансi 
(Францiя). Спринт. Чоловiки.

15.30 Стрибки на лижах. Кубок свiту. 
Тiтiзеє Нойштадт (Нiмеччина). HS-
140.

16.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь д`Iзер 
(Францiя). Слалом-гiгант. Чоловiки. 
2 спуск.

17.30 Зимова Унiверсада. Трентiно (Iталiя). 
Лижнi перегони. Спринт.

18.30 Зимова Унiверсада. Трентiно (Iталiя). 
Стрибки на лижах. HS-106.

20.45 Оце так!
21.00 Бокс.

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

че”.
10.30 Чемпiонат Нiмеччини. “Герта” - “Вер-

дер”.
12.20 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
13.00 Огляд матчiв Лiги Європи.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - “Ар-

сенал”. Пряма трансляцiя.
16.55 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” - 

“Реал”. Пряма трансляцiя. У перервi 
- Новини.

18.55 Чемпiонат Iталiї. “Катання” - “Веро-
на”. Пряма трансляцiя.

20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” - 
“Вiльярреал”. Пряма трансляцiя.

22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Малага” - “Хета-
фе”. Пряма трансляцiя.

П’яòíèця

Ñóáоòа

13 грудня

14 грудня
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УТ-1
06.00,07.00,08.50 Погода.
06.05 Свiт православ`я.
06.35 Криве дзеркало.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.00 Шеф-кухар країни.
09.50 Околиця.
10.15 Як Ваше здоров`я?
11.05 Ближче до народу. Фархад Махму-

дов, ч. 1.
11.45 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
12.10 Крок до зiрок.
13.05 В гостях у Д. Гордона.
13.55 Баскетбол. Чемпiонат України. 

Суперлiга.
16.10 Слiдами ДПКЄ 2013.
16.30 Караоке для дорослих.
17.25 Маю честь запросити.
18.15 Золотий гусак.
18.40 Дiловий свiт. Тиждень.
19.20 Ювiлейний концерт ансамблю Сябри 

в Лужниках.
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”.
00.50 Смiх з доставкою додому

Êаíаë “1+1”
07.50,14.00,22.40 “ТСН”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00,14.25 Мелодрама “Любов на мiльйон”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.30 “Битва хорiв”.
23.05 “Свiтське життя”.
00.10 “Що? Де? Коли? 2”.

Iíòåр
07.25 Великий бокс. Поєдинок за участю 

С. Федченко.
08.25 Великий бокс. Поєдинок за участю 

О. Усика.
09.25 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Орел i решка. Назад в СРСР”.
11.00 “Зимова кухня”.
12.00,00.55 Т/с “Гидке каченя”, 1-4 с.
16.00 Х/ф “Прогноз”.
18.00 “Одна сiм`я”.
20.00,04.45 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Неодружений”, 1-4 с. (2 

категорiя).

ICTV
08.00 Анекдоти по-українськи.
08.20 Дача.
09.05 Х/ф “Снайпер 2”.
11.00 Козирне життя.
11.45 Максимум в Українi.
12.30 Так$i.
12.55 Машина часу.
14.50 Х/ф “Снайпер 3”.

16.45 Х/ф “Снайпер 4. Перезавантаження”.
18.45 Факти тижня.
19.55 Наша Russia.
20.25 Путня країна.
20.50 Х/ф “Пункт призначення 5”. (2 

категорiя).
22.45 Х/ф “Законослухняний громадянин”. 

(2 категорiя).
00.55 Х/ф “Вiдлiк убивств”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.15,11.00 “МайстерШеф 3”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.00 “Караоке на Майданi”.
14.10 “Х-фактор 4”.
17.40 “Х-фактор4. Пiдсумки голосування”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки про-

ти жiнок”.
21.15 “Один за всiх”.
22.30 Х/ф “Павутина бабиного лiта”.
00.30 Х/ф “Привiт, кiндер!”

Íоâèé êаíаë
07.45 Церква Христова.
08.00 Х/ф “Невезучi”.
09.35 Пойа, якщо зможеш.
11.20 Божевiльний автостоп.
12.00 Х/ф “Гаррi Поттер i Дари смертi: 

Частина 1”.
15.00 М/ф “Вольт”.
17.00 Т/с “Кухня”.
19.30 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
21.20 Х/ф “Гостя”.
00.00 Знайти крайнього.

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.
17.35 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 “Бiле полотно”.
09.00 Свiт на смак.
10.00,11.00 Таємницi зiрок.

12.00 Х/ф “Чого хочуть чоловiки”.
14.00 Х/ф “Гра в правду”.
16.00 Т/с “Iнтерни”, 20 с.
16.50 Т/с “Iнтерни”, 21 i 22 с.
17.55 Т/с “Iнтерни”, 23 i 24 с.
19.00,03.10 Подiї тижня.
20.00 Як двi краплi.
23.30 Великий футбол. 

Ê1
07.30 М/ф.
10.10 Х/ф “Дiти без нагляду”.
12.15 М/ф “Принц Єгипту”.
14.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.10 “КВК”.
17.50 “Вечiрнiй квартал”.
19.50 Х/ф “Голий пiстолет 2 1/2”. (2 

категорiя).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Перед заходом сонця”.

ÍТÍ
07.30 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Iуда з 

Кремля.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 Х/ф “Три плюс два”.
14.50 Т/с “Iнкасатори”.
19.00 Т/с “Павутиння 7”.
23.00 “ЗондерМашенька”.
00.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 8”. 

(2 категорiя).

ТÅТ
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 “Школа монстрiв. Мiсто страхiв”.
11.55 М/с “Бiлка та Стрiлка. Пустотли-

ва сiмейка”.
12.55 Х/ф “Знову ти”.
15.05 Х/ф “Пастка для батькiв”.
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
07.30,04.30 Музика для дорослих.
08.30 ЖИВЯком.
09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе. 

1963р. Iнокентiй Смоктуновський.
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.00 TBiNews.
11.30,18.30 Aрт City.
12.00 Х/ф “Дiм двох сiмей”.
14.00 Double Ять.
14.30 Приватнi новини.
15.00 Третiй дзвiнок.
17.00,01.00 Д/ф “Авiакатастрофи: причи-

ни i наслiдки”.
18.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
19.00 Знак оклику з А. Шевченко.
20.00 Стоп-кадр.
21.00 Д/ф “Неперевершений Айвазов-

ський”.
21.30 Особлива думка.
22.00,02.00 Зелена лампа.

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: Юсупови.
10.00 “Будь у курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.15 Х/ф “Тегеран-43”.
14.35 За сiм морiв.
15.50 “Мелодiя двох сердець”.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новiцькою”.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
19.00 Великi династiї: Демидови.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.10 Лев Пригунов. Джеймс Бонд Радян-

ського Союзу.
22.15 Х/ф “Зроблено в Iталiї”. (2 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.05 “Армiйський магазин”.
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 Т/с “Вепр”.
13.35 Х/ф “Кур`єр”.
15.25 “Як не збожеволiти”.
16.40 “Льодовиковий перiод”.
20.00 Недiльний “Час”.
21.00 “Повтори!”
23.30 Комедiя “Особливостi нацiонального 

полювання в зимовий перiод”.

ÍТÂ-Ñâiò
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 “Холод”. Наукове розслiдування 

Сергiя Малоземова.
13.25 Т/с “Глухар. Повернення”. “Злочин i 

кара”. “Травневi 3”.
15.25 “Очна ставка”.
16.20 Надзвичайна подiя. Огляд за тиждень.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” з К. 

Поздняковим.
17.50 Х/ф “Гончаки: останнiй полiт Чка-

лова”.
21.25 Т/с “Розшук 2”, 15 i 16 с.
23.15 “Моя Алла. Сповiдь чоловiкiв її жит-

тя”.

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

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

13.00 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
16.00 Х/ф “Зорянi вiйни: Прихована за-

гроза”.
19.00 Х/ф “Солярiс”. (2 категорiя).
21.30 “Профутбол”.
23.00 Х/ф “Таємнi агенти”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Х/ф “Помилка резидента”. 

(12+).
07.55,13.55 Х/ф “Доля резидента”. (12+).
10.35,16.35 Комедiя “Свято Нептуна”.
17.30,23.30 Х/ф “Повернення резиден-

та”. (12+).
19.50,01.50 Х/ф “Кiнець операцiї “Рези-

дент”. (12+).
22.15,04.15 Х/ф “Травнева нiч, або Утопле-

ниця”. (6+).

ªâроñïорò
09.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Санкт-Морiтц 

(Швейцарiя). Супер-гiгант. Жiнки.
10.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь д`Iзер 

(Францiя). Слалом. Чоловiки. 1 спуск.
11.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Санкт-Морiтц 

(Швейцарiя). Слалом-гiгант. Жiнки. 
1 спуск.

12.15,19.30 Бiатлон. Кубок свiту. Ансi 
(Францiя). Переслiдування. Жiнки.

13.00 Лижне двоєборство. Кубок свiту. Рам-
зау (Австрiя). Iндивiдуальнi перегони 
за системою Гундерсена.

13.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь д`Iзер 
(Францiя). Слалом. Чоловiки. 2 спуск.

14.15,20.00 Бiатлон. Кубок свiту. Ансi 
(Францiя). Переслiдування. Чоловiки.

15.00,20.30 Стрибки на лижах. Кубок свiту. 
Тiтiзеє Нойштадт (Нiмеччина). HS-140.

16.40,21.10 Зимовий вiкенд. Журнал.
16.45 Плавання. ЧЄ. Хернiнг (Данiя). 

Попереднi запливи.
17.30,01.00 Плавання. ЧЄ. Хернiнг (Данiя). 

Фiнали.
21.15 Дартс. Нiдерланди. Мастерс. Фiнал.
22.45 Sports Excellence. Журнал.
23.00 Кiнний спорт. Великий шолем. Жене-

ва (Швейцарiя).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,12.45 Новини.
07.10 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Крiстал 

Пелас”.
08.55 “АПЛ. Клуби”. “Арсенал”.
09.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Хоффенхайм” 

- “Боруссiя” (Дор.)
11.00 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” - 

“Вiльярреал”.
12.55 Чемпiонат Англiї. “Ньюкасл” - “Са-

утгемптон”.
14.45 Чемпiонат Англiї. “Астон Вiлла” - 

“Ман. Юнайтед”. Пряма трансляцiя.
17.25 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” - 

“Лiверпуль”. Пряма трансляцiя. У 
перервi - Новини.

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

Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Англiї. “Норвiч” - “Суонсi”.

Íåдіëя

Програма міñцåâèх òåëåêаíаëіâ

   TV-4

Поíåдіëоê, 9 грóдíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Ти зможеш» 
07.50 «Слід»
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди                   
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф.«Така пізня, така тепла 

осінь»  
17.00 «Унікальна Україна»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Розкішні мандрівки»
22.35 Х.ф. «Прорив» 

Âіâòороê, 10 грóдíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Сільський календар»
08.00 «Ти зможеш»
08.05 «Індекс небезпеки»
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад               
14.00 Х.ф. «Людина з півдня» 
17.30 «Рекламна кухня»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Екологічно чисте життя»
20.30 «180 градусів»
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф. «Мовчи в ганчірочку» 

Cåрåда, 11 грóдíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Екологічно чисте життя»
08.10 «180 градусів»        
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40 «Автоакадемія»
13.10 В.ф.«Елвіс Преслі.Досі живий»
14.00 Х.ф. «Тінь велетня» 
16.40 «Чарівний ключик»
17.30 «Розкішні мандрівки»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Формула здоров’я»

21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф. «Зачекай моє серце» 

Чåòâåр, 12 грóдíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Про кіно»
12.25 «Рекламна кухня»
12.40 «Індекс небезпеки»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Загублений світ» 
17.30 «Музичні делікатеси»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.35 Х.ф. «Я, ти і всі кого ми зна-

ємо» 

П’яòíèця, 13 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 Т.с.«Життя як життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Розкішні мандрівки»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Чорний яструб» 
17.30 «Відчиняй»
18.00 Т.с.«Життя як життя» 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Індекс небезпеки»
21.30 «Ти зможеш» 
21.40 Програма «Про кіно»
22.35 Х.ф. «Гетьманські клейноди» 

Ñóáоòа, 14 грóдíя
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Моя мама - шпигунка» 
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. «Гетьманські клейноди» 
14.00 «Рекламна кухня»
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Підмінена королева» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.00 «Розкішні мандрівки»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 А.Матвійчук «Полустанок лю-

бові»
22.10 Х.ф. «Золота Сьюзі» 

Íåдіëя, 15 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 Божествен-

ної Святої Літургії з  Архи-
катедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

12.00 Х.ф.«Підмінена королева» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 «Екологічно чисте життя»
16.00 «Формула здоров’я»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Індекс небезпеки»
17.40 «Рекламна кухня»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
22.00 Х.ф.«Комуна»

   ТТБ   

Поíåдіëоê, 9 грóдíя
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Словами малечі про ціка- “Словами малечі про ціка-Словами малечі про ціка-

ві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.00 “Мамина доля”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Ми-українські”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Юні експерти”
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 “Харків.Invite”
18.40 “Цей дивовижний Крим”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Мій Шевченко”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Золота провінція”
21.30 “Урок… для батьків”
22.45 Д/Ф “Довженківськими стеж-

ками”
23.00 “Кіно, кіно…”
23.30 “Генії першого роду”

Âіâòороê ,  10 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 “Золота провінція”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Мій Шевченко”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Харків.Invite”
14.10 “Цей дивовижний Крим”
14.15 “Поєдинок”
14.35 “Генії першого роду”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Світ дитинства”
16.45 Д/Ф “Мій сонячний степ”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Козацька звитяга”
17.30 “Приходьте у мій світлий 

сад…”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.45 “Останній рік Віри Холодної”
23.00 Д/Ф “Перший серед рівних”
23.35 “Тетерів”

Ñåрåда, 11 грóдíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Козацька звитяга”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Приходьте  у мій світлий 

сад…”
12.30 “Час реформ”
13.25 “Плекайте мову”
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 Д/Ф “Кримський етюд”
17.15 “Сьогодні у місті”
17.30 “Після школи”
17.45 “Чернігівщина в житті сла-“Чернігівщина в житті сла-Чернігівщина в житті сла-

ветних”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Кобзар єднає Україну”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Знамениті українці”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “День - як мить”
21.20 “Вони прославили наш край”
21.30 “Енергоманія”
22.45 Д/Ф “Любити людину.Антон 

Макаренко”
22.55 “Музична хвиля ТТБ”
23.00 “Мамина доля”

Чåòâåр, 12 грóдíя 
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “День – як мить”
7.50 “Музична хвиля ТТБ”
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 “Кобзар єднає Україну”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Надія є”
13.45 “Новини України”
14.00 “Силуети минулого”
14.20 “Сьогодні у місті”
14.35 “Чернігівщина в житті сла- “Чернігівщина в житті сла-Чернігівщина в житті сла-

ветних”
14.40 “Останній Проскурівський 

голова”
15.00 “Знамениті українці”
15.30  “Інновації”
16.15 “Диволяндія”
16.45 “Іноземна для дітей”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 Д/Ф “Воронцовський палац”
17.30 “Скарби музеїв Полтавщини”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Спадщина”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.45 Д/Ф “Георгій Майборода”
23.00 “Світлини душі”
23.30 “Моє фольклорне Тернопілля”

П’яòíèця, 13 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 “Спадщина”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Скарби музеїв Полтавщини”
12.30 “Час реформ”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Загублені у часі”
13.45 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Міське кільце”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Оселя на березі Росі”
17.25 “Почерк долі”
18.00 “Мелодія нескладеного вірша”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Західний експрес”
20.00 Д/Ф “Ми підем, де трави…

”(ч.1, 2)
20.45 “Вечірня казка”
21 .00 “Захисник В і тчизни-

рятувальник”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.45 “Зоря українського театру.Ма-

рія Заньковецька”
23.00“Бог!Україна!Любов!”(Tворчий 

вечір Т.Кукурузи.ч.1)

Ñóáоòа, 14 грóдíя
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Почерк долі”
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 “�оря українського театру�Ма�“�оря українського театру�Ма��оря українського театру�Ма�

рія �аньковецька”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Мелодія нескладеного ві�“Мелодія нескладеного ві�Мелодія нескладеного ві�

рша”
13.45 “Новини України”
14.00 Д/Ф “Ми підем, де трави…

”(ч�1, 2)
14.45 “Театральні зустрічі”. (“Фа-

раони”)
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Вражаючий світ тварин”
17.00 “Фільм-дітям”
18.30 “Азбука смаку”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Гра долі”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Мікс”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “У народному стилі”
22.30 “Луцьк.Приємне відкриття”
23.00 “Бог!Україна!Любов!”. (Твор-3.00 “Бог!Україна!Любов!”. (Твор- “Бог!Україна!Любов!”. (Твор-

чий вечір Т. Кукурузи.ч.2)

Íåдіëя, 15 грóдíя
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Луцьк.Приємне відкриття”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Вражаючий світ тварин”
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”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Смак життя”
14.00 “У народному стилі”
14.30 “Казки Миколаївського зоо�“Казки Миколаївського зоо�

парку”
15.00 “Поклик таланту ” 
16.00  “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”� (“Фа�“Театральні зустрічі”� (“Фа�

раони”)
17.50 “Музична хвиля ТТБ”
18.00 “Пройди світ”
18.30 Д/Ф “Кам’янець�Подільський” 
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Соло на два голоси”
19.35 “Велична стихія води”
19.40 “Феномен України”
20.00 “Ми�українські”
20.30 “Музична хвиля ТТБ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Бог! Україна! Любов!”. (Твор-“Бог! Україна! Любов!”. (Твор-Бог! Україна! Любов!”. (Твор-! Україна! Любов!”. (Твор- Україна! Любов!”. (Твор-! Любов!”. (Твор- Любов!”. (Твор-!”. (Твор-(Твор-

чий вечір Т.Кукурузи.ч.3)

15 грудня
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З минулого тижня триває Пилипівський або Різдвяний піст. Він 
дещо «слабший» за церковними канонами, ніж Великодний. У 
святкові та недільні дня дозволяється їсти рибу. «На Пилипівці 

ще люди ситі» – кажуть у народі. Цей час без м’яса й молока 
прожити легше, бо є ще вдосталь овочів. У піст радять налягати на 
соління, квашені та свіжі овочі й фрукти, картоплю, квасолю, горох, 
соняшникове насіння, і горіхи. Таке меню допоможе оздоровити 
організм, звільнити його від шлаків. «Наш ДЕНЬ» приготував для 
вас добірку смачних і корисних, хоч і пісних, страв.

Квасоля в томаті
Потрібно: 2 скл. сирої квасолі,  2 морк-

вини, 1 червоний болгарський перець, 3 ст. 
л. томатної пасти, 1 ст. л. борошна, 2 цибу-
лини, олія, вода.

Приготування: квасолю попередньо 
замочити на ніч. Вранці злити воду і відва-
рити до готовності. Цибулю нарізати куби-
ками, моркву натерти на крупній тертці і 
потушкувати на олії, додати нарізаний ку-
биками перець, томатну пасту і борошно, 
все ретельно перемішати і залити невели-
кою кількістю води. Протушкувати соус до 
загустіння і залити квасолю. Протушкува-
ти квасолю  5-10 хвилин. Подавати в гаря-
чому вигляді. 

В кінці можна додати дрібно нарізаний 
часник для пікантності.

Квасолевий паштет
Потрібно: 1 скл. квасолі, 1 цибулина, 2 

ст. л. олії, сіль, перець.
Приготування:  квасолю на ніч замо-

чити у холодній воді. Зранку відцідити, за-
лити свіжою водою і варити до готовнос-
ті. Цибулю порізати кубиками і обсмажи-
ти в олії до золотистого кольору. Квасолю 
відцідити (відвар не виливати) і збити ра-
зом зі смаженою цибулею у блендері, дода-
ти трохи відвару, щоб консистенція паште-
ту була ніжніша, посолити, поперчити і ре-
тельно перемішати.

Карпатська грибна юшка
Потрібно: 100 г сушених білих грибів, 

1- 2 цибулини, 1- 2 морквини, 5 картоплин, 
петрушка (корінь), соняшникова олія, час-
ник, перець, сіль, зелень петрушки та кро-
пу.

Приготування: сушені гриби замочи-
ти в холодній воді на кілька годин. Вари-
ти в трилітровій каструльці на маленько-
му вогні одну годину. Додати почищену та 
порізану кубиками картопельку. Цибуль-
ку подрібнити, моркву потерти на тертці 
або порізати, обсмажити на олійці і додати 
в юшку. Посолити, поперчити, додати дух-
мяний перець, лавровий лист, якщо сма-
кує. Так ще хвилин 10 поварити, додати ви-
чавлений через часникодавку та припуще-
ний на олійці часничок,  подрібнену зелень 
і, давши аромату розійтись по всій хаті, ви-
ключити юшечку.

Котлетки з рису з грибами
Потрібно:  100 г сушених грибів, 1 скл. 

круглозернистого рису, 2 скл. води, сіль, 
перець, олія, борошно для панірування.

Приготування: гриби вимочити у хо-
лодній воді протягом 2-3 год., помити, за-
лити свіжою водою і варити протягом 25-
30 хв., вистудити, відцідити і порізати ски-
бочками. Рис зварити у 2 скл. води, час від 
часу помішуючи, (він повинен стати клей-
ким), охолодити. Змішати разом гриби і 
рис, посолити, поперчити, сформувати кот-
летки, запанірувати їх в борошні і обсма-
жити до золотистого кольору. Подавати зі 
свіжими овочами.

Капустяні котлети
Потрібно:  1 кг капусти, 1 цибулина, 

0,5 скл. манки, 0,5 скл. борошна,  2 зубчи-
ки часнику, зелень кропу, олія, паніруваль-

ні сухарі, спеції, сіль. 
 Приготування: розрізати капус-

ту на 4 частини і відварити в підсо-
леній воді 10 хв., відкинути на друш-
ляк. Коли стече вода, пропустити че-
рез м’ясорубку. Капустяний фарш від-
тиснути, щоб видалити залишки води. На-
терти цибулину на дрібній тертці, розду-
шити часник. Дрібно нарізати зелень кро-
пу. Змішати всі приготовлені інгредієнти, 
додати солі і спецій за смаком. Всипати бо-
рошно. Далі всипати манну крупу в овоче-
вий фарш, постійно помішуючи. З отрима-
ної маси зліпити котлетки, обкачати у су-
харях і обсмажити до золотистої скоринки. 

Вівсяні котлетки
Потрібно:  1 скл. вівсяних пластівців, 

0,5 скл. окропу, 3-4 шт. свіжих шампіньйо-
нів, 1 картоплина, 1 цибулина, 2 зубці час-
нику, зелень, сіль, перець, олія для смажен-
ня.

Приготування: вівсяні пластівці зали-
ти окропом, накрити кришкою і залишити 
набухати  на 20-30 хв. Картоплю і цибулю 
почистити і натерти на дрібній терці. Шам-
піньйони порізати маленькими кубиками. 
Зелень подрібнити. Часник роздушити час-
никодавкою. До вівсянки додати картоплю, 
цибулю, часник, гриби і зелень - масу до-
бре перемішати, посолити і поперчити. Ві-
всяна маса повинна вийти не дуже густою 
і не дуже рідкою - аби можна було набира-
ти її ложкою. На розігріту з рослинною олі-
єю сковороду столовою ложкою викласти 
вівсяні котлетки. Обсмажити їх на серед-
ньому вогні з одного боку до рум’яної ско-
риночки. Перевернути на іншу сторону, об-
смажити 1 хв. на середньому вогні, потім 
вогонь зменшити до мінімального, накрити 
кришкою і довести до готовності  - 5 хв. До 
речі, кому гриби не смакують - можна обі-
йтися без них.

Салат картопляний 
з горіхами і гранатом

Потрібно: 5 картоплин середнього 
розміру, 4 ст. л. січених волоських горіхів, 
1 цибуля-порей (можна замінити звичай-
ною),  2 ст.л. гранатових зерен, 2 зубчики 
часнику, 2 ст.л. гранатового соку, 2 - 3 ст.л. 
олії, сіль, перець, зелень петрушки і кінзи. 

Приготування: картоплю відварити 
у мундирі, охолодити, почистити і поріза-
ти кружальцями. Цибулю-порей (білу час-
тину) також порізати кружальцями. Зе-
лень дрібно посікти, часник вичавити че-
рез прес. Змішати картоплю, горіхи, зелень 
і цибулю, полити заправкою, перемішати, 
викласти у салатник і притрусити грана-
товими зернятами. Заправка: змішати ви-
чавлений часник, сіль, перець, гранатовий 
сік і олію.

Пісний пиріг з гречаною 
кашею і грибами

Потрібно:  800 г пісного дріжджового 
тіста, 200 г шампіньйонів, 1 скл. гречаної 
крупи, 1 цибулина, 1 морквина, 1 корінь 
петрушки або селери, сіль, перець, олія, за 
бажанням - сушений майоран. 

Приготування: 2 скл. води довести 

до кипіння, посолити, всипа-
ти перебрану крупу і вари-
ти на маленькому вогні, поки 
уся вода не википить. Цибу-
лю, моркву, корінь петрушки 
або селери порізати кубиками 
та обсмажити в олії. Гриби порізати плас-
тинками, додати до овочів і продовжува-
ти готувати, поки уся рідина не випаруєть-
ся і гриби з овочами не зм’якнуть. Овоче-
ву начинку і кашу охолодити, змішати, по-
солити, поперчити. Тісто розділити навпіл, 
тонко розкачати обидві частини. Один 
пласт викласти у змащену форму для запі-
кання, зверху рівномірно викласти начин-
ку і накрити другою частиною тіста. Зали-
шити пиріг на 20 хв. у теплі, щоб тісто піді-
йшло, змастити поверхню олією і випікати 
до утворення рум’яної скоринки.
Пісні пиріжки з картоплею

Потрібно: 1,5 скл. теплої води, 4 скл. 
борошна, 1 ст. л. сухих дріжджів (або 30 г 
свіжих), 2 ст. л. олії, 0,5 ч.л. солі, 1 ст.л. цу-
кру. Для начинки: 6-7 картоплин, 1 цибули-
на, сіль, перець, олія.

 Приготування: дріжджі розчинити у 
теплій воді, всипати борошно, сіль, цукор і 
замісити гладке тісто. Влити олію і ще раз 
замісити. Тісто накрити серветкою і поста-
вити в тепле місце. Через годину його ще 
раз замісити і знову залишити в теплому 
місці на годину. Картоплю відварити, охо-
лодити і змолоти на м’ясорубці. Цибулю 
порізати кубиками і обсмажити в олії до 
золотистого кольору. Змішати картоплю з 
цибулею, посолити і поперчити начинку. 
Тісто розкачати, вирізати склянкою кру-
жальця. На кожен кружечок викласти на-
чинку і скріпити краї тіста. Змастити по-
верхню пиріжків міцним солодким чаєм. 
Випікати при 170 град. до появи рум’яної 
шкірочки.

Голубці пісні
Потрібно:  1,5 скл. гречки, 4-5 середніх 

картоплин, 3-4 цибулини, 1 гарна капусти-
на, сіль, перець, олія, вода.

 Приготування: картоплю відварити 
до готовності, злити воду, розім’яти тов-
качем. Гречку відварити до напівготовнос-
ті. Цибулю дрібно порізати, обсмажити на 
олії до золотистого кольору. Гречку, кар-
топлю, цибулю висипати в миску, додати 
перець, досолити до смаку. Все добре ви-
мішати. В капустині вирізати качан, від-
варити в підсоленій воді до м’якості (щоб 
при закручуванні голубців листки не роз-
лазились, до окропу можна додати ст. л. 
оцту). Капусту розібрати на листки, обрі-
зати в них потовщення.  На дно каструлі, 
в якій будемо тушити голубці, влити 3-4 
ст. ложки олії. Встелити дно «некондицій-
ними» листками капусти і зробити голуб-
ці.  Скласти в каструлю шарами, покрити 
знову ж таки «некондиційним» листям. В 1 
скл. кип’яченої води розчинити 1 ч. л. солі, 

долити до голубців. Кому смакує - можна 
також додати томатний соус.  Пекти в ро-
зігрітій до 180 градусів духовці. Подавати з 
грибною підливою. 

Картопля «апетитна»
  5–6 середніх картоплин почистити й 

порізати кружальцями завтовшки 5 мм. 
Викласти у вогнетривку посудину, посоли-
ти, поперчити. Зверху розкласти підсма-
жену в олії цибулю (1 шт.) і моркву (2 шт.). 
Посипати приправою для овочів. Додати 1 
скл. овочевого або грибного бульйону і по-
ставити в духовку на середній вогонь. Че-
рез півгодини залити соусом: 100 г  майо-
незу, вимішаного з томатом і зеленим кро-
пом. Поставити в духовку, щоб запеклася. 
Подавати з хрумкими квашеними огіроч-
ками або іншим домашнім салатом. 

Пісний яблучний пиріг
Потрібно:1 скл. води, 1 скл. цукру, 2 

ст.л. меду, 0,5 скл. мелених горіхів, 2 скл. 
борошна, 0,5 скл. олії, 1,5 ч.л. порошку для 
випічки, 3 - 4 яблука, дрібка кориці.

Приготування: цукор розчинити у 
воді, влити олію і нагріти. У теплу суміш 
влити мед і старанно розмішати. Розмеле-
ні горіхи змішати з борошном і порошком 
для випічки та всипати у воду з цукром, ме-
дом і олією. Замісити тісто. Вилити його у 
змащену форму. Яблука почистити від на-
сіння, порізати на шматочки і викласти на 
тісто. Притрусити корицею і випікати при 
температурі 200 градусів близько 30 хв.

 Торт «Медовий»
 1 скл. теплої води, 1 скл. цукру, 2 ст. л. 

меду розмішати до розчинення меду і цу-
кру. Остудити. Додати просіяне борошно 
(до густоти сметани), по 0,5 скл. родзинок і 
горіхів, ваніль (або цедру), 1 ст. л. соди, по-
гашеної оцтом. Перемішати. Випекти. 

 Торт «Манний»
1 скл. води, 1 скл. цукру, 1 скл. ман-

ки перемішати, залишити на 30 хв. По-
тім всипати просіяне борошно до густоти 
сметани, додати ваніль (цедру або кори-
цю), гашену соду. Випекти. Можна змасти-
ти готовий корж варенням. Можна в тіс-
то додати какао. Білий і коричневий кор-
жі тоді укласти один на одного і змасти-
ти варенням - вийде високий торт. Також 
в тісто можна додавати 1-6 ст. л. рафіно-
ваної олії. 

 Торт «Вишневий»
1,5 скл. води, 1,5 скл. вишневого варен-

ня, 1 скл. цукру, 1 скл. горіхів, ваніль або 
цедру перемішати, додати борошно до гус-
тоти сметани, гашену соду. Випекти. За-
мість води можна використовувати відвар 
з сухофруктів. 

рецепти 
на кожен
день!

ПІСНІ  СТРАВИ: 
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Українські анекдоти

Відповіді

«Укрзалізниця» почала підготовку потягів 
«Хюндай» до зими. Для пасажирів вже закуплені 
кожухи і сухі пайки.

* * *
Судячи з нинішніх підручників, обов’язкова 

перевірка на наркотики потрібна не в школах, а 
в Міністерстві освіти.

* * *
Заміжню жінку вдома завжди чекають ма-

ленький Шокупила і великий Шопоїсти. 
* * *

Усі даішники запитують: «Ти пив?». Хоча б 
один запитав: «Ти їв?». 

* * * 
Дружина пробуджується вночі від крику, за-

питує чоловіка: 
- Чого кричиш? 
- Уявляєш, сняться жахи, ніби я знову одру-

жуюся і знову на тобі.
* * *

- Лікарю, у мене дзвенить у вухах. 
- А ви не відповідайте.

* * *
На лавці у парку спілкуються двоє чоловіків: 
- Я б усі запаси алкоголю вилив у Світовий 

океан! 
- Я - за! 
- Ви також не вживаєте спиртного? 
- Я - водолаз!

 * * *
У книжкові крамниці надійшов бестселер 

«Чого хочуть жінки?» з прайс-листом: «Скільки 
це коштує?»

* * *
За вечерею дружина скаржиться чоловікові: 
- Уявляєш, Іван Петрович зовсім не поважає 

жінок. Каже, що місце жінки -  винятково на кух-
ні біля плити. 

Чоловік, скривившись, длубається виделкою 
у тарілці з їжею незрозумілого кольору й запа-
ху, відповів: 

- Кохана, а ти помстися йому - запроси до нас 
на вечерю!

* * *
- Любий, скоро Різдво! Чи не піти нам поди-

витися на щось із хутра? 
- Чудова ідея! Лише потрібно поквапитися, 

бо зоопарк скоро закриють.
* * *

Розпал боротьби за тверезість. У ЦК КПРС 
із Тверської області надіслали телеграму: 
«Терміново пришліть ешелон горілки, бо на-
род протверезів і запитує, куди царя батюш-
ку поділи». 

* * *
Влада Єгипту і Туреччини вимагає, щоб ро-

сійські туристи фотографувалися на закордон-
ний паспорт п’яними. Легше впізнати. 

* * *
- Чому ваш антивірус так довго фільм пере-

віряє?
- Він його дивиться!

* * *
Син запитує у батька, який миє посуд:
- Тату, скільки років ти вже у мами працюєш?

* * *
Із листа до редакції: «Дайте, будь ласка, від-

повідь: якщо у мене конфіскували самогонний 
апарат, чи можу я отримати грошову допомогу 
у зв’язку із втратою годувальника?»

Курйоз У 92-річного дідуся запитали, 
чи є йому 18, коли купував горілку

У Великобританії 92-річний вете-
ран Другої світової війни не зміг купи-
ти горілку в магазині, бо в нього при 
собі не було паспорта.

Як повідомляє «The Daily Mail», Тоні 
Болл зайшов до супермаркета і взяв дві 
пляшки горілки. На касі продавщиця за-
питала в дідуся, чи є йому 18 років. «Це 
що, жарт?» - відповів здивований Болл, у 
якого старшому онукові вже виповнило-
ся 19 років, а молодшому - 16.

«Ми не продамо вам алкоголь, якщо 
вам немає вісімнадцяти. Тож покажіть 
паспорт», - із серйозним обличчям про-
довжувала продавщиця. На це ветеран 

війни, в якого не виявилося з собою до-
кумента, відповів: «Думаю, ваше керів-
ництво знає, куди подіти свій товар», - і 
подався геть.

Як виявилося, дивний інцидент був не 
марним. Дідусь пішов до магазину через 
дорогу і купив там навіть дешевше спирт-
не. «Я розумію жарти, але це був точно не 
жарт», - каже про пригоду пенсіонер.

Адміністрація супермаркету вибачи-
лася перед Тоні Боллом і пообіцяла від-
класти кілька пляшок для нього, якщо 
він пробачить і захоче пропустити чарку 
«з найкращими побажаннями від компа-
нії». 
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ГОРОСКОП
З 4 по 10 грудня
Овен
Неспокійний період для тих, хто 

звик все робити й вирішувати сам. 
Справи поліпшаться, якщо попроси-
те поради у близьких. Вихідні прове-
діть вдома.

Телець
З’явиться непогана можливість 

реалізувати плани стосовно додат-
кового заробітку чи ділової кар’єри. 
Але й на роботу чи заняття не мож-
на спізнюватися. Вихідні порадують 
дружніми зустрічами.

Близнюки
Вас помітять і гідно оцінять, а спра-

ви, розпочаті цього тижня, закінчаться 
успішно. Щоправда, вас можуть втяг-
нути в якусь інтригу чи авантюру. Не 
будьте занадто довірливі у четвер.

Рак
Вдалий період для всіх актив-

них людей. Практично все заплано-
ване здійсниться. Головне, щоб пла-
ни були більш-менш реальними, а 
ви швидко реагували на несподіва-
ні ситуації. 

Лев
Доведеться поборотися за місце 

під сонцем. Будьте відкриті для змін, 
не відмовляйтеся від нових можли-
востей. Ваші трудові старання не за-
лишаться непоміченими, але будьте 
обачні у п’ятницю.

Діва
Цього тижня розраховуйте тіль-

ки на себе, бо інші можуть поми-
литися або підвести. Можливі дея-
кі проблеми чи конфлікти на робо-
ті, але, знайшовши компроміс, маєте 
шанс непоганого кар’єрного росту. 

Терези 
Постарайтеся не приймати ква-

пливих рішень, бо ситуація може ви-
йти з-під контролю. Приділіть сім’ї, 
оселі та господарству більше часу 
і уваги, ніж завжди. Вихідні покли-
чуть на природу. 

Скорпіон
Час подумати про повноцінний 

відпочинок. Використайте будь-
яку можливість, щоб відволіктися 
від роботи чи навчання. У суботу-
неділю можна трохи полінуватися і 
розслабитися. 

Стрілець
Сприятливий період для нових 

серйозних починань і колективних 
справ. Не поспішайте втілювати за-
думане в життя, не продумавши всіх 
дрібниць. Будьте обережні у суботу.

Козеріг
Можливі певні проблеми з ко-

легами чи підлеглими на роботі. Не 
провокуйте суперечки і з’ясування 
стосунків у сім’ї. У вихідні доведеть-
ся побігати й фізично попрацювати. 

Водолій
Настрій зовсім не робочий, деякі 

проблеми дому та сім’ї, дітей і близь-
ких родичів вимагають негайного 
вирішення. Не вдається зосереди-
тись на своїх професійних обов’язках 
– беріть відпустку чи відгул. 

Риби
Дуже продуктивний і насичений 

різноманітними подіями період. 
Друзі та близькі родичі виявляться 
непоганими порадниками та поміч-
никами. Не бійтеся змін, рухайтесь 
тільки вперед.

В грудні
Раптовий сніг упав на землю,
завис нечутно на гілках,
і забіліла сосен зелень
у неполоханих гайках.
Вже влаштувавсь 

ведмідь на зиму
в барлозі темній і зручній,
лежить і згадує ожину —
і усміхається у сні.
А змерзлі клени та берези
ховають ноги в теплий сніг
і затихають обережно
аж до далекої весни.

Анатолій КОСТЕЦЬКИЙ.

Білий світ
Біле місто, білі сквери 
І трамваї, і таксі, 
Білі міліціонери, 
Білі діти - білі всі. 
Це ж зима, холодна й біла, 
Білим снігом землю вкрила!
Білий іній
На деревах білий іній, 
Кущ - мов білий їжачок. 
На паркані, вчора синім, 
Безліч білих голочок! 
Навіть дідова руда 
Побіліла борода.
Білий кіт
Стрибнув котик за ворота, 
А на вулиці - зима! 
Білий сніг і білий котик – 
І немов кота нема! 
Лиш на кінчику хвоста 
Видно пляму у кота.
Володимир БОНДАРЕНКО.

Якщо хтось із вас, наші маленькі читачі, пише віршики чи 
оповідання, казочки, малює чи вигадує ігри, надсилайте 
свої творіння до «Рукавички». Ми обов’язково опублікує-
мо їх у газеті. Попросіть допомогти маму, татка чи когось 
із старших. А ще чекаємо ваших фотографій, тим паче, що 
швидко «Рукавичка» оголосить ду-у-уже цікавий конкурс. 

Зимовий 
вiршограй

Ведмідь зимує в барлозі. Їжак 
— у норі. Бджоли зимують у ву-

лику. Риба — в озері. А от коник-
стрибунець зимує в мурашнику. Не ві-
рите? Пізньої осені старі мурахи вкла-
дають малих мурашат у ліжка, примов-

ляючи:
— Пора спати! Спати! Цілісіньку зиму!
Але мурашата пустують, граються, ве-

редують.
Тоді старі мурахи кличуть коника-

стрибунця:
— Заграй нашим діткам колискову!

Коник бере скрипочку і грає малим му-
рашатам тиху лагідну мелодію. І малі мура-
шата одразу засинають. За ними поринають 
у сон і мурахи. Останнім, випустивши із зе-
лених лапок скрипочку, засинає сам коник.

Він теж спатиме цілу зиму. Та навесні 
прокинеться першим, вибіжить із мураш-
ника назустріч сонечку і заграє веселу за-
кличну мелодію.

Всеволод ПАТАЛАХА.

Рукавичка

Для непосидючих ручок

Казочка 

На календарі – зима. Інколи землю 
притрушує білий сніжок, дні 
й ночі стають усе холодніші, а 

морозець – усе суворіший. Маленьким 
пташкам, які залишилися зимувати 
разом з нами, живеться важко. Як їм 
дістатися до корму, вкритого кригою і 
снігом? Допомогти просто – варто лише 
зробити годівничку. А сита пташка не 
замерзне навіть в найлютіший мороз.

Надсилайте ваші творчі роботи за адресою 
редакції: м.Тернопіль, вул. Крушельницької, 

18, офіс 409. Також пишіть на електронну 
пошту «Рукавички»: rukavychka13@gmail.com.

Де зимує  коник-
стрибунець?

Годівничка  
для пташок

Годівничка повинна мати дах, щоб 
корм не намокав від снігу, дощу. Отвір у ній 
має бути достатньо широким, щоби пташ-
ка могла легко залізти в неї й покинути її. 

А ось кілька ідей, як же зробити про-
сті годівнички з підручних матеріалів.

1. Найпростіший варіант — це звичай-
на пластикова пляшка або контей-

нер. Їх можна наполовину обрізати або ж 
вирізати з одного боку отвір. Всередину 
насипте їжі. За допомогою мотузки таку 
годівничку підвісьте на дереві чи вікон-
ній рамі (малюнок справа).

2. Підійде й коробка з-під соку чи моло-
ка. З одного боку причепіть присоски, 

аби прикріпити годівничку до скла (при-
соски можна купити на ринку чи в спеціа-

лізованому магазині). З трьох боків виріж-
те отвори, щоб насипати їжу і щоб пташки 
легко до неї могли дістатися.

3. Спробуйте зробити незвичайну го-
дівничку з сала та зерна. Вона ще й 

садок чи балкон прикрасить. Для її ство-
рення розплавте у каструлі сало при низь-
кій температурі. У цей час змішайте сухоф-
рукти з горішками, грубим вівсом, насін-
ням соняшника. Додайте жменьку сухої їжі 
до розплавленого сала і змішайте все. По-
тім візьміть склянку чи горнятко й вставте 
по центру форми дріт. Нижній кінець дро-
ту буде занурений у сало зі смаколиками, 
його краще загнути у вигляді петлі. Запо-
вніть форму сумішшю. Після того, як суміш 
застигне, вийміть її з форми. Красиві годів-

нички, що утворяться, можна розвісити на 
деревах (малюнок зліва).

Чим же пригостити пташок? 
Кращі ласощі – соняшникове і гар-

бузове насіння. Годяться і пшоно, про-
со, гречка, крихти черствого білого хліба 
(чорний хліб давати не можна!), суха дріб-
ненька вермішель. Снігурі люблять ягоди 
горобини і бузини. 

Якщо годівничка висить у дворі, то ва-
шими гостями будуть горобці і синиці. У лі-
сову їдальню навідаються і дятел, і повзик. 

Щодня, аж поки не минуть холоди, 
у певні години насипайте в годівничку 
корм. І незабаром побачите, що птахи зна-
ють час обіду і злітаються «вчасно», чека-
ючи на ласощі. 

Як і сонечко у небі
Пестить ніжні квіти, 
Так в любові виростають
Лідихівські діти...

Фотоетюд Івана ПШОНЯКА 
(с. Лідихів Кременецького району)


