
10 січня - хмарно, вранці 
та вдень дощ, температура по-
вітря вночі 2-3, вдень 5-7 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 8.09, 
захід - 16.41.   

11 січня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 
2-3, вдень 2-5 градусів тепла. 
Схід сонця - 8.08, захід - 16.42.

12 січня - хмарно, сніг з 
дощем, температура повітря 
вночі 0-1 градус тепла, вдень 
від 1 градуса тепла до 1 граду-
са морозу. Схід сонця - 8.08, за-
хід - 16.43.

13 січня - хмарно, сніг, тем-
пература повітря вночі 1-3, 
вдень 1-3 градуси морозу. Схід 
сонця - 8.07, захід - 16.45.

14 січня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 3-4, вдень 2-3 градуси мо-
розу. Схід сонця - 8.06, захід 
- 16.46.

Погода 
в Тернополі 
й області

Народний синоптик
11 січня Церква вшановує пам’ять 14 тисяч 

Вифлеємських немовлят. Цього дня слідкува-
ли за вітром і хмарами: якщо вітер з півночі, а 
небо безхмарне - слід очікувати морозу. 13 січ-
ня - Меланії Римлянки. Погода кожного наступ-
ного дня відповідала погоді кожного з дванад-
цяти місяців. Якщо вночі південний вітер - рік 
очікували спекотний і урожайний. Західний ві-
тер передвіщав гарні надої і багато риби, схід-
ний - рясний урожай фруктів. Лід на вікнах - до 
багатого меду. З цього часу день збільшується 
на годину. 14 січня - Василія Великого. Якщо на 
Василя зранку туман - на гарний урожай. Багато 
зірок на небі - до ягідного літа. Якщо на Василя 
тепло і сніг - на тепле й дощове літо. 

Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля
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ПРАВОСЛАВНИЙ ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР

ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР УГКЦ
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Різдвяний вертеп має близько              
20 метрів у висоту і 32 – у 
ширину. Його поставили у церкві 

святого апостола Петра, що на вулиці                  
Володимира Великого. 

Отці-францисканці, які опікуються храмом, витра-
тили на  композицію кілька днів. Тернопільський вер-
теп приголомшує своїми розмірами. А церква тепер 
– справжнє місце паломництва. 

Шопку облаштували по всій ширині храму, її вер-
шечок майже сягає купола. Персонажів у різдвяній 
композиції стільки, що з рахунку не важко збитися. 
У центрі – Марія і Йосип з маленьким Ісусом. Навко-
ло них – ціле поселення. У хатках мерехтить світло, 
гірськими тунелями мчить потяг, біжать струмочки. 
Трохи далі – крутяться водяний млин і дитяча кару-
селька з ляльками.

Рухомі фігури роблять цей вертеп унікальним. Ось 
святий Франциск смикає за мотузку – б’є у дзвін, а не-
подалік ясел з Ісусом ангели грають на скрипочці та 

арфі. Віл і ослик кивають головами – вклоняються но-
вонародженому Месії. 

Є у вертепі й живі персонажі: кролики та різні пта-
хи. А ліс навколо старовинного містечка – зі справ-
жніх ялинок.

Різдвяну шопку в цьому храмі встановлюють уже 
двадцять років поспіль. Усі фігури, макети будинків 
та інші деталі монахи майструють власноруч. Щора-
зу вертеп вдосконалюють і збільшують, додають нові 
елементи. 

– Ця шопка, як дитина, спочатку була малень-

кою, але з кожним роком стає все більшою і кращою, 
– розповідає отець Юстиніан. – Практично вже вісім-
сот років францисканці готують такі різдвяні верте-
пи. Це наша традиція. Святий Франциск ще в 13 сто-
літті облаштував вертеп у печері в італійському міс-
течку Ґречіо. Він хотів відтворити все те, що відбува-
лося у Вифлеємі в ніч народження Ісуса. Попросив се-
лян, аби принесли сіна, хтось ослика привів. А тепер 
великі вертепи францисканці встановлюють по всьо-
му світу.

Подібні шопки облаштували в Ужгороді та Хусті. 
Однак тернопільська – найбільша. Та підтверджувати 
це в Книзі рекордів України організатори вертепу не 
прагнуть, кажуть, суть в іншому – наблизити людей у 
час Різдва Христового та разом з іншими якнайповні-
ше пережити оцю таїну Вифлеємської ночі. 

– Ми маємо в уяві стаєнку, де народився Ісус, і на-
вколо цього облаштовуємо шопку, – каже отець Юс-
тиніан. – Хоча збагатилася вона й суто національни-
ми елементами – тут відтворено українську світли-
цю з сім’єю в народних костюмах і кутею на столі, є 
українські святі. З рухомими механізмами допома-
гає отець Косма з Ужгорода. Він приїжджає до нас за 
місяць-два до відкриття шопки, а іноді й улітку май-
струє. 

У ці дні до храму приходить дуже багато відвіду-
вачів: і дорослих, і малих. Різдвяний вертеп прикра-
шатиме церкву ще місяць – до Стрітення, а потім його 
розберуть на частини – до наступного року.

Антоніна БРИК.

Найбільшу в Україні шопку 
встановили у Тернополі 

Магнітні бурі у січні
Перший місяць року потішить відносним споко-

єм. У січні 2014-го Сонце потривожить нас кілька ра-
зів, у решту часу метеообстановка буде спокійною. 
Зокрема, магнітні бурі очікують у такі дні:

3  січня – з 18.00 по 21.00;
4 січня – з 10.00 по 12.00;
10 січня – з 12.00 по 18.00;
14 січня – з 13.00 по 16.00;
22 січня – з 13.00 по 14.00;
30 січня – 16.00 по 19.00.

Щоб уберегти свій 
організм, у ці дні варто 
подбати про здоров’я: 
не зловживати алко-
голем і цигарками, не 
нервувати, дотримува-
ти режиму сну й уника-
ти надмірних фізичних 
навантажень. 

 

Бiля ясел з Iсусом 
ангели грають 

Різдвяні
дзвони

 3  стор.
Життєві історії 
від Зіни Кушнірук
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Щоб дослухати концерт, 
люди ризикували 
спізнитися на потяг  

Святковий концерт для тих, хто 
в дорозі, влаштували у Тернополі на 
залізничному вокзалі. Муніципаль-
ний Галицький камерний оркестр да-
рував пасажирам різдвяно-новорічні 
твори.

Зал очікування тернопільсько-
го залізничного вокзалу вже червер-
ту зиму поспіль перетворюється на 
концертний хол. Творами світових 
класиків, українськими та європей-
ськими колядками музиканти додають тепла 
і затишку тим, кому довелося у ці святкові дні 
подорожувати. 

Кілька років тому така ідея була новою не 
тільки для нашого міста – «живий» оркестр на 
залізничних вокзалах України ще не грав. Нині 
ж, за словами художнього керівника та дири-
гента Галицького камерного оркестру Василя 
Феленчака, виступати для подорожніх стало 
гарною традицією колективу.

Для людей, які щойно приїхали на станцію 
чи тільки збиралися від’їжджати, концерт став 
розкішною несподіванкою. Серед слухачів було 
і чимало тернополян, які навмисно прийшли 
послухати оркестр.

Коли пролунали перші такти, якось враз за-
булося, що десь поруч, за стіною, ходять потя-
ги. І лише теплий верхній одяг подорожніх на-
гадував, що артисти грають не у звичному кон-
цертному залі, а надворі – зима, хай і напрочуд 
тепла.

Виконавців не бентежило те, що під час ви-
конання люди виходили із зали. Це було лише 
тоді, коли оголошували про прибуття чергово-
го поїзда. Затамувавши подих, пасажири сиділи 
до останньої хвилини, хоча кожен час від часу 
дивився на годинник.

Музиканти обіцяють: традиції не перерива-
тимуть, і наступного Різдва на тернопільському 
вокзалі також лунатимуть колядки.

Антоніна КОЛЯДА.

Тема тижняНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ2 nday.te.ua

Зараз ми живемо у но-
вій країні. В Украї-
ні, яка народилася з 

юного тендітного цвіту на хо-
лодному асфальті столично-
го Майдану Незалежності й 
буквально за кілька тижнів 
пройшла усі стадії розвитку 
та постала могутнім духовно 
сильним форпостом цілком 
зрілого громадянського сус-
пільства. 

Ми живемо у державі з 
бездарною владою та безпо-
радною опозицією, але з на-
родом, котрий піднявся з ко-
лін і наполегливо крок за кро-
ком відвойовує у диктато-
рів та їхніх прислужників своє 
право на гідне життя, на доле-
носний вибір.

Сьогодні нами захоплюєть-
ся об’єднана Європа і нас всіля-
ко намагається дискредитува-
ти тоталітарно-кадебістська 
Росія. Сучасна Україна ста-
ла символом нескореності на-

ціонального духу для демо-
кратичної спільноти і, ра-
зом з тим, до смерті наляка-
ла п’ятиколонників з Печер-
ських пагорбів. Тих, хто нама-
гався загнати народ у резерва-
цію безмовності та жебрацтва, 
хто хотів на власний розсуд пе-
реписати його славну історію, 
щоразу підміняючи національ-

ну культуру - тотальним неві-
глаством, споконвічні традиції 
– вульгарними шоу, християн-
ську мораль – прагматичним 
скептицизмом.

У світлі дні Христового 
Різдва ми ще і ще раз перео-
смислюємо вже прожиті роки, 
але значно частіше спрямовує-
мо свої погляди у завтра. Нама-
гаємося побачити прийдешнє 
з надією, яку повернули, з мрі-
ями, про які згадали, з вірою, 
яка жевріла у глибині душі, але 
завдяки сучасному листопадо-
вому зриву розгорілася з но-
вою силою.

Справді, рік, що минув, став 
знаковим для України. І хоча 
2013-й завершував свій біг 
планетою традиційно нудним 
привітанням президента, про-
те набагато більше українців 
у цю мить спостерігали, як за 
п’ять хвилин до опівночі над 
Майданом Незалежності зри-

нув до небес потужний  голос 
нації.

Був рекорд чи не було ре-
корду, переспівали ми індусів 
чи ні?  А хіба це важливо, коли 
йдеться не про спортивний 
азарт, а про мужність кожного. 
хто в оточенні найнятих вла-
дою спецназівців дав обітни-
цю положити душу й тіло за 
нашу свободу?  Хіба може ко-
роткий запис у популістській 
книзі зрівнятися зі сторінкою 
сучасної української історії, 
яка твориться сьогодні? Невже 
документально зареєстроване 
досягнення є важливішим за 
сокровенний патріотизм всіх, 
хто не при свічах на щедрому 
столі у затишному родинному 
колі, а біля вогнищ на барика-
дах почув благу вість про на-
родження Ісуса Христа і силою 
безмежної християнської лю-
бові закликав нас славити Гос-
пода, оберігати Україну?

Майже два місяці громадян-
ського спротиву без яскравих 
перемог та гучних відставок у 
владі спонукали деяких соціо-
логів до невтішного висновку 
про те, що протестний Майдан 
так і залишився вільним від 
Януковича острівцем посеред 
підкореної Януковичем країни. 
Мовляв, жодні автопробіги та 
пікети, гасла і заклики не здат-
ні змінити усталений десяти-
літтями порядок речей, не змо-
жуть роздробити монолітне 
зрощення корисливих інтере-
сів політичних кланів.

Та це лише песимістичні 
передбачення не завжди про-
фесійних чи  морально чесних 
експертів, тільки взяті зі сте-
лі прогнози  для замовних ма-
ніпуляцій нашою свідомістю. 
Насправді ж, крапля камінь 
точить, а повноводна ріка  на-
родного гніву здатна змести 
будь-які перепони на своєму 
шляху. Саме тому, навіть по-
при політичні переслідуван-
ня та фізичні розправи над ак-
тивістами, протистояння три-
ває, сотні тисяч українців і на-
далі виходять на десятки май-
данів. Ще нині – з вертепами та 
колядками, вихваляючи наро-
дження Христа, а вже завтра – 
з чіткими вимогами до влади, 
з твердою впевненістю у влас-
них силах, з непереможною ві-
рою у Різдво нової України. 

Славімо ж її!
Олег ГРУШКОВИК.

Фото з сайту 
www.radiosvoboda.org 

Учасник акції протесту на Євромайдані реагує 
на звістку про непідписання Україною угоди 
про асоціацію з ЄС. 29 листопада 2013 р. 

нової України

РiздвоПо дорозі на «Межигір’я». 
29 грудня 2013 р.

МАЗУР Петро Євстахійович - директор Кременецького ме-
дичного училища імені А. Річинського, кандидат медичних наук.

БАЦА Валентина Володимирівна - заступник редактора га-
зети «Вільне життя плюс» з економічних питань, лауреат премії 
НСЖУ «Золоте перо».

БЕРЕЗОВСЬКИЙ Орест Іванович - доцент кафедри травма-
тології та ортопедії Тернопільського медичного університету ім. 
І. Горбачевського.

БИЧ Василь Володимирович - методист Бережанського ра-
йонного методкабінету, заслужений працівник освіти України.

ГАЙДУКЕВИЧ Остап Іванович - директор обласної експери-
ментальної комплексної школи мистецтв, заслужений праців-
ник культури України. 

ГРИГОРЕНКО Олександр Михайлович - начальник Шум-
ського управління з експлуатації газового господарства ПАТ 
«Тернопільгаз».

КУСЕНЬ Богдан Семенович - голова обласного літературно-
просвітницького товариства ім. Б. Лепкого.

ЛЮБАРСЬКА Леся Михайлівна - в. о. голови обласної гро-
мадської організації «Берег єднання» ім. Р. Шухевича, письмен-
ниця.

ЛИСЮК Михайло Кирилович, адвокат, заслужений юрист 
України.

МАКСИМІВ Іван Михайлович - директор ТЗОВ «Терно-граф».
ПІДГРУШНА Олена Михайлівна - заслужений майстер спор-

ту України, чемпіон світу 2013 року, багаторазова призерка чем-
піонатів Європи з біатлону.

РИБІН Віктор Петрович - доцент Тернопільського націо-
нального економічного університету.

ШОТ Микола Миколайович - власний кореспондент газети 
«Урядовий кур’єр» у Тернопільській області.

ЯВОРСЬКИЙ Ігор Петрович - старший тренер футбольного 
клубу «Нива», майстер спорту України з футболу.

                 Конкурсна комісія.

Вітаємо!
Лауреати конкурсу 

«Людина року - 2013»

Колядки на вокзалі дарував оркестр

Фото:infoprostir.te.ua
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ПОЧАТОК 
Розтринькую свою душу, не сподіваючись на 

відсотки чи подяку. 
І не віддячую сама. 
Потроху перетворююсь на власний архів — 

для себе й для інших, де зберігаю усе дороге й 
віджиле. Згаслий непотріб. Густо дзвенить від 
спогадів. Ото й усе, ото й усе... 

— Вилазь зі своєї мушлі. Ач, присмокталася 
до глею зневіри, як равлик. Глянь: вистругову-
ється блискавка. А ти збираєш з вершин позато-
рішній сніг, — шепнув моїй сонній душі вітер. 

І я у своїм благенькім платтячку гайнула за 
ним — мандруючим димом.

Зоряна ЗАМКОВА.

Для всієї  родини Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 3nday.te.ua

Отче наш
Отче наш,
Що еси на небесах!
Нехай святиться
Ім’я Твоє,
Нехай прийде
Царство Твоє, 
Нехай буде
Воля Твоя
Як на небі,
Так і на землі.
Хліб наш щоденний
Дай нам сьогодні.
І прости нам 
Провини наші,
Як ми прощаємо
Винуватцям нашим.
І не введи
Нас у спокусу,
Але визволи нас
Від лукавого
Бо Твоє є царство,
І сила,
І слава навіки віків.
Амінь!

На фото Мирослава 
Коломійчука: трирічна Катруся 
Лісовик з Лановець.

Просто життя

Із циклу «Елегія мого світанку»
гніздечко

Сімейне

Медсестричкам Тернопільської 
другої міської лікарні 

Сестричко... Пролунало тихо 
Одними губами, чуттям. 
А ти пронеслась, як вихор.
І стала на бій за життя. 

Ти біль цей відчула душею
Й одразу на поміч спішиш.
І, може, ясною зорею
Життя ти оце збережеш.

Ти біль весь готова забрати
Й закинуть за сонячні далі.
На битву зі смертю стати,
Щоб вістки сумні не лунали.

Щоб сиротами не стали діти,
Щоб мати сльозу не ронила,
Дружина вдовою не стала,
А в парі із милим прожила.

Неправда, скептики скажуть.
Усе це вигадка, казка.
Та ліки ніякі не зможуть
Того, що зможе слово і ласка.

Палають зірки мерехтливо.
І хай хоч що скаже наука,
Все ж тисячі з них засвітили
Сестричок медичних руки.

Надія ХОМЯК,  
медсестра терапевтичного відділення 

другої Тернопільської міської лікарні.

Палають зірки мерехтливо

Ніхто не знав, звідки вона 
з’явилася. Приїхала у село за 
направленням вчителювати у 
школі. Непомітно поселилася у 
домі одинокої старенької Стефи. 
Відтоді, на довгі роки причепи-
лося до неї прізвисько ”кварти-
рантка”. Навіть діти, які у шко-
лі кликали Ольгою Василівною, 
поза очі називали цим словом.

 І тільки Василина кликала її 
на ім’я - просто Оля. Жила по су-
сідству з бабцею Стефою, була і 
сама не набагато старша за приїз-
джу вчительку. Але Василина уже 
заміжня, у них з Павлом підрос-
тає син. Якось одразу подружи-
лися вони з Олею. Може, тому, що 
Василина і раніше забігала до ста-
ренької Стефи, допомагала їй го-
род просапати, їсти зварити. А те-
пер просто так, посидіти, погово-
рити  - у бабці є нова помічниця. 

Оля справді не цуралася 
сільської роботи. Хоч і росла в ін-
тернатах. Скільки пам’ятає себе, 
батьки любили заглядати в чар-
ку. І котрогось дня сільський го-
лова відвіз її в інтернат, а молод-
шого брата у дитбудинок. Пізні-
ше вона дізналася: таким було 
рішення опікунської ради. На-
певно, таки правильним і кра-
щим для неї. Принаймні, в ін-
тернаті Оля ніколи не була го-
лодною, не ночувала, як бувало, 
під відкритим небом, не боялася 
криків п’яного батька. От тільки 
з братом вони загубилися, втра-
тили усілякий зв’язок. Уже піз-
ніше, в інституті Оля розшуку-
вала його. Але знайти єдину рід-
ну душу так і не вдалося.

Усе це Оля довірливо випові-
дала Василині. Та втішала нову 
подругу: може, пощастить і вона 
ще зустрінеться з братом. А ро-
дину і так знайде. Ось вийде за-
між, народить дітей.

Але сільські хлопці якось об-
минали Ольгу. Вже і Василина не 
раз дорікала:

- Хоч би до клубу пішла. На 
танці чи в кіно. Так і посивіти 
можна.

Оля справді нікуди, крім ро-
боти та Василини, не ходила. До-
помогала подрузі по господар-
стві, гралася з малим Сашком. 
Тим більше, що Василина знову 
чекала дитину.

- Хоч би народилася дівчин-
ка. Павло так хоче доньки, - зі-
знавалась Ользі. - От тільки...

- Що тільки? - допитувалася 
Ольга.

- Лікарі не радили мені наро-
джувати більше дітей. Бо може 
проявитися задавнена хвороба.

Того вечора вони довго ше-
потілися  у маленькій Ольжиній 
кімнаті. 

- Поклянися, що нікому не 
скажеш, - просила Василина. - 
Павло про це нічого не знає.

-  Але чому? - ніяк не могла 
зрозуміти Ольга.

- Я не хочу його тривожити. А 
ще вірю: усе буде добре.

Василина шукала підтрим-
ки  і розради в Ольжиних словах. 
І Ольга запевняла її, що справді 
усе буде добре.

Василина народила гарну й 
здорову дівчинку. Але сама під-
вестися з ліжка не змогла: лікарі 
не помилилися. Привіз їх Павло 
додому - немовля і таку ж безза-
хисну Василину. Якось враз по-
смутніла ще недавно щаслива 
хата. Навіть малий Сашко при-
тих.

Тепер Ольга весь вільний 
час проводила біля Василини і її 
крихітної доньки. Накупила різ-
них медичних книг, вичитувала, 
де тільки могла, про хворобу Ва-
силини.

- Ти ж  сама казала: все буде 
добре. То вір у це, - розтирала що-

ранку, щовечора ніби неживі Ва-
силинині пальці. Варила їй якісь 
лікувальні чаї, запарювала трави.

Минали місяці, складалися  
у роки. Уже пішов до першого 
класу Сашко. Ольга сама зібра-
ла хлопчика, вела за руку на уро-
чисту лінійку. Бігала по подвір’ї, 
по хаті маленька дівчинка, кли-

кала “мамою” і Василину, й Оль-
гу.

- Ти ніби не хрещена, а рідна, 
- казала не раз Василина подру-
зі. - Не знаю, що було б з нами, зі 
мною, якби не ти.

Павло справді усе частіше 
повертався додому пізно. Пояс-
нював, що затримався на робо-
ті. Але навіть тихе зітхання Ва-
силини не могло пригасити три-
воги.

Котрогось вечора Ольга ви-
рішила дочекатися Павла. Вкла-
ла спати дітей, Василину.

- Побачиш, скоро усе змі-
ниться на краще. А тепер спіть. 
І мені пора. До школи вставати 
вранці.

Довго стояла біля хвіртки, 
чекала Павла. Ось, здається, і він.

- Павле, я хочу поговорити з 
тобою...

- Про що? - дужі руки охоплю-
ють тонку Ольжину талію. - Про 
те, що я негідник? Та чи, справді, 
я такий уже поганий? Не кинув 
же я Василину. І про дітей піклу-

юся, гроші додому приношу. Але 
мені треба жінку. Розумієш? Вре-
шті, і тобі не позаздриш. Стільки 
часу при чужій сім’ї. Пора вже і 
свою мати.

Обличчя, таке знайоме за ба-
гато літ, нахиляється усе ближче. 
Ольга намагається випручатися 
з цього гіркувато-солодкого по-
лону, з міцних обіймів. З цього, 
досі невідомого відчуття, яке за-
ливає її всю, заполонює, мов гус-
тий вранішній туман.

- Не треба вириватися. Ти 
давно подобаєшся мені, Олю...

Наступного вечора Васили-
на зустріла її радісним усміхом: 
Павло уже давно вдома, бавить-
ся з дітьми. 

- То я піду, дещо бабці Сте-
фі поможу, - поспішила додому 
Ольга.

Відтоді старалася не залиша-
тися наодинці з Павлом. Якось 
перестрів він її біля тієї ж хвірт-
ки.

- Пробач, що так сталося...
- Не бійся, ніхто не дізнаєть-

ся. Врешті, а хіба щось було? Іди 
до дітей, до Василини. Вони че-
кають тебе.

Павло вдячно стиснув Оль-
жину руку.

- А знаєш, лікарі подають на-
дію. Професор, якого я приво-
зив...

Ольга знала про те, що у Ва-
силини є шанс. А те, що орга-
нізм переборює недугу - це диво. 
Принаймні, так сказав профе-
сор.

Василина вчилася робити 
перші кроки. Несміливі, тихі, але 
- сама.

- Улітку поїдемо на море. Так 
радить професор. І ти з нами, 
Ольго. І не сперечайся, ти най-
більше цей відпочинок заслужи-
ла, - Василина не хотіла слухати 
ніяких заперечень.

Але влітку Ольги у селі вже 
не було. Зібралася зненацька, 
посеред шкільного року.

- Знайшла брата, їду до ньо-
го. Не хвилюйтесь, не пропаду. 
Чекайте звістки.

Василина ледь не щодня пе-

репиняла сільську поштарку. 
Але листів від Ольги не було. Не 
відповідав і мобільний подруги.

- Забудь її. Врешті, людина 
має право на власне життя, - чо-
мусь сердився Павло.

У круговерті буднів якось за-
бувалася Ольга. І раптом на саме 
Різдво придибала стара Стефа.

- Біда. З Олею, - навіть не ви-
тирала сліз. - А я сподівалася, що 
вона мене до смерті догляне. До-
бра була дитина. І якби не... Ось, 
читайте, - простягнула аркуш 
паперу.

Лист був від  колишньої ін-
тернатівської виховательки 
Ольги. У неї, а не в брата, вияв-
ляється, жила та останні три 
роки. І зрідка надсилала вісточ-
ки Стефі. Тішила, що повернеть-
ся. Тепер уже - ніколи. Грип, ін-
фекція, ускладнення... і Ольги 
більше нема.

- Але є дитина. Дівчинка. Її 
віддадуть у дитячий будинок. 
Ось вихователька про це пише. 
Павле, ти ж усе знаєш. Про ди-
тину, про те, чого Ольга тоді так 
раптово поїхала з села. То що ді-
вчинці, як і Ользі, рости сиро-
тою? Врешті, вирішуйте самі, 
я більше не обізвуся, Оля і так 
мені, напевно, не простила б, що 
я це розказала.

Старенька давно пішла. Пав-
ло божиться-клянеться, що ні-
чого ні про яку дитину не знає. 
Мало що видумає стара? Взага-
лі, краще спати. Вранці до церк-
ви мають іти. Різдво...

Уже далеко за північ. Тільки 
чому так тривожно Василині? 
А перед очима постає одна і та 
сама згадка, коли її донечка кли-
кала Ольгу мамою.

Рано, на світанні, розбудила 
Павла.

- Приглянеш за дітьми. Я ско-
ро повернуся.

Пливли над селом різдвяні 
дзвони. Дивним спокоєм окуту-
вали душу Василини. Спішила 
на автобус, хоч би приїхав у таке 
велике свято. Як це колись її вті-
шала Ольга? Усе буде добре...

Зіна КУШНІРУК.

Різдвяні
дзвони



№2 (31)/10 січня 2014 року

Зокрема, під час минулоріч-
них грудневих протестних ак-
цій у Києві «невідомі» скинули 
з п’єдесталу монумент Леніну 
на бульварі Тараса Шевченка.

 Уже цьогоріч така ж доля 
спіткала і пам’ятник більшо-
вицькому ідолу на терито-
рії однієї зі шкіл Бердичева на 
Житомирщині. А ось у Березів-
ці Одеської області монумент 
просто облили фарбою.

«Не чіпайте, я сам», - сказав 
кам’яний Ілліч у  селі Андрієво-
Іванівка Миколаївського райо-
ну також Одеської області і «са-
мозруйнувався». Принаймні, 
так стверджують місцеві пра-
воохоронці, які у ході досудо-
вого розслідування не вияви-
ли ознак умисного знищення, 
руйнування чи псування цього 
«шедевру» радянської архітек-

тури.
До того, 

що неза-
лежна Укра-
їна поволі 
звільняєть-
ся від увіко-
вічених у бронзі, граніті чи ка-
мені своїх поневолювачів, мож-
на ставитися по-різному. Дех-
то вважає, що воювати з мерт-
вими можуть тільки вандали. 
Інші ж сходяться на думці, що 
більшовицькі зайди на пло-
щах українських міст, селищ та 
сіл заражають оточуючих нега-
тивною енергетикою і їх якомо-
га швидше треба забрати пода-
лі з-перед очей наших дітей та 
внуків. 

Звичайно, суперечок на цю 
тему у суспільстві було б зна-
чно менше, якби менш розки-

даним за своїми ідеологічни-
ми поглядами був вітчизняний 
політикум, якби його лідери не 
маніпулювали свідомістю укра-
їнців, намагаючись перетяг-
нути на свій бік якомога біль-
ше людей, щоб не згинути від 
електорального голоду.

Крайні праві підступають 
до ленінів, щоб затягти трос на 
їхніх шиях…

 Крайні ліві під’їжджають 
до цих монументів на власних 
«мерсах», щоб покласти квіти…

Так звані центристи, яких 
завжди більше, мовчки спосте-
рігають за розвитком ситуації 

і чекають слушної нагоди, щоб 
або засудити, або схвалити дії 
своїх потенційних опонентів у 
боротьбі за владу…

Натомість, уже ніхто навіть 
не намагається спам’ятати ор-
тодоксів з обох боків, що сучас-
ні виклики, які стоять перед 
Україною,  потребують мобілі-
зації всього суспільства, а не 
його дроблення на групи за ін-
тересами.

У принципі, дискутувати 
про доцільність чи недоціль-
ність подальшої присутності 
монументів совєтської епохи 
в Україні справа не стільки не-
вдячна, скільки – другорядна. 
Набагато важливіше – позбути-
ся суцільної ідолізації нині су-
щих державних мужів, вождів 
і вождиків. Президент, Глава 
держави, Прем’єр-міністр, Го-
лова Верховної Ради… Чому усі 
ці похідні слова у нас зазвичай 
пишуть з великої літери, тоді 
як першорядне «громадянин» 
- з малої?

Їхні портрети ставлять на 
покуття поруч з образами, до 
них хрестяться, їм цілують 
руки…

Десятки охоронців відштов-

хують від них людей, а інспек-
тори ДАІ блокують вулиці ще 
задовго до того, як з’явиться 
ескорт крутих броньованих ав-
тівок.  

 Їх не досягнеш ні автокра-
ном з тросом, ні рукою з кві-
тами. Вони – недоторкані, за-
хищені законами та обласкані 
привілеями. Їхні приватні па-
лаци відгороджені від власного 
народу високими парканами, а 
державні резиденції - щільни-
ми рядами «Беркуту».

А тим часом ленінопад в 
Україні триває. Ще одне пові-
домлення про наміри очистити 
від Ілліча центр Ніжина на Чер-
нігівщині з’явилося в інтернет-
просторі кілька днів тому. Ту-
тешня міська рада вирішила 
демонтувати монумент вождю 
на площі І. Франка і перемісти-
ти його на територію міського 
краєзнавчого музею.

То, може, і ми, нарешті, пе-
рестанемо молитися на ідолів 
нової доби, бо за своєю суттю 
вони такі ж трухляві, як і їхні 
кам’яні «попєреднікі»?  Одне 
тільки погано, що ніяк не «са-
мозруйнуються».

Юрко СНІГУР.
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Цього разу ми їхали до Києва не автобусом, 
а машиною. Звичайно, вийшло затратніше, 
але й переваги були: можна було зупинитися 

на будь-якій заправній станції, випити кави чи 
чаю, повечеряти. Зрештою, не буду витрачати 
газетну площу на зайву деталізацію – ліпше одразу 
«переїдемо» на центральний Майдан столиці.

Скільки було людей? Дуже і дуже ба-
гато. Тішить те, що це переважно мо-
лодь, студентство, що в свою чергу додає 
оптимізму і надії хоч на якийсь позитив. 
І якщо у Тернополі ще можна почути пе-
симістичні настрої, мовляв,  Майдан ні-
чого не дасть, то у Києві подібного ніхто 
не висловлює. Я низько схиляю свою уже 
сиву голову перед усіма майданівцями, 
які денно і нощно захищають європей-
ський вибір, демократію і свободу. Вони 
не втомлюються, навпаки – кожен день 
їх ще більше згуртовує, мобілізовує, ви-
ховує. Так-так, саме виховує. Бо якщо під 
час попередніх двох поїздок можна було 
побачити певну  невизначеність, то зараз 
на Майдані – моноліт. Тобі – і хто вперше 
прийшов до центру спротиву, і ветера-
нові Майдану –  доступно розкажуть про 
сьогоднішні і завтрашні плани, про пра-
вила поведінки, зрештою, про все,  що 
стосується життя столиці.  

Виступи артистів, лідерів опози-
ції та громадських діячів вражали сво-
єю потужністю. Так і має бути, коли на-
род згуртовується і визначається зі сво-
їм майбутнім. Пригадую, як боязко про-
ходили біля нас представники Криму із 
державним прапором і з написом «Ялта». 
Дякуємо їм, підтримуємо:  «Молодці!», 
«Так тримати!». Спільну мову знайшли 
без зайвих вступів. Сподобалися їм мої 

слова «Бідно живуть люди і на Захід-
ній Україні, і в Криму. Кілька багатіїв 
керують так само Західною Україною і 
Кримом. Вони щороку збільшують свої 
статки на  мільярди чи мільйони, а ми 
бідніємо. Влада переконує нас, мовляв, 
потерпіть трохи, зате ваші діти будуть 
жити краще. А ми що, не маємо права 
жити краще?»

Якби я записував географію майда-
нівців, то, певно, не вистачило б одно-
го журналістського блокнота. І облас-
ні центри приїхали зустрічати Новий 
рік до столиці, і райцентри, і великі й 
малі села. Хоча було доволі прохолодно, 
ніхто не змерз – зігрівали танці, вигуки 
гасел, пісні. Зустрічали земляків, але не-
багато, бо ж не можна було пройти кіль-
кох метрів – усюди люди, люди, люди… 
Лише близько третьої години 1 січня уже 
2014 року «пробилися» до будівлі Київ-
ської міськради. Наш земляк, націона-
ліст Євген Філь пропонує зайти до тризу-
бівського намета. Заходимо. Є освітлен-
ня, досить тепло. Поки Євген розмовляє 
з черговим, оглядаю намет. На підлозі 
– піддони, на них – матраци, одіяла. І хоч 
ми мали де доночувати новорічну ніч, у 
мене закралася дещо авантюрна, хоча й 
нормальна думка: залишитися в наме-
ті. Бо ж бути на Майдані і не переспати 
тут – ганьба! Лягаю на матрац, вкриваю-

ся, а заснути не можу. Та й як можна за-
снути під вигуки «Слава Україні!» і бага-
тотисячну багатоголосу відповідь «Геро-
ям слава!»   

Не знаю коли, але сон переміг без-
соння. Змерз. Відчуваю, хтось штурхає 
мене і каже: «Вуйку, вставайте, бо ви ско-
тилися на асфальт». Це черговий прий-
шов «рятувати» новорічного гостя.   

Доспав ніч уже під двома одіялами. 
Телефонний дзвінок розбудив о дев’ятій. 
Це син, нарешті, «знайшов» батька – уно-
чі зустрітися не було можливості. До речі, 
він безвиїзно у Києві майже два місяці. 
Молодець!

Ось тут, у наметі, я познайомився з 
Романом Хмарою із Харкова, який був ке-
рівником тризубівської групи, що демон-
тувала пам’ятник Сталіну у Запоріжжі. 

Тут я зізнався із Андрієм Куцюбчиком, 
який родом з Кривого Рогу і який без-
межно вірить у Майдан.    

Снідали ми у спеціально відведеному 
кабінеті Національної спілки журналіс-
тів України. Відверто кажучи, були б го-
лодні, адже майже усі київські магазини 
«святкували». Виручив Роман Білінський 
із Бучача, якому із Чехії передали метро-
ву ковбасу. 

І хоч кажуть, що додому машина їде 
вдвічі швидше, ми цілу ніч долали шлях 
із столиці до Тернополя. Богу дякувати, 
дісталися без пригод. 

До наступної зустрічі, Майдане!
Микола РОТМАН, 

голова Тернопільської 
облорганізаії Національної 

спілки журналістів України. 

НоворічНА

на Майданініч

або Трухляві ідоли
Ленінопад,

За неповних два місяці в Україні 
поменшало пам’ятників вождю 
світового пролетаріату. 

Коли верстався номер
У ніч з середи на четвер на Вінниччині невідомі обезголови-

ли пам’ятник Володимиру Леніну. Це сталося у селі Побережне Ві-
нницького району біля сільської ради, повідомила «УП». 
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- Вікторе, розкажіть, як у вашо-
му житті з’явилася любов до сцени 
та жартів?

- Насправді у мене не було вибо-
ру (сміється - авт.). Мій батько – ди-
ректор будинку культури, а мама - ме-
тодист будинку школярів. Тож інколи 
траплялося так, що у новорічному кон-
церті я був і ведучим, і чортом, і прин-
цом та ще й чоловіком Солохи. Молодь 
не дуже любила брати участь в концер-
тах. Особливо хлопці цього соромили-
ся. Оскільки мої мама і тато організову-
вали всі свята, я не міг відмовитися від 
виступів. Сьогодні я їм за це дуже вдяч-
ний. Адже відтоді все почалося. Якщо 
у школі це було примусово, то коли пі-
шов вчитися, почало не вистачати сце-
ни. Тож спершу призвичаївся в універ-
ситеті, а на третьому курсі зібрав ко-
манду КВК «Своя хвиля». Через два 
роки вже з’явилася «VIP Тернопіль». 

- Як виникла ідея взяти участь в 
шоу «Розсміши коміка»?

- Організатори цього шоу - колиш-
ні «кавеенщики». Тож коли вони поча-
ли робити цю програму, насамперед за-
телефонували тим, хто бере участь у 
КВК, і запросили приїхати на  зйомки. 
Тому близько сімдесяти відсотків усіх 
учасників «Розсміши коміка» – з КВК. 
Ми також отримали таке запрошення. 
Спершу взяли участь всією командою, 
але це не принесло успіху. Тоді ми поїха-
ли з Танею вдвох і змогли виграти. 

- Чи плануєте їхати ще раз? 
- Я не знаю, чи є в цьому сенс. Мені 

здається, що це вже буде не цікаво лю-
дям і коміки не захочуть знову давати 
нам гроші. От цього разу остання хви-
лина була дуже складна й вони трима-

лися до останнього. Але якщо справді 
смішно, стриматися важко. Можливо, 
через деякий час все ж поїдемо знову. 

- Чи допомогло шоу «Розсміши ко-
міка» у вашій творчій реалізації? Чи 
зробило вас популярними?

- «Розсміши коміка» - топова пе-
редача. Дуже часто її транслюють у 
прайм-тайм. Тобто тоді, коли макси-
мальна кількістю людей дивиться те-
левізор. Наприклад, ефір з нашим ви-
ступом вийшов у суботу перед Новим 
роком з повтором у неділю. Зрозумі-
ло, що його побачили мільйони. Тому 
люди нас знають. Однак наша команда 
«VIP Тернопіль» стала відома не лише 
тому. Ще кілька років тому ми виступа-
ли у «Вищій лізі КВК» Олександра Мас-
лякова, відзнялися у багатьох ефірах 
«Бійцівського клубу». Усе це разом дає 
результат. У «Країну У» ми потрапили 
саме через КВК. У цей проект відібра-
ли кращих українських «кавеенщиків», 
тож ми раді, що також потрапили туди. 

- Вікторе, де вам приємніше ви-
ступати – у рідному місті чи  за його 
межами?

- Немає великої різниці – головне, 
щоб була віддача від публіки і твої 
жарти розуміли і сміялися над ними. У 
Тернополі приємно, коли тебе підтри-
мують земляки і ти бачиш, що їм подо-
бається те, що ти робиш. У Києві при-
ємно, що виступаєш по-українськи і 
людям близьке те, що й нам у Терно-
полі. 

- Як з’являються на світ ваші 
жарти?

- Це те, що ніхто не бачить, але на 
цю роботу ми витрачаємо дуже багато 
часу. Виступ триває 5-10 хвилин. Для 
того, щоб його підготувати, потрібні 
місяці і навіть роки. Ми завжди збира-
ємось, придумуємо якісь жарти, мініа-
тюри. І коли цього всього накопичуєть-
ся багато, обираємо краще. 

- На кому перевіряєте свої жарти?
- О, багато людей через це страж-

дає (сміється). Це рідні, друзі, співро-
бітники. Хоча найважливіша думка ре-
дакторів – це справжні фахівці гумо-
ру, які працюють при кожній Лізі КВК, 
при  кожній передачі. Вони відразу ж 
можуть сказати, що смішно, що ні, який 
жарт вже був в історії, а який новий. 
Хоча зараз ми самі навчилися редагува-
ти свої жарти і з абсолютно серйозним 
виразом обличчя їх оцінювати. 

- Тобто у реальному житті ви не 
смієтеся з жартів?

- Зазвичай, ми сміємося із реальних 
ситуацій. А от до гумору ставимося осо-
бливо. Це побічний ефект нашої про-
фесії. Коли дивимось якусь комедію чи 
виступ, то відразу ж прокручуємо в го-
лові, як це краще можна було б зроби-
ти, вигадуємо щось своє, оцінюємо. Ми 
практично не сміємося з цього. Коли ж 

бачимо жарти з якимись нестандарт-
ними поворотами, цікавою задумкою, 
яких глядачі, зазвичай, не сприймають 
зовсім, то починаємо з них сміятися. Це 
специфічний внутрішній гумор. 

- Чи є у вас жарти про Євромай-
дан, антимайдан, тітушок? 

- Нашу команду дуже хвилюють ті 
події, які відбуваються в Україні. Нам 
настільки це болить, що ми не хочемо 
жартувати з цього. Ми підтримуємо Єв-
ромайдан, їздили в столицю. Коли пе-
ребували там, то виникали певні жар-
ти, але ми вирішили не включати їх у 
програму. Натомість у нашому реперту-
арі є багато жартів про владу.

- Чи відрізняється гумор на Захо-
ді та на Сході?

- Так, є трохи. Хоча всюди багато та-
лановитих і цікавих команд. На Сході 
люди трохи жорсткіші у повсякденно-
му житті – на зупинках, у громадсько-
му транспорті. Ми відчули це під час га-
стролів у цих краях і також це просте-
жується в їхньому гуморі. Хоча виступи 
«західняків» вони сприймають чудово. 
Для них це екзотика – українська мова, 
українські жарти...

- Яким був для вас минулий рік? Чи 
задоволені ви ним?

- Я дуже пишаюся 2013-им. Наша 
команда «VIP Тернопіль» перейшла на 
новий рівень. Оскільки я зібрав усіх 
цих людей, то зараз особливо радію їх-
нім здобуткам. Аркадій Войтюк розпо-
чав сольну кар’єру і виступив на «Новій 
хвилі». «Тріода», яка також багато ви-
ступала з нами, потрапила в суперфі-
нал «Х-фактора», троє учасників нашої 
команди знімаються в телешоу «Кра-
їна У», команда отримала бронзу «Ви-
щої української ліги КВК», ми з Танею 
тричі перемогли на «Розсміши комі-
ка». Одним словом, у житті «VIP Терно-
піль» розпочався новий захоплюючий 
етап. У цьому році хотілося б ще більше 
здобутків, розвитку, а ще -  подарувати 
тернополянам чудовий концерт від на-
шої команди.

- Щиро дякую за цікаву розмову та 
бажаю вашій команді успіху, нових ці-
кавих проектів та перемог.  

Юля ТОМЧИШИН.

НАЖАРТУВАЛИ

ТИСЯЧ
на

Тернопільські гумористи Віктор Гевко і Тетяна Песик втретє 
зірвали джек-пот на телешоу «Розсміши коміка».

Жарти з файного міста підкупили Володимира 
Зеленського та Євгена Кошового, тож відомим 
кварталівцям довелося розпрощатися з 

головним призом програми. 
Учасники команди КВК «VIP Тернопіль» Віктор Гевко і Тетя-

на Песик вибороли перемогу завдяки вдалим жартам та актор-
ській майстерності. Щоправда, під час фінальної хвилини комі-
ки до останнього стримували сміх і змусили тернополян поне-
рвувати. Та на останніх секундах не втрималися і засміялися. І 
зал, і журі аплодували нашим землякам стоячи. 

Про особливості шоу «Розсміши коміка», пригоди у «Країні 
У», український гумор і народження жартів ми розпитали у ка-
пітана найуспішнішої тернопільської команди КВК «VIP Терно-
піль» Віктора Гевка.

Розсмішили коміків
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Листівками - 
проти шахраїв 

Телефонні аферисти 
продовжують полювати на 
довірливих тернополян. 

Аби вберегти людей від такий шахрайств, 
співробітники міліції  розробили спеціальну 
пам’ятку-застереження. 

– Від телефонних аферистів найчастіше 
потерпають літні жінки. Зловмисники ля-
кують їх нещастями, що трапилися з їхні-
ми рідними, знайомими. Не перевіривши ін-
формації, люди віддають чи перерахову-
ють величезні суми грошей невідомим, ма-
ючи надію, що це допоможе вирішити ситуа-
цію, в яку начебто порапили їхні близькі. Зго-
дом з’ясовується, що з родичами все гаразд, 
але кошти втрачені. Аби вберегти тернопо-
лян від подібного, ми вирішили розробити 
спеціальну пам’ятку, де вмістили корисні по-
ради, – розповів начальник міськвідділу мілі-
ції Олександр Хілюк.

Правоохоронці зібрали основні реко-
мендації, як протидіяти телефонним шахра-
ям. Листівку із застереженнями поширюва-
тимуть серед мешканців міста.

Юридичні 
консультації 
«Нашого ДНЯ»

Я перебуваю у відпуст-
ці по догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного 
віку. Чи зарахують мені цей 
період (3 роки) у страховий 
стаж, тобто чи буде цей 
термін враховуватися при 
обчисленні пенсії? 

З повагою Галина.
Шановна пані Галино, у 

вашому випадку страховий 
стаж зараховується. Відповід-
но до ст.56 ЗУ «Про пенсійне 
забезпечення» до стажу робо-
ти, який дає право на  трудо-
ву пенсію, зараховується час 
догляду непрацюючої матері 
за малолітніми дітьми, але не 
довше ніж до досягнення кож-
ною дитиною 3-річного віку.

У мене виникла така сі-
мейна проблема: маю до-
кази, що моя дружина за-
вагітніла не від мене. Чи 
можу з нею розлучитися до 
народження дитини?

З повагою Микола.
Позов про розірвання шлю-

бу не може бути пред’явлений 
протягом вагітності дружини 
та протягом одного року після 
народження дитини, крім ви-
падків, коли один із подружжя 
вчинив протиправну поведін-
ку, яка містить ознаки злочи-
ну щодо другого з подружжя 
або дитини. 

Незважаючи на це, чо-
ловік, дружина мають пра-
во пред’явити позов про ро-
зірвання шлюбу протягом ва-
гітності дружини, якщо бать-
ківство зачатої дитини визна-
не іншою особою (частини 2, 3 
статті 110 Сімейного кодексу).

Також чоловік,  дружина  
мають  право   пред’явити   по-
зов   про розірвання   шлюбу   
до   досягнення  дитиною  од-
ного  року,  якщо батьківство 
щодо неї визнане іншою осо-
бою  або  за  рішенням  суду 
відомості  про  чоловіка  як  
батька  дитини виключено 
із актового запису про наро-
дження дитини. 

Отже, пане Миколо, все 
добре зважте, і тільки піс-
ля цього робіть якісь кроки. 
І пам’ятайте,  що дитина ні в 
чому не винна! 

А відповідь на Ваше питан-
ня ствердна. Позов може бути 
поданий до суду  і задоволе-
ний, якщо ця інша особа в суді 
визнає своє батьківство. 

Роман РУСНАК, юрист, 
член Національної спіл-
ки журналістів України. 

Відсутність свого легковика марки «ВАЗ-2109» виявив жи-
тель села Богданівка. За кілька годин правоохоронці знайшли 
обгорілу «дев’ятку» в кюветі. Невдовзі затримали хлопців. які 
були причетні до викрадення та підпалу автомобіля. 

Як виявилося, після застілля двоє братів з товаришем виру-
шили додому за кілька кілометрів від місця святкування. Про-
ходячи через село Богданівку, помітили на подвір’ї автомобіль 
з ключами в замку запалювання. Однак, завести двигун юнаки 
не змогли. Тоді вони відкотили «дев’ятку» в кювет за кількасот 
метрів, але й там не змогли її завести. 

Молоді люди обшукали авто і знайшли в багажнику доро-
гі інструменти: перфоратор, електролобзик, водонасос. Усі ін-
струменти загальною вартістю 4 тис. грн хлопці забрали з со-
бою, аби пізніше продати.

Коли компанія вирушила з награбованим, один з юнаків по-
вернувся, щоби приховати докази. У салоні знайшов газову го-
рілку, відкрутив на ній вентиль і підпалив.

Щодо молодих людей відкрито кримінальне провадження 
за фактами крадіжки та заволодіння транспортним засобом, а 
третьому, крім цього, ще й доведеться відповідати за умисне 
знищення чужого  майна. 

Під колесами мікроавтобуса «Мерседес Спринтер» загинув 
житель села Увисла Гусятинського району. 32-річний чоловік 
поплатився життям, намагаючись зупинити товариша, котрий 

сів за кермо автівки у нетверезому стані.
«Після святкового застілля компанія молодих людей із села Увисла вирушила 

ще до сусіднього Хоросткова у бар. Поїхали туди мікроавтобусом, за кермо якого 
власник посадив товариша, адже той був єдиний, хто не вживав спиртного. Весели-
лися, випивали. Та, повертаючись додому, власник «Мерседеса» вирішив, що і сам 
зможе вести автомобіль. Друзі стали зупиняти молодика, та той їх не слухав. Заві-
вши двигун і натиснувши на педаль газу, 29-річний водій не помітив, як під колеса-
ми опинився один з його товаришів», – повідомили в обласній міліції.

За словами свідків події, потерпілий таким чином хотів врятувати друга від не-
обдуманого вчинку, натомість сам став жертвою.

Від отриманих травм 32-річний житель Увисли помер на місці пригоди. За фак-
том ДТП розпочали кримінальне провадження. 

Тернопільські правоохоронці затримали 28-річного 
чоловіка за підозрою у вчиненні двох крадіжок і 
пограбуванні. 

Від зловмисника, який уже був судимий за злочини, потерпіли і двоє його 
знайомих.

Затримали крадія у Теребовлянському районі. Як повідомив заступник 
начальника райвідділу міліції Анатолій Стельмащук, зловмисник користав-
ся довірою товаришів. В одного попросив мобільний телефон, але назад так 
і не повернув. До іншого знайомого прийшов переночувати, а замість подя-
ки – обікрав: вийняв з кишені верхнього одягу 650 гривень.

Випадковою жертвою крадія стала жителька райцентру, котра без нагля-
ду залишила велосипед. Зловмисник скористався безпечністю теребовлян-
ки і поцупив двоколісник. Цього ж дня його затримали правоохоронці.

Наразі проводиться досудове розслідування.

У Чортківському районі 
міліціонери затримали 
26-річного чоловіка, який 

за одну ніч обікрав одразу три 
господарства односельців. 

Спершу молодий чоловік пограбував 
сусідку, з помешкання якої виніс 20 ба-
нок із тушонкою. Згодом із літньої кухні 
іншої односельчанки поцупив електро-
чайник, м’ясорубку та кухонне приладдя.

Цього молодику виявилося зама-
ло, тож подався за наживою до ще одно-
го господарства та забрав із незачинено-
го автомобіля магнітофон, запчастини й 

інші цінні речі.
Награбоване крадій позносив до себе 

додому, та скористатися не встиг –  вран-
ці до його помешкання навідалися пра-
цівники районної міліції.

Як з’ясувалося, 26-річний чоловік уже 
був судимий. За крадіжки та грабунок 
загалом провів сім років у в’язниці. Піс-
ля звільнення пристрастився до алкого-
лю та  знову почав займатися протиправ-
ним.

За усіма фактами злодійських похо-
деньок молодика відкрито кримінальні 
провадження .

31-річна матір шістьох 
дітей із Бучацького 
району за дві ночі 

винесла з сільських садочків 
продукти харчування, гроші та 
комп’ютерну техніку.

Жінку не раз притягували до відпові-
дальності за неналежний догляд за дітьми, 
навіть позбавили материнських прав. 

«Тоді вона трохи задумалася над 
власною поведінкою. Жінці навіть вда-
лося повернути свої батьківські права, 
та справжні материнські почуття так і не 
прокинулися в її душі. Інакше б не зва-
жилася вкотре переступити межу зако-
ну», – зазначили в обласній міліції.

Правоохоронці розповідають, що до 
них звернулася завідуюча дитячим са-
дочком села Заривинці та повідомила, 
що хтось уночі, розбивши віконну шибу, 
проник до її кабінету та викрав ноутбук і 
гроші.  Невдовзі подібний випадок став-
ся  у селі Ріпинці. У місцевому дитсад-
ку теж розбили вікно, зникли харчуван-
ня з кухні.

Оперативні заходи підтвердили, що 
до злочинів може бути причетна раніше 
неодноразово судима 31-річна місцева 
жителька. Правоохоронці відкрили кри-
мінальне провадження, а чоловік підо-
зрюваної подав заяву до суду про позбав-
лення її батьківських прав.

Віддячив за довіру грабунком

Замість феєрверку 
підпалили чуже авто

У Кременецькому районі затримали трьох 
молодих чоловіків, які після святкування 
Нового року викрали та спалили автомобіль.

Три крадіжки за одну ніч

Загинув, зупиняючи п’яного водія

Багатодітна матір обкрадала дитячі садочки

У Зборівському районі необережність під час куріння призвела до 
пожежі будівлі та отруєння людини.

Саме на Різдво полум’я охопило кімнату житлового будинку в селі Жабиня. Вог-
нем знищено матрац, під час пожежі травмований громадянин 1948 року народження, 
якого з діагнозом «Отруєння продуктами горіння» шпиталізовано в реанімаційне відді-
лення Зборівської районної клінічної лікарні. Ймовірно, причиною пожежі стала необе-
режність під час куріння. 

Рятувальники щоразу попереджають про наслідки легковажного куріння, особливо в 
ліжку.

Через сигарету ледь не позбувся життя
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Україна
Екстремальна зима: 

у США - мінус 53

За даними Національної метеоро-
логічної служби США, у штаті Монта-
на стовпчики термометрів опустили-
ся до мінус 53 градусів. Також від ано-
мальних холодів постраждали й півден-
ні штати, такі, як Алабама і Теннесі. До 
мінусових позначок опустилася тем-
пература повітря у гарячому Техасі. За 
тиждень холодна погода й снігопади 
призвели до смерті десятків людей. Ре-
кордні за останні 20 років морози зафік-
совані на півночі і центрі Штатів. У по-
єднанні з крижаним вітром темпера-
тура повітря знижується до потенцій-
но смертельної. Через негоду скасову-
ють тисячі авіарейсів. Особливо багато 
- в Чикаго. Різке зниження температури 
у США пов’язане із вторгненням цикло-
ну з півночі, відомого як «полярний ви-
хор». Зазвичай «полярний вихор» розта-
шовується над територією Канади і рід-
ко дістається США. Очікується, що екс-
тремальні погодні умови протримають-
ся до середини наступного тижня. Ціка-
во, що на Алясці тепліше, ніж на матери-
ковій частині Штатів. 

На Землі живе 
7,2 млрд. людей

1 січня 2014 року населення пла-
нети сягнуло 7,2 млрд. людей, йдеть-
ся у доповіді Німецького фонду насе-
лення Землі. Торік чисельність землян 
збільшилася на 80 млн. осіб. Укладачі 
доповіді висловлюють побоювання не-
пропорційно високим рівнем зростання 
кількості населення в країнах, що роз-
виваються. На їхню думку, це призведе 
до підвищення загальносвітового рів-
ня бідності. Також повідомляється: що-
річно у згаданих країнах у жінок спосте-
рігається в середньому 80 млн. випад-
ків небажаної вагітності. Найактивніше 
зростає населення Індії - вона обігнала 
навіть Китай, Нігерію, Пакистан, Ефіо-
пію. Натомість, в Україні, Росії, Білорусі, 
Румунії, Болгарії та на Кубі ситуація про-
тилежна. До 2050 року чисельність насе-
лення в цих країнах, за прогнозами, ско-
ротиться ще на 15 відсотків. Очікується, 
що до 2025 року народонаселення зрос-
те до 8 мільярдів. 

Росія змінила правила 
перебування в країні 

Правила перебування у Російській 
Федерації змінено. Громадяни, які не 
потребують віз до Росії, мають право пе-
ребувати там упродовж 90 діб на півро-
ку. У випадку порушення законодавства, 
РФ заборонятиме в’їзд на найближчі 
три роки. Варто зазначити, уже з 1 січня 
2015 року українці зможуть в’їхати на 
територію Росії тільки за наявності за-
кордонного паспорта. 
Найзаможніші люди світу 

продовжують багатіти 
У 2013 році сукупний капітал 300 

найбагатших людей світу збільшив-
ся на $524 млрд., повідомляє агенція 
«Bloomberg». Таким чином, найуспіш-
ніші бізнесмени планети перейшли у 
2014 рік, володіючи $3,7 трлн. Завдяки 
найбільшим заробіткам торік першість 
у рейтингу вдалося повернути амери-
канцю Біллу Гейтсу. Капітал багатія те-
пер оцінюється у $78,5 млрд. Засновник 

«Microsoft» протягом року збільшив свої 
статки на $15,8 млрд. А, отже, заробляв 
понад $1,3 млрд. на місяць. Такі тем-
пи дозволили Гейтсу посунути на другу 
сходинку рейтингу минулорічного ліде-
ра - мексиканця Карлоса Сліма. Той про-
тягом року втратив $1,4 млрд. і наразі 
володіє $73,8 млрд. Найбагатшою люди-
ною Європи залишається іспанець Аман-
сіо Ортега з капіталом у $66,4 млрд. Най-
багатшим росіянином визнали Аліше-
ра Усманова. Він володіє $20,2 млрд. Се-
ред українців традиційно першість на-
лежить Рінату Ахметову зі статками у 
$12,8 млрд. 

Фіни збудували 
снігове село

Снігове село стало однією з голо-
вних туристичних зупинок у Фінлян-
дії. Його будують уже втринадцяте, ін-
формує «Телеканал новин 24». Тут усе 
зі снігу - готелі, ресторанчики, вуличні 
скульптури. Щоб виготовити це архітек-
турне диво, знадобилося 1,5 тисячі тонн 
снігу і 300 тисяч кілограмів льоду. Цьо-
го року у сніговому селі очікують близь-
ко 100 тисяч відвідувачів. 20 тисяч, за 
підрахунками менеджерів, залишаться 
на декілька ночей у сніговому готелі. До 
речі, ліжка й картини тут також крижані. 

У Нью-Йорку знищили 
погані торішні спогади 
Без поганих спогадів розпоча-

ли 2014-й рік мешканці Нью-Йорка 
- принаймні ті, хто взяв участь в акції 
зі знищення негативних емоцій. Учас-
ники акції сподіваються, що із клапти-
ками паперу піде у минуле й негатив, на 
них написаний. На Таймс Сквер постави-
ли спеціальну машину, в яку люди кида-
ли описані на папері негативні спогади. 
Прилад подрібнив їх на малесенькі клап-
тики. Люди кажуть: це була гарна мож-
ливість поставити крапку на поганих 
спогадах і залишити їх у 2013-у. За сло-
вами організаторів акції, ідею вони взя-
ли з культури народів Латинської Аме-
рики. Перед новоріччям там виготовля-
ють спеціальні ляльки, зашивають у них 
листки паперу з поганими спогадами - і 
спалюють. 

Кому загрожують 
соціальні потрясіння?

Аргентині, Єгипту, Греції та Узбе-
кистану цьогоріч варто очікувати со-
ціальних протистоянь. Такого висно-
вку дійшли фахівці аналітичної органі-
зації «Economist Intelligence Unit». Заво-
рушення у цих, а також у низці інших 
країн, можуть призвести до зміни полі-
тичного режиму. До так званої групи ри-
зику також входять Боснія, Венесуела, 
Ірак, Сирія, Бангладеш, Нігерія, Зімбаб-
ве. Високий ризик зміни чинної влади є і 
в Україні. Росія увійшла до категорії кра-
їн із «середнім ризиком» революційно-
го розвитку подій. У цьому списку також 
Великобританія, Франція, Італія, Пів-
денна Корея. Найменший ризик соціаль-
ного вибуху в Австрії, Данії, Японії, Люк-
сембурзі, Норвегії, Швейцарії. 

В Італії мафія отруює 
фермерські угіддя

Фермерські угіддя в Неаполі та од-
нойменній провінції отруєні промис-
ловими відходам, заявляють приро-
дозахисники. Неаполітанська мафія 
«Каморра», встановивши контроль над 
частиною полів, за мільярдну плату хо-
ває та спалює тут токсичне сміття. Не-
потріб привозять на південь із замож-
ної півночі. Постачають його сюди май-
же півтисячі підприємств. Наслідком за-
бруднення є численні онкозахворюван-
ня жителів Неаполя та околиць. З почат-
ку 1990-х років кількість жінок, яким ді-
агностували рак, зросла на 40 відсотків, 
а чоловіків - на 47.

Гривню можуть завалити 
за наказом Кремля

Прогнози на 2014 рік для грив-
ні подають різні. Експерти зазначають: 
найімовірніше, коливання складе 8,1-8,4 
грн./дол. А кандидат економічних наук, 
голова Комітету економістів України Ан-
дрій Новак не настільки впевнений у ста-
більності нацвалюти, повідомляє ТСН. 
«Важко зараз спрогнозувати реакцію ва-
лютного ринку в контексті гострої полі-
тичної кризи. Якщо політичне протисто-
яння не призведе до обвалу курсу, то мо-
жемо розраховувати, що значних коли-
вань не буде», - сказав він. Водночас екс-
перт застерігає: гривню може погуби-
ти бажання окремих товстосумів заро-
бити швидкі надприбутки, спекулюючи 
з валютою. Дестабілізація також може 
статися і за вказівкою Москви. «Чоти-
ри російські банки займають 20 відсо-
тків українського ринку. Тому, якщо буде 
дана, не дай Боже, політична команда з 
Кремля просто девальвувати гривню, 
цей план може бути реалізований», - до-
дав Андрій Новак. 

Українська економіка 
повністю спустошена 

Попри домовленості з Росією про 
кредит, Україна «залишається на го-
лодному пайку», заявив в ефірі «Радіо 
Свобода» економіст, екс-віце-прем’єр 
Володимир Лановий. «У нас повністю 
спустошена економіка. У підприємств 
немає грошей, у банках немає ресурсів, 
люди не довіряють і не вкладають гро-
ші. НБУ, коли здійснює рефінансування, 
тобто додатково кредити виділяє для 
економіки, скеровує гроші виключно 3-4 
банкам, наближеним до влади або дер-
жавним. І ті кредитують будівельні про-
екти, починаючи від маєтків, угідь і за-
кінчуючи терміналами, транспортними 
переходами тощо. А країна залишаєть-
ся на голодному пайку», - сказав експерт. 
За його словами, отримані від Росії гро-
ші скоро закінчаться. І доведеться знову 
йти на поклін. 
Утікають від «пакращення»

За час правління «донецьких» 
українці почали масово втікати за 
кордон. Так, згідно з даними Держстату, 
у 2013 році число людей, які емігрували 
з України, зросло більше, ніж удвічі - на 
157 відсотків, порівняно з позаминулим 
роком. Громадянство України на грома-
дянство інших країн торік змінили 18,7 
тисячі осіб. Шукати кращого життя укра-
їнці їдуть в країни Євросоюзу, США, Кана-
ду, Австралію, Ізраїль. Знизилась також 
чисельність людей, які отримали паспор-
ти з українським громадянством. Їх - 41,6 
тисячі, що на 20 відсотків менше, аніж у 
2012 році. 

Львів потрапив 
до ТОП-5 міст

За версією популярного британ-
ського видання для туристів «The 
Rough Guide», Львів посів п’яте місце у 
рейтингу міст світу, які варто відвідати у 
2014 році. Місто Лева опинилося поруч із 
відомими туристам Ліверпулем, Марсе-
лем, Ріо-де-Жанейро і Портлендом. Бри-
танці називають Львів «невеликим міс-
том, що має світовий вплив» і захоплю-

ються його чудовою архітектурою. «Під 
час Євро-2012 футбольні вболівальники 
потрапили у центр міста, що знаходить-
ся під охороною ЮНЕСКО, з його хитки-
ми трамваями і злиттям східної та захід-
ної архітектур. Посадовці тепер хочуть 
розвивати туризм у Карпатах, які знахо-
дяться менш, ніж за 100 кілометрів від 
Львова. Тут вони мають намір приймати 
Зимові Олімпійські ігри-2022. Наша по-
рада - їхати туди швидше, тому що дове-
деться стояти у довгих чергах до підйом-
ника», - написали автори туристичного 
рейтингу найкращих міст. До слова, «The 
Rough Guide» - один із провідних турис-
тичних гідів по світу.

А здоров’я… вкрали 
Що втратили медики і пацієнти від 

провалу угоди про асоціацію з ЄС? Хво-
рі українці втратили дешевші імпорт-
ні ліки. А медики - можливість працюва-
ти за вищими стандартами, повідомляє 
ТСН. Адже фармацевтичну галузь в Укра-
їні вважають найкорумпованішою. За да-
ними профільної міжнародної організації 
«Transparency International», хабарі й від-
кати - головне гальмо української еконо-
міки і поглинач народних коштів. У рей-
тингу корупції за 2013 рік Україна - поруч 
із Папуа-Новою Гвінеєю. Навіть в Уганді 
бізнес працює прозоріше, ніж у нас. Най-
частіше крадуть на державних закупів-
лях - відкати складають від 20 до 50 від-
сотків, а іноді навіть 70, якщо йдеться, на-
приклад, про закупівлю медпрепаратів 
чи ліків. Загальний принцип, зазначають 
експерти, такий: якщо будують міст - вва-
жайте, половину мосту вкрали.

Янукович Кабміном 
не пожертвує 

У передвиборчий рік президент 
не буде змінювати керівників базо-
вих економічних і силових напрямків 
в уряді. Таку думку висловив політич-
ний експерт Володимир Цибулько в ефі-
рі радіостанції «Голос столиці». За його 
словами, можлива часткова ротація Каб-
міну напередодні виборів. Зокрема, це 
може торкнутися керівників міністерств 
освіти, соцполітики і охорони здоров’я, 
на роботу яких багато нарікань. «Ні мі-
ністра енергетики, ні інших базових на-
прямків це не стосуватиметься. Фактич-
но, уряд формується однією політичною 
силою. І, швидше за все, Януковичу треба 
думати про розширення кола потенцій-
них акціонерів влади у передвиборний 
рік. Але силовиками президент не буде 
розкидатися», - сказав політолог. Також 
він переконаний, що відставка прем’єр-
міністра маловірогідна, оскільки політи-
ки з різних фінансових груп навчилися з 
цим урядом працювати. 

Втрачені вигоди, 
можливості, прибутки 

Сільське господарство - найбагат-
ша галузь і найбільший донор бюдже-
ту. Але аграрії після непідписання угоди 
про асоціацію з ЄС почали втрачати. На-
самперед, йдеться про інвестиції та пер-
спективні ринки збуту, інформує ТСН. Із 
загального експорту у $18 млрд. - до Єв-
росоюзу Україна продає майже третину 
сільгосппродукції - майже на $5 млрд. А 
до Митного союзу - вдвічі менше. Угода 
про асоціацію дала б можливість агра-
ріям постачати до ЄС ще більше продук-
ції і на кращих умовах. «Тільки за раху-
нок розширення квот ми могли б щоро-
ку отримувати 180 мільйонів євро. Уза-
галі ж, у випадку підписання угоди, наша 
аграрна галузь отримувала б додатко-
вих прибутків близько мільярда євро - за 
рахунок розширення експорту», - сказа-
ла керівник аналітичного департамен-
ту консалтингової компанії Марія Колес-
ник. Для простих українців це означало 
б дешевші продукти з Європи і кращої 
якості - українські.

Україна Світ
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НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

Цілющі  краплини 

Цілюща сила нагідок
Лікарські властивості календули відомі давно. 

Але прославилася вона завдяки... шахраям, які торгу-
вали прянощами. Її пелюстки нагадують дорогоцін-
ну спецію – шафран, який продавали на вагу золота. 
Тож ділки стали підміняти шафран календулою. Роз-
крити обман можна було, тільки кинувши прянощі у 
воду. Шафран забарвлює її у помаранчевий колір, а 
календула такої дії не має. До речі, і в наш час «шаф-
ран» часто виявляється нагідками. Хоча смаку страв 
це не псує, а на людей, які вживають їх, впливає як-
найкраще.

Найцінніше в календулі – суцвіття, яке містить ба-
гато корисних речовин. Зокрема, у її квітках є фітон-
циди, які зарекомендували себе як «вбивці» мікробів 
і вірусів. Саме тому мазь з календули ефективна при 
лікуванні ран і подразнень шкіри, вона стимулює від-
новлення тканин і перешкоджає розвитку запальних 
процесів. Лютеїн, який є у нагідках, зміцнює зір, а ка-
ротиноїди та флавоноїди підсилюють дію лікарських 
препаратів (тож не варто використовувати нагідки, 
наприклад, із заспокійливим). 

Квіти нагідок мають спазмолітині властивості, 
допомагають у зміцненні стінок судин, сприяють від-
новленню клітин слизової оболонки шлунка і кишеч-
ника. 

Пропонуємо до вашої уваги кілька рецептів на 
основі календули від різних недуг – взимку суцвіття 
цієї цілющої рослини можна знайти в кожній аптеці. 

Настоянки й відвари болячкам 
завдадуть удару

Для зміцнення кровоносних судин, при гіперто-
нії та серцевій недостатності 1 ст. л. квіток кален-
дули залити 1 скл. окропу, настояти 30 хв., переціди-
ти. Приймати по 0,25 склянки тричі на день до їди. 
Помічний цей настій і при холециститі та цирозі пе-
чінки (приймати так само).

У разі головного болю, гіпертонії, захворювань 
травного тракту, аритмії серця, задишки, як 
жовчогінний засіб, для поліпшення сну й підвищен-
ня працездатності приймати по 20-30 крапель насто-
янки календули тричі на день. Для приготування її в 
домашніх умовах узяти 20 г календули на 100 мл 70% 
спирту, настояти 2 тижні. Профільтрувати. Також 
можна скористатися й аптечним препаратом.

Також при аритмії серця 2 ч. л. суцвіть залити 2 
склянками окропу, настояти 1 год., перецідити. При-
ймати по 0,5 склянки тричі на день.

При виразці шлунка та дванадцятипалої киш-
ки 1 ст. л. квіток календули залити 1 склянкою окро-
пу, настояти 30 хв., перецідити, приймати по 0,25 
склянки тричі на день до їди. Цей настій годиться і 
в разі жовчнокам’яної хвороби, приймати по 2 ст. л. 
тричі на день за 20 хв. до їди. 

Також можна приготувати інший засіб: настоя-
ти сировину на 40% спирті (узяти в співвідношен-
ні 1:10) протягом 7 днів у темному місці, перецідити. 
Приймати по 20-40 крапель, розвівши їх попередньо 
в 0,25 скл. перевареної води, тричі на день за 20 хв. 
до їди.

Якщо турбує печія, 1 ч. л. квіток календули зали-
ти склянкою води (бажано джерельною) й залишити 
настоюватися на 4-6 годин при кімнатній температу-
рі чи варити сировину 3-5 хв. у киплячій воді. Протя-
гом дня слід випити невеликим ковтками 4 склянки 
цього засобу.

Гастрит: 2 ч. л. квіток залити 2 склянками окро-
пу, настоювати 15 хв., перецідити. Випити протягом 
дня. Помічний цей засіб і в разі коліту, ен-
тероколіту та виразки шлунка й дванад-
цятипалої кишки.

За цієї ж проблеми можна переміша-
ти 1 ст. л. квіток календули, ромашки та 
деревію звичайного. Звечора 1 ст. л. сумі-
ші засипати в термос і залити 1 склянкою 

окропу. Уранці настій переціди-
ти. Приймати по 1/3 склянки три-
чі на день за 20 хв. до їди. Курс - 3 
тижні.

У разі гастриту з підвищеною 
кислотністю рекомендують такий засіб: узяти по 1 ст. 
л. квіток ромашки, деревію, календули й кореня ле-
пехи. Усе ретельно перемішати й залити 0,5 л окро-
пу. Накрити кришкою й настоювати протягом годи-
ни, потім перецідити. Приймати по 0,5 склянки три-
чі на день за 15-20 хв до їди. Курс - 2 тижні, потім дво-
тижнева перерва, й знову повторити.

При хворобах підшлункової залози залити 1 ст. л. 
квіток календули 0,5 л окропу, настояти 30 хв, переці-
дити. Приймати по 0,5 склянки 4 рази на день за 30 
хв. до їди. Курс – 1 місяць. Після місяця перерви курс 
можна повторити.

У разі циститу рекомендують рясне пиття на-
стою календули, який готують таким чином: 4 ст. л. 
квіток залити 2 склянками окропу, накрити кришкою 
й поставити в темне, захищене від сонячних проме-
нів місце на 1,5 год. Потім перецідити. Приймати по 3 
ст. л. настою кожні 20 хв. Крім цього, слід пити неміц-
ний чай, заварений разом з нагідками, бажано несо-
лодкий. Курс – 2 тижні.

Від стоматиту рекомендують кілька разів на 
день полоскати ротову порожнину теплим настоєм 
календули: 1 ст. л. сировини на склянку окропу, на-
стояти, доки не охолоне, перед застосуванням роз-
вести 2 склянками перевареної води. Або можна ско-
ристатися 40% настоянкою календули – робити те-
плі полоскання (1 ч. л. на 1 склянку перевареної води) 
кілька разів на день.

Порятують нагідки і від пародонтозу: 10 г си-
ровини залити склянкою окропу, настояти 2 год., пе-
рецідити й полоскати ротову порожнину.

Лікуємо ангіну: 1 ст. л. сухих квіток календули за-
лити 1 склянкою окропу, настояти протягом години, 
добре укутавши, після чого перецідити. Полоскати 
горло 2-3 рази на день. Для полоскання підійде й та-
кий засіб: 1 ст. л. 70% спиртової настоянки розчини-
ти в склянці перевареної води.

Міцний настій календули (3 ст. л. подрібнених кві-
ток залити склянкою окропу, настояти протягом 2 
год.) застосовують для полоскання носоглотки в разі 
тонзилітів і хронічного нежитю.

Закрепи: 1 ст. л. подрібнених сухих квіток кален-
дули залити 1 склянкою окропу, кип’ятити під криш-
кою 5 хв. на слабкому вогні. Потім охолодити й пере-
цідити. Приймати по 1 ст. л. 4-5 разів на день. Курс 
– 10 днів.

Хвороби очей (ячмінь, блефарит, кон’юнктивіт) 
допоможуть лікувати примочки та промивання 70% 
настоянкою календули, розведеною перевареною во-
дою у співвідношенні 1:10. Крім того, щоб позбутися 
ячменю, роблять примочки та компреси. Для цього 
10-15 сухих суцвіть календули залити склянкою хо-
лодної перевареної води, настояти в теплому місці 
30-40 хв, перецідити. 

Загоїть рани та позбавить прищів. Настій кві-
тів нагідок застосовують для примочок і місцевих 
ванночок, якщо є фурункули, виразки, свищі, пролеж-
ні, забиття, опіки, обмороження, тріщини шкіри. Піс-
ля промивання на уражені місця рекомендується на-
класти компрес з календули.

У разі грибкових захворювань шкіри роблять ван-
ночки та примочки: складену в 3-4 шари марлю змо-
чити в настої календули та прикласти до ураженої ді-
лянки.

Прищі не будуть з’являтися, якщо вмиватися від-
варом календули щодня. Для його приготування до-
статньо в 0,5 л води насипати 2 ст. л. квітів і дати по-
кипіти на слабкому вогні 2-3 хв. Перед застосуванням 
відвар остудити.

Календула й шлунку допоможе, 
і серце підтримає  
Цю квітку легко впізнати серед тисячі інших. Немов 

промені маленьких сонечок, горять пелюсточки 
нагідок – так називають у народі календулу. У багатьох 

країнах світу її розводять як декоративну й лікарську 
рослину. Вона може бути й гарним букетом на столі, й 
приправою до супів та салатів, і ліками від багатьох недуг, і 
засобом для підтримання краси та молодості.

Календула та її лікувальні властивості можуть 
стати незамінними помічниками в кожній 
родині для боротьби із захворюваннями. І все 

ж  перед застосуванням календули, порадьтеся з 
лікарем і перевірте реакцію шкіри на препарат.

Уже давно відомо: коли 
в людському організмі від-
буваються збої, організм 
сигналізує про це, посила-
ючи нервові імпульси у мо-
зок, що перетворюються 
в ньому на образи, які ми 
дуже часто можемо ба-
чити у своїх снах. 

Багато лікарів-психо-
терапевтів настільки впев-
нилися у правдивості снів, 
що серйозно захопилися їх-
нім тлумаченням, щоб зро-
зуміти природу деяких за-
хворювань нашого організ-
му. 

Наприклад, людям, які 
мають проблеми із серцем, 
часто сняться сни про заду-
шення.  Хворі, які пережили 
серцевий напад, розповіда-
ли, що напередодні їм снив-
ся тісний одяг, якого годі по-
збутися, несподівані удари в 
груди або відчуття тяжкості. 

Гнилі фрукти, овочі або 
зіпсоване м’ясо сигналізу-
ють про проблеми зі шлун-
ком або підшлунковою за-
лозою. А сон, у якому 
ви тонете і не можете 
виринути чи відчуває-
те на грудях щось важ-
ке, – про проблеми з ди-
хальною системою. 

Усіх цих сновидінь 

не варто лякатися, адже 
вони, навпаки, попереджа-
ють про хворобу. Але іноді 
сни не є прогнозами, а про-
сто можуть бути відблис-
ками пережитого минуло-
го стресу. Тому перш ніж ро-
бити висновки, потрібно до-
бре проаналізувати нічні 
видіння. Михайло Виногра-
дов – відомий російський 
професор у галузі психіа-
трії радить звернути увагу 
на стан свого здоров’я, якщо 
вас часто почали навідувати 
такі образи: 
бачите себе в сні абсолютно 
голим або без зубів; 
їсте недостиглий фрукт; 
побачили розбиті вазу, банку 
або чарку; 
чуєте барабанний стукіт; 
випиваєте брудну воду або 
йдете по ній; 
ходите у заплутаному лабі-
ринті; 
бачите гадів, мух, клопів; 
почули зозулю; 
побачили бурульки на краю 
даху. 

Подушечки для сну, наповнені травами 
чи ялівцевою стружкою, допоможуть 
заспокоїти нерви, вгамувати головний біль, 

швидше позбутися застуди.
Можна виготовити їх власноруч. До речі, оздоровчі поду-

шечки з геранню, лавандою, іншими дуже ароматними тра-
вами ліпше робити невеликими.

Тканину слід вибирати натуральну, але щільну: найкра-
ще  бавовну, льон, шовк, вовну. Трави можуть бути висушені 
та свіжі, перед застосуванням їх подрібнити й перемішати. 

Бузок застосовують для профілактики застуд і при го-
ловному болі. Валеріана допоможе в разі безсоння. Коню-
шина лучна – при гіпертонії та головних болях, її змішують 
з бузком. Герань запашну (листя) використовують для про-
філактики й лікування застудних захворювань, у разі оти-
ту. Траву деревію – при грипі. Календула (квіти, листя) та-
мує головний біль і служить для профілактики інфекційних 
недуг. Шавлія лікарська доречною буде в разі запальних за-
хворювань шкіри й застуди. Але треба пам’ятати, що трива-
ле використання одних і тих же трав небажане. 

Крім того, трави швидко злежуються, тож час від часу їх 
потрібно міняти на свіжі. Якщо подушка відсиріла, її не мож-
на використову-
вати, інакше, крім 
шкоди, вона нічого 
не принесе. 

З б е р і г а й т е 
трав’яну подушку 
в поліетиленово-
му пакеті – так вона 
уникне впливу во-
логи й зберігатиме 
аромати. 

Зробіть подушечку 
з лікарських трав

Які сни попереджають нас про хворобу?

Звичайно, свято вірити в те, що пише, приміром, со-
нник Фрейда, не потрібно. Можливо, це всього лише плід 
фантазії вашої підсвідомості. Але якщо образи у снах по-
вторюються, то варто до них придивитися уважніше. 



1	 Ср	 Мч.	ВОНИФАТІЯ
2	 Чт	 Свщм.	ІГНАТІЯ
3	 Пт	 Мц.	ЮЛІАНІЇ
4	 Сб	 Вмц.	АНАСТАСІЇ	УЗОРІШИТЕЛЬНИЦІ
5	 Нд	 Мчч.	на	Криті	Феодула
6	 Пн	 НАВЕЧІР’Я	РІЗДВА	ХРИСТОВОГО	(Свят-Вечір)
7	 Вт	 РІЗДВО	ХРИСТОВЕ
8	 Ср	 СОБОР	ПРЕСВЯТОЇ	БОГОРОДИЦІ
9	 Чт	 Ап.	першому	Архид.	СТЕФАНА
10	 Пт	 Мчч.	20000	у	Никодимії	спалених
11	 Сб	 Прп.	ІОВА	МАНЯВСЬКОГО
12	 Нд	 Мц.	АНІСІЇ
13	 Пн	 Пр.	МЕЛАНІЇ
14	 Вт	 ОБРІЗАННЯ	ГОСПОДНЄ.	Свт.	ВАСИЛІЯ	ВЕЛ.
15	 Ср	 Пр.	СЕРАФИМА
16	 Чт	 Прор.	МАЛАХІЇ
17	 Пт	 АХИЛИ
18	 Сб	 НАВЕЧІР’Я	БОГОЯВЛЕННЯ
19	 Нд	 СВЯТЕ	БОГОЯВЛЕННЯ.	ЙОРДАН
20	 Пн	 СОБОР	ПРЕДТЕЧІ	і	ХРЕСТИТ.	ГОСП.ІВАНА
21	 Вт	 Прп.	ДОМНІКИ
22	 Ср	 Мч.	ПОЛІЄВКТА
23	 Чт	 Свт.	ГРИГОРІЯ
24	 Пт	 Прп.	ФЕОДОСІЯ	ВЕЛИКОГО
25	 Сб	 Мц.	ТЕТЯНИ
26	 Нд	 Мчч.	ЄРМИЛА	і	СТРАТОНИКА
27	 Пн	 Рівн.	ап.	НІНИ
28	 Вт	 Прп.	ПАВЛА	ФІВЕЙСЬКОГО
29	 Ср	 Поклоніння	оковам	ап.	ПЕТРА
30	 Чт	 АНТОНІЯ	ВЕЛИКОГО
31	 Пт	 Свтт.	АФАНАСІЯ	та	КИРИЛА

1	 Сб	 Прп.	Макарія	ВЕЛИКОГО
2	 Нд	 пр.	ЗАКХЕЯ
3	 Пн	 Прп.	МАКСИМА
4	 Вт	 Ап.	ТИМОФІЯ
5	 Ср	 Свщм.	КЛИМЕНТІЯ
6	 Чт	 Прп.	КСЕНІЇ
7	 Пт	 Свт.	ГРИГОРІЯ	БОГОСЛОВА 
8	 Сб	 Прп.	КСЕНОФОНТА
9	 Нд	 Перен.	мощ.	свт.	ІОАНА	ЗОЛОТОУСТОГО
10	 Пн	 Прп.	ЄФРИМА	СИРІНА
11	 Вт	 Перен.	мощ.	свщм.	Ігнатія	БОГОНОСЦЯ
12	 Ср	 Собор	Свт.	ВАСИЛІЯ	ВЕЛИКОГО,	ГРИГОРІЯ	
	 	 БОГОСЛОВА	та	ІОАНА	ЗОЛОТОУСТОГО
13	 Чт	 Бесрр.	муч.	КИРА	та	ІВАНА
14	 Пт	 Мч.	ТРИФОНА
15	 Сб	 СТРІТЕННЯ	ГОСПОДНЄ
16	 Нд	 Правв.	Сим.	БОГОПРИЄМЦЯ	і	прор.	АННИ
17	 Пн	 ІСИДОРА
18	 Вт	 Мч.АГАФІЇ
19	 Ср	 Прп.	ВУКОЛА
20	 Чт	 Прп.	ПАРФЕНІЯ
21	 Пт	 Вмч.	ФЕДОРА	СТАРИЛАГА
22	 Сб	 Мч.	НИКИФОРА.	ПОМ.	СУБОТА	(м’ясопусна)
23	 Нд	 М’ЯСОПУСНА	НЕДІЛЯ.	Свщм.	ХАРАЛАМПІЯ
24	 Пн	 Свщм.	ВЛАСІЯ
25	 Вт	 Св.	МАЛЕТІЯ
26	 Ср	 Прп.	МАРТИНІАНА
27	 Чт	 Прп.	АВКСЕНТІЯ 
28	 Пн	 Апп.	від	70-ти	ОНИСИМА.	Пр.	ПАФНУТІЯ

1	 Вт	 Мчч.	ХРИСАНФА	і	ДАРІЇ
2	 Ср	 Мц.	ФОТИНИ
3	 Чт	 Прп.	ЯКОВА.	Чит.	канону	прп.	Андрія	Крит.
4	 Пт	 Свщм.	ВАСИЛІЯ,	пресвіт.	Анкирського
5	 Сб	 Похв.	Пресв.	Богородиці.	Прп.	НИКОНА
6	 Нд	 Прп.	МАРІЇ	ЄГИПЕТСЬКОЇ
7	 Пн	 БЛАГОВІЩЕННЯ	ПРЕСВЯТОЇ	БОГОРОДИЦІ
8	 Вт	 Собор	архангела	ГАВРИЇЛА.	Свщм.	ІРИНЕЯ
9	 Ср	 Вт.	Мц.	МАТРОНИ
10	 Чт	 Прп.	ІЛАРІОНА
11	 Пт	 Мч.	МАРКА
12	 Сб	 ЛАЗАРЕВА	СУБОТА.	Прп.	ІОАНА	ЛІСТВІЧНИКА
13	 Нд	 ВХІД	ГОСПОДНІЙ	В	ЄРУСАЛИМ
14	 Пн	 Прп.	МАРІЇ	ЄГИПЕТСЬКОЇ
15	 Вт	 Прп.	ТИТА
16	 Ср	 Прп.	МИКИТИ
17	 Чт	 ВЕЛИКИЙ	ЧЕТВЕР,	СПОМИН	ТАЙНОЇ	ВЕЧЕРІ
18	 Пт	 ВЕЛИКА	П’ЯТНИЦЯ.	Спом.	Св.Спас.Стр.Госп.
19	 Сб	 ВЕЛИКА	СУБОТА.	Свт.	ЄВХИТІЯ
20	 Нд	 СВІТЛЕ	ХРИСТОВЕ	ВОСКРЕСІННЯ.	ПАСХА
21	 Пн	 Апп.	ІРОДІОНА
22	 Вт	 Мч.	ЄВПСИХІЯ
23	 Ср	 Мчч.	ТЕРЕНТІЯ,	МАКСИМА,	ОЛЕКС.	ЗИНОНА
24	 Чт	 Свщм.	АНТИПИ
25	 Пт	 Свщм.	ЗИНОНА
26	 Сб	 Свщм.	АРТЕМОНА
27	 Нд	 АНТИПАСХА.	Ап.	ФОМИ
28	 Пн	 Апп.	Від	70-ти	АРИСТАРХА,	ПУДА	і	ТРОФИМА
29	 Вт	 Мцц.	АГАПІЇ,	ІРИНИ,	мч.	ЛЕОНІДА	пом.помер.
30	 Ср	 Свщм.	СИМЕОНА

1	 Сб	 Мч.	ПАМФІЛА
2	 Нд	 НЕДІЛЯ	СИРОПУСНА	вмч.	ФЕДОРА	ТИРОНА
3	 Пн	 Свт.	ФЛАВІАНА
4	 Вт	 Апп.	70-ти	АРХИПА	і	ФИЛИМОНА
5	 Ср	 Прп.	ЛЬВА
6	 Чт	 Прп.	ТИМОФІЯ
7	 Пт	 Знайдення	мощей	мчч.,	що	в	Євгенії
8	 Сб	 Свщм.	ПОЛІКАРПА
9	 Нд	 ТОР.ПРАВОСЛ.	1	і	2	знайд.	гл.Ів.Предтечі
10	 Пн	 Свт.	ТАРАСІЯ
11	 Вт	 Свт.	ПОРФИРІЯ
12	 Ср	 Прп.	ПРОКОПІЯ
13	 Чт	 Свт.	АРСЕНІЯ
14	 Пт	 Прмц.	ЄВДОКІЇ,	мч.	НЕСТОРА
15	 Сб	 Свт.	ІОВА	БОРЕЦЬКОГО.	(Пом.	померлих)
16	 Нд	 СОБ.	УСІХ	ПРЕП.	ОТЦІВ	КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИХ
17	 Пн	 Пр.	ГЕРАСИМА
18	 Вт	 Мч.	КОНОНА
19	 Ср	 Мчч.	42	в	Амморії
20	 Чт	 Свщмч.,	що	в	Херсонесі	єпископствували
21	 Пт	 Прп.	ФЕОФІЛАКТА
22	 Сб	 40	мчч.,	що	в	Севаст.	озері	мучили(Пом.	пом.)
23	 Нд	 ХРЕСТОПОКЛОННА.	Мч.	КОНДРАТА
24	 Пн	 Свт.	СОФРОНІЯ
25	 Вт	 Прп.	СИМЕНА
26	 Ср	 ПЕРЕНЕСЕННЯ	МОЩЕЙ	свт.	НИКИФОРА
27	 Чт	 Прп.	ВЕНЕДИКТА
28	 Пт	 Мч.	АГАПІЯ
29	 Сб	 Мчч.	САВИНА	і	ПАПИ.	(Пом.	померлих)
30	 Нд	 Прп.	ОЛЕКСІЯ
31	 Пн	 Свт.	КИРИЛА

1	 Сб	 Прор.	ІОЇЛЯ
2	 Нд	 Вмч.	АРТЕМІЯ
3	 Пн	 Прп.	ІЛАРІОНА	ВЕЛИКОГО	
4	 Вт	 Мц.	ГЛІКЕРІЇ
5	 Ср	 Ап.	ЯКОВА,	брата	Господнього	за	плоттю
6	 Чт	 Ікони	Божої	Матері	“Всіх	скорботних	Радість”
7	 Пт	 Мчч.	МАРКІЯНА	і	МАРТИРІЯ,	Мч.	АНАСТАСІЇ
8	 Сб	 ДМИТРІВСЬКА	ПОМ.	СУБ.	Вмч.	Дмитрія	СОЛУН.
9	 Нд	 Прп.	НЕСТОРА	ЛІТОПИСЦЯ
10	 Пн	 Прп.	ІОВА,	Мц.	ПАРАСКЕВИ-П’ЯТНИЦІ
11	 Вт	 Прп.	АНАСТАСІЇ	РИМЛЯНКИ
12	 Ср	 Свщм.	ЗІНОВІЯ
13	 Чт	 Прп.	СПИРИДОНА	і	НИКОДИМА
14	 Пт	 Безсрр.	і	чудотв.	КОСМИ	і	ДАМІАНА	Асійських
15	 Сб	 Мчч.	АКИНДИНА,	ПИГАСІЯ
16	 Нд	 Мчч.	АКЕПСИНА
17	 Пн	 Прп.	ІОАКИНІЯ	ВЕЛИКОГО
18	 Вт	 Мчч.	ГАЛАКТІОНА	та	ЄПИСТИМІЇ
19	 Ср	 Прп.	ВАРНААМА,	прп.	ЛУКИ
20	 Чт	 Ікони	Божої	Матері	“Взиграніє”
21	 Пт	 Собор	АРХ.	МИХАЇЛА	
	 	 та	всіх	неб.	сил	безплотних
22	 Сб	 Мчч.	ОНИСИФОРА,	ПОРФИРІЯ
23	 Нд	 Апп.	РОДІОНА
24	 Пн	 Вмч.	МИНИ
25	 Вт	 Свт.	ІОАНА	МИЛОСТИВОГО
26	 Ср	 Свт.	ІОАНА	ЗОЛОТОУСТОГО,	
	 	 архієп.	Константиноп.
27	 Чт	 Ап.	ФИЛИПА
28	 Пт	 Мчч.	і	сповв.	ГУРІЯ,	САМОНА	і	АВИВА
29	 Сб	 Ап.	і	єв.	МАТФЕЯ
30	 Нд	 Свт.	ГРИГОРІЯ	ЧУДОТВОРЦЯ

1	 Пн	 Мч.	ПЛАТОНА
2	 Вт	 Прор.	АВДІЯ
3	 Ср	 Прп.	ГРИГОРІЯ	Декаполіта
4	 Чт	 ВВЕДЕННЯ	В	ХРАМ	
	 	 ПРЕСВЯТОЇ	БОГОРОДИЦІ
5	 Пт	 Ап.	ФИЛИМОНА
6	 Сб	 Свт.	АМФІЛОХІЯ
7	 Нд	 Вмц.	КАТЕРИНИ
8	 Пн	 Свм.	КЛИМЕНТА
9	 Вт	 Прп.	АЛІПІЯ
10	 Ср	 Вмч.	ЯКОВА	ПЕРСЯНИКА
11	 Чт	 Прмч.	і	спов.	СТЕФАНА	НОВОГО
12	 Пт	 Мч.	ПАРАМОНА
13	 Сб	 Ап.	Андрія	ПЕРВОЗВАННОГО
14	 Нд	 Прор.	НАУМА
15	 Пн	 Прор.	АВАКУМА
16	 Вт	 Прор.	СОФОНІЇ
17	 Ср	 Вмц.	ВАРВАРИ
18	 Чт	 Прп.	САВИ	ОСВЯЧЕНОГО
19	 Пт	 СВЯТИТЕЛЯ	МИКОЛАЯ	чудотв.
20	 Сб	 Прп.	АМВРОСІЯ
21	 Нд	 Прп.	ПАТАПІЯ
22	 Пн	 Зач.	прав.	Анною	Пресв.	Богор.	Св.	АННИ
23	 Вт	 Мчч.	МИНИ,	ЄРМОГЕНА	та	ЄВГРАФА
24	 Ср	 Прр.	ДАНИЇЛА	і	ЛУКИ,	стовпників
25	 Чт	 Свт.	СПИРИДОНА
26	 Пт	 Мчч.	ЄВСТРАТІЯ,	ОРЕСТА
27	 Сб	 Мчч.	ФИРСА,	ЛЕВКІЯ	і	КАЛИНИКА
28	 Нд	 Собор	Кримських	святих.	Свщм.	ЄЛЕВФЕРІЯ
29	 Пн	 Прор.	АГГЕЯ
30	 Вт	 Прор.	ДАНИЇЛА
31	 Ср	 Мчч.	СЕВАСТІЯНА	і	ЗОЇ

1	 Ср	 Мц.	АРІАДНИ
2	 Чт	 Мч.	ТРОФИМА
3	 Пт	 Вмч.	Євстафія	ПЛАКИЛИ
4	 Сб	 Ап.	КОНДРАТА
5	 Нд	 Пр.	ІОНИ,	свщ.	ФОКИ
6	 Пн	 Зачаття	пророка	Предтечі	і	Хрестителя	Іоана
7	 Вт	 Пр.	ФЕОДОСІЯ	МАНЯВСЬКОГО
8	 Ср	 Прп.	ЄФРОСИНІЇ
9	 Чт	 Ап.	і	єв.	ІОАНА	БОГОСЛОВА
10	 Пт	 Мч.	КАЛІСТРАТА
11	 Сб	 Собор	отців	Києво-Печ.,	прп.	АНТОНІЯ
12	 Нд	 Прп.	КИРІАКА
13	 Пн	 Свщм.	ГРИГОРІЯ
14	 Вт	 ПОКРОВА	ПРЕСВЯТОЇ	БОГОРОДИЦІ
15	 Ср	 Свщм.	КИПРІЯНА
16	 Чт	 Свщм.	ДИОНІСІЯ
17	 Пт	 Свщм.	ЄРОФЕЯ
18	 Сб	 Мц.	ХАРИТИНИ
19	 Нд	 Ап.	ФОМИ
20	 Пн	 Мчч.	СЕРГІЯ
21	 Вт	 Прпп.	ПЕЛАГЕЇ	й	ТАЇСІЇ
22	 Ср	 Ап.	ЯКОВА	АЛФЕЄВА
23	 Чт	 Свт.	АМФІЛОХІЯ
24	 Пт	 Ап.	ФИЛИПА
25	 Сб	 Мчч.	ПРОВА,	ТАРАХА	й	АНДРОНИКА
26	 Нд	 Пам’ять	свят.	отців	7	Всел.	Собору.	Мч.	КАРПА
27	 Пн	 Мч.	НАЗАРІЯ
28	 Вт	 Прп.	ЄВФИМІЯ	НОВОГО
29	 Ср	 Мч.	ЛОНГИНА	сотн.,	що	при	Хресті	Господньому
30	 Чт	 Прор.	ОСІЇ
31	 Пт	 Ап.	і	єв.	ЛУКИ,	прп.	ЮЛІАНА

1	 Пн	 Мч.	АНДРІЯ	СТРАТИЛАТА
2	 Вт	 Прор.	САМУЇЛА
3	 Ср	 Ап.	ФАДЕЯ
4	 Чт	 Мч.	АГАФОНИКА	та	інших
5	 Пт	 Мч.	ЛУПА
6	 Сб	 Свщм.	ЄВТИХІЯ
7	 Нд	 Перенесення	мощей	ап.	ВАРФОЛОМІЯ
8	 Пн	 Мчч.	АНДРІАНИ	і	НАТАЛІЇ
9	 Вт	 Прп.	ПІМЕНА	ВЕЛИКОГО
10	 Ср	 Знайдення	мощей	пр.	ІОВА	ПОЧАЇВСЬКОГО
11	 Чт	 Усікнов.	Гл.	ІВАНА	ХРЕСТИТЕЛЯ	(суворий	піст)
12	 Пт	 Свтт.	ОЛЕКСАНДРА,	ІОАНА	та	ПАВЛА
13	 Сб	 Покл.	пояса	Пресв.	Богородиці.	Свщм.	КИПРІЯНА
14	 Нд	 Прп.	СИМЕОНА	СТОВПНИКА	і	матері	його	МАРФИ
15	 Пн	 Прп.	АНТОНІЯ	і	ФЕОДОСІЯ	ПЕЧЕРСЬКИХ
16	 Вт	 Свщм.	АНФИМА
17	 Ср	 Ікони	Божої	Матері	“Неопалима	купина”
18	 Чт	 Прор.	ЗАХАРІЇ	і	прав.	ЄЛИСАВЕТИ
19	 Пт	 Спомин	чуда	арх.	МИХАЇЛА	в	Хонах.	Прп.	
АРХИПА
20	 Сб	 Мч.	СОЗОНТА
21	 Нд	 РІЗДВО	ПРЕСВЯТОЇ	БОГОРОДИЦІ
22	 Пн	 Правв.	Богоотців	ІОАКИМА	і	АННИ
23	 Вт	 Мц.	МИНОДОРИ 
24	 Ср	 Прп.	ФЕОДОРИ	ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ
25	 Чт	 Свт.	АВТОНОМА
26	 Пт	 Свщм.	КОРНИЛІЯ
27	 Сб	 ВОЗДВИЖЕННЯ	ЧЕСНОГО	ХРЕСТА	
ГОСПОДНЬОГО
28	 Нд	 Вмч.	МИКИТИ
29	 Пн	 Вмц.	ЄВФИМІЇ
30	 Вт	 Мцц.	ВІРИ,	НАДІЇ,	ЛЮБОВІ	та	матері	їх	СОФІЇ

1	 Чт	 Прп.	ІОАНА,	Свт.	ГРИГОРІЯ	ДЕКАПОЛІТА
2	 Пт	 Прп.	ІОАНА	ВЕТХОПЕЧЕРНИКА
3	 Сб	 Прп.	ФЕОДОРА
4	 Нд	 Свв.	Жон-мироносиць.	Свщм.	ЯНУАРІЯ
5	 Пн	 Прп.	ВІТАЛІЯ
6	 Вт	 Вмч.	ГЕОРГІЯ	ПОБІДОНОСЦЯ	(ЮРІЯ	ПЕРЕМОЖЦЯ)
7	 Ср	 Мч.	САВИ
8	 Чт	 Ап.	і	єв.	МАРКА
9	 Пт	 Свщм.	ВАСИЛІЯ,	єп.	АМАСІЙСЬКОГО
10	 Сб	 Ап.	і	свщм.	СИМЕОНА
11	 Нд	 Свт.	КИРИЛА,	єп.	Туровського
12	 Пн	 Прп.	АМФІЛОХІЯ	ПОЧАЇВСЬКОГО
13	 Вт	 Ап.	ЯКОВА	ЗАВЕДЕЄВОГО
14	 Ср	 Свщм.	МАКАРІЯ,	митр.	Київського
15	 Чт	 Свт.	АФАНАСІЯ	ВЕЛИКОГО
16	 Пт	 Прп.	ФЕОДОСІЯ,	ігум.	К.-Печ.
17	 Сб	 Мц.	ПЕЛАГЕЇ
18	 Нд	 Мц.	ІРИНИ
19	 Пн	 Прп.	ІОВА	ПОЧАЇВСЬКОГО
20	 Вт	 Згад.	на	небі	Хреста	Господнього	в	Єрусалимі
21	 Ср	 Ап.	і	єв.	ІОАНА	БОГОСЛОВА
22	 Чт	 Перен.	мощ.	свят.	і	чудотворця	МИКОЛАЯ
23	 Пт	 Ап.	СИМОНА	ЗИЛОТА
24	 Сб	 Рівн.	КИРИЛА	і	МЕФОДІЯ,	учителів	слов’янських
25	 Нд	 Свт.	ЄПИФАНІЯ
26	 Пн	 Мц.	ГЛИКЕРІЇ
27	 Вт	 Мч.	ІСИДОРА
28	 Ср	 Прп.	Пахомія	ВЕЛИКОГО
29	 Чт	 ВОЗНЕСІННЯ	ГОСПОДНЄ
30	 Пт	 Ап.	АНДРОНИКА	і	св.	ЮНІЇ
31	 Сб	 Мч.	ФЕОДОТА	АНКИРСЬКОГО

1	 Вт	 Мчч.	ЛЕОНТІЯ,	ІПАТІЯ	та	ФЕОДУЛА
2	 Ср	 Ап.	ІУДИ
3	 Чт	 Свщм.	МЕФОДІЯ
4	 Пт	 Мч.	ЮЛІАНА	ТАРСІЙСЬКОГО
5	 Сб	 Свщм.	ЄВСЕТІЯ
6	 Нд	 Мц.	АГРИПІНИ
7	 Пн	 РІЗДВО	ЧЕСН.	І	СЛ.	ПР.	І	ХР.	ІВ.ХРЕСТИТЕЛЯ
8	 Вт	 Прп.	ФЕВРОНІЇ
9	 Ср	 Прп.	ДАВИДА	СОЛУНСЬКОГО
10	 Чт	 Прп.	САМСОНА,	странноприїмця
11	 Пт	 Пер.	мощ.	мчч.	безсрр.	та	чудотв.	КИРА	та	ІВАНА
12	 Сб	 Першоверховних	апп.	ПЕТРА	і	ПАВЛА
13	 Нд	 СОБОР	СЛАВНИХ	і	ВСЕХВАЛЬНИХ	12	апп.
14	 Пн	 Безср.	КОСМИ	і	ДЕМ’ЯНА
15	 Вт	 Покл.	чесної	ризи	Пресв.	Богородиці.	Свт.	ФОТІЯ
16	 Ср	 Мч.	ЯКИНФА
17	 Чт	 Свт.	АНДРІЯ,	арх.	Критського
18	 Пт	 Прп.	АФАНАСІЯ	АФОНСЬКОГО
19	 Сб	 Прп.	СИСОЯ	ВЕЛИКОГО
20	 Нд	 Прп.	ФОМИ
21	 Пн	 Вмч.	ПРОКОПІЯ
22	 Вт	 Свщм.	ПАНКРАТІЯ
23	 Ср	 Прп.	АНТОНІЯ	ПЕЧЕРСЬКОГО
24	 Чт	 Рівноап.	ОЛЬГИ,	вел.	Кн.	Київської
25	 Пт	 Мчч.	ПРОКЛА	та	ІЛАРІЯ
26	 Сб	 СОБОР	АРХАНГЕЛА	ГАВРИЇЛА
27	 Нд	 Пам’ять	свв.	отців	шести	Вселенських	Соборів
28	 Пн	 Рівноап.	Вел.	Кн.	ВОЛОДИМИРА
29	 Вт	 Мц.	ЮЛІЇ
30	 Ср	 Вмц.	МАРИНИ	(МАРГАРИТИ)
31	 Чт	 Мч.	ЕМІЛІАНА

1	 Пт	 Прп.	МАКРИНИ
2	 Сб	 Прор.	ІЛЛІ
3	 Нд	 Прор.	ЄЗЕКИЇЛЯ
4	 Пн	 Рівн.	МАРІЇ	МАГДАЛИНИ
5	 Вт	 ПОЧАЇВСЬКОЇ	ІКОНИ	БОЖОЇ	МАТЕРІ
6	 Ср	 Мц.	ХРИСТИНИ
7	 Чт	 Успіння	пр.	АННИ,	матері	Пресвятої	Богородиці
8	 Пт	 Прп.	Мойсея	УГРИНА
9	 Сб	 Вмч.	і	цілителя	ПАНТЕЛЕЙМОНА
10	 Нд	 Апп.	ПРОХОРА
11	 Пн	 Мч.	КАЛИНИКА
12	 Вт	 Апп.	АНДРОНИКА
13	 Ср	 Мц.	УЛИТИ
14	 Чт	 Вин.	чесн.	древ.жив.	Хреста	Госп.7	мчч.Мак.
15	 Пт	 Перен.	мощей	першомуч.	й	архідияк.	Стефана
16	 Сб	 Прпп.	ІСААКІЯ,	ДАЛМАТА	І	ФАВСТА
17	 Нд	 Семи	отроків	у	Єфесі.	Прмц.	ЄВДОКІЇ
18	 Пн	 Прав.	НОННИ,	матері	Свт.	Григорія	Богослова
19	 Вт	 ПРЕОБРАЖЕННЯ	ГОСПОДНЄ
20	 Ср	 Прпп.	ПІМЕНА
21	 Чт	 Свт.	ЕМІЛІФНА
22	 Пт	 Ап.	МАТФІЯ
23	 Сб	 Мч.	Архідияк.	ЛАВРЕНТІЯ
24	 Мч	 Архідияк.	ЄВПЛА
25	 Пн	 Мч.	ФОТІЯ
26	 Вт	 Св.	ТИХОНА
27	 Ср	 Перен.	мощ.	прп.	ФЕОДОСІЯ.	Прор.	МИХЕЯ
28	 Чт	 УСПІННЯ	ПРЕСВЯТОЇ	БОГОРОДИЦІ
29	 Пт	 Пер.	Нерукотвор.	образа	Ісуса	Христа
30	 Сб	 Мч.	МИРОНА
31	 Нд	 Мчч.	ФЛОРА	і	ЛАВРА

1	 Нд	 Свщм.	Патрикія,	єп.	Пруського
2	 Пн	 Мч.	ФАЛАЛЕЯ
3	 Вт	 Рівн.	царя	КОСТЯНТИНА	і	матері	Єлени
4	 Ср	 Мчч.	ВИСИЛІСКА
5	 Чт	 Прп.	ЄВФРОСИНІЇ
6	 Пт	 Пр.	СИМЕОНА	СТОВПНИКА
7	 Сб	 ТРОЇЦЬКА	ПОМИНАЛЬНА	СУБОТА.	Третє	знайд.		
	 	 глави	Предтечі	і	Хрестителя	Господнього	Іоана
8	 Нд	 ДЕНЬ	СВЯТОЇ	ТРОЙЦІ.	П’ЯТИДЕСЯТНИЦЯ
9	 Пн	 ДЕНЬ	СВЯТОГО	ДУХА
10	 Вт	 Свт.	ІГНАТІЯ
11	 Ср	 Мц.	ФЕОДОСІЇ,	діви	Тирської.	Св.	ЛУКИ
12	 Чт	 Пр.	ІСААКІЯ
13	 Пт	 Мч.	ЄРМІЯ
14	 Сб	 Мч.	ІУСТИНИ	ФІЛОСОФА
15	 Нд	 Всіх	святих.	Свт.	НИКИФОРА
16	 Пн	 Муч.	ЛУКИЛІАНА,	КЛАВДІЇ,	ІПАТІЯ,	ПАВЛА
17	 Вт	 Свт.	МИТРОФАНА
18	 Ср	 Свщм.	ДОРОФЕЯ,	єп.	Тирського
19	 Чт	 Прп.	ВІССАРІОНА,	чуд.	Єгип.
20	 Пт	 Мч.	ФЕОДОРА	АНКИРСЬКОГО,	мц.	КАЛЕРІЇ
21	 Сб	 ФЕОДОРА	СТРАТИЛАГА
22	 Нд	 ВСІХ	СВЯТИХ	ЗЕМЛІ	УКРАЇНСЬКОЇ
23	 Пн	 Свщм.	ТИМОФІЯ,	єп.	Пруського
24	 Вт	 Апп.	ВАРФОЛОМІЯ	і	ВАРНАВИ
25	 Ср	 Прп.	ОНУФРІЯ	ВЕЛИКОГО
26	 Чт	 Мц.	АКИЛИНИ
27	 Пт	 Прор.	ЄЛИСЕЯ
28	 Сб	 Прор.	АМОСА
29	 Нд	 Свт.	ТИХОНА
30	 Пн	 Мчч.	МАНУЇЛА,	САВЕЛА	та	ІСМАЇЛА

ПРАВОСЛАВНИЙ ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР

ОСОБЛИВi ДНi ПОМИНАННЯ ПОМЕРЛИХ
ВСЕЛЕНСЬКА	М’ЯСОПУСНА	СУБОТА	–	22	лютого
Субота	2-ї	Седмиці	Великого	посту	–	15	березня
Субота	3-ї	Седмиці	Великого	посту	–	22	березня
Субота	4-ї	Седмиці	Великого	посту	–	29	березня
Радониця.	Проводи	–	29	квітня
Поминання	спочилих	воїнів	–	9	травня
ТРОЇЦЬКА	ПОМИНАЛЬНА	СУБОТА	–	7	червня
ДМИТРІВСЬКА	ПОМИНАЛЬНА	СУБОТА	–	1	листопада

БАГАТОДЕННi ПОСТИ
ВЕЛИКИЙ	ПІСТ	–	3	березня	до	19	квітня
ПЕТРІВ	ПІСТ	–	16	червня	до	11	липня
УСПЕНСЬКИЙ	ПІСТ	–	14	до	27	серпня
РІЗДВЯНИЙ	ПІСТ	–	28	листопада	до	6	січня

сiчень лютий березень квiтень

червеньтравень

липень серпень

вересень жовтень листопад грудень

2014
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Із циклу «Елегія мого світанку»

Храм Святого Миколая Чудотворця  у селі Тудорів Гусятинського району.



ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР УГКЦ

1	 16	 сб	 Памфила,	Порфирія	та	ін.	мучч.
2	 17	 нд	 сиропусна,	Теодора	Тирона	вмуч.,	Маріямни
3			 18	 пн	 Поч. Великого посту, Льва	папи	Римськ.	св.
4			 19	 вт	 Архипаапост.
5			 20	 ср	 Льва	єп.	Катанськ.	прп.
6			 21	 чт	 Тимотея	прп.,	Євстатія.	св.
7		 22	 пт	 Віднайд.	мощей	св.	мучч.	у	Євгенії
8	 23	 сб	 Полікарпа	єп.	Смирн.,	свмуч.
9	 24	 нд	 1-а	посту,	+	1-е	і	2-е	віднайд.	голови	Івана	Христ.
10	 25	 пн	 Тарасія	архиєп.	Царгородськ.
11	 26	 вт	 Порфирія	св.
12	 27	 ср	 Прокопія	Декаполіта	прп.
13	 28	 чт	 Василія	іспов.	прп.
14	 1	 пт	 Євдокії	прмучц.
15	 2	 сб	 задушна, Теодота	єп.	Кирин.	свмуч.
16	 3	 нд	 2-а	посту,	Євтропія	і	друж.	його,	
	 	 	 Клеоніка	і	Василіска
17	 4	 пн	 Герасима	прп.
18	 5	 вт	 Конона	муч.
19	 6	 ср	 42	мучч.	в	Аморії
20	 7	 чт	 Василія,	Євгена	та	ін.	свмучч.
21	 8	 пт	 Теофілакта	іспов.	прп.
22	 9	 сб	 задушна, +	40	мучч.	Севаст.
23	 10	 нд	 3-я	посту	(хрестопокл.),	Кодрата	муч.	і	з	ним
24	 11	 пн	 Софронія	патр.	Єрусалимськ.	св.
25	 12	 вт	 Теофана	іспов.,	Григорія	Двоєслова	св.
26	 13	 ср	 Перенес.	мощей	св.	Никифора
27	 14	 чт	 Венедикта	прп.
28	 15	 пт	 Агапія	та	ін.	6	мучч.
29	 16	 сб	 задушна, Савина	і	Папи	муч.
30	 17	 нд	 4-а	посту,	Олексія	чол.	Божого	прп.
31	 18	 пн	 Кирила	архиєп.	Єрусалим.,	св.

1	 18	 чт	 Івана	прп	уч.	Григорія	Декапол.
2	 19	 пт	 Івана	ветхопечерника	прп.
3	 20	 сб	 Теодора	Трихіни	прп.
4	 21	 нд	 про мироносиць, Януарія	свмуч.,	Теодора	муч.
5	 22	 пн	 Теодора	Сикеота	прп.
6 23 вт + Юрія Побідоносця вмуч.
7	 24	 ср	 Сави	Стратилата	муч.
8	 25	 чт	 +	Марка	апост.	і	євангел.
9	 26	 пт	 Василя	єп.	Амасійськ.	свмуч.
10	 27	 сб	 Симеона	свмуч.,	Стефана	єп.
11	 28	 нд	 про розслабл., Ясона	і	Сосіпатра	апп.,	Кирила
12	 29	 пн	 9	мучч.	в	Кизиці,	Мемнона	чудотв.
13	 30	 вт	 +	Якова	апост.
14	 1	 ср	 переполовинення, Єремії	прор.
15	 2	 чт	 Атанасія	Великого	св.
16	 3	 пт	 +	Теодосія	Печер.,	Тимотея	і	Маври
17	 4	 сб	 Пелагії	мучц.
18	 5	 нд	 про самарянку, Ірини	мучц.,	Никифора
19	 6	 пн	 Йова	многостр.	праведн.
20	 7	 вт	 Акакія	муч.,	Спогад	явл.	чесн.	Хреста
21	 8	 ср	 +	Івана	Богослова	апост.	і	євангел.
22	 9	 чт	 +	Пер.	мощей	св.	Миколая,	Ісаї	пр.
23	 10	 пт	 +	Симона	Зилота	апост.
24	 11	 сб	 +	Кирила	і	Методія	рівноап.,	Мокія
25	 12	 нд	 про сліпородж., Епіфанія	і	Германа	свв.
26	 13	 пн	 Гликерії	мучц.
27	 14	 вт	 Ісидора	муч.
28	 15	 ср	 відд. Воскрес., Пахомія	Вел.	прп.
29	 16	 чт	 ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ
30	 17	 пт	 Андроніка	апост.	і	з	ним
31	 18	 сб	 Теодота	муч.,	Петра,	Діонісія	і	з	ними

1	 19	 вт	 Хрисанта	і	Дарії	мучч.
2	 20	 ср	 Прп.	отців	з	обит.	св.	Савви,	(поклони)
3	 21	 чт	 Якова	іспов.
4	 22	 пт	 Василя	свмуч.
5	 23	 сб	 суб, акафістова, Никона	прмуч.	і	200	уч.	його
6	 24	 нд	 5-а посту, предпр. Благ., 
   Захарії	прп.,	Артемона	св.
7 25 пн БЛАГОВІЩЕННЯ ПР. ДІВІ МАРІЇ
8	 26	 вт	 відд. Благ., Собор	арх.	Гавриїла
9	 27	 ср	 Матрони	св.
10	 28	 чт	 Іларіона	Нового	прп.,	Стефана	чудотв.
11	 29	 пт	 Марка	прп.,	Кирила	дияк.
12	 30	 сб	 суб. Лазарева, Івана	Ліствичника	прп.
13 31 нд	 КВІТНА НЕДІЛЯ
14	 1	 пн	 Марії	Єгипетської	прп.
15	 2	 вт	 Тита	прп.
16	 3	 ср	 Микити	іспов.	прп.
17	 4	 чт	 вел. Четв.(страсті), Йосифа,	Юрія	прпп.
18	 5	 пт	 вел. П’ятн., Теодула	і	Агатопода	та	ін.	мучч.
19	 6	 сб	 вел. Субота, + Методія	уч.	слов’ян.,Євтихія	св.
20	 7	 нд	 ВОСКРЕСІННЯ	ХРИСТОВЕ,	ПАСХА
21	 8	 пн	 Світлий	Понеділок
22	 9	 вт	 Світлий	Вівторок
23	 10	 ср	 Терентія,	Помпія	та	ін.	мучч.
24	 11	 чт	 Антипи	єп.	Пергам.	свмуч.
25	 12	 пт	 Василія	єп.	Парійськ.	іспов.
26	 13	 сб	 Артемона	свмуч.	і	з	ним
27	 14	 нд	 про Тому, Мартина	іспов.,	Антонія	та	ін.	мучч.	
28	 15	 пн	 Аристарха,	Пуда,	Трофима	апост.	
29	 16	 вт	 Агапії,	Ірини,	Хіонії	мучц.	
30	 17	 ср	 Симеона	прп.,	Акакія	прп.

1	 19	 нд	 св.	Отців	І	Нік.	соб.,	Патрикія	свмуч.	і	з	ним
2	 20	 пн	 Талалея	муч.
3	 21	 вт	 +	Костянтина	і	Олени	рівноап.
4	 22	 ср	 Василиска	муч.
5	 23	 чт	 Єфросинії	Полоцьк.,	Михаїла	прп.
6	 24	 пт	 відд. Вознес., Симеона	на	Дивн.	горі,	
	 	 	 Микити	Стовпн.
7	 25	 сб	 задушна,	3-є	віднайд.	голови	Івана	Христ.
8	 26	 нд	 П’ЯТДЕСЯТНИЦЯ, Зіслання Св. Духа
9	 27	 пн	 Понеділок	Св.	Духа,	Пресвятої	Трійці
10	 28	 вт	 Микити	прп.
11	 29	 ср	 Теодосії	прмучц.
12	 30	 чт	 Ісаакія	прп.
13	 31	 пт	 Єрмія	апост.,	Єрмея	муч.
14	 1	 сб	 відд. П’ятдес., Юстина	муч.	та	ін.
15	 2	 нд	 нед.	1-а,	Всіх святих, Никифора	іспов.	св.
16	 3	 пн	 Поч. Петрового посту, Лукиліяна	муч.	і	з	ним
17	 4	 вт	 Митрофана	св.
18	 5	 ср	 Доротея	свмуч.,	Косми	муч.
19	 6	 чт	 +	Пресв.	Євхаристії”	(на	нед.),	Виссаріона,	Іларіона
20	 7	 пт	 Теодота	єп.	Анкирськ.	свмуч.
21	 8	 сб	 Перенес.	мощей	вмуч.	Теодора
22	 9	 нд	 нед.2-а,	Кирила	архиєп.	Олександр.,	св.
23	 10	 пн	 Тимотея	свмуч.
24	 11	 вт	 +	Вартоломея	і	Варнави	апп.
25	 12	 ср	 Онуфрія	Вел.	прп.,	Петра	Атон.	прп.
26	 13	 чт	 Акилини	мучц.,	Трифілія	св.
27	 14	 пт	 +Христа	Чоловіколюб.,	Єлисея	пр.,	Миколая	Чарн.
28	 15	 сб	 Сострад.	Пресв.	Богор.,	Амоса	прор.,	Ієроніма	прп
29	 16	 нд	 нед.	З-я,	Тихона	Аматунськ.	чудотв.
30	 17	 пн	 Мануїла,	Савела,	Ісмаїла	мучч.

1 19 cр	 Боніфатія	муч.
2	 20	 чт	 предпр. Різдва, Ігнатія	Богон.	свмуч.
3	 21	 пт	 Юліянії	мучц.
4	 22	 сб	 суб. пер. Різд., Анастасії	вмучц.
5	 23	 нд	 нед. пер. Різд., 10	мучен.	в	Криті
6	 24	 пн	 навечір’я Різдва, Євгенії	прмучц.	
7 25 вт РІЗДВО ХРИСТОВЕ
8	 26	 ср	 Собор	Пресвятої	Богородиці
9	 27	 чт	 Стефана	апост.	первомуч.	
10	 28	 пт	 20	тис.	мучч.	в	Нікомидії	спал.
11	 29	 сб	 суб. по Різд., Дітей	вбитих	за	Христа	у	Вифл.
12	 30	 нд	 нед. по Різд., Анисії	мучц.,	Зотіка	прп.	
13	 31	 пн	 відд. Різдва, Меланії	прп.
14 1 вт Обрізання Госп., Василія	Великого	св.
15	 2	 ср	 предпр. Богоявл., Сильвестра	св.
16	 3	 чт	 Малахії	прор.,	Гордія	муч.	
17	 4	 пт	 Собор	70	апост.,	Теоктиста	прп.
18	 5	 сб	 суб. пер. Бог., навечір’я Богояв., Теопемпта	і	Теони
19 6 нд СВЯТЕ БОГОЯВЛЕННЯ
20	 7	 пн	 Собор	Івана	Христителя
21	 8	 вт	 Георгія	Хорезвіта,	Еміліяна	ісп.	прпп.	
22	 9	 ср	 Полієвкта	муч.,	Євстратія	чудотв.
23	 10	 чт	 Григорія	Нис.	св.,	Пратул.	мучч.
24	 11	 пт	 +	Теодосія	прп.
25	 12	 сб	 суб. по Богоявл., Татіяни	мучц.
26	 13	 нд	 нед. по Богоявл., Єрміла	і	Стратоніка	мучч.
27	 14	 пн	 відд. Богоявл., прпп.	отців	в	Синаї	і	Раїті	уб.,	Ніні
28	 15	 вт	 Павла	Тивейськ.,	Івана	Кущн.	прпп.
29	 16	 ср	 Покл.	чесн.	оковам	св.	ап.	Петра
30	 17	 чт	 +	Антонія	Вел.	прп.	і	богоносн.
31	 18	 пт	 Атанасія	і	Кирила	архиєп.	Олександр.

1	 19	 сб	 Макарія	Єгипет,	прп.
2	 20	 нд	 32-а	(про	Закхея),	+Євтимія	Вел.	прп.	і	богоносн.
3	 21	 пн	 Максима	іспов.,	Неофіта,	Євгенія	та	ін.	мучч.
4	 22	 вт	 Тимотея	апост.,	Анастасія	прмуч.
5	 23	 ср	 Климента	свмуч.,	Агатангела	муч.
6	 24	 чт	 Ксенії	Римлянки	прп.
7			 25	 пт	 +Григорія	Богослова	св.
8			 26	 сб	 Ксенофонта	і	др.	його	Марії
9	 27	 нд	 про	митаря	і	фаріісея,+Перенес.	
	 	 	 Мощей	св.	Івана	Золот.
10	 28	 пн	 Єфрема	Сирійського	прп.
11	 29	 вт	 Перенес.	мощей	св.	Ігнатія	Богоносця
12 30 ср +Трьох Святителів
13	 31	 чт	 Кира	та	Івана	безср.
14	 1	 пт	 предпр. Стріт.,Трифона муч.
15 2 сб СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ
16	 3	 нд	 про	бпудн.	сина,	Симеона	Богопр.	прав.,	Анни	прор.
17	 4	 пн	 Ісидора	прп.
18	 5	 вт	 Агафії	мучц.
19	 6	 ср	 Вукола	прп.,	Сілвана	свмуч.	і	з	ним
20	 7	 чт	 Партенія	прп.
21	 8	 пт	 відд. Стріт., Теодора	Стратилата	вмуч.,	
	 	 	 Захарії	прор.
22	 9	 сб	 задушна, Никифора	муч.
23	 10	 нд	 м’ясопусна,	Харалампія	муч.
24	 11	 пн	 Власія	свмуч.
25	 12	 вт	 Мелетія	архиєп.	Антіохійськ.	св.
26	 13	 ср	 Мартиніяна	прп.,	Зої,	Фотини	свв.
27	 14	 чт	 +Кирила	прп.,	Авксентія	прп.
28	 15	 пт	 Онисима	апост.

1	 18	 вт	 Леонтія	муч.
2	 19	 ср	 +	Юди	апост.	бр.	Госп.
3	 20	 чт	 Методія	свмуч
4	 21	 пт	 Юліяна	Тарсійськ.	муч.
5	 22	 сб	 Євсевія	свмуч.
6	 23	 нд	 нед.	4-а,	Всіх св. Укр. народу, Агрипини	мучц.
7 24 пн + Різдво Івана Христителя
8	 25	 вт	 Февронії	прмучц.
9	 26	 ср	 Давида	Солунськ.	прп.
10	 27	 чт	 Самсона	прп.
11	 28	 пт	 Перенес.	мощ.	безсрібн.	Кира	та	Івана
12 29 сб + Первоверх. апост. Петра і Павла
13	 30	 нд	 нед.	5-а,	+	Собор	12	апостолів
14	 1	 пн	 Косми	і	Дам’яна	безср.	і	чудотв.
15	 2	 вт	 +	Поклад.	Ризи	Пресв.	Богородиці
16	 3	 ср	 Якинта	муч.
17	 4	 чт	 Андрея	Крит,	прп.,	Марти	прп.
18	 5	 пт	 +	Атанасія	Атонськ.	прп.
19	 6	 сб	 Сисоя	Великого	прп
20	 7	 нд	 нед.	6-а,	Томи	в	Малеї,	Акакія	в	Ліств.	прпп.
21	 8	 пн	 Прокопія	вмуч.
22	 9	 вт	 Панкратія	єп.	Тавроменійськ.	свмуч.
23	 10	 ср	 +	Антонія	Печер.	Київськ.	прп.,	45	мучч.	в	Нікоп.
24	 11	 чт	 Блаж.	Ольги	княг.	Київськ.,	Євфимії
25	 12	 пт	 Прокла	та	Ілларія	муч.,	Михаїла	прп.
26	 13	 сб	 Собор	арх.	Гавриїла,	Стефана	Савваїта	прп.
27	 14	 нд	 нед.	7-а,	Акили	апост.
28	 15	 пн	 +	Володимира	Великого	кн.	Київськ.	рівноап.
29	 16	 вт	 Атиногена	свмуч.	і	10	учнів	його
30	 17	 ср	 Марини	вмучц.
31	 18	 чт	 Якинта	муч.,	Еміліяна	муч.

1	 19	 пн	 Андрея	Стратопедарха	муч.	і	з	ним
2	 20	 вт	 Самуїла	прор.
3	 21	 ср	 Тадея	апост.,	Васси	мучц.
4	 22	 чт	 Агатоніка	муч.	і	з	ним
5	 23	 пт	 відд. Успіння, Луппа	муч.,	Іринея	свмуч.
6	 24	 сб	 Євтиха	свмуч.
7	 25	 нд	 нед.	13-а,	пов.	мощей	ап.	Вартоломея,	Тита	ап.
8	 26	 пн	 Адріяна	і	Наталії	мучч.
9	 27	 вт	 Пімена	прп.
10	 28	 ср	 Мойсея	Мурина	прп.,	Августина	св.
11	 29	 чт	 	+	Усікновення	ч.	голови	Івана	Христ.
12	 30	 пт	 Олександра,	Івана	та	Павла	патр.	Конст.
13	 31	 сб	 +	Поклад,	пояса	Пресв.	Богородиці
14	 1	 нд	 нед.	14-а,	+	Поч.	Церк.	Року,	
	 	 	 Симеона	Стовпника	прп
15	 2	 пн	 Маманта	муч.,	Івана	постн.	патр.	Царгор.
16	 3	 вт	 Антима	свмуч.,	Теоктиста	прп.
17	 4	 ср	 Вавили	свмуч.,	Мойсея	прор.
18	 5	 чт	 Захарії	прор.
19	 6	 пт	 Спом.	чуда	арх.	Михаїла	в	Колоссах
20	 7	 сб	 предпр. Різд. Богор., суб. пер. Возд., 
   Созонта	муч.
21 8 нд РІЗДВО ПР БОГОР., нед.	15-а,	нед. пер. Воздв.
22	 9	 пн	 Йоакима	і	Анни	св.	і	праведн.
23	 10	 вт	 Минодори,	Митродори,	Нимфодори	мучц.
24	 11	 ср	 Теодори	Олександрійськ.	прп.
25	 12	 чт	 відд. Різд. Богор., Автонома	свмуч.
26	 13	 пт	 предпр. Воздв., Обновл.	храму	Воскр.	Христ.
27 14 сб ВСЕМІРНЕ ВОЗДВИЖЕННЯ Ч. ХРЕСТА
28	 15	 нд	 нед.	16-а,	нед. по Воздв., Микити	вмуч.
29	 16	 пн	 Євфимії	вмучц.
30	 17	 вт	 Софії	і	3-х	дочок	її:	Віри,	Надії,	Любови

1	 18	 ср	 Євменія	прп.	чудотв.
2	 19	 чт	 Трофима,	Савватія,	Доримедонта	мучч.
3	 20	 пт	 Михаїла	і	Теодора	мучч.,	Євстатія	вмуч.
4	 21	 сб	 суб. по Воздв.,відд. Воздв., Кодрата	апост.
5	 22	 нд	 нед.	17-а,	Фоки	єп.	Синоп.	свмуч.,	Йони	прп.
6	 23	 пн	 Зачаття	св.	Івана	Христителя
7	 24	 вт	 Теклі	рівноап.	первомучц.
8	 25	 ср	 Єфросинії	прп.
9	 26	 чт	 +	Переставл.	ап.	єванг.	Івана	Богослова
10	 27	 пт	 Калістрата	муч.	і	друж.	його,	Ніла	прп.
11	 28	 сб	 +	Харитона	іспов.	прп.,	В’ячеслава	св.
12	 29	 нд	 нед.	18-а,	Киріяка	самітника	прп.
13	 30	 пн	 Григорія	єп.	Вірменськ.	свмуч.
14	 1	 вт	 +	Покров	Пресв.	Богородиці
15	 2	 ср	 Кипріяна	свмуч.,	Юстини	мучц.
16	 3	 чт	 Діонісія	Ареопагіта	свмуч.
17	 4	 пт	 Єротея	свмуч.,	Франциска	Асизьк.	прп.
18	 5	 сб	 Харитини	мучц.
19	 6	 нд	 нед.	19-а,	+	Томи	апост.
20	 7	 пн	 Сергія	і	Вакха	мучч.
21	 8	 вт	 Пелагії	прп.
22	 9	 ср	 +	Якова	Алфеєвого	апост.
23	 10	 чт	 Євлампія	і	Євлампії	мучч.
24	 11	 пт	 Филипа	апост.,	Теофана	Начертан.	прп.
25	 12	 сб	 Прова,	Тараха,	Андроніка	мучч.,	Косми	прп.
26	 13	 нд	 нед.	20-а,	Карпа,	Папили,	мучч.	Христа-Царя
27	 14	 пн	 Параскеви	Терн.,	прп.,	Назарія	та	ін.	мучч.
28	 15	 вт	 Євтимія	Нового	прп.,	Лукіяна	прмуч.
29	 16	 ср	 Лонгіна	сотника	муч.
30	 17	 чт	 Осії	прор.,	Андрея	Критськ.	прмуч.
31	 18	 пт	 +	Луки	апост.	євангел.

1	 19	 сб	 Йоїла	пр.,	Уара	муч.,	Теодора	Ромжі	свмуч.
2	 20	 нд	 нед.	21-а,	Артемія	вмуч.
3	 21	 пн	 Іларіона	Великого	прп.
4	 22	 вт	 Аверкія	рівноап.
5	 23	 ср	 Якова	апост.	брата	Господнього
6	 24	 чт	 Арети	муч.	і	з	ним
7	 25	 пт	 Маркіяна	і	Мартирія	мучч.
8 26 сб + Димитрія Мироточця вмуч.
9	 27	 нд	 нед.	22-а,	Нестора	муч.,	Капітоліни,	Єротіїди	мучц.
10	 28	 пн	 Параскеви	П’ятн.	мучц.,	Терентія	і	Неоніли	мучч.
11	 29	 вт	 Анастасії	прмучц.,	Аврамія	Ростовськ.	Чудотв.
12	 30	 ср	 Зиновія	і	Зиновії	мучч.
13	 31	 чт	 Стахія,	Амплія	та	ін.	апп.,	Єпімаха	чудотв.
14	 1	 пт	 Косми	і	Дам’яна	безср.	і	чудотв.
15	 2	 сб	 Акиндіна,	Пигасія,	Афтонія	та	ін.	муч
16	 3	 нд	 нед.	23-я,	Акепсіми	єп.,	
	 	 	 Йосифа	пресв.,	Аїтала	мучч.
17	 4	 пн	 Йоаникія	Великого	прп.,	Никандра	муч.
18	 5	 вт	 Галактіона	і	Єпістими	мучч.
19	 6	 ср	 Павла	архиєп.	Царгор.	Іспов.,
20	 7	 чт	 33-х	мучч.	в	Меліт.,	Лазаря,	Йосафати	Горд.
21 8 пт + Собор архистр. Михаїла та ін. безпл. Сил
22	 9	 сб	 Онисифора	і	Порфирія	мучч.,	Матрони	прп.
23	 10	 нд	 нед.	24-а,	Єраста,	Олімпа,	Родіона	апп.	і	з	ними
24	 11	 пн	 Мини,	Віктора,	Вікентія	мучч.,	Теодора	Студ.
25	 12	 вт	 +	Йосафата	архиєп.	Полоцьк,	свмуч.
26	 13	 ср	 +	Івана	Золотоуст.	архиєп.	Константиногр.
27	 14	 чт	 +	Филипа	апост.
28	 15	 пт	 Поч. Різд. посту Гурія.	Самона,	Авіва	мучч.
29	 16	 сб	 +	Матея	апост.	євангел.
30	 17	 нд	 нед.	25-а,	Григорія	єп.	Неокесар.	чудотв.

1	 18	 пн	 Платона	і	Романа	мучч.
2	 19	 вт	 Авдія	прор.,	Варлама	муч.
3	 20	 ср	 предпр. Введ., Григорія	Декаполіта	прп.
4 21 чт ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦІ
5	 22	 пт	 Филимона	апост.	і	з	ним
6	 23	 сб	 Амфілохія	єп.	Іконійськ.	і	Григорія	свв.
7	 24	 нд	 нед.	26-а,	Катерини	вмучц.,	Меркурія	вмуч.
8 25 пн	 відд. Введ., Климента	папи	Рим.,	Петра	свмучч.
9	 26	 вт	 Аліпія	Стовпн.	прп.,	пам.	посвяч.	хр.	св.	Юрія
10	 27	 ср	 Якова	Перс.	вмуч.,	Палладія	прп.
11	 28	 чт	 Стефана	Нового	прмуч.,	Іринарха	муч.
12	 29	 пт	 Парамона	муч.,	Філумена	муч.
13	 30	 сб	 +	Андрея	Первозванного	апост.
14	 1	 нд	 нед.	27-а,	Наума	прор.
15	 2	 пн	 Аввакума	прор.
16	 3	 вт	 Софонії	прор.
17	 4	 ср	 Варвари	вмучц.,	Івана	Дамаскина	прп.
18	 5	 чт	 +	Сави	Освященного	прп.	і	богоносн.
19 6 пт + Миколая архиєп. Мир Лик. чудотв.
20	 7	 сб	 Амвросія	єп.	Медіолянськ,	св.
21	 8	 нд	 нед.	28-а,	Патапія	прп.
22 9 пн + Непорочне зачаття св.Анною Пр. Богородиці
23	 10	 вт	 Мини,	Єрмогена,	Євграфа	мучч.
24	 11	 ср	 Даниїла	Стовпника	прп.
25	 12	 чт	 Спиридона	єп.	Трим.	чудотв.
26	 13	 пт	 +Євстратія,	Авксентія,	
	 	 	 Євгенія,	Мардарія,	Ореста	муч.
27	 14	 сб	 Тирса,	Левкія	Филимона	та	ін.	мучч.
28	 15	 нд	 Праотців, Єлевтерія	свмуч.,	Стефана	Сурозьк.,
29	 16	 пн	 Аггея	прор.
30	 17	 вт	 	Даниїла	прор.,	Ананії,	Азарії,	Мисаїла
31	 18	 ср	 Севастіяна	муч.	і	друж.	його

1	 19	 пт	 Макрини	прп.,	Дія	прп.
2 20 сб + Іллі прор.
3	 21	 нд	 нед.	8-а,	Симеона	юродив.,	Єзикиїла	прор.
4	 22	 пн	 Марії	Магдалини	рівноап.,	Фоки	свмуч.
5	 23	 вт	 Трофима,	Теофіла	мучч.
6	 24	 ср	 +	Бориса	і	Гліба	мучч.,	Христини	вмучц.
7	 25	 чт	 +	Успіння	св.	Анни,	матері	Пр.	Богор.
8	 26	 пт	 Єрмолая	свмуч.	і	з	ним,	Параскеви	прмучц.
9	 27	 сб	 +	Пантелеймона	вмуч.	цілит.,	Климентія	св.
10	 28	 нд	 нед.	9-а,	Прохора,	Никанора,	
	 	 	 Тимона,	Пармена	апп.
11	 29	 пн	 Каленика	муч.
12	 30	 вт	 Сили	і	Силуана	апп.
13	 31	 ср	 Предпр.	пох.	чесн.	Хреста,	Євдокима	прав.
14	 1	 чт	 Поч. Усп. посту Пох.	із	ч.	дер.	Жив.	Хр.,	Макавеїв
15	 2	 пт	 Перенес.	мощей	первомуч.	Стефана
16	 3	 сб	 Ісаакія,	Далмата,	Фавста	прпп.
17	 4	 нд	 нед.	10-а,	Св.	7	отроків	в	Ефезі,	Євдокії	прмучц.
18	 5	 пн	 предпр. Преобр., Євсигнія	муч.
19 6 вт ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ
20	 7	 ср	 Дометія	прмуч.
21	 8	 чт	 Еміліяна	єп.	Кизицьк.	іспов.
22	 9	 пт	 +	Матія	апост.
23	 10	 сб	 Лаврентія	архидияк.	муч.
24	 11	 нд	 нед.	11-а,	Євпла	архидияк.	муч.
25	 12	 пн	 Фотія	і	Аникити	мучч.
26	 13	 вт	 відд. Преобр., Максима	Іспов.
27	 14	 ср	 предпр. Успіння, + Перен.	мощ.	Теодосія	Печ.
28 15 чт УСПІННЯ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦІ
29	 16	 пт	 Перенес.	нерукотв.	обр.ГНІХ	до	Царгор.
30	 17	 сб	 Мирона	муч.
31	 18	 нд	 нед.	12-а,	Флора	і	Лавра	мучч.

Січень лютий березень квітень

травень

липень

червень

серпень

вересень жовтень листопад грудень

ЗАГАЛЬНИЦi:
Від Різдва Христового до Богоявління: 07.01 - 18.01
Від нед. про митаря і фарисея 
до нед. про блудного сина: 09.02 - 16.02
Від Воскресіння Христового до нед. Томиної: 20.04 - 27.04
Від Зісл. Св. Духа до нед. Всіх Святих: 08.06 - 15.06

Дні, на які припадають Господські та Богородичні свята
Цивільний Новий Рік:	 1	січня
День Незалежності України:	 24	серпня

ПОСТИ:
Великий Піст:  03.03 - 19.04
Петрівка:  16.06 - 11.07
Успенський Піст: 14.08 - 27.08
Різдвяний Піст:  28.11 - 06.01

ОДНОДЕННi ПОСТИ:
Навечір’я Різдва:	 6	січня
Усікновення голови Івана Христ.: 	11	вересня	
Воздвиження чесного Хреста:	 27	вересня	
Усі п’ятниці року, крім загальниць

2014

Незалежний громадсько-політичний тижневик      Тел./факс: (0352) 40-77-60     nday.te.ua     nday-te@ukr.net     Передплатний індекс - 68710

Храм Святого Миколая у селі Романівка Тернопільського району.
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Минулий рік видався напрочуд 
продуктивним для вітчизняного 
спорту: українські біатлоністки 

тріумфували у Німеччини та Австрії, 
баскетболісти вперше в історії пробились 
на чемпіонат світу, а футбольну збірну 
від Мундіалю відділив лише один гол, - 
повідомляє «24 спорт».

 Футбол. Новий шанс  збірної

2013 рік українські збірники розпочали з  багажем 
проблем минулого року. Ще у вересні  2012 року тренер-
ський пост головної футбольної команди країни поки-
нув Олег Блохін. Тож у новий рік збірники увійшли «без-
батченками». Нового тренера ФФУ  вибирала гучно, ін-
тригуюче, довго, але без результатно. 

На пост головного керманича збірної претендува-
ли близько 30 кандидатів. Пропозиції озвучували як ві-
домим закордонним фахівцям Харі Реднаппу та Йора-
ну Еріксону, так і  вітчизняним спеціалістам, серед яких 
Олександр Заваров і навіть Андрій Шевченко. 

Нарешті,  26 грудня Анатолій Коньков таки предста-
вив тренера синьо-жовтої дружини – ним став Михай-
ло Фоменко.

Однак, тоді мало хто вірив, що новий керманич змо-
же якось кардинально змінити ситуацію та вивести на-
ціональну збірну у фінал Чемпіонату світу у Бразилії. 
Надто вже в’ялою, неактивною і навіть бездарною ви-
глядала гра наших хлопців у матчах проти Молдови і 
Чорногорії.

Але надія з’явилась 22 березня, коли українська дру-
жина на чолі з Фоменком вийшла на поле варшавсько-
го стадіону. Тоді у Польщі українці здобули переконли-
ву перемогу з рахунком 1:3.  Вразити ворота суперників 
нашому Ярмоленку вдалось вже на 2 хвилині гри. А на 
7 хвилині, завдяки влучному удару Гусєва, рахунок був 
0:2.  Контрольного пострілу завдав Зозуля за кілька се-
кунд до завершення першого тайму.

Українці по-кличківськи відправили поляків у нока-
ут - так влучно прокоментував матч польський журна-
ліст.

Але справжній вибух емоцій отримали українські 
уболівальники під час гри з чорногорцями.  В кінці не-
простого для обох команд першого тайму червону карт-
ку отримав Зозуля, залишивши нашу збірну у меншос-
ті.  І за 15 хвилин перерви чимало вболівальників всти-
гли попрощатись з Чемпіонатом світу-2014. Але настрої 
кардинально змінив Гармаш, який на 53 хвилині від-
крив рахунок. І як кажуть, понеслось.

Чорногорці почали грати ще агресивніше і, як на-
слідок, – вилучення гравця їхньої збірної. А далі був гол 
Коноплянки і ще одне вилучення у чорногорців. Ще по 
голу встигли забити Федецький і Безус та довели раху-
нок до розгромного – 0:4.

Дві, більш ніж переконливі, перемоги над сан-
маринцями та 0:1 з поляками, робили Бразилію все 
ближчою.

І навіть п’ятий в історії плей-офф не видавався та-
ким забобонно страшним.  От тільки сліпий жереб під-
сунув у суперники збірну Франції.

Та в першому матчі наші довели, що не бояться 
грізних французів. Гра на Олімпійському найяскраві-
ше  продемонструвала справді новий рівень збірної, на 
яку її вивів Фоменко. 2:0 на користь українців. Францу-
зи поїхали додому розчавленими. Українці залишилися 
фактично з путівкою до Бразилії в кишені.

На жаль, здолати прокляття плей-офф українцям 
так і не вдалось. У Франції ми побачили зовсім іншу гру 
і зовсім іншу збірну. Та хочеться вірити, що єдиною при-
чиною стала надпотужна самовіддача в Києві, якої у Па-
рижі нашим хлопцям просто не вистачило. 

Однак, підсумовуючи футбольний 2013 рік варто 
подякувати нашим збірникам. Багато хто попрощався 
з ЧС-2014 ще після першої гри з чорногорцями у 2012. 
Минулого ж  року вся футбольна Україна  отримала 
збірну істотно вищого рівня, яка подарувала нам надію.

Бокс. Бійцівському роду – нема переводу

Не встигли українці натішитись перемогами укра-
їнських боксерів на Олімпіаді-2012, як наші козарлюги 
створили нову боксерську команду – «Українські отама-
ни» і в її складі розпочали видовищні поєдинки в рам-
ках ліги World Series of World Boxing.

У травні 2013 у фінальному матчі WSB «Українські 
отамани» з мінімальним відривом програли казахській 
команді «Астана Арланс». Остаточний рахунок матчу - 
6:5 на користь казахів. Таким чином українські козаки 
стали срібними призерами змагань  Світової серії боксу.

Навіть незважаючи на те, що торік команду покину-
ли лідери Василь Ломаченко та Олександр Усик , які пе-
рейшли у професійний бокс, у новому сезоні WSB «Укра-
їнські отамани» вже встигли провести блискучі поєдин-
ки, розгромивши «Американських нокаутів», «Арген-
тинських кондорів» та «Італійських громів».

До слова, екс-отаманівець Василь  Ломаченко та-
кож  встиг потішити нас хорошим боксом. Так, дворазо-
вий олімпійський чемпіон у дебютному бою на профе-
сійному ринзі здобув блискучу перемогу над мексикан-
цем Хосе Раміресом. Пізніше саме Василя американські 
ЗМІ назвали найперспективнішим боксером 2013 року.

Не підвів на профі-рингу і Усик.  У першому бою 
Олександр нокаутом переміг мексиканця Феліпе Роме-
ро у 5 раунді. Другий  бій проти колумбійця Епіфаніо 
Мендосу завершися  вже у 4 раунді технічним нокаутом 
на користь Усика.

Звичайно, коли мова йде про бокс, не можна не зга-

дати прізвище, яке вже стало синонімом надважкої ва-
гової категорії боксу у всьому світі. Це прізвище, зви-
чайно ж, Кличко. Вкотре продемонструвати кличків-
ську міць цього року брався лише Володимир.  У травні 
Кличко-молодший захистив свої титули у бою з Фран-
ческо П’янетою, а 5 жовтня у Москві переконливо пере-
міг Олександра Повєткіна. 

Український баскетбол – 
тепер і на міжнародному рівні

Минулий рік потішив усіх поціновувачів національ-
ного  баскетболу.  Вітчизняна баскетбольна збірна ста-
ла справжньою сенсацією у матчах Євробаскету-2013.  
Українці вперше в історії дійшли до чвертьфіналу цього 
чемпіонату. Перегравши збірну Італії, наші баскетболіс-
ти вибороли 6 сходинку цього турніру, а також  вперше 
за 22 роки існування забезпечили  собі путівку на Чем-
піонат світу-2014.

 Ці досягнення збірної позначились на позиціях у 
світовому рейтингу. В офіційному списку FIBA найсиль-
ніших команд планети  «синьо-жовті» прогресували од-
разу на 5 позицій, займаючи 45 позицію.

Біатлон. Великі перемоги на тендітних плечах

Новий 2013 рік наші біатлоністки розпочали з трі-
умфу.  На етапі Кубка Світу з біатлону у німецькому 
Обергофі українки вибороли золото в естафеті. 

Згодом на цих же змаганнях Валентина Семеренко у 
гонці переслідування потрапила до трійки найкращих, 
завоювавши бронзу.

Тріумфальними для Олени Підгрушної стали й цьо-
горічні перегони на 7,5 кілометрів у чеському Нове-
Мєсто. Олена стала чемпіонкою світу з біатлону - дру-
гою в історії українкою, хто удостоївся такого титулу і, 
водночас, першою, кому вдалось вистрибнути на най-
вищу сходинку п’єдесталу у спринті. 

Лише німкені були швидшими від українок на етапі 
Кубка світу з біатлону у Сочі. Наші біатлоністки здобули 
срібні нагороди. Тоді хороший приклад партнеркам по-
казала  Юлія Джима, яка на дебютному етапі викорис-
тала лише один додатковий набій і передала естафету 
четвертою.

Завершували біатлоністи 2013-й з того, з чого й по-
чинали – із золотих медалей.  В естафеті на етапі Кубка 
світу в Хохфільцені українські біатлоністки також поті-
шили вболівальників  блискучою перемогою. 

До  слова, під час церемонії нагородження наші біат-
лоністки вигукували «За Майдан!», демонструючи свою 
солідарність з подіями, які й зараз тривають у Києві.

Ще одне золото Україні виборола Валентина Семе-
ренко під час чемпіонату у французькому Ансі. До речі, 
ця медаль стала для Валентини першою індивідуаль-
ною перемогою в рамках Кубка світу.

На цих же змаганнях синьо-жовта збірна фінішува-
ла другою. 

А в рамках популярної Різдвяної гонки українській 
парі Андрію Дериземлі та Олені Підгрушній для золота 
не вистачило  зовсім трохи. Наші біатлоністи отримали 
срібні нагороди. 

Україна спортивна: миті гордості та надії

Українець Богдан Бондаренко став 
чемпіоном світу зі стрибків у висоту, 
завершивши змагання з результатом 
2 метра 41 сантиметр, 

Українка Ганна Різатдінова стала 
чемпіонкою світу з художньої гім-
настики у вправі з обручем, 
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УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15 Полiттеатр.
09.40,15.35 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.10,17.45,18.55,21.30 Дiловий свiт.
12.15 Шеф-кухар країни.
13.05 Хто в домi хазяїн?
13.30 Всеукраїнський фестиваль “Зорянi 

мости”.
14.35 Як це?
15.00 Дiловий свiт. Агросектор.
15.05 Вiкно до Америки.
16.30 Х/ф “Батальйони просять вог-

ню”, 1 с.
18.05 Агро-News.
18.20 Новини.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.20 Гранд-шоу М. Поплавського у Кремлi.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Концертна програма “Ханука”, ч. 1.
23.50 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
06.10,07.00,08.00,09.00,19.30,00.15 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Мелодрама “Асi”.
10.55 Комедiя “Дванадцять мiсяцiв”.
12.55 “Вечiрнiй квартал”.
14.55 Комедiя “З Новим роком, мами!”
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Х/ф “Шерлок. Етюд у рожевих то-

нах”. (2 категорiя).
22.15 Х/ф “Шерлок. Слiпий банкiр”.
00.30,04.35 Драма “Вiкiнги”. (3 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Х/ф “Операцiя “И” та iншi приго-

ди Шурика”.
11.10,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
12.00 “Новини”.
13.15 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.50 “Чекай на мене”.
18.00,03.30 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Неблакитний вогник 2014”.
23.10 “Новорiчний вогник 2014. Нiч вели-

ких очiкувань”.

ICTV
05.20 Свiтанок.
06.20 Т/с “Лiтєйний”.
08.05,09.15,13.00 Т/с “Морський патруль”.
08.45 Факти. Ранок.
12.45 Факти. День.

16.45 Т/с “Морський патруль 2”, 1 i 2 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Шеф 2”.
21.55 Х/ф “Острiв”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.15,16.00 “Все буде добре!”
08.05,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.45 “Зiркове життя. Я люблю тебе до 

слiз...”
10.40 Х/ф “Три плюс два”.
12.15 Х/ф “Хатня робiтниця”.
14.05 Х/ф “Дiамантова рука”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.25 “Танцюють всi! 6”.
23.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.

Íоâèé êаíаë
06.20,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.05,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Х/ф “Шпигун по сусiдству”.
11.00 Х/ф “Випадковий шпигун”.
12.50 Т/с “Щасливi разом”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.45 Т/с “Татусевi доньки”.
16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
17.55,19.05 Т/с “Воронiни”.
19.00,00.00 Репортер.
20.10 Ревiзор.
22.00 Х/ф “Новорiчний шлюб”.

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

4.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,23
.00,01.00 Час новин.

07.20 Час економiки.
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.
17.20 «Переможний голос віруючого» 
17.35,00.35 В кабiнетах.
18.35 Територiя закону.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.20 Час новин, 2 блок.
20.00,01.15,01.35,05.00,05.35 Час. Пiдсумки 

дня.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
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 “Кордон слiдчого Савельєва”, 

10 i 11 с.
11.15 Т/с “У рiчки два береги”.
15.20,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Сашка”.

19.20,03.45 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Кордон слiдчого Савельєва”, 

15 i 16 с.
22.00,03.15 Подiї дня.
23.20 Х/ф “Єлизавета: Золоте столiття”. 

Ê1
07.30 М/ф.
10.50 Х/ф “Снiжний день”.
12.20 Х/ф “Красунi в молоцi”.
14.00 “КВК-2013”.
16.10 “Вечiрнiй квартал”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
20.00 Т/с “Хто у домi господар”.
21.00 Х/ф “Володар стихiй”. (2 категорiя).
22.50 “Леся Здєся”.
23.15 Х/ф “Бiльше, нiж друг”. (2 категорiя).

ÍТÍ
05.30 Х/ф “Вiзит до Мiнотавра”.
08.00 “Агенти впливу”.
08.50 “Правда життя”. Риболовля дорож-

ча за все.
09.20 Х/ф “Невловима четвiрка”.
11.45 Т/с “Двоє зi скриньки”.
15.05 Т/с “Павутиння 7”.
19.00,21.40,02.35,04.55 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
22.00 Т/с “Призначений”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “Рей Донован”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.55 Єралаш.
09.45,21.05 Країна У.
10.50,00.35 Одна за всiх.
11.50 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
13.45,19.00 Моду народу.
15.45 Я права.
16.45 Королева балу.
17.45 Вiд пацанки до панянки.
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
06.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.00,12.40,14.30,16.30,17.40,19.30 

TBiNews.
11.30 Double Ять.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
12.30,14.45,19.50 Арт варта.
12.35,14.50,19.45 Базар_IТ.
13.00 Aрт City.
13.30,16.00,17.10,02.45 Особлива думка.
14.00 Автомандри.
17.00 Огляд блогiв.
19.00 Спорт.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Тоíiñ
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
08.30 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
09.00 Слiдами морських битв.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Бред Пiтт. Голiвудський красень.
12.45 “Будь у курсi!”
13.20 “Моднi iсторiї з Оксаною Новiцькою”.
14.00 Д/с “Сувора планета”.
14.35 “Щоденник для батькiв”.
15.00 “Кумири”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Психологiя поведiнки 

тварин”.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 “Алло, адвокат!”
18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний 

пульс”.
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Iгор Кру-

той, ч. 1.
20.00 Лiтаки II свiтової вiйни.
21.35 Любовнi трикутники.
22.45 “Новорiчне еспрессо”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,07.00,10.00,13.00,01.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
07.50 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Мала-

ховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.45 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.50 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi зi всiма”.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.50 “Хай говорять”.
20.40 Т/с “Шлюб за заповiтом. Танцi на 

вугiллi”.
22.50 Т/с “Моя друга половинка”.
23.50,01.05 “Двi зiрки”. Новорiчний випуск.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 О. Журбiн. Мелодiї на згадку.
09.05 “Найгучнiшi росiйськi сенсацiї: “Таєм-

ниця росiйського похмiлля”. “Товари-
ство вiдомих алкоголiкiв”.

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 “Прокурорська перевiрка”.
18.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Шеф 2”. “Хтось повинен помер-

ти”. “Вибiр полковника Максимова”.

21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 “The Best - Краще”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00 Х/ф “Петровка, 38”.
11.00 Т/с “За гарячими слiдами”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
20.00 “Нове Божевiльне вiдео”.
20.30 “Облом UA”.
21.00 “ДжеДАЇ”.
21.30 Х/ф “Вiйна драконiв”. (2 категорiя).
23.55 Х/ф “Секретнi матерiали. Хочу 

вiрити”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
07.30,13.35 Комедiя “Блондинка за ро-

гом”. (6+).
09.30,15.30 Комедiя “Дiвоча весна”.
13.05 “Плюс кiно”. (12+).
17.30,23.30 Комедiя “На кого Бог по-

шле”. (16+).
18.50,00.50 Драма “Свояки”. (12+).
19.30,01.30 Драма “Абориген”. (12+).
21.45,03.45 Драма “З життя начальника кар-

ного розшуку”. (12+).

ªâроñïорò
04.00,11.40,15.30,00.30 Тенiс. Вiдкритий 

чемпiонат Австралiї. День 1.
11.30,19.15,01.30 Тенiс. Гейм, сет i Матс. 

Журнал.
19.40,20.55 Ралi. Дакар. Журнал.
19.45 Футбол. Євроголи. Журнал.
20.00 Футбол. Церемноїя вручення Золо-

того м`яча.
21 . 00  Снукер .  Мас терс .  Лондон 

(Великобританiя). День 2.
23.55 Спорт i Ко. Журнал.
00.00 Ралi. Дакар. Етап 8.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,17.45 Новини.
07.15 “АПЛ. Клуби”. “Норвiч”.
07.30 Чемпiонат Iспанiї. “Еспаньол” - 

“Реал”.
09.20 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Дженоа”.
11.10 Чемпiонат Iспанiї. “Леванте” - “Ма-

лага”.
13.10 Чемпiонат Iталiї . “Торiно” - 

“Фiорентiна”.
14.55 Чемпiонат Англiї. “Ньюкасл” - “Ман. 

Сiтi”.
16.45 “Англiйський акцент”.
17.55 “Тисяча i один гол”.
18.55 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
19.55 Чемпiонат Iталiї. “Сампдорiя” - 

“Удiнезе”. Пряма трансляцiя.
21.55 Чемпiонат Англiї. “Астон Вiлла” - 

“Арсенал”. Пряма трансляцiя.
23.55 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “К`єво”.
01.40 Чемпiонат Iспанiї. “Вiльярреал” - 

“Реал Сосьєдад”.
03.25 Чемпiонат Iталiї. “Сампдорiя” - 

“Удiнезе”.
05.10 Чемпiонат Англiї. “Астон Вiлла” - 

“Арсенал”.

УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,15.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.25 Не вiр худому кухарю.
11.50 Д/ф “Марко Вовчок. Таємнича 

зiрка”.
12.25,18.55,21.30 Дiловий свiт.
12.35 Контрольна робота.
12.55 Т/с “Вiчний поклик”, 1 с.
14.05 Дiловий свiт. Агросектор.
14.20 Т/с “Вiчний поклик”, 2 с.
16.40 Х/ф “Батальйони просять вог-

ню”, 2 с.
18.00 Про головне.
18.20 Новини.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.20 Концертна програма “Честь маю за-

просити. 20 рокiв потому”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Концертна програма “Ханука”, ч. 2.
23.50 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.50,05.0

5 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 “Шiсть кадрiв”.
09.35,17.10 Мелодрама “Асi”.
11.30,12.35 Мелодрама “I батьки, i дiти”.
13.40 “Росiйськi сiмейнi драми”.
14.45,15.45 Мелодрама “Пончик Люся”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Х/ф “Шерлок. Велика гра”. (2 

категорiя).
22.15 Мюзикл “1+1 удома”.

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00 Но-

вини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 “Неблакитний вогник 2014”.
11.55,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
14.05 “Судовi справи”.
15.05 “Сiмейний суд”.
16.05 “Давай одружимося в Українi”.
17.05 Т/с “Земський лiкар. Повернення”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “I все-таки я люблю...”
23.35,04.45 Т/с “Жiнки на гранi”.

ICTV
06.55,16.55 Т/с “Лiтєйний”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Карадай”.
12.00,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.

13.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
15.05,20.05 Т/с “Шеф 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.55 Х/ф “Сфера”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.00,16.00 “Все буде добре!”
07.50,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.30 “Зiркове життя. Зiрковi байстрюки”.
10.30 Х/ф “Приборкувачка тигрiв”.
12.15 Х/ф “Залiзничний романс”.
14.15 Х/ф “Тариф на любов”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.25 “Танцюють всi! 6”.
23.55 Х/ф “Той самий Мюнхгаузен”.

Íоâèé êаíаë
06.15,07.00 Kids` Time.
06.20,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.05,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,23.52 Погода.
09.00,16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
10.05,15.45 Т/с “Татусевi доньки”.
11.05 Т/с “Щасливi разом”.
14.45 Т/с “Друзi”.
17.55,19.40 Т/с “Воронiни”.
19.00,23.50 Репортер.
19.05 Т/с “Супер Макс”.
21.50 Х/ф “Дозвольте тебе поцiлувати”.
23.55 Х/ф “Дозвольте тебе поцiлувати... 

знову”.

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.
17.20 «Переможний голос віруючого» 
17.35 Особливий погляд.
18.35 Дорогi депутати.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Агроконтроль.
23.25 Crime News.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00,03.45 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Кордон слiдчого Савельєва”, 

12-14 с.

12.10 Т/с “Анжелiка”, 1-3 с.
15.00,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,04.30 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Кордон слiдчого Савельєва”, 

17 i 18 с.
22.00,03.15 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”, 1 i 2 с. (2 категорiя).

Ê1
07.30 М/ф.
10.45 Х/ф “Красунi в молоцi”.
12.20 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий янгол”.
15.50 Х/ф “Прорвемося!”
17.15,20.00 Т/с “Хто у домi господар”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
21.50 “Велика рiзниця”.
22.50 “ВусоЛапоХвiст”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Вiзит до Мiнотавра”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Засуди мене”.
10.00 “До суду”.
11.50 Т/с “Детективи”.
12.50,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

12”.
14.50,17.00 Т/с “Зовнiшнє спостере-

ження”.
16.45,19.00,21.40,02.35,04.55 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Призначений”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “Рей Донован”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).
00.50 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”. 

ТÅТ
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.55 Єралаш.
09.40,21.05 Країна У.
10.45,00.35 Одна за всiх.
11.45 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
13.40,19.00 Моду народу.
15.40 Я права.
16.40 Королева балу.
17.40 Вiд пацанки до панянки.
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 Знак оклику з А. Шевченко.
11.00,12.40,14.30,16.30,17.40,19.10 

TBiNews.
11.30 Aрт City.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
12.30,14.45 Арт варта.
12.35,14.50,19.25 Базар_IТ.
13.00 Double Ять.
13.30,16.00,17.10,19.30,02.45 Особли-

ва думка.
14.00 Спорт.

17.00 Огляд блогiв.
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 Лiтаки II свiтової вiйни.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Любовнi трикутники.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.15 “Ронiн”.
14.00 “Новорiчне еспрессо”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Психологiя поведiнки 

тварин”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Iгор Кру-

той, ч. 2.
21.35 Тихi зорi Бориса Васильєва.
22.45 НЛО: факти i фальсифiкацiя.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,07.00,10.00,13.00,01.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
07.50 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.45 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.50,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40,23.55 “Наодинцi зi всiма”.
17.45,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.55 “Хай говорять”.
20.40 Т/с “Шлюб за заповiтом. Танцi на 

вугiллi”.
21.30 Нiчнi новини.
21.40 “Шлюб за заповiтом. Танцi на 

вугiллi”.
22.55 Т/с “Моя друга половинка”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Здрастуй,  Дiдусь Мороз!” 

Новорiчний концерт.
10.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”. 

“Бандитки з вулицi Ленiна”.
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 “Прокурорська перевiрка”.
18.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Шеф 2”. “Рапорт”. “Отрута”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Людина нiзвiдки”, 1 i 2 с.
23.35 Рятувальники.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00 Х/ф “Битва за Москву. Агресiя”, 

ч. 1.
11.00 Х/ф “Петровка, 38”.
13.00 “Сироватка правди”.
14.00 “Золото безоднi”.
15.00 “Видатнi авiаконструктори”.
16.00 “Снайперська зброя”.
17.00 Х/ф “Наказ: вогонь не вiдкривати”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
20.00 “Нове Божевiльне вiдео”.
20.30 “Облом UA”.
21.00 “ДжеДАЇ”.
21.30 Х/ф “З Парижа з любов`ю”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Комедiя “На кого Бог по-

шле”. (16+).
06.50,12.50 Драма “Свояки”. (12+).
07.30,13.30 Драма “Абориген”. (12+).
09.45,15.45 Драма “З життя начальника 

карного розшуку”. (12+).
17.30,23.30 Драма “Чоловiча розмова”. 

(12+).
19.05 “Плюс кiно”. (12+).
19.35,01.30 Кiноповiсть “Людина з iншого 

боку”. (12+).
21.30,03.30 Комедiя “Солдат Iван Бровкiн”. 

(6+).

ªâроñïорò
04.00,11.40,15.30,00.45 Тенiс. Вiдкритий 

чемпiонат Австралiї. День 2.
11.30,19.45,01.30 Тенiс. Гейм, сет i Матс. 

Журнал.
18.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Флахау 

(Австрiя). Слалом. Жiнки. 1 спуск.
19.40,21.40 Ралi. Дакар. Журнал.
20.15,21.00,22.30 Снукер. Мастерс. Лондон 

(Великобританiя). День 3.
21.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Флахау 

(Австрiя). Слалом. Жiнки. 2 спуск.
00.00 Ралi. Дакар. Етап 9.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.10,13.10,17.00 “Тисяча i один гол”.
08.10,14.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
09.10,04.10 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - 

“К`єво”.
10.55 Чемпiонат Iспанiї. “Вiльярреал” - 

“Реал Сосьєдад”.
12.45,20.15 “АПЛ. Клуби”. “Норвiч”.
15.10,00.30 Чемпiонат Iталiї. “Сампдорiя” 

- “Удiнезе”.
18.15,06.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
19.15 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
20.35 Чемпiонат Англiї. “Астон Вiлла” - 

“Арсенал”.
22.25 Кубок Iспанiї. 1/8 фiналу. “Атлетiко” 

- “Валенсiя”. Матч у вiдповiдь. Пря-
ма трансляцiя.

02.20 Кубок Iспанiї. 1/8 фiналу. “Атлетiко” 
- “Валенсiя”. Матч у вiдповiдь.

Поíåдіëоê

Âіâòороê

13 січня

14 січня
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УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Книга.ua.
10.00 Пряме включення з Кабiнету мiнiстрiв 

України.
10.25,15.40 Т/с “Таємниця старого мосту”.
11.25 Крок до зiрок.
12.15,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Свiтло.
12.45 Т/с “Вiчний поклик”, 3 с.
14.25 Дiловий свiт. Агросектор.
14.30 Т/с “Вiчний поклик”, 4 с.
16.40 Х/ф “Батальйони просять вог-

ню”, 3 с.
18.00 Про головне.
18.20 Новини.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.15 Концертна програма “Честь маю за-

просити. 20 рокiв потому”.
20.50 Мегалот.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Бенефiс композитора Нiколо, ч. 1.
23.50 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.30 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 “Шiсть кадрiв”.
09.35,17.10 Мелодрама “Асi”.
11.30,12.35 Мелодрама “I батьки, i дiти”.
13.40 “Росiйськi сiмейнi драми”.
14.45,15.45 Мелодрама “Пончик Люся”.
16.45,05.00 “ТСН. Особливе”.
20.15 Х/ф “Шерлок 2. Скандал у 

Белгравiї”. (2 категорiя).
22.20 Бойовик “Лицар дня”. (2 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00 Но-

вини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “I все-таки я люблю...”
11.10,12.20,04.05 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л. Каневським”.
13.15 “Судовi справи”.
15.05 “Сiмейний суд”.
16.05 “Давай одружимося в Українi”.
17.05 Т/с “Земський лiкар. Повернення”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
23.25,04.45 Т/с “Жiнки на гранi”.

ICTV
06.55,16.55 Т/с “Лiтєйний”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Карадай”.
12.00,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.

15.10,20.05 Т/с “Шеф 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.55 Х/ф “Назад у майбутнє”.

ÑТБ
06.15,16.00 “Все буде добре!”
08.05,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
09.45 “Зiркове життя. Обдурити зiрку”.
10.40 Х/ф “Медовий мiсяць”.
12.20 Х/ф “Знак iстинного шляху”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.25 “Танцюють всi! 6”.
23.45 Х/ф “Валентин i Валентина”.

Íоâèé êаíаë
06.15,07.00 Kids` Time.
06.20,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.05,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,00.02 Погода.
09.00,16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
10.05,15.50 Т/с “Татусевi доньки”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
14.50 Т/с “Друзi”.
17.55,19.40 Т/с “Воронiни”.
19.00,00.05 Репортер.
19.05 Т/с “Супер Макс”.
21.50 Х/ф “Дозвольте тебе поцiлувати... 

знову”.

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.
17.20 «Переможний голос віруючого» 
17.35 Арсенал.
18.35 Агроконтроль.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Акцент.
22.40 Хронiка дня.
23.25 Crime News.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00,04.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Кордон слiдчого Савельєва”, 

15-17 с.
12.10 Т/с “Анжелiка”, 4-6 с.
15.00,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,04.45 “Говорить Україна”.

20.00 Т/с “Кордон слiдчого Савельєва”, 
19 i 20 с.

22.00,03.30 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”, 3 i 4 с. (2 категорiя).

Ê1
07.30 М/ф.
10.45 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий янгол”.
15.45 Х/ф “Зоряна траса”.
17.15,20.00 Т/с “Хто у домi господар”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
21.50 “Велика рiзниця”.
22.50 “ВусоЛапоХвiст”.

ÍТÍ
07.05 Х/ф “Увага! Всiм постам...”
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Засуди мене”.
10.00 “До суду”.
11.50 Т/с “Детективи”.
12.50,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

12”.
14.50,17.00 Т/с “Зовнiшнє спостере-

ження”.
16.45,19.00,21.40,02.30,04.20 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Призначений”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “Рей Донован”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.55 Єралаш.
09.35,21.05 Країна У.
10.40,00.35 Одна за всiх.
11.40 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
13.35,19.00 Моду народу.
15.35 Я права.
16.35 Королева балу.
17.35 Вiд пацанки до панянки.
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.
10.00,04.30 Музика для дорослих.
11.00,12.40,14.30,16.30,17.40,19.10 

TBiNews.
11.30 Приватнi новини.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
12.30,14.45 Арт варта.
12.35,14.50,19.25 Базар_IТ.
13.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
13.30,16.00,17.10,19.30,02.45 Особли-

ва думка.
14.00 ЖИВЯком.
17.00 Огляд блогiв.
22.00,02.00 Homo sapiens.

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

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Лiтаки II свiтової вiйни.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Тихi зорi Бориса Васильєва.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.35 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 НЛО: факти i фальсифiкацiя.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Психологiя поведiнки 

тварин”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Д. Гордона. Рената Лит-

винова, ч. 1.
21.35 Григорiй Распутiн, 1 с.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,07.00,10.00,13.00,01.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
07.50 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.45 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.50,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40,23.55 “Наодинцi зi всiма”.
17.45,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.55 “Хай говорять”.
20.40 Т/с “Шлюб за заповiтом. Танцi на 

вугiллi”.
21.30 Нiчнi новини.
21.40 “Шлюб за заповiтом. Танцi на 

вугiллi”.
23.00 Т/с “Моя друга половинка”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Кулiнарний двобiй”.
09.25 Росiйська начинка.
09.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”. 

“Японський городовий”.
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 “Прокурорська перевiрка”.
18.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Шеф 2”. “Арешт”. “Вирок”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Людина нiзвiдки”, 3 i 4 с.
23.35 Т/с “Брат за брата 2”, 1 i 2 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00 Х/ф “Битва за Москву. Агресiя”, 

ч. 2.
11.00 Х/ф “Наказ: вогонь не вiдкривати”.
13.00 “Мiсячнi люди”.
14.00 “Таємниця мертвих дроздiв”.
15.00 “Видатнi авiаконструктори”.
16.00 “Винищувач I-16”.
17.00 Х/ф “Наказ: перейти кордон”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
20.00 “Нове Божевiльне вiдео”.
20.30 “Облом UA”.
21.00 “ДжеДАЇ”.
21.30 Х/ф “Горець”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Драма “Чоловiча розмова”. 

(12+).
07.05 “Плюс кiно”. (12+).
07.35,13.30 Кiноповiсть “Людина з iншого 

боку”. (12+).
09.30,15.30 Комедiя “Солдат Iван Бровкiн”. 

(6+).
17.30,23.30 Мелодрама “Дамське тан-

го”. (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Мандрiвник”. (12+).
21.30,03.30 Комедiя “Iван Бровкiн на 

цiлинi”.

ªâроñïорò
04.00,11.40,15.45,00.30 Тенiс. Вiдкритий 

чемпiонат Австралiї. День 3.
11.30,20.00,01.30 Тенiс. Гейм, сет i Матс. 

Журнал.
15.30 GTA. Наступний рiвень. Автоспор-

тивний журнал.
15.40 Спорт i Ко. Журнал.
20.25,22.30 Ралi. Дакар. Журнал.
20.30,21.00,22.35 Снукер. Мастерс. Лондон 

(Великобританiя). День 4.
00.00 Ралi. Дакар. Етап 10.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 “АПЛ. Клуби”. “Стоук Сiтi”.
07.30,13.15 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
08.30,14.15,20.05 Кубок Iспанiї. 1/8 

фiналу. “Атлетiко” - “Валенсiя”. 
Матч у вiдповiдь.

10.15 Чемпiонат Англiї. “Халл Сiтi” - 
“Челсi”.

12.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
16.05 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” - 

“Крiстал Пелас”.
18.15 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - 

“Альмерiя”.
21.55 “Futbol Mundial”.
22.25 Кубок Iспанiї. 1/8 фiналу. “Осасу-

на” - “Реал”. Матч у вiдповiдь. Пря-
ма трансляцiя.

00.25 “Тисяча i один гол”.
01.25 Чемпiонат Iталiї. “Лiворно” - “Пар-

ма”.
03.15 Чемпiонат Англiї. “Евертон” - 

“Норвiч”.
05.05 Кубок Iспанiї. 1/8 фiналу. “Осасу-

на” - “Реал”. Матч у вiдповiдь.

УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35,14.45 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.30,18.55,21.30 Дiловий свiт.
12.35 Українська пiсня.
13.25 Т/с “Вiчний поклик”, 5 с.
14.40 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Х/ф “Батальйони просять вог-

ню”, 4 с.
17.00 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт (жiнки).
18.20 Новини.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.20 Концертна програма “Честь маю за-

просити. 20 рокiв потому”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 “Надвечiр`я”.
22.30 Музичнi привiтання.
23.50 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.20 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 “Шiсть кадрiв”.
09.35,17.10 Мелодрама “Асi”.
11.30,12.35 Мелодрама “I батьки, i дiти”.
13.40 “Росiйськi сiмейнi драми”.
14.45,15.45 Мелодрама “Пончик Люся”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Х/ф “Шерлок 2. Собаки Баскервiля”. 

(2 категорiя).
22.20 Бойовик “Ефект колiбрi”. (2 

категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00 Но-

вини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “I все-таки я люблю...”
11.10,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.15 “Судовi справи”.
15.05 “Сiмейний суд”.
16.05 “Давай одружимося в Українi”.
17.05 Т/с “Земський лiкар. Повернення”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
23.25,04.45 Т/с “Жiнки на гранi”.

ICTV
06.55,16.55 Т/с “Лiтєйний”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Карадай”.
12.00,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
15.00,20.05 Т/с “Шеф 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.55 Х/ф “Назад у майбутнє 2”.
23.50 Х/ф “Дельта Форс. Зниклий па-

труль”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.10,16.00 “Все буде добре!”
08.00,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.40 “Зiркове життя. Багатодiтнi сiм`ї”.
10.40 Х/ф “Пiрати ХХ столiття”.
12.10 Х/ф “Спадкоємиця”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.25 “Танцюють всi! 6”.
23.50 Х/ф “На вас чекає громадянка Ни-

канорова”.

Íоâèé êаíаë
06.15,07.00 Kids` Time.
06.20,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.05,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,00.00 Погода.
09.00,16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
10.05,15.45 Т/с “Татусевi доньки”.
11.05 Т/с “Щасливi разом”.
14.45 Т/с “Друзi”.
17.55,19.40 Т/с “Воронiни”.
19.00,23.55 Репортер.
19.05 Т/с “Супер Макс”.
21.50 Х/ф “Наказано одружити”.

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.
17.20 «Переможний голос віруючого» 
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.
08.00,03.40 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Кордон слiдчого Савельєва”, 

18-20 с.
12.10 Т/с “Анжелiка”, 7-9 с.
15.00,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,04.25 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Кордон слiдчого Савельєва”, 

21 i 22 с.
22.00,03.10 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”, 5 i 6 с. (2 категорiя).

Ê1
07.30 М/ф.
10.45 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий янгол”.
15.45 Х/ф “Рецепт перемоги Еддi”.
17.15,20.00 Т/с “Хто у домi господар”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
21.50 “Велика рiзниця”.
22.50 “ВусоЛапоХвiст”.

ÍТÍ
05.20,14.50,17.00 Т/с “Зовнiшнє спосте-

реження”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Засуди мене”.
10.00 “До суду”.
11.50 Т/с “Детективи”.
12.50,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

12”.
16.45,19.00,21.40,02.30,04.15 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Призначений”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “Рей Донован”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).
00.50 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”. 

(2 категорiя).

ТÅТ
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.55 Єралаш.
09.45,21.05 Країна У.
10.50,00.35 Одна за всiх.
11.50 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
13.45,19.00 Моду народу.
15.45 Я права.
16.45 Королева балу.
17.45 Вiд пацанки до панянки.
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 Homo sapiens.
11.00,12.40,14.30,16.30,17.40,19.10 

TBiNews.
11.30 ЖИВЯком.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
12.30,14.45 Арт варта.
12.35,14.50,19.25 Базар_IТ.
13.00 Приватнi новини.
13.30,16.00,17.10,19.30,02.45 Особли-

ва думка.
14.00 Double Ять.
17.00 Огляд блогiв.
22.00,02.00 Стоп-кадр.
01.00,03.15 Музичний автомат.

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

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

07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Лiтаки II свiтової вiйни.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Григорiй Распутiн, 1 с.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.20 “Щоденник для батькiв”.
14.00,22.45 НЛО: факти i фальсифiкацiя.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Психологiя поведiнки 

тварин”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Рената Лит-

винова, ч. 2.
21.35 Григорiй Распутiн, 2 с.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,07.00,10.00,13.00,01.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
07.50 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.45 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.50,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40,23.55 “Наодинцi зi всiма”.
17.45,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.55 “Хай говорять”.
20.40 Т/с “Шлюб за заповiтом. Танцi на 

вугiллi”.
21.30 Нiчнi новини.
21.40 “Шлюб за заповiтом. Танцi на 

вугiллi”.
22.55 Т/с “Моя друга половинка”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Дачна вiдповiдь.
09.25 “Медичнi таємницi”.
10.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”. 

“Згубне мiсце”.
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 “Прокурорська перевiрка”.
18.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Шеф 2”. “Друзi”. “Вороги”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Людина нiзвiдки”, 5 i 6 с.
23.35 Т/с “Брат за брата 2”, 3 i 4 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00 Х/ф “Битва за Москву. Тайфун”, ч. 1.
11.00 Х/ф “Наказ: перейти кордон”.
13.00 “НЛО над Сталiнградом”.

14.00 “Коли земля скрикне”.
15.00 “Видатнi авiаконструктори”.
16.00 “Бронепоїзд”.
17.00 Х/ф “Наказано: узяти живим”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
20.00 “Нове Божевiльне вiдео”.
20.30 “Облом UA”.
21.00 “ДжеДАЇ”.
21.30 Х/ф “Бельфегор. Привид Лувру”. 

(2 категорiя).
23.55 Х/ф “Горець”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Мелодрама “Дамське тан-

го”. (12+).
07.30,13.35 Х/ф “Мандрiвник”. (12+).
09.30,15.30 Комедiя “Iван Бровкiн на 

цiлинi”.
13.05 “Плюс кiно”. (12+).
17.30,23.30 Мелодрама “Двоє у новому 

домi”. (6+).
19.30,01.30 Х/ф “Офiцери”. (12+).
21.30,03.30 Мелодрама “Чужа рiдня”. (6+).

ªâроñïорò
04.00,11.40,16.45,00.30 Тенiс. Вiдкритий 

чемпiонат Австралiї. День 4.
11.30,20.15,01.30 Тенiс. Гейм, сет i Матс. 

Журнал.
15.30 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц 

(Iталiя). Спринт. Жiнки.
17.45 Стрибки на лижах. Кубок свiту. Вiсла 

(Польща). HS-134. Квалiфiкацiя.
18.15 Стрибки на лижах. Кубок свiту. Вiсла 

(Польща). HS-134.
20.40,22.30 Ралi. Дакар. Журнал.
20.45,21.00,22.35 Снукер. Мастерс. Лон-

дон (Великобританiя). 1/4 фiналу.
00.00 Ралi. Дакар. Етап 11.

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

- “Суонсi”.
09.05 Чемпiонат Iталiї . “Торiно” - 

“Фiорентiна”.
10.55,18.15 Кубок Iспанiї. 1/8 фiналу. 

“Осасуна” - “Реал”. Матч у вiдповiдь.
12.45 “АПЛ. Клуби”. “Стоук Сiтi”.
13.15 “Bundesliga Special”. Iкони: Бiксант 

Лiзаразю, Кевiн Кiган, Тонi Йєбоа.
13.45 Чемпiонат Iталiї. “Сассуоло” - 

“Мiлан”.
15.35 Чемпiонат Iспанiї. “Леванте” - “Ма-

лага”.
17.30,00.55 “Свiт англiйської Прем`єр-

лiги”.
20.05 Чемпiонат Англiї. “Ньюкасл” - “Ман. 

Сiтi”.
21.55 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
22.55 Кубок Iспанiї. 1/8 фiналу. “Хета-

фе” - “Барселона”. Матч у вiдповiдь. 
Пряма трансляцiя.

01.25 Чемпiонат Iталiї. “Болонья” - “Лацiо”.
03.15 Чемпiонат Iталiї. “Верона” - “Наполi”.
05.05 Кубок Iспанiї. 1/8 фiналу. “Хета-

фе” - “Барселона”. Матч у вiдповiдь.

Ñåрåда

Чåòâåр

15 січня

16 січня
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УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35,15.15 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.30,18.55,21.30 Дiловий свiт.
12.35 “Вiра. Надiя. Любов”.
13.35 Рояль в кущах.
14.10 Дорослi iгри.
15.00 Дiловий свiт. Агросектор.
16.15 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт 

(чоловiки).
17.30,19.20 Концертна програма “Украї-

на колядує”.
18.20 Новини.
18.35 Фiнансова перспектива.
20.15 Бенефiс композитора Нiколо, ч. 2.
21.40 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.45 Вiд першої особи.
00.10 Х/ф “Чарiвна сила”.

Êаíаë “1+1”
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 “Шiсть кадрiв”.
09.35,17.10 Мелодрама “Асi”.
11.30,12.35 Мелодрама “I батьки, i дiти”.
13.40 “Росiйськi сiмейнi драми”.
14.45,15.45 Мелодрама “Пончик Люся”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
22.00 Комедiя “Чорний лицар”.
00.00,04.30 Драма “Вiкiнги”. (3 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00 Но-

вини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “I все-таки я люблю...”
11.10,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.15 “Судовi справи”.
15.05 “Сiмейний суд”.
16.05 “Давай одружимося в Українi”.
17.05 Т/с “Земський лiкар. Повернення”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Ти заплатиш за все”, 1-4 с.
00.20,04.15 Т/с “Жiнки на гранi”.
01.15 Т/с “Своя правда”.

ICTV
06.55,16.55 Т/с “Лiтєйний”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Карадай”.
12.00,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
15.05,20.05 Т/с “Шеф 2”.
18.45 Факти. Вечiр.

21.55 Х/ф “Назад у майбутнє 3”.
00.00 Х/ф “Ларго Вiнч 2. Змова в Бiрмi”. 

(2 категорiя).
02.05 Т/с “Тринадцятий”.

ÑТБ
05.50 “Чужi помилки. З мене досить!”
06.30,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
08.00 Х/ф “Подарунок долi”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.25 “Танцюють всi! 6”.
00.00 Х/ф “Екiпаж”.
02.24 Х/ф “Пiрати ХХ столiття”.

Íоâèé êаíаë
05.10,06.10 Teen Time.
05.15 Пекельне побачення.
06.15,07.00 Kids` Time.
06.20,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.05,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,23.50 Погода.
09.00,16.50 Т/с “Не родись вродлива”.
10.00,15.45 Т/с “Татусевi доньки”.
11.05 Т/с “Щасливi разом”.
14.45 Т/с “Друзi”.
17.55,19.40 Т/с “Воронiни”.
19.00,23.45 Репортер.
19.05 Т/с “Супер Макс”.
21.45 Х/ф “Хоттабич”. (2 категорiя).
23.55 Х/ф “Служителi закону”. (2 

категорiя).
02.00 Т/с “Пан Ам”.

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.
17.20 «Переможний голос віруючого» 
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.
00.35 Тема/Хронiка тижня.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00,03.50 Т/с “Подружжя”.
09.10,14.45,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Кордон слiдчого Савельєва”, 

21 i 22 с.

12.00 Т/с “Анжелiка”.
19.20,04.35 “Говорить Україна”.
21.00 Iсторiя кримiналiстики.
22.00,03.20 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”, 7 i 8 с. (2 категорiя).
01.30 Х/ф “Iдентифiкацiя Борна”.

Ê1
07.30 М/ф.
10.45 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий янгол”.
15.45 Х/ф “Пес-чемпiон”.
17.15 Т/с “Хто у домi господар”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
20.00 “КВК-2013”.
22.20 “Розсмiши комiка”.
23.15 “ВусоЛапоХвiст”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
05.20,14.50,17.00 Т/с “Зовнiшнє спосте-

реження”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 2”.
12.40 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
16.45 Свiдок.
19.00,02.35 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Той, хто гасить свiтло”.
21.20 Х/ф “Знайти вбивцю”.
23.10 Х/ф “Смертоносний воїн”. (3 

категорiя).
01.00 Т/с “Слiдство веде Да Вiнчi”.

ТÅТ
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.55 Єралаш.
09.35 Країна У.
10.40,00.35 Одна за всiх.
11.40 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
13.35 Моду народу.
15.35 Я права.
16.35 Королева балу.
17.35 Вiд пацанки до панянки.
19.00 Iкона стилю.
20.15 Х/ф “Диявол носить Прада”.
22.40 Смiшнiше, нiж кролики.
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
01.25 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

ТÂi
06.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
07.00 Ранковi курасани. Краще!
10.00,00.00 Третiй дзвiнок.
11.00,12.40,14.30,16.30,17.40,19.30 

TBiNews.
11.30 Автомандри.
12.00,15.00,18.00,21.00 Сьогоднi.
12.30,14.45,19.50 Арт варта.
12.35,14.50,19.45 Базар_IТ.
13.00 ЖИВЯком.
13.30,16.00,17.10,02.45 Особлива думка.
14.00 Приватнi новини.

17.00 Огляд блогiв.
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 Лiтаки II свiтової вiйни.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Григорiй Распутiн, 2 с.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
13.30 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 НЛО: факти i фальсифiкацiя.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Дикi зiрки.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Д. Гордона. Рената Лит-

винова, ч. 3.
21.35 Iгор Тальков. Повержений у бою.
00.30 “Вихiдний, пiсля пiвночi”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,07.00,10.00,13.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
07.50 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.45 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.50 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Чекай на мене”.
17.45 “Людина i закон”.
19.00 “Час”.
19.30 “Поле чудес”.
20.40 Т/с “Шлюб за заповiтом. Танцi на 

вугiллi”.
21.50 Новий рiк на Першому.
00.05 Х/ф “Раба кохання”.
01.55 Комедiя “Великий атракцiон”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Квартирне питання.
09.25 Рятувальники.
09.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”. 

“Кримiнальнi коханцi”.
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”.
18.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Х/ф “Клушi”.
21.30 Т/с “Людина нiзвiдки”, 7 i 8 с.
23.20 Т/с “Брат за брата 2”, 5 i 6 с.
01.15 Х/ф “Антиснайпер. Новий рiвень”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Т/с “Слiдаки”.
09.00 Х/ф “Битва за Москву. Тайфун”, 

ч. 2.
11.00 Х/ф “Наказано: узяти живим”.
13.00 “Нове Божевiльне вiдео”.
15.30 “Облом UA”.
17.00 Х/ф “Армiя одинака”.
19.00 Х/ф “Копальнi царя Соломона”.
23.00 Х/ф “Бельфегор. Привид Лувру”. 

(2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Мелодрама “Двоє у новому 

домi”. (6+).
07.30,13.30 Х/ф “Офiцери”. (12+).
09.30,15.30 Мелодрама “Чужа рiдня”. (6+).
17.30,23.30 Комедiя “Одружений холос-

тяк”.
19.05 “Плюс кiно”. (12+).
19.35,01.30 Х/ф “Розпочати лiквiдацiю”. 

(12+).
21.50,03.45 Комедiя “Прохiндiада, або Бiг 

на мiсцi”. (12+).

ªâроñïорò
04.00,11.40,18.00,00.30 Тенiс. Вiдкритий 

чемпiонат Австралiї. День 5.
11.30,20.30,01.30 Тенiс. Гейм, сет i Матс. 

Журнал.
15.30 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц 

(Iталiя). Спринт. Чоловiки.
17.00 Стрибки на лижах. Кубок свiту. Зако-

пане (Польща). HS-134. Квалiфiкацiя.
20.55 Ралi. Дакар. Журнал.
21 . 00  Снукер .  Мас терс .  Лондон 

(Великобританiя). 1/2 фiналу.
00.00 Ралi. Дакар. Етап 12.

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

“Лiверпуль”.
09.10 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Дженоа”.
11.05,19.40 Кубок Iспанiї. 1/8 фiналу. 

“Хетафе” - “Барселона”. Матч у 
вiдповiдь.

13.15 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
13.45 Чемпiонат Iталiї. “Кальярi” - “Ювен-

тус”.
15.35 Чемпiонат Англiї. “Астон Вiлла” - 

“Арсенал”.
17.30 “Futbol Mundial”.
18.10 “Bundesliga Special”. Тренувальнi 

збори.
18.40 Чемпiонат Iталiї. Preview.
19.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
21.25 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.55 Чемпiонат Iспанiї. “Малага” - 

“Валенсiя”. Пряма трансляцiя.
23.55 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “К`єво”.
01.40 Чемпiонат Iспанiї. “Малага” - 

“Валенсiя”.
03.25 Чемпiонат Iталiї. “Сампдорiя” - 

“Удiнезе”.
05.10 Кубок Iспанiї. 1/8 фiналу. “Осасу-

на” - “Реал”. Матч у вiдповiдь.

УТ-1
08.30 Панянка та кулiнар.
09.10 Армiя.
09.20 Православний вiсник.
09.45 Моменти життя.
10.50 Театральнi сезони.
11.45 Музичнi привiтання.
12.40 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування 

(жiнки).
13.30 В гостях у Д. Гордона.
14.30 Український акцент.
14.50 Золотий гусак.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування 

(чоловiки).
16.15 “Рiздвяний вертеп”. В гостях у I. 

Поповича.
18.45 Концертна програма А. Демиден-

ка, ч. 1.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
23.10 Х/ф “Здрастуй i прощай”.

Êаíаë “1+1”
07.00 “Хто там?”
08.00,03.35 Комедiя “Щасти, Чарлi. 

Кiнощоденник подорожi”.
09.55 М/ф “Енгрi бердс”.
10.00,19.30 “ТСН”.
11.00 “Свiтське життя”.
12.10,04.55 “Мiняю жiнку 8”.
13.40,02.15 Комедiя “Бiлявка за рогом”.
15.30 М/ф “Маша i ведмiдь”.
16.30 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
20.00 “Новорiчний Вечiрнiй квартал 2013”.

Iíòåр
08.15 “Школа доктора Комаровського”.
08.55,01.55 Х/ф “Так буває”.
10.50 Т/с “Ти заплатиш за все”, 1-4 с.
14.25,04.25 Концерт “Мiжнародний фести-

валь гумору “Юрмала”.
16.15 Х/ф “Реальний тато”.
18.05 Т/с “Людмила”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Людмила”, 3 i 4 с.
22.20 Т/с “Врятувати чоловiка”.

ICTV
06.40 Замоченi.
07.45 Легкi грошi.
08.10 Розiграш.
08.35 Зiрка YouTube.
09.45 Дача.
10.20 Так$i.
10.45 Т/с “Морський патруль 2”, 3-10 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
19.50 Т/с “Морський патруль 2”.
21.55 Х/ф “Мерехтливий”.
23.40 Х/ф “Сiрi”. (2 категорiя).

ÑТБ
05.05 Х/ф “Айболить-66”.
06.35 “Караоке на Майданi”.
07.30 “Їмо вдома”.
08.30,10.05 “Танцюють всi! 6”.
09.00 “Все буде смачно!”
16.10 Х/ф “Iван Васильович змiнює 

професiю”.
18.00 Х/ф “Вийшов їжачок з туману”.
22.00 Х/ф “Осiннiй вальс”. (2 категорiя).

Íоâèé êаíаë
06.50 Т/с “Джоуї”.
08.00 М`ясорУПка 1.
08.55 Нереальна iсторiя.
10.00 Уральськi пельменi.
11.05 Файна Юкрайна.
13.00 Т/с “Воронiни”.
18.00 М/ф “Геркулес”.
19.50 Х/ф “Хеллбой: Герой iз пекла”.
22.20 Х/ф “Червона планета”. (2 

категорiя).

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

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,19.00 Подiї.
07.10,08.10 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Один за сто годин.
11.00 Т/с “Дитина навпiл”, 1-4 с.
14.45 Т/с “Дитина навпiл”, 5-7 с.
17.10,19.20 Т/с “Сила вiри”.
21.30 Х/ф “З чистого листа”.
23.40 Х/ф “Кровнi узи”.

Ê1
07.30,10.10 М/ф.
09.00 М/с “Казки Ганса Хрiстiана Ан-

дерсена”.

11.10 М/ф “Барбi i чари Пегаса”.
12.30 Х/ф “Читай i ридай”.
14.10 Х/ф “Пес-чемпiон”.
15.45 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
17.30 Т/с “Моя прекрасна няня”.
18.50 “Велика рiзниця”.
19.50 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).

ÍТÍ
08.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 2”.
11.30 “Речовий доказ”. Таємниця 

злодiйської пiдбори.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
14.00 “Правда життя. Професiя музикант”.
14.30 “Братан-Ботан”.
15.00 Х/ф “Сурогатна мати”.
17.10 Х/ф “Знайти вбивцю”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 10”.
23.00 Т/с “Висяки”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.
08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.40 М/с “Бiлка та Стрiлка. Пустотли-

ва сiмейка”.
10.45 М/ф “Незнайка та Баррабасс”.
12.30 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
15.25,01.05 Х/ф “Потанцюймо”.
17.35 Х/ф “Диявол носить Прада”.
20.00 Т/с “Два батька i два сина”.
21.00 6 кадрiв.
22.00 РайЦентр.
23.00 Х/ф “Планета страху”. (3 категорiя).

ТÂi
06.00,21.00 Сьогоднi про головне.
07.00,01.00,03.30 Музичний автомат.
07.30,17.00 Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки.
08.30,10.30 TBiNews.
09.00,16.00 Неймовiрно, чи не так?
10.00 Спорт.
11.00 Дев`ять мiсяцiв.
12.00 Стоп-кадр.
13.00,02.45 Homo sapiens.
14.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
14.30 Автомандри.
15.00,22.00 Країна Боксерiв.
18.00 Double Ять.
18.30 Приватнi новини.
19.00 Х/ф “Велике алiбi”. (2 категорiя).
23.00 Х/ф “Приховане”. (2 категорiя).

Тоíiñ
07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Лiтаки II свiтової вiйни.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Серед шулiк”.
13.35 За сiм морiв.

14.00 НЛО: факти i фальсифiкацiя.
15.15 Д/с “Сувора планета”.
15.45,00.00 “Мелодiя двох сердець”, ч. 1.
16.50,05.25 “Ронiн”.
17.35 “Алло, адвокат!”
18.15,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,05.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
19.00 Слiдами морських битв.
20.00 Бойовi слони.
21.00 Х/ф “Iоанна - жiнка на папському 

престолi”. (2 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,10.00 Новини.
04.10 Х/ф “Люди на мосту”.
06.00 “Грай, гармонь улюблена!”
06.40 “Смiшарики. Новi пригоди”.
06.50 “Розумницi i розумники”.
07.40 “Слово пастиря”.
08.15 “Смак”.
08.55 “Василь Лановой. “Честь маю!”
10.15 “Iдеальний ремонт”.
11.15 “Єралаш”.
11.40 “Льодовиковий перiод”.
14.50 “Євгенiй Плющенко. Життя продо-

вжується”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.15 “Вгадай мелодiю”.
17.05 Комедiя “Кавказька полонянка, або 

Новi пригоди Шурика”.
19.00 “Час”.
19.20 “Хвилина слави. Дорога на Олiмп!”
21.10 “Сьогоднi увечерi”.
23.00 Комедiя “Приватний детектив, або 

Операцiя “Кооперацiя”.
00.50 Х/ф “Час бажань”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00 Сьогоднi.
06.20 Огляд.
06.55 Головна дорога.
07.25 “Готуємо з Олексiєм Зимiним”.
08.25 Росiйська начинка.
08.55 “Кулiнарний двобiй”.
09.55 Квартирне питання.
11.25 О. Журбiн. Мелодiї на згадку.
12.05 Рятувальники.
12.25 Т/с “Адвокат”. “Материнське сер-

це”. “Молодшi стануть старшими”. 
“День книголюба”.

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

меньовим.
17.50 “Новi росiяни сенсацiї. Примадонна з 

немовлятами. Повна версiя”, ч. 1 i 2.
19.45 Ти не повiриш!
20.40 “Життя як пiсня: Тетяна Буланова”.
21.45 Т/с “Iржа”. “Комiтет”.
23.40 “Королева прайма”.
01.10 Х/ф “Антиснайпер. Пострiл iз ми-

нулого”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Х/ф “Постарайся залишитися жи-

вим”.
09.00 Х/ф “Непереможний”.
10.45 Т/с “За гарячими слiдами”.

19.00 Х/ф “Антиснайпер”. (2 категорiя).
21.00 “Королi рингу”. Всесвiтня серiя 

боксу (WSB). USA Knochouts - 
Українськi Отамани.

00.00 “Королi рингу”.
01.00 Х/ф “Липучка”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Комедiя “Одружений холос-

тяк”.
07.30,13.30 Х/ф “Розпочати лiквiдацiю”. 

(12+).
09.45,15.45 Комедiя “Прохiндiада, або Бiг 

на мiсцi”. (12+).
17.30,23.30 Муз. фiльм “Руанська дiва на 

прiзвисько Пампушка”. (16+).
19.30,01.30 Драма “Дивнi чоловiки Семе-

нової Катерини”. (16+).
22.00,04.00 Мелодрама “З тих пiр, як ми 

разом”. (12+).

ªâроñïорò
11.30,20.00,01.30 Тенiс. Гейм, сет i Матс. 

Журнал.
15.30 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц 

(Iталiя). Переслiдування. Чоловiки.
16.15 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц 

(Iталiя). Переслiдування. Жiнки.
17.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Венген 

(Швейцарiя). Швидкiсний спуск. 
Чоловiки.

17.55,20.25 Ралi. Дакар. Журнал.
18.00 Стрибки на лижах. Кубок свiту. За-

копане (Польща). HS-134. Команд-
ний старт.

20.30,21.00 Снукер. Мастерс. Лондон 
(Великобританiя). 1/2 фiналу.

00.00 Ралi. Дакар. Етап 13.

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 Кубок Iспанiї. 1/8 фiналу. “Хета-

фе” - “Барселона”. Матч у вiдповiдь.
10.30 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
11.00 Чемпiонат Iспанiї. “Малага” - 

“Валенсiя”.

13.00 “Bundesliga Special”. Тренувальнi 
збори.

13.30,04.40 “Futbol Mundial”.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Сандерленд” - 

“Саутгемптон”. Пряма трансляцiя.
16.40 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - “Фул-

хем”. Пряма трансляцiя. У перервi 
- Новини.

18.55 Чемпiонат Iспанiї. “Ельче” - “Райо Ва-
льєкано”. Пряма трансляцiя.

20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Гранада” - “Оса-
суна”. Пряма трансляцiя.

22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Еспаньол” - 
“Сельта”. Пряма трансляцiя.

01.00 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Лiворно”.
02.50 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - 

“Кардiфф Сiтi”.
05.10 Чемпiонат Iспанiї. “Бетiс” - “Реал”.

П’яòíèця

Ñóáоòа

17 січня

18 січня
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УТ-1
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.00 Шеф-кухар країни.
09.55 Околиця.
10.30 Крок до зiрок.
11.25 Караоке для дорослих.
12.15 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета 

(жiнки).
13.45 Як Ваше здоров`я?
14.45 Ближче до народу. Валерiй Харчи-

шин. “Друга рiка”.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета 

(чоловiки).
16.40,17.15 Погода.
16.45 Золотий гусак.
17.25 В гостях у Д. Гордона.
18.30 Концертна програма А. Демиден-

ка, ч. 2.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
22.00 Полiттеатр.
22.20 Музичнi привiтання.
23.35 “Дружина”.

Êаíаë “1+1”
06.15 Комедiя “Рiздвяне мiстечко”.
07.50 М/ф.
08.25 “ТСН”.
09.00 “Лото-Забава”.
10 . 00 , 05 . 00  “Смакуємо” .  “Д i ана 

Дорожкiна”.
10.40 М/ф “Маша i ведмiдь”.
11.30 Мелодрама “Подаруй менi недiлю”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Комедiя “Полярний рейс”.
22.15 “Свiтське життя”.
23.20,03.20 Трилер “Шосте чуття”. (2 

категорiя).

Iíòåр
05.40 Т/с “Врятувати чоловiка”.
08.55 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
09.25 “Орел i решка. Назад в СРСР”.
10.20 Х/ф “Реальний тато”.
12.15 Х/ф “Любовi цiлюща сила”.
14.10 Т/с “Полуничний рай”.
18.05 Т/с “Людмила”, 5 i 6 с.
20.00,02.25 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Людмила”, 7 i 8 с.
22.50 Х/ф “Нiчна фiалка”. (2 категорiя).

ICTV
05.15 Х/ф “Назад у майбутнє”.
07.05 Х/ф “Назад у майбутнє 2”.
09.00 Х/ф “Назад у майбутнє 3”.
11.05 Козирне життя.
11.35 Т/с “Лiсник”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Путня країна.

19.55 Х/ф “Пристрели їх!” (2 категорiя).
21.30 Х/ф “Прошивка”. (2 категорiя).
23.20 Х/ф “Невiдомий”. (2 категорiя).

ÑТБ
05.45 “Їмо вдома”.
06.35,10.35 “Танцюють всi! 6”.
08.50 “Все буде смачно!”
09.40 “Караоке на Майданi”.
15.00 Х/ф “Вийшов їжачок з туману”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.00 Х/ф “Там, де живе любов”.
21.50 Х/ф “Тобi, справжньому”.

Íоâèé êаíаë
07.45 Церква Христова.
08.00 Уральськi пельменi.
08.55 М/с “Том i Джерi”.
10.25 М/ф “Том i Джерi i Шерлок Холмс”.
11.25 М/ф “Геркулес”.
13.20 Х/ф “Люба, я збiльшив дитину”.
15.15 Х/ф “Хеллбой: Герой iз пекла”.
18.00 Х/ф “Смерч”. (2 категорiя).
20.10 Х/ф “10 000 рокiв до н.е.”
22.40 Х/ф “Служителi закону”. (2 

категорiя).

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

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

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

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

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.40 Подiї.
07.00 Х/ф “З чистого листа”.
09.00,10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Т/с “Дитина навпiл”, 8-11 с.
14.45 Т/с “Дитина навпiл”.
19.00,03.05 Подiї тижня.
20.00 Х/ф “Дружина Штiрлiца”.

22.00,23.00 Т/с “Iнтерни”.
00.00 Comedy Woman.
00.45 Comedy Club.

Ê1
07.30 М/ф.
09.25 М/ф “Барбi i чари Пегаса”.
11.00 Х/ф “Читай i ридай”.
12.40 Х/ф “Вони помiнялися мiсцями”.
14.10 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.45 “КВК-2013”.
17.50 “Вечiрнiй квартал”.
19.40 Х/ф “Знайомство з батьками”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).

ÍТÍ
05.45 “Правда життя”.
08.35 Т/с “Таємницi слiдства 10”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Смерт-

ники вiйни.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 Х/ф “Сайд-степ”.
15.10 Т/с “Двоє зi скриньки”.
19.00 Т/с “Йду тебе шукати 2”.
23.15 “Жорстокий спорт”. Бої без правил.
00.10 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 9”. 

(2 категорiя).

ТÅТ
07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.
08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.40 М/с “Бiлка та Стрiлка. Пустотли-

ва сiмейка”.
10.45 М/ф “Школа монстрiв. Втеча з ост-

рова Черепа”.
11.45 Х/ф “Диво на 34-й вулицi”.
14.05 Х/ф “Снiговi пригоди цуценят Сан-

ти”.
16.00 Країна У.
18.00 Вiталька.
20.00 Т/с “Два батька i два сина”.
22.00 РайЦентр.
23.00 Х/ф “Пiдтвердження смертi”. (3 

категорiя).

ТÂi
06.00,01.00,03.30 Музичний автомат.
06.30,02.45,04.30 Музика для дорослих.
07.30,17.00 Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки.
08.30 ЖИВЯком.
09.00,16.00 Д/ф “Мисливцi за метеори-

тами”.
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.00,21.00 TBiNews.
11.30,18.30 Aрт City.
12.00 Х/ф “Приховане”. (2 категорiя).
14.00 Double Ять.
14.30 Приватнi новини.
15.00 Третiй дзвiнок.
18.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
19.00 Знак оклику з А. Шевченко.
20.00 Стоп-кадр.

21.30 Особлива думка.
22.00,02.00 Зелена лампа.
23.00 Х/ф “Велике алiбi”. (2 категорiя).

Тоíiñ
07.35,20.15 “Кумири”.
07.50,20.00,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00,19.00 Слiдами морських битв.
10.00 “Будь у курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.15 Х/ф “Скарб Срiбного озера”.
14.00 За сiм морiв.
15.15,00.00 “Мелодiя двох сердець”, ч. 2.
17.00 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новiцькою”.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.05 Брюс Лi. Безсмертя дракона.
22.05 Х/ф “Таємниця сестри”. (2 

категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,10.00 Новини.
04.10 “Генiї i лиходiї”.
04.45 Х/ф “Парасолька для наречених”.
06.10 “Служу Батькiвщинi!”
06.40 “Смiшарики. ПIН-код”.
06.55 “Здоров`я”.
08.10 “Непутящi замiтки”.
08.35 “Поки всi вдома”.
09.25 “Фазенда”.
10.15 “Весiльний переполох”.
11.25 Комедiя “Де знаходиться нофелет?”
13.00 Комедiя “Випадковi знайомi”.
15.10 “Ганна Нетребко. “I тут виходжу я!”
16.20 “Кубок професiоналiв”.
19.00 Недiльний “Час”.
20.00 “Повтори!”
22.30 Х/ф “Кохана жiнка механiка Гав-

рилова”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00 Сьогоднi.
06.20 Казки Баженова.
06.50 Їхнi вдачi.
07.25 “Перша передача”.
08.20 Їмо вдома!
08.55 “Диво технiки”.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.25 Золотий пил.
11.25 Своя гра.
12.10 Рятувальники.
12.40 Д/ф “Ленiн. Червоний iмператор”.
15.20 “Очна ставка”.
16.20 Надзвичайна подiя. Огляд за тиж-

день.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” з 

К. Поздняковим.
17.50 Т/с “Призначена нагорода”.
21.25 Т/с “Iржа”. “Цькування”.
23.15 “Моя Алла. Сповiдь її чоловiкiв”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 “Маски-шоу”.
10.00 Т/с “Мисливцi за стародавностями”.

13.00 Х/ф “Армiя одинака”.
15.00 Х/ф “Копальнi царя Соломона”.
19.00 Х/ф “Некерований”.
21.00 Х/ф “Загнаний”. (2 категорiя).
23.00 Х/ф “Антиснайпер”. (2 категорiя).
01.20 Х/ф “Переступивши межу”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Муз. фiльм “Руанська дiва на 

прiзвисько Пампушка”. (16+).
07.30,13.30 Драма “Дивнi чоловiки Семе-

нової Катерини”. (16+).
10.00,16.00 Мелодрама “З тих пiр, як ми 

разом”. (12+).
17.30,23.30 Х/ф “Особистої безпеки не 

гарантую...” (12+).
19.30,01.30 Комедiя “Карнавал”.
22.05,04.05 Детектив “Митниця”. (12+).

ªâроñïорò
04.00,11.40,00.30 Тенiс. Вiдкритий 

чемпiонат Австралiї. День 7.
11.30,20.15,01.30 Тенiс. Гейм, сет i Матс. 

Журнал.
15.30 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц 

(Iталiя). Естафета. Чоловiки.
16.45 Бiатлон. Кубок свiту. Антхольц 

(Iталiя). Естафета. Жiнки.
17.45 Стрибки на лижах. Кубок свiту. За-

копане (Польща). HS-134.
18.45 Лижнi перегони. Кубок свiту. 

Шклярська-Поремба (Польща). 10 
км. Класика. Жiнки.

19.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. 
Шклярська-Поремба (Польща). 15 
км. Класика. Чоловiки.

20.10,23.55 Зимовий вiкенд. Журнал.
21 . 00  Снукер .  Мас терс .  Лондон 

(Великобританiя). Фiнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,12.45 Новини.
07.15 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” - “Ас-

тон Вiлла”.
09.05 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - 

“Сампдорiя”.
10.55 Чемпiонат Англiї. “Сандерленд” - 

“Саутгемптон”.
12.55 Чемпiонат Iспанiї. “Хетафе” - “Реал 

Сосьєдад”. Пряма трансляцiя.
14.55 Чемпiонат Англiї. “Суонсi” - “Тоттен-

хем”. Пряма трансляцiя.
17.25 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Ман. 

Юнайтед”. Пряма трансляцiя.
20.00 “Англiйський акцент”.
21.05 “Bundesliga Special”. Тренувальнi 

збори.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Верона”. 

Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Iталiї. “Болонья” - 

“Наполi”.
01.30 Чемпiонат Iспанiї. “Вiльярреал” - 

“Альмерiя”.
03.20 Чемпiонат Iталiї. “Удiнезе” - “Лацiо”.
05.10 Чемпiонат Iталiї. “Дженоа” - “Iнтер”.

Íåдіëя

Програма міñцåâèх òåëåêаíаëіâ

   TV-4

Поíåдіëоê, 13 ñічíя 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Ти зможеш» 
07.50 «Рекламна кухня»
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний голос віру-

ючого
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 «Екологічно чисте життя»
12.40 «180 градусів»
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф.«Весілля на Різдво» 
17.00 «Унікальна Україна»
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.30 Музичний калейдоскоп
20.40 Дім книги
21.30 «Розкішні мандрівки»
22.35 НІЧ, ЩО РАДІСТЬ НАМ 

ДАРУЄ !

Âіâòороê, 14 ñічíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Погляд зблизька»
08.05 «Ти зможеш»
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій 
08.30 Переможний голос віру-

ючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.30 «Унікальна Україна»
10.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Один у лісі» 
16.10 ТНЕУ представляє «Новий 

рік з улюбленими казками»
18.00 Т.с.«Життя як життя» 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди                     
21.30 «Автоакадемія»
22.35 ТНЕУ вітає з Новорічними та 

Різдвяними святами

Ñåрåда, 15 ñічíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 Межа правди                     
08.30 Переможний голос віру-

ючого
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 «Гал-кліп»
12.40 «Автоакадемія»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Ангел з майбутнього» 
16.40 «Чарівний ключик»
17.30 «Розкішні мандрівки»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Соло»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф.«Останні герої» 

Чåòâåр, 16 ñічíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Соло»
08.30 Переможний голос віру-

ючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 «Формула здоров’я»
13.00 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.«Месники:гра для двох» 

П’яòíèця, 17 ñічíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 Знати більше 
08.30 Переможний голос віру-

ючого
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 «Гал-кліп»
12.40 «Розкішні мандрівки»
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Гидке каченя» 
17.30 «Відчиняй»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 «Слід»
21.30 «Ти зможеш» 
21.40 «Про кіно»
22.35 Х.ф. «Дорога» 

Ñóáоòа, 18 ñічíя
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Які ж ми були молоді» 
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.«Нові Робінзони»  
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Біляночка і Роза-

ночка» 

16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.00 «Розкішні мандрівки»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 «Соло»
21.00 Суботній вечір.Співає Мар-

та Стецько

Íåдіëя, 19 ñічíя
08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

12.00 Х.ф.«Біляночка і Роза-
ночка» 

13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар» 
14.30 Межа правди                     
16.00 «Соло»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Слід»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
21.00 «Гал-кліп»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Один божевільний 

день»

   ТТБ   

Поíåдіëоê, 13 ñічíя
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “МІКС”
13.00, 16.00 , 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
13.30 “Словами малечі про ціка-

ві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.00 “Собор на крові” ч.1
14.30 “Різдвяне дійство”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 Д/Ф “Диво калинове”
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 “Західний експрес”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Живі історії”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 «Весело співаймо»
21.30 “Урок… для батьків”

22.45 “Гра долі”. (І. Франко)
23.00 “Віншує Тернопілля”
23.10 Д/Ф “Лядовська святиня”
23.30 «Зелений бум»

Âіâòороê ,  14 ñічíя
7.00, 13.00, 16.00 , 19.00, 22.00 

“Вісті ТТБ”
7.30 Муз. фільм “Стара колекція”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “100  шедеврів“
12.30 “Випробуй на собі”
13.30 Муз. фільм “Ти, моя пісне”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Собор на крові” ч.2
14.30 «Червене свято»
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Мандри кота Фініка”
16.55 “Служба розшуку дітей.”
17.20 «Кулінарія від Андрія»
17.30 «Зелений БУМ»
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 “Гра долі”. (К. Білокур)
23.00 Колядує “Писанка”

Ñåрåда, 15 ñічíя
7.00, 13.00, 16.00 , 19.00, 22.00 

“Вісті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Гра долі”. (К. Білокур)
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 «Живі сторінки»
12.30 “Час реформ”
13.30 “Студмістечко”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Cоціальні грані”
17.15 «Від класики до джазу. 

ТЕМА»
17.30 “Після школи”
17.45 «В акордах фарб моїх»
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 «Цікаво про чай та каву»
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 «Пісня вирине з душі»
20.35 «Музей історії України»
20.45 “Вечірня казка”
21.00 «Чарівне джерело»
21.30 “Енергоманія”
22.45 “Собор на крові” ч.3
23.15 «Моя Леся Українка»

Чåòâåр, 16 ñічíя
7.00, 13.00, 16.00 , 19.00, 22.00 

“Вісті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”
12.15 “Уряд на зв’язку з грома-

дянами”
12.45 «У пошуках легенд»
13.30 “Надія є”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Собор на крові” ч.4
14.30 Д/Ф “Дорогою до свя-

тої гори”
15.30 “Інновації”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Іноземна для дітей”
16.55 “Служба розшуку дітей.”
17.15 «Веселе коло»
17.30 «До чистих джерел»
18.00 “Загублені у часі”
18.30 «Запоріжжя туристичне»
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 “Кам’яні могили”
23.00 «Від Миколая до Йорда-

ну» 1 ч.

П’яòíèця, 17 ñічíя
7.00, 13.00, 16.00 , 19.00, 22.00 

“Вісті ТТБ”
7.30 «До чистих джерел»
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 «Азбука ремесел»
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 «Казки Миколаївського зо-

опарку»
12.30 “Час реформ”
13.30 “Загублені у часі”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 «Кінопростір»
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
16.55 “Служба розшуку дітей.”
17.15 «Веселе коло»
17.30 “Ми-українські”
18.00 «Жива традиція»
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 «Садами квітне Тернопілля»
20.00 «Слід»
20.20 “Азбука смаку”
20.45 “Вечірня казка”
21 .00  “Захисник  В і тчизни -

рятувальник”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.45 “Собор на крові” ч.5
23.15 «Від Миколая до Йорда-

ну» 2 ч.

Ñóáоòа,  18 ñічíя
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Ми- українські”
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 «Слід»
13.30 «Дитячий калейдоскоп»
13.45 “Новини України”
14.00 «Кінопростір»
14.30 “Колядує Тернопілля”
14.50 «Садами квітне Тернопілля»
15.00 “Театральні зустрічі”
16.00 “Скарби роду”
16.30 Д\ф “Житія святих. Святи-

тель Петро Могила”
17.00 «Снігова королева»
18.30 «Святий вечор»
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 «Шляхами Тараса»
20.15 “Спортивні меридіани”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 «Мандри»
22.20 “Азбука смаку”
22.30 “Собор на крові” ч.6
23.00 “Христос народився-радіє 

весь світ”

Íåдіëя, 19 ñічíя
7.00 “Панорама подій”
7.30 Д\ф “Житія святих. Святи-

тель Петро Могила”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Сьогодні-Водохреще”
10.30 «Шляхами Тараса»
10.45 “Словами малечі про ціка-

ві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Щедрує Тернопілля”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.30 “Смак життя”
14.00 «Казки Миколаївського зо-

опарку»
14.30 «Пересопниця»
15.00 “Поклик таланту ” 
16.00  “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”
17.30 В. Камінський. Концерт 

“Різдвяний”
18.00 “Голос коляди”
18.30 «Дозвольте заколядувати»
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 «Біля Диканьки у Пронях»
20.00 «Дзвонять дзвони»
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Собор на крові” ч.7
23.00 “Різдвяний подарунок”

19 січня
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Пінники з яблук
Потрібно: 5 великих яблук, 

200 г цукру, 1 білок.
Приготування: з великих 

сипких яблук вибрати серцеви-
ну і спекти їх. Перетерти крізь 
сито. Додати цукор, білок і все 
разом збивати, тримаючи мис-
ку з масою в холодній воді. Коли 
маса загусне так, що ложка в ній 
стоятиме, набирати столовою 
ложкою і класти на лист, засте-
лений промащеним папером. 
Поставити в теплу духовку (150 
градусів) на 45 хв., щоб пінники 
виросли.

Сніжки з кремом
Потрібно: 4 білки, 100 г цу-

кру, 3 склянки молока, ванілін.
Для крему: 4 жовтки, 100 г 

цукру, 1 ст. л. борошна, ванілін.
Приготування: збити біл-

ки з цукром, додати ванілін і на-
кладати столовою ложкою в ки-
пляче молоко. Коли білок з од-
ного боку згорнеться, сніжок 
повернути на другий бік. Вари-
ти недовго, щоб піна не твердла. 
Зварені сніжки вибирати шумів-
кою на тарілку.

Крем приготувати так: роз-
терти жовтки з цукром до бі-
лості, додати борошно, ванілін, 
розмішати молоком, де вари-
лись сніжки, і поставити на во-
гонь. Вимішувати, доки маса за-
гусне, не доводячи до кипіння. 
Коли крем охолоне, покласти в 
нього сніжки і оздобити варен-
ням. До крему можна додати 1 
ст. л. какао.
Ковбаска шоколадна

Потрібно: 100 г цукру, 100 
г шоколаду, 1 яйце, 1 жовток, 
100 г родзинок, 100 г горіхів або 
мигдалю, 2 ст. л. молока.

Приготування: натертий 
шоколад і цукор зварити з мо-
локом. Коли маса загусне, зня-
ти з вогню і охолодити. Потім 

розтерти з жовтком, яйцем і ви-
мішати з родзинками та посіче-
ними горіхами. Далі викласти 
на дошку, посипану цукрововою 
пудрою, розкачати тоненький 
валочок, навскіз нарізати його 
на кружечки і поставити в холо-
дильник.

Грильяж з горіхами
Потрібно: 250 г посічених 

горіхів, 1 скл. меду, 100 г цукру.
Приготування: зварити                                                                

мед з цукром, щоб злегка 
зарум’янився, всипати посічені 
горіхи, хвилину мішати, потім 
викласти на мокру дошку, роз-
качати мокрим валком і наріза-
ти невеликами квадратиками. 
Грильяж з варенням

Потрібно: 6 ст. л. варення, 
500 г цукру, 250 г мелених горі-
хів, 2 вафлі.

Приготування: цукор зали-
ти склянкою гарячої води і зва-
рити густий сироп. До нього до-
дати 6 ст. л. варення з суниць або 
полуниць, мелені горіхи, і ва-
рити весь час помішуючи. Коли 
маса почне відставати від посу-
ду, викласти її на вафлю, прикри-
ти іншою вафлею, притиснути 
тягарем. Наступного дня поріза-
ти на маленькі частинки. 

Грильяж шоколадний
Потрібно: 250 г шоколаду, 

250 г цукру, 250 г посічених го-
ріхів, 100 г цукатів, 5 ст. л. ва-
рення, 50 г вершкового масла, 2 
вафлі, ½ склянки води.

Приготування: цукор зали-
ти гарячою водою, зварити гус-
тий сироп, додати посічені го-
ріхи, тертий шоколад, нарізати 
цукати, варення, масло. Все це 
вимішати, варячи на повільно-
му вогні і стежачи, щоб не при-
горіло. Коли маса відставатиме 
від стінок посуду, викласти її на 
вафлю, прикрити другою і при-
тиснути тягарем.

Лісовичок 
Потрібно: 4 білки, 150 г цу-

кру, 1 ч. ложка оцту, 50 г лісових 
горіхів, 1 лимон, 2 мандарини, 3 
ст. ложки води.

Приготування: лісові горі-
хи трохи підсмажити і посікти. 
Мандарини поділити на доль-
ки і кожну розрізати впоперек. 
У склянку витиснути лимонний 
сік. З цукру, води та оцту 
зварити густий сироп; по-

суд з білками поставити у дру-
гий посуд з киплячою водою і 
збити піну, додаючи до неї си-
роп, а потім і лимонний сік і по-
різані мандарини. Все разом ви-
мішати з горіхами, викласти гір-
кою на тарілку і поставити в хо-
лодне місце на дві години, тоді 
подавати до столу. 

Арахіснички
Потрібно: 200 г арахісу, 3 

яйця, 3 ст. ложки цукру, 1 ст. 
ложка вершкового масла, ½ 
склянки білих мелених сухарів, 
1 склянка молока.

Приготування: мелені суха-
рики залити молоком і залишити, 
щоб добре розмочилися. Жовтки 
розтерти з цукром і розтопленим 
маслом, всипати почищений ара-
хіс, вимішати з розмоченими су-
харями і піною збитих білків. Цією 
масою наповнити змащену тор-
тівницю і пекти в теплій духовці 
(150-190 С ) протягом 30 хв, а по-
тім порізати на скибки.

Кульки арахісові
Потрібно: 7 білків, 100 г ме-

лених горіхів, 50 г арахісу, 350 г 
цукру.

Приготування: з білків і цу-
кру збити круту піну, вимішати 
з меленими горіхами і підсма-
женим арахісом. На застелений 
промащеним папером лист чай-
ною ложкою викласти невеликі 

кульки і пекти їх у те-
плій духовці (150-180 
градусів) протягом 25 
хв., щоб добре підсохли.

Горішки з начинкою
Потрібно: Тісто: 150 г бо-

рошна, 100 г вершкового мас-
ла, 50 г цукру, 1 яйце, 2 ст. лож-
ки майонезу або сметани, ½  ч. 
ложки соди, лимонна кислота.

Начинка: 150 г мелених го-
ріхів, 50 г цукрової пудри, 1 жов-
ток, 50 г вершкового масла, 1-2 
ст. л. настою натуральної чорної 
кави, 1 ч. ложка коньяку, ванілін.

Приготування: маргарин 
посікти з борошном, просіяним 
з содою і лимонною кислотою, 
додати яйце, цукор, майонез або 
сметану і замісити м’яке тісто. 
Форму для випікання горішків 
змастити вершковим маслом і 
чайною ложкою накласти тісто, 
прикрити  і випікати на слаб-
кому вогні до золотистого ко-
льору. Охолодженні горіхові по-
ловинки заповнити начинкою, 
скласти по двоє і посипати цу-
кровою пудрою.

Начинку приготувати так: 

жовток розтерти з цукром, ви-
мішати з горіхами, запареними 
чорною кавою, і поставити на 
слабкий вогонь, весь час помі-
шуючи, поки маса загусне. Тоді 
зняти з вогню, вимішати з крих-
тами, що залишилися від го-
рішків, додати ванілін і коньяк. 
Якщо маса занадто густа, вимі-
шати її з білком.

Горішки  в шоколаді
Потрібно: 100 г вершково-

го масла, 150 г шоколаду, 1-2 ст. 
ложки вершків, 150 г цукру, 100 
г горіхів.

Приготування: покласти 
в каструлю масло, 100 г шоко-
ладу, вершки, цукор, і постави-
ти її в більшу каструлю з кипля-
чою водою. Мішати, поки про-
дукти розтопляться. Половин-
ки горіхів підсмажити у духовці 
і вмочувати у готову шоколадну 
масу, а потім у натертий шоко-
лад або какао. Потім скласти на 
тарілку, щоб підсохли.

Карамель вершкова
Потрібно: 500 г цукру, 1 

склянка молока або вершків, 
100 г вершкового масла, ванілін.

Приготування: цукор, верш-
ки або молоко варити на повіль-
ному вогні, постійно перемішу-
ючи, поки маса набуде кавового 
кольору. Набрати ложкою тро-
хи маси і влити в холодну воду. 
Якщо вона відразу загусне, зня-
ти з плити, добре перетерти з 
маслом, ваніліном, вилити на 
тарілку, змочену водою, і поріза-
ти на квадратики.
Карамель шоколадна

Потрібно: 125 г цукру, 125 г 
меду, 125 г шоколаду.

Приготування: цукор, мед і 
шоколад зварити на повільному 
вогні. Якщо крапля маси в холоді 
відразу загусне, вилити масу на 
змащену олією або водою таріл-
ку і порізати на квадрати.

Не завжди вистачає часу та продуків, аби приготувати пишні та великі десерти. 
А так хочеться чогось смачненького та солодкого. Або – гості на порозі. 
Тоді стануть у нагоді рецепти дрібних солодощів від знаменитої галицької 

господині Дарії Цвєк. Спробуйте і ви потішити цими ласощами своїх близьких.

від Дарії Цвєк
Солодкі смакотульки

З горіхами та родзинками
Потрібно: 2 яйця, 200 г цукру, 200 г 

посічених горіхів, 200 г родзинок, 1 ст. л. 
борошна, 100 г арахісу.

Приготування: з білків і цукру зби-
ти круту піну, додати жовтки, борошно 
родзинки, арахіс, горіхи та вимішати. Цю 
масу викласти шаром 1,5 см на застеле-
ний промащеним папером лист. Пекти в 
теплій духовці при температурі 150-190 
градусів протягом 15 хв. Потім порізати 
ножем на маленькі квадратики.

Із соком лимона
Потрібно: 250 г борошна, 150 г верш-

кового масла або маргарину, 
50 г цукру, 1 яйце, 1 ч. л. оцту 
або сік одного лимона.

Приготування: марга-
рин розтерти з цукром, дода-
ти жовток, оцет або сік з ли-
мона, борошно і замісити на 
воді тісто так, щоб його мож-
на було легко розкачати. По-

ставити на 2 год. в холодне місце. Потім 
розкачати, нарізати дрібні прянички, 
змастити білком і пекти в гарячій духовці 
протягом 15 хв. Спечені пряники ще гаря-
чими посипати цукровою пудрою.

З шоколадом
Потрібно: 100 г борошна, 250 г цу-

кру, 150 шоколаду, 3 яйця, 500 г посіче-
них горіхів.

Приготування: натертий шоколад 
розтерти з 150 г цукру, окремо розтер-
ти жовтки з 100 г цукру. Все це виміша-
ти, додати борошно, піну збитих білків 

і вимішати, щоб утворилася однорідна 
маса. Викласти її на змащений маргари-
ном лист, посипати посіченими горіхами 
і пекти в гарячій духовці (200 градусів) 
протягом 20 хв. Ще гарячий корж порі-
зати гострим ножем на маленькі квадра-
тики, посипати цукровою пудрою.

З безе
Потрібно: тісто - 150 г борошна, 100 

г маргарину, 3 жовтки, сік і цедра з пів-
лимона. Безе - 3 білки, 150 г цукру, вані-
лін. Начинка - 150 г вершкового масла, 2 
яйця, 100 г цукру, цедра і сік півлимона. 

Приготування: маргарин посікти з 
борошном, додати жовтки, сік і цедру з 
лимона. Замістити тісто, розкачати, ви-
різати коржики, спекти їх у гарячій ду-
ховці. З білків збити круту піну, додаю-
чи по ложці цукру. Збивати, поки цукор 
не розійдеться, додати ванілін. Чайною 
ложкою викласти кульки такого розмі-
ру, як коржики, на змащений лист. Вису-

шити їх у теплій духовці. Низ спечених 
коржиків змащувати начинкою, а на неї 
накладати кульки. 

Начинку приготувати так: збива-
ти яйця і цукор з ложкою води на пли-
ті, поки маса загусне, додати цедру і сік з 
лимона. Зняти з плити, охолодити  і змі-
шати з розтертим маслом. 

З ромовою есенцією 
Потрібно: 200 г борошна, 200 г верш-

кового масла або маргарину, 5 яєць, 200 
г цукру, 100 г посічених горіхів і ромова 
есенція.

Приготування: маргарин розтопити, 
додати цукор, жовтки, борошно, кілька 
крапель ромової есенції. Все це добре пе-
ретерти і вимішати з піною збитих білків. 
Потім тісто набрати чайною ложкою, ви-
класти на лист, застелений промащеним 
папером, змастити яйцем, посипати дріб-
но посіченими горіхами і пекти при тем-
пературі 200 градусів протягом 20 хв.

Дрібне  
печиво
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Українські анекдоти

Відповіді

Журналіст запитує в Путіна:
- Чому ви забороняєте український сир?
- Бо навіть миші, коли його спробують, почи-

нають збиратися на мітинги. 
* * *

Щоб зробити людям приємне, треба ділити-
ся з ними своїми бідами, а не радощами.

* * *
- У вас є алібі? - запитує суддя у підсудного. 
- А що це таке? 
- Чи бачив хтось, коли ви чинили злочин? 
- Е, вибачте, я дуже обережний.

* * *
Нове реаліті шоу: депутатів садять в інвалід-

ний візок, заселяють на третій поверх «хрущів-
ки» і змушують жити лише на пенсію.

* * *
Судячи із зарплати вчителів, наш уряд скла-

дається із мстивих двієчників.
* * *

Усім, хто каже: «Навіщо писати правильно, 
ми ж не на уроці української мови», бажаю зу-
стріти хірурга, який буде їх оперувати зі слова-
ми: «А навіщо акуратно різати і зашивати? Ми ж 
не на курсах крою та шиття».

* * *
У маршрутці, набитій чиновниками, гроші до 

водія так і не дійшли.
* * *

Учора чоловік заявив моєму батькові, що той 
виростив змію. Тато з гордістю відповів, що ви-
ростив не просто змію, а королівську кобру.

* * *
- Чому повз пост ДАІ треба їхати повільно?
- Тому що даішники, як діти. Можуть несподі-

вано вибігти на дорогу.
* * *

Жіноча думка: «Казка про Попелюшку - свід-
чення того, що гарна пара взуття може круто 
змінити життя». 

* * *
Пограбована квартира депутата Жмухе-

риньскої міської ради. За словами народно-
го обранця, у нього нічого не пропало. А ось в 
його дружини злодії викрали два мільйони до-
ларів.

* * *
І сказав Бог Сізіфові:
- Як покарання, будеш все життя котити вго-

ру камінь.
- А можна щось легше?
- Будеш боротися з корупцією в Україні.
- Давай, Боже, краще камінь.

* * *
Слідчий до підозрюваного:
- Упізнаєте цей ніж?
- Так.
- Ага! Тобто, все-таки впізнаєте?
- Як не впізнати? Ви мені його вже три тиж-

ні показуєте. 
* * *

Спробуйте пояснити іноземцеві фразу: «Руки 
не доходять подивитися».

* * *
Раніше молоді люди при зустрічі знімали ка-

пелюха, а тепер витягують із вух навушники.
* * *

Донька начальника міліції приходить до 
батька: 

- Тату, я вагітна. А ось список підозрюваних.

Курйоз У Британії відзначили премією 
кота за жагу до життя

Кіт Роббі, який сильно постраж-
дав під час пожежі, так відчайдуш-
но боровся за життя, що у британ-
ській Народній ветеринарній ам-
булаторії вирішили відзначити 
його нагородою. 

Медики відмічають: приклад Роб-
бі може надихнути багатьох людей 
не здаватись та не опускати руки за 
складних обставин. 

Незважаючи на сильні болі, кіт 
завжди радів увазі з боку людей. 
Пухнастику ампутували одну із 
задніх лап, а пальці на іншій зли-

плись від опіків. Упродовж важко-
го лікування, яке тривало півро-
ку, Роббі пережив кілька пересадок 
шкіри. Згоріли також кінчики вух 
тварини. 

Після лікування «головному бор-
цю за життя» серед тварин підшука-
ли господарів - молодий котик, яко-
му зараз близько року, оселився у 
Кройдоні, у жінки на ім’я Джилл Сміт. 
Вона розповідає, що, незважаючи на 
пережите, її улюбленець демонструє 
чудову любов до життя, й «ганяє по 
будинку, немов ракета».



№2 (31)/10 січня 2014 року Святкові мотивиНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ20 nday.te.ua

ГОРОСКОП
з 10 до 15 січня
Овен
Цей святковий період може бути 

доволi неспокiйним. На першому планi 
у вас будуть сiм’я та дiлове партнер-
ство. Якщо ви навiть у святковi днi за-
йматиметеся бiзнесом, то є ризик зриву 
переговорiв.

Телець 
У цей перiод кохана людина може 

поводитися непередбачувано, прово-
кувати конфлiкти. Радимо вам зайняти 
позицiю спостерiгача, всiляко уникати 
сварок. Не залишайте без уваги близь-
ких i батькiв.

Близнюки 
Бiльше уваги придiляйте власному 

здоров’ю. У декого з вас можуть заго-
стритися хронiчнi хвороби. Якщо нехту-
ватимете порадами лiкаря, то ризикує-
те серйозно захворiти. На свята вас че-
кають приємні сюрпризи.

Рак 
Період буде iнтенсивним i насиче-

ним. У першу чергу це стосується за-
коханих. Романтичнi стосунки розви-
ватимуться швидко, у декого з вас це 
закiнчиться весiллям. А от азартних 
ігор краще уникати.

Лев 
Колеги та дiловi партнери намага-

тимуться втягнути вас у сварку. Спро-
буйте першими йти на компромiси й аб-
страгуватися вiд напруженості навколо. 
Вихідні проведіть разом із сім’єю.

Діва 
Вам видаватиметься, що хтось хоче 

образити вас, не треба ускладнювати 
стосунки з близькими. Краще влаштуй-
те для них святкову вечiрку. Вiрогiднi 
численнi зустрiчi з давніми друзями i 
знайомими.

Терези 
У вас буде багато приємних клопотiв. 

Залучайте до спiльної роботи колег і 
друзiв. Щоб не захворiти, одягайтеся по 
погодi. Більше часу приділіть рідним. 

Скорпіон 
Бiльшiсть iз вас захоче вiдпочити 

i повеселитися. У ці святкові дні зу-
стріньтеся з найближчими та найрід-
нішими людьми. Зважаючи на нестачу 
фiнансiв, краще надати перевагу еко-
номним розвагам.

Стрілець 
Інiцiативна поведiнка може викли-

кати спротив iз боку вашої родини. 
Навiть якщо у вас є серйознi намiри, 
краще порадитися з членами сiм’ї. На 
цьому тижнi краще утриматися вiд но-
вих знайомств.

Козеріг 
Можна очікувати підвищення сус-

пільного статусу. Особливо вдало у вас 
пройдуть ділові переговори, а також різ-
номанітні зустрічі з людьми, які мають 
відношення до сфери вашої діяльності. 
Однак не варто вiдкривати свої плани 
першому–лiпшому, оскiльки iнформацiю 
можуть використати проти вас. 

Водолій 
Найближчими днями ви не повинні 

поспішно приймати важливі рішення. 
Можливо, знадобиться абсолютно но-
вий підхід. У спілкуванні з колегами по 
роботі зберігайте спокій, уникайте го-
стрих суперечок.

Риби 
Ваша енергiя не знає меж. Незважа-

ючи на святковi днi, ви сповненi сил i 
налаштованi працювати. Намагаючись 
проявити себе, ви можете зустрiти пере-
пони. Уникайте гострих кутiв i не пере-
тинайтеся з представниками влади.

7 СІЧНЯ 1950 РОКУ
Марії Литвинчук, мамі
Йшов найбільший в світі сніг,
а мати так мене родила тяжко…
Десь між хатами батько з ніг
збивавсь, шукаючи Палажки,
щоб прийняла на тихий світ
мій мокрий крик, повитий в пуповину.
Та баби, як на зло, замівся снігом  слід –
де вже знайдеш?..
Регоче в чарках синя,
сусідські вікна  тулять лід
до хрестовин, щоб не здуріть од сміху,
і від пісень, сп’янілий піт,
хати чубаті змахують зі стріхи.
Сміється зоряне Різдво,
до неба пне свої екстазні крила…
… За сто снігів на радість двох
прорвався крик, аж  в зорях потемніло.
І стало тихо…
Срібний сміх
гойдала за вікном ялиця,
йшов найбільший в світі сніг
й здавалось матері – 
                                         Христос родився… 

P.S. А вже через 
півроку наша сім’я 

рубала ліс на «лісопо-
валі» у Хабаровсько-

му краї. Летіли 
тріски, зника-

ли народи, табірний 
пил розсипався між 

пальцями. А серце 
стукало-стукало… 

І не вмирало.

Фотофакт
«Євроялинка» біля 
торгового центру
«Атріум» 
у Тернополі

Хай смачна кутя удасться,
Хай в сім’ї панує щастя,
А весела коляда
Мир в домівки принесла!
Щоб в здоров’ї і багато
Провели Різдвяні свята!

Дитячий обрядово-фольклорний 
гурт «Романівський обертас» 

щиро вітає краян з Новим роком 
та Різдвом Христовим!

Христос народився!  Славімо його! 

Хай зоря Різдвяна сяє,
Щастя входить в кожну хату,

Хай Ісус благословляє 
На діла добром багаті!


