
22 січня - хмарно, сніг, темпе-
ратура повітря вночі 7-13, вдень 
7-8 градусів морозу. Схід сонця - 
7.59, захід - 16.58.   

23 січня - хмарно, вранці сніг, 
температура повітря вночі 15-19, 
вдень 13-15 градусів морозу. Схід 
сонця - 7.58, захід - 17.00.

24 січня - хмарно, без опадів, 
температура повітря вночі 21-23, 
вдень 18-20 градусів морозу. Схід 
сонця - 7.57, захід - 17.01.

25 січня - хмарно, вдень без 

опадів, увечері можливий сніг, 
температура повітря вночі 20-24, 
вдень 14-18 градусів морозу. Схід 
сонця - 7.56, захід - 17.03.

26 січня - хмарно, вдень мож-
ливий сніг, температура повітря 
вночі 16-18, вдень 14-15 граду-
сів морозу. Схід сонця - 7.55, за-
хід - 17.05.

27 січня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура по-
вітря вночі від 17-19, вдень 12-14 
градусів морозу. Схід сонця - 7.54, 
захід - 17.06.

28 січня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура по-
вітря вночі 17-22, вдень 13-14 
градусів морозу. Схід сонця - 7.52, 
захід - 17.08.

Погода 
в Тернополі 
й області

Народний синоптик
22 січня - Полієвкта. У на-

роді про цей період кажуть: 
«Росте день у січні - росте й 
холод». 23 січня - святителя 
Григорія, єпископа Нисько-
го. У народі його назиють Лі-
топокажчик, тому що природ-
ні явища цього дня вказували 
на погоду майбутнього літа. 
Іній на деревах - літо буде мо-
кре й холодне. Вітер дме з пів-
дня - на грозове літо. 24 січ-
ня - преподобного Феодосія 
Великого. Якщо цього дня від-
лига - готувались до затяжної 
весни. 25 січня - Тетяни. Якщо 
цього дня сніг, літо очікували 
дощове, якщо морозно і ясно 
- літо обіцяло бути теплим, а 
рік - врожайним.  Тепла заме-
тіль на Тетяну і «гнилий вітер» 
(південний) - небажані явища, 
оскільки вказували на невро-
жай і засуху. 27 січня - пре-
подобних Ісаї, Сави, Мойсея. 
Якщо уночі багато зірок, то не-
забаром буде тепло і сніжно; 
якщо ж зір небагато - буде не-
года і хуртовина. 

Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля
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Володимир Стаюра: 
«УКРАЇНЦІ 

СОБОРНІСТЬ»
продемонстрували 
всьому світові свою

Образа,
написана 
чужим 
почерком

«Шахраї  використали  
мої  фото, 

щоб  просити  
милостиню»

У день Хрещення Господнього мешкан-
ці міста не дозволили собі сидіти у затиш-
них домівках за святковими столами, а ви-
йшли на віче. Учасники акції вдягнули на 
голови каструлі, друшляки і каски, закри-
ли обличчя марлевими пов’язками і шар-
фами. У такий спосіб тернополяни проде-
монстрували своє ставлення до нових за-
конів, які значно утискають права та сво-
боди громадян України. Адже тепер за 
участь у масових заходах в масці чи шоло-

мі можна «загриміти» в тюрму на 15 діб. 
Ще українцям заборонили їздити в колоні 
з-понад п’яти авто без погодження з мілі-
цією, встановлювати намети на мітингах. 
Вводиться кримінальна відповідальність 
за наклеп, масові заворушення...

Виступаючі обурювалися новими зако-
нами й тим, як їх приймали провладні депу-
тати. А після акції протесту деякі винахід-
ливі мітингувальни пішли до церкви, аби 
наповнити свої каструлі свяченою водою...

ТЕРНОПОЛЯНИ  ПРОТИ
«тюремної» 

демократії
До численних сумнівних норм 

нових законів, ухвалених 16 
січня Верховною Радою, люди на 

Майдані та по всій країні поставилися 
з обуренням, але водночас і з гумором. 
Протестували і в Тернополі. 
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 22 січня ми святкуємо                
95 – ту річницю проголошен-
ня Акту злуки Української На-
родної Республіки та Західно-
української Народної Респу-
бліки  в єдину державу. В цей 
день ми вшановуємо пам’ять 
усіх, хто прагнув єдності, але 
так і не дочекався її; говоримо 
про довгий шлях до цієї мети  і 
тисячі перешкод на ньому. 

Минуло стільки часу, але 
ми ще не маємо української 
України – такої, про яку мрі-
яли наші предки, за яку по-

клали своє життя. Влада, яка 
не чує голосу народу, дове-
ла народ до глибокої політич-
ної  та економічної кризи, та 
ще й різними способами на-
магається загнати нас у бор-
гову яму «братньої» Росії. «Ку-
плені» суди, прокуратура, мі-
ліція… Тому терпець мільйо-
нів українців увірвався! Жи-
телі і Сходу, і Заходу, і Півдня, 
і Півночі країни вийшли на 

Майдан Незалежності у Ки-
єві, на майдани і площі сво-
їх міст. І цим  вкотре довели: 
ми – єдина соборна нація, нас 
непросто поставити на коліна 
чи залякати, адже ми - нащад-
ки славних запорізьких коза-
ків, безстрашних воїнів УПА. 
Ці події продемонстрували 
всьому світові нашу єдність, 
наше прагнення жити гідно. 
Погодьтеся, хіба не перемога, 

коли на Майдан прибувають 
тисячі жителів східних чи пів-
денних областей чи АР Крим? 

У ніч на 30 листопада «Бер-
кут» побив мирних жителів. 
Але вже 11 січня за таких са-
мих обставин тисячам укра-
їнців вдалося витримати об-
логу і не відступити. Це один 
з кроків до нашої великої пе-
ремоги. 

«В єдності сила народу!» 
- співаємо в духовному гімні 
України. Зараз нам потрібно 
бути єдиними: у наших праг-
неннях і наших діях. Тоді зви-
тяга буде за нами! Адже зла-
мати, залякати, заарештувати 
одного просто, важче це зро-
бити, коли є мільйони. 

1919 року політична воля 

державних керманичів спів-
пала з волею українців, 1991 
року українці не чекали на по-
літичну волю, а самі постави-
ли владу перед фактом – єди-
на Українська держава, бо так 
воліють українці! Як відомо, 
історія повторюється. Тому 
сьогодні ми  не маємо чекати 
на чиюсь добру волю, а роби-
ти все, щоб реалізувати наше 
право – жити на СВОїй, БОгом 
ДАній землі!

Володимир Стаюра, 
голова Тернопільської 

обласної організації 
ВО «Свобода»,

керівник Штабу 
національного 

спротиву Тернополя.

Володимир Стаюра: «УКРАЇНЦІ 
продемонстрували всьому світові свою 

СОБОРНІСТЬ»Споконвіків українці прагнули жити в 
незалежній соборній Українській дер-
жаві. Але різні зайди, які вважали себе 
господарями на землі наших предків, 
сіяли розбрат і хотіли розсварити нас, 
поділити на частини. Адже тоді прості-
ше поневолити, знищити чи насади-
ти свої ідеї. Набагато важче це зробити, 
коли єдиний народ, єдина Нація…

Хай святиться ім’я Бога,
Що омився у Йордані.
Хай зішле на допомогу
Українцям Іоана.
19 січня саме так на новий лад ще-

дрували на столичному Майдані Неза-
лежності учасники вже дев’ятого все-
народного віча, вимагаючи від опози-
ційних політиків конкретного плану 
дій. І хоча мова йшла не про кандидата 
на посаду нового президента, а про лі-
дера, який зумів би очолити громадян-
ське суспільство та взяти на себе від-
повідальність за організований спро-
тив українців чинній владі, ні Кличко, ні 
Тягнибок, ні Яценюк не відповіли на цей 
суспільний запит.

Розчаровані драглистою позицією 
трійки люди не стали чекати ні анон-
сованої ходи центром Києва у день Со-
борності, ні створення народних ради та 
уряду. Ще не встигла розпочатися вже 
традиційна післявічева «дискотека» 
на сцені Майдану, як на початку вулиці 
Грушевського вже пролунали перші ви-
бухи світлошумових гранат. Найбільш 
радикальний загін протестувальників 
- так званий правий сектор – пішов на 
штурм монолітних міліцейських реду-
тів, які блокували урядовий квартал. Пі-
шов не мирною ходою, не з квітами у ру-
ках, а з палицями, петардами, «коктей-
лями Молотова». І, коли біля стадіону 

«Динамо» пролилася перша кров та за-
палали автобуси спецпризначенців, вже 
майже ніхто не зважав ні на образливі 
ярлики «провокаторів», які дехто нама-
гався навішати на радикалів у масках та 
шоломах, ні на заклики до них з прохан-
ням повернутися на вже затхлі барика-
ди навколо Майдану.

Година, друга, ніч, знову день, ще і 
ще… Більше сотні поранених та трав-
мованих з обох боків, розібрана бруків-
ка і засклена товстим шаром льоду поні-
вечена техніка – результат «роботи» во-
дометів та брансбойтів. Таким прийшло 
в Україну цьогорічне Господнє Богояв-
лення. 

Сьогодні вже ніхто з політологів осо-
бливо й не заперечує, що наша країна 
опинилася над прірвою громадянської 
війни, наслідки якої неможливо перед-
бачити. Натомість, у телеефірі знавці 
суспільної думки називають різні при-
чини загострення протистояння. При-
чому, ці їхні судження концептуально 
залежать саме від телеканалу, який за-
просив на розмову. Відтак, цілком ймо-
вірно, що про об’єктивність взагалі не 
йдеться, оскільки навіть соціологічну 
«музику» зазвичай замовляє той, хто за 
неї платить.

А тим часом справжні бої на Грушев-
ського тривають. Громадським «опол-
ченцям» вже вдалося відбити кілька 

атак «Беркута» та утримати відвойова-
ний напередодні плацдарм. 

На Івана влада та опозиція нарешті 
сіли за стіл «технічних» перемовин, а 
президент у своєму зверненні пообі-
цяв навести порядок. Яким чином – не-
відомо, оскільки резонансні закони, які 
значно обмежують громадянські права 
українців і які фактично стали детона-
тором суспільного зриву, вже оприлюд-
нені і віднині набрали чинності. 

 Також вночі з понеділка на вівто-
рок автомайданівці зробили облаву на 
«тітушок», яких, за словами очевидців, 
у столиці значно побільшало. Кількох 
молодиків «характерної зовнішності» 
вдалося «вполювати» аж у супермарке-
ті, куди вони втекли від переслідувачів. 
У них вилучили пристрої, схожі на само-
робну вибухівку, та з’ясували, що голо-
вним  проплаченим завданням «спортс-
менів» є напад на активістів Майдану. 
Після публічних вибачень перед тими, 
кого мали бити, «найманців» відпусти-
ли.

Як завжди на передовій працюють 
журналісти. За повідомленням Інсти-
туту масової інформації вже більше 
тридцяти медійників, в тому числі й 
закордонних, отримали травми. Дех-
то з них так і залишиться інвалідом 
на все життя. Проте, навіть прицільні 
постріли «беркутівців», навіть гумові 
кулі в об’єктивах телекамер та у тілі 
не зупиняють наших колег - журна-
лістів  від прагнення розповісти лю-
дям правду. Гірку правду про україн-
ське Водохреще, про українські реа-
лії...

Українське Водохреще,

Історична довідка: 18 січня 1654 року у Переяславі зібралася загальна 
військова рада, скликана гетьманом Богданом Хмельницьким.

 У результаті було укладено воєнно-політичний союз двох держав 
— України та Московії. Царський уряд дав гарантію щодо збереження 
державних прав України, яку згодом неодноразово порушував і врешті-
решт широка автономія українських земель звелася нанівець.

Після Переяславської Ради представники московського посольства 
змушували українців давати присягу на вірність цареві, тому, як ствер-
джують історики, національно-визвольна війна нашого народу не при-
пинилася, а, навпаки, вибухнула з новою силою. 

Рівно через 360 років після цих подій минувшина знову постукала у 
двері українців. Зрештою, історія завжди має здатність повторюватися, 
якщо з неї не зробили належних уроків.

Юрко СНІГУР.

або Над прірвою
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Саме нитка і голка допома-
гають дівчині жити. Ніна з на-
родження прикута до ліжка.  
Причина – родова травма хреб-
та. У її матері були складні по-
логи. Жінка разом з немовлям 
кілька годин перебувала між 
життям і смертю. Лікарям вда-
лося врятувати обох, але вони 
травмували дитину, позбавив-
ши її змоги ходити.

Маленькій Ніні було дуже 
складно зрозуміти, чому вона 
не може бігати, як її ровесни-
ки. Вона плакала і не хотіла сі-
дати в інвалідний візок, щоб 
виїхати на вулицю. Лише з ча-
сом змогла з цим змирити-
ся. Вишивати її навчила мама, 
оскільки сама любила це за-
няття. Спершу доручала до-
нечці нанизувати нитку у 
вушко голки, а згодом навчи-

ла робити перші хрестики.
Сьогодні дівчина не уявляє 

свого життя без вишивання.
– Напевне, коли Бог забирає 

щось одне, то обов’язково дає 
взамін інше, – мудро роздумує 
Ніна про свій талант. – Не знаю, 
що я б робила, якби не виши-
вання. Так і час швидше минає, 
і життя цікавішим стає. Приїж-
джають різні люди замовля-
ти речі, показую свої роботи на 
фестивалях і виставках.

Щоб спілкуватися з друзя-
ми та ділитися своїм мисте-
цтвом кілька років тому Ніна 
зареєструвалася в соцмережах 
«Однокласники» та «В контак-
те». Раділа, адже познайоми-

лася тут з багатьма майстри-
нями і дізналася багато корис-
ного про своє захоплення. 

Напередодні Нового року 
Ніні надійшла прикра звістка. 
Жінка з Росії Світлана Найден-
ко написала їй в «Однокласни-
ках», що до неї звернулася за до-
помогою дівчина на ім’я Єфро-
синія (на фото в центрі), яка ви-
користовує Нінині фотографії. 
Єфросинія розповідає трагічну 
історію про те, що вона сирота, 
народилася в Тернополі, а зараз 
мешкає у подруги на Донеччи-
ні. Разом з братом потрапила в 
аварію, після якої перестала хо-
дити, а брата ув’язнили, хоч він 
був невинний. У в’язниці він 
захворів на туберкульоз і по-
требує допомоги.  Пані Світла-
на скопіювала всю переписку з 
двійником Ніни і переслала їй. 
Майстриня була шокована тим, 
як тривалий час використову-
ють її фото, адже сама ніколи і 
ні в кого не просила грошей чи 
допомоги, власними руками за-
робляла собі на життя

Ніна Данилевич відразу ж 
звернулася в міліцію і написа-
ла заяву із проханням розсліду-
вати цей випадок. Дівчині дуже 
прикро, що знайшлися люди, 
які скористалися її складною 
життєвою ситуацією, викорис-
тали її фото і почали обманюва-
ти людей не лише в Україні, а й 

за кордоном. Особливо апелю-
вали до віруючих людей, вико-
ристовуючи різноманітні хрис-
тиянські звертання. Нінина по-
друга Оля написала Єфросинії 
і запропонувала свою допомо-
гу. Та відповіла, що їй допомога 
зараз не потрібна, адже її обе-
рігає Бог. Натомість потрібна 
підтримка братові, який знахо-
диться на лікуванні у в’язниці. 
І надіслала його ім’я та адре-
су. До слова, ім’я цього чолові-
ка можна побачити на багатьох 
сайтах, де він звертається по 
допомогу. Жодних підтверджу-
ючих документів у нього, зви-
чайно, немає. 

Президент тернопільсько-
го благодійного фонду «Тепло 
Сердець» Євген Тивоняк каже, 
що такі випадки непоодинокі. 
Дуже часто шахраї використо-
вують фото хворих для збору 
коштів і сподіваються на те, що 
довірливі люди не перевіряти-
муть документи і не звернуть-
ся безпосередньо до керівни-
цтва фонду або рідних, які змо-
жуть підтвердити потребу в ко-
штах. «Тож, якщо ви хочете до-
помогти людині, варто зверта-
ти увагу не лише на фото, – за-
значає Євген. – а й на докумен-
ти, які підтверджують хворобу, 
діагноз та виписку з лікарні, ра-
хунок від клініки, де проходи-
тиме лікування, документи, які 
підтверджують особу, контакти 
рідних та благодійного фонду». 

Ніна Данилевич досі оговту-
ється після цього прикрого ви-
падку і щиро сподіваєтся, що 
правоохоронцям вдасться зна-
йти зловмисників. Натомість 
загадкова Єфросинія зникла з 
соцмережі «Однокласники». За-
лишається, лише здогадувати-
ся, скільки коштів вдалося ви-
манити шахраям за кілька міся-
ців існування цього акаунта. 

В Управлінні МВС в Терно-
пільській області журналісту 
«Нашого ДНЯ» повідомили, що 
за даним фактом відкрили кри-
мінальне провадження за ст. 
190, ч.1 і внесли в Єдиний ре-
єстр досудових розслідувань. 

Юля ТОМЧИШИН.

«Шахраї  використали  мої  фото, 
щоб  просити  милостиню»

Газета «Наш день» писала про таланови-
ту вишивальницю з Копичинець Ніну Да-
нилевич, роботи якої продаються у всьому 
світі. Дівчина з самого народження прику-
та до інвалідного візка, але завдяки нит-
кам, голці та барвистим орнаментам на по-
лотні вона зуміла полюбити життя і зна-
йти сили, щоб боротися за свої майбут-
нє. Ніна вражає щирістю, оптимізмом і не-
ймовірною працьовитістю. Вона навчи-
лася тримати голку ще в трирічному віці і 
відтоді не залишала її. У сім років вишила 
свою першу подушку, а вже у дванадцять 
відбулася її персональна виставка в Гуся-
тинському краєзнавчому музеї

Напередодні Водохреща працівники Всеукраїн-
ської благодійної християнської церковної місії «Ві-
флеєм» під керівництвом Лесі Дубілевської  завіта-
ли до вихованців Бережанської обласної загальноос-
вітньої школи-інтернату, аби привітати дітей зі свя-
том та вручити їм подарунки. 

Вони привезли 46 дітям-сиротам одяг, взуття, со-
лодощі та канцтовари. Радості дітвори не було меж, 
адже вони відчули любов і щирість ближніх, турботу 
і підтримку, яких їм так бракує у щоденному житті. 

Адміністрація закладу щиро вдячна Всеукраїн-
ській благодійній християнській церковній місії «Ві-

флеєм» за підтримку та увагу до їхніх вихованців. 
Всеукраїнська християнська церковна місія “Ві-

флеєм”  запрошує до співпраці всіх, кому не байду-
жа доля сиріт. 

Координати Всеукраїнської благодійної хрис-
тиянської церковної місії «Віфлеєм»: код 

24628594, тел.: 067-707-32-35 – керівник мі-
сії, 067-208-48-37 – секретар місії, благодій-

ний р/р 26009060772373; церковний р/р 
26009060772384 в Тернопільській філії 

ПАТ «А-Банк», МФО 307770, 
м. Тернопіль, вул.Руська,11.

Сироти раділи подарункам

Ніна Данилевич 
з подругою Олею 
та її сином Артемом
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Штати і Європа посягання на 
життя й професійну діяльність 
представників ЗМІ розцінюють, 
як посягання на свободу слова, 
демократію. Чому ж не здійма-
ють гвалт, коли б’ють і стріля-
ють в українських журналістів?!    

Узагалі, реакція світової 
спільноти на ситуацію в Украї-
ні досить пасивна. «Коректна». 
Пригадуються часи голодомо-
ру. Захід не червонів від сорому, 
коли у 1933-у купував і їв україн-
ський хліб, знаючи про мільйони 
голодних смертей…      

А який промовистий вірш 
Олександра Олеся.       

Страшно? Страшно!.. 
Певні акценти розставила за-

ява глави польського МЗС Радос-
лава Сікорського в інтерв’ю піс-
ля засідання Ради глав МЗС дер-
жав Євросоюзу, що відбулося 20 

січня. Жоден із міністрів закор-
донних справ держав ЄС на засі-

данні у Брюсселі не про-
понував запровадити 
проти української вла-
ди санкції за обмеження 
громадянських свобод в 
Україні, наголосив Радос-
лав Сікорський. 

Він сказав, що на це 
також має вплив Росій-
ська Федерація: «Ми зна-
ємо, що вона має багато 
спільного з тим, що дієть-
ся в Києві…». 

Радослав Сікорський  
переконаний: справа 
«Східного партнерства» 
буде обговорюватися під 
час саміту ЄС-Росія 28 січ-
ня, бо «головним месе-
джем у висловлюваннях 
міністрів було те, що ми 
хочемо мати добрі відно-
сини з Росією, але не за 

рахунок спільних сусідів чи за-
галом європейських інтересів».  
Міністр також визнав, що Євро-
союз допустився помилок під 
час переговорів про асоціацію з 

Україною, відзначивши: вклю-
чення у текст документу пер-
спективи членства у європей-
ському об’єднанні стало б «вели-
ким заохоченням» для українців. 
Водночас Сікорський підкрес-
лив: лише самі громадяни Укра-
їни повинні вирішувати, яку кра-
їну вони хочуть будувати.

Рада ЄС на рівні глав МЗС у 
підсумковому документі 20 січ-
ня закликала українську владу 
та опозицію до діалогу для вирі-
шення політичної кризи.

Активізувалися світові ви-
дання. Події в Україні - на пер-
ших шпальтах провідних ЗМІ та 
в «гарячих» новинах популяр-
них телеканалів. Закордонні ме-
діа критикують явну пасивність 
ЄС у подіях в Україні і звертають 
увагу на численні апелювання 
до керівників ЄС з боку пересіч-
них українців в інтернеті, де лу-
нають приблизно однакові за-
клики: «Допоможіть Україні! Не 
сидіть, склавши руки!»

Кореспондент брюссельської 
«EUObserver» Ендрю Ретман ци-
тує неназваних офіційних осіб 

ЄС, які кажуть, що «ніхто в Брюс-
селі не має сильного бажання на-
кладати санкції». 

Також видання подає один із 
коментарів у інтернеті на дії ЄС 
в Україні: «Європейські політи-
ки не зробили нічого для Укра-
їни, окрім розмов, розмов і роз-
мов... ЄС може перешкодити цьо-
му простим замороженням дея-
ких банківських рахунків. Пока-
жіть на діях, а не на словах, як ви 
піклуєтеся про Україну». 

«EUObserver» наголошує: 
лише США оприлюднили гострі-
шу реакцію на події в Україні. 

Тим часом, в Україну при-
летів заступник голови комі-
сії із закордонних справ Сена-
ту Польщі (вищої палати пар-
ламенту), екс-міністр оборони 
Богдан Кліх. Він планує ознайо-
митися з ситуацією і підтрима-
ти представників демократич-
ного руху. Про це сенатор ска-
зав кореспонденту УНІАН у Вар-
шаві. «Інформація із ЗМІ свід-
чить, що маємо справу з най-
гострішою фазою конфліктів… 
Під час цього особливо важли-

вого для українського народу 
моменту друзі України повинні 
бути з українськими демократа-
ми», - сказав сенатор.

Приїхати до Києва підтрима-
ти українських активістів мають 
намір футбольні фанати з усієї 
Європи. Про це повідомив румун-
ський журналіст Адріан Флоре. 
За його словами, організовують-
ся багатотисячні групи футболь-
них фанатів з Чехії, Словаччини, 
Румунії, Росії, Греції, Німеччини, 
Угорщини, інших країн. «Глави 
фан-секторів футбольних клубів 
збирають фанатів для підтримки 
братів-українців. Вони кажуть: 
у футболі вони вороги, але в біді 
- брати. Про час прибуття не по-
відомляється, щоб не допустити 
провокації», - сказав Флоре. І за-
значив: для багатьох фанів Київ 
є рідним містом, оскільки під 
час Євро-2012 чимало любителів 
футболу жили на тому місці, де 
зараз стоїть Майдан. 

І нарешті з’явилася зая-
ва речника генсека ООН Пан Гі 
Муна. Генеральний секретар 
ООН Пан Гі Мун закликає гаран-
тувати в Україні принципи сво-
боди висловлення думок і мир-
них зібрань. За словами речни-
ка, генсек, «як і раніше, уважно і 
зі стурбованістю стежить за роз-
витком подій в Україні. Він знову 
звертається до всіх зацікавлених 
сторін проявляти стриманість, 
уникати подальшої ескалації і 
насильства…».

…Заяви глушить стрілянина 
«беркутівців», гранати, що роз-
риваються, бій барабанів і три-
вожні дзвони храмів по ночах…

Ольга ЧОРНА.

Європа мовчала…
Так у світі склалося: коли виникають у якійсь державі протести, люди 

очікують реакції та підтримки з боку міжнародної спільноти. Українці 
сподівалися також. Отримали. У вигляді численних заяв від Євросоюзу 

та США. Немає потреби їх цитувати. «Ми стурбовані подіями…» - часто 
наголошується в заявах. Але ця «стурбованість» не допоможе побитим 
студентам та іншим мітингувальникам, пораненим протестувальникам 
на вулиці Грушевського і Європейській площі, колегам-журналістам, яких 
відстрілювали «беркути», цілячись прямо в голову, в очі…       

 Вихід Ляшка на Майдан був справді феєричним. 
Представляючи політика, ведучий Володимир Гон-
ський назвав його “воістину глибоко народним, ши-
роко відомим і високо ідейним, революційним і ради-
кальним” депутатом, чим викликав бурю позитивних 
емоцій і схвальних оплесків десятків тисяч людей. 
Промову Ляшка люди слухали, затамувавши подих.

 “У ці святкові новорічно-різдвяні дні мільйони 
людей були в храмах, ставили свічки і молилися за 
свої сім’ї, за Україну, за перемогу, за те, щоб україн-
ський дух, українська нація перемогла. Щоб Господь 
врятував і звільнив Україну від Януковича та його ре-
гіоналівської зграї!”, - розпочав свій виступ Олег Ляш-
ко. Майдан знову вибухнув оваціями.

 Висловлюючи волю присутніх, Ляшко зазначив, 
що влада може навіть не сподіватися на те, що укра-
їнці відмовляться від своєї мети і залишать барика-

ди. “Ця банда навіть світло на Майдані загасила - так 
нас боїться. Та вони можуть відключати нам світло, 
воду, опалення, можуть перекривати нам дороги, але 
не можуть вбити в нас славного козацького україн-
ського духу! Вони не можуть позбавити нас націо-
нальної гідності, прагнення жити в незалежній Укра-
їні! Хай вони забирають все, що завгодно, але ми не 
віддамо їм нашої славної землі, не віддамо майбутнє 
наших дітей, не підемо з Майдану!”, - сказав він.

 Ляшко заявив, що поки “українці стоять на майда-
нах”, представники влади “відпочивають на Канарах і 
на Мальдівах”. “А нам з вами немає куди їхати, у нас не-
має іншої землі. Наша земля - тут, наші діти - тут, на 
майданах, ми хочемо жити в цій країні і тому будемо 
стояти до останнього! Якщо вони думають, що нас пе-
реможуть - не дочекаються!”, - запевнив політик.

 Ляшко також висловив думку, що якщо царям не 

вдалося перемогти наш народ, то “нинішнім політич-
ним пігмеям” тим паче не вдасться. Політик зі сцени 
закликав: “Українці, тримаймося! Об’єднуймося! Не 
будьмо байдужими! Бо байдужість - це найбільший 
гріх. Наша доля - в наших руках. Тільки ми можемо 
навести лад у нашій країні! І тому 2014-й я оголошую 
роком без Януковича! Без Партії регіонів!”.

 А ще лідер Радикальної партії щиро подякував 
всім тим, хто відклав свої справи і вийшов на Майдан. 
“Сьогодні на Майдані виборюється доля української 
нації на сотні років вперед. І всі ми - ті, хто тут стоїть 
і хто їде сюди - герої, про яких колись будуть склада-
ти пісні, легенди, про яких писатимуть у підручниках 
історії. Бо ми з вами не байдужі. І нехай Господь до-
поможе нам у наших добрих справах”, - побажав Олег 
Ляшко.

Ольга ЗУБКО.

Олег Ляшко: «Сьогодні на Майдані  вирішується 
доля  української нації на сотні років уперед» 
Народний депутат України, 
лідер Радикальної партії 
Олег Ляшко новорічні і різд-
вяні свята провів із сім’єю 
на Євромайдані. Зі сцени 
Майдану Незалежності він 
привітав українців з Новим 
роком та Різдвом і пообіцяв 
зробити все, щоб звільни-
ти Україну від Януковича та 
Партії регіонів. Олег  Ляшко  на  сцені  Євромайдану

«Коли Україна за право життя 
З катами боролась, жила і вмирала, 
І ждала, хотіла лише співчуття, 
Європа мовчала. 
Коли Україна в нерівній борьбі 
Вся сходила кров’ю і слізьми стікала 
І дружної помочі ждала собі, 
Європа мовчала. 
Коли Україна в залізнім ярмі 
Робила на Пана і в ранах орала, 
Коли ворушились і скелі німі, 
Європа мовчала. 
Коли Україна криваві жнива, 
Зібравши для ката, сама умирала 
І з голоду навіть згубила слова, 
Європа мовчала. 
Коли Україна життя прокляла 
І ціла могилою стала, 
Як сльози котились і в демона зла, 
Європа мовчала».
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Недавно журналістці «Нашого дня» 
випала нагода познайомитися з 
медиком від Бога й чудовою людиною 

Богданом Маркевичем – завідуючим 
хірургічним відділенням Козівської 
районної лікарні. За своє життя він 
врятував не одну людину. Адже не боїться 
складних випадків, а просто виконує 
професійно свою роботу. 

Богдан Григорович мріяв стати лікарем ще з ди-
тинства. Після закінчення Тернопільського медич-
ного університету за направленням поїхав у Херсон. 
Лише через одинадцять років повернувся на Терно-
пілля. Тоді він переміг у конкурсі та став завідуючим 
хірургічним відділенням Козівської районної лікарні. 
Відтоді минуло 15 років. За цей час завоював автори-
тет серед колег і пацієнтів. До нього приїджають на 
операції з усієї області.

Пан Богдан зізнається, що робота у його житті 
займає дуже багато часу. Адже навідується до па-
цієнтів не лише у будні, а й у вихідні. Комусь допо-
можуть його вправні руки, а комусь – добре слово. 
Саме така уважність є запорукою одужання. 

Найголовніше для хірурга – врятувати людське 
життя. У практиці Богдана Маркевича було чотири 
пацієнти із  пораненням серця. Троє з них вижили. Це 
надзвичайно складна травма – майже 95% таких хво-
рих не встигають довезти до лікарні. 

Дуже часто у Козову приїжджають пацієнти, від 
яких відмовилися в інших лікарнях і відправили до-
дому помирати. Саме тут їм дарують шанс на нове 
життя. 

– У нас чудовий колектив, – розповідає пан Бог-
дан. – Високопрофесійна команда хірургів, анестезі-
ологів, медсестер. Один хірург не може нічого зроби-
ти. Всі наші досягнення – це результат роботи ціло-
го відділення. 

Богдан Маркевич часто їздить на різноманітні 
медичні конференції, семінари. Минулого року пере-
ймав досвід у колег з Білорусі. Він вважає, що потріб-

но постійно вчитися та вдосконалюватися. 
З 1991 року мріяв про лапароскоп – апа-
рат, з допомогою якого чимало операцій 
виконують безкровно за допомогою кіль-
кох проколів, немає великого розрізу, руб-
ців і хворі швидше видужують. Кілька ро-
ків тому відділенню вдалося придбати цей 
апарат завдяки тодішньому керівнику рай-
держадміністрації Юрію Пудлику. Тож Ко-
зівська лікарня – один з небагатьох район-
них закладів області, де є таке сучасне об-
ладнання. 

Унікальний хірург зізнається, що най-
більша його мрія, аби всі були здорові. Що-

дня, щогодини від старається її здійснити та допома-
гає сотням людей позбутися хвороб. 

У відділенні про завідуючого можна почути лише 
хороші слова. Пані Оля Войцеховська з Козови зізна-
ється, що в такій приємній атмосфері одужувати над-
звичайно легко. Перев’язочна медсестра Ірина Корш-
няк каже, що завідуючий їх відділенням – лікар від 
Бога,  який знайде вихід у будь-якій ситуації. 

А ще Богдан Григорович добрий господар. Саме з 
його ініціативи у відділенні встановили пластикові 
вікна та замінили старі ліжка, тому в палатах затиш-
но й тепло.

А мені було гарно на душі від знайомства з з лю-
диною, яка вже чверть століття високопрофесійно 
і з серцем виконує свою роботу. Богдана Маркевича 
можна сміливо назвати Хірургом з великої літери. 

Юля ТОМЧИШИН.

ХІРУРГ, ДО ЯКОГО ЇДУТЬ 
ЗІ ВСІЄЇ ОБЛАСТІ

Зазвичай, захворівши, ми прагне-
мо потрапити у престижні кліні-
ки. А пацієнти Богдана Маркеви-
ча їдуть до нього звідусіль у ра-
йонну лікарню. У його відділенні 
проводять близько семисот опе-
рацій на рік. Це найбільше серед 
районних лікарень області. 

 Якщо ж ви бажаєте зігрітися в похмурий 
зимовий день, то достатньо простий в приго-
туванні освіжаючий чай - необхідно настояти 
паличку кориці в 0,5 л кип’ятку протягом 10 
хвилин, додати в одержаний настій улюбле-
ний чай і цедру апельсина, довести до кипін-
ня і настояти ще протягом декількох хвилин. 

Хочете укріпити імунну систему і швидше 
позбутися застуди? Чай з кориці є ще й пото-
гінним і відхаркувальним засобом при ГРВІ 
та грипі. Стебла цих прянощів можна вико-
ристовувати як жарознижуючі, вони ж ма-
ють антибактеріальну дію і незамінні в бо-
ротьбі з різними вірусами та грибками. При 

кашлі проваріть подрібнену 
паличку кориці в гарячій воді 
та приймайте перед сном. По-
легшує кашель і чай з кориці, 
кардамону та імбиру, але будь-
те акуратні в пропорціях - не 
заварюйте більше однієї щіпки 
на чашку.

Однак пам’ятайте, що вжи-
вати корицю не можна людям, 
які мають внутрішні кровотечі, 
адже ця спеція прискорює кро-
вотік. Також її не рекомендують 
вагітним  жінкам.

Такі люди, стверджує дослідник, споживають значно більше їжі. Адже хро-
нічна нестача сну стимулює вироблення гормонів, які впливають на апетит. 
Це приводить до підвищеного вмісту греліну – гормону, що збуджує відчуття 

голоду. А от кількість лептіну, який відповідає за відчут-
тя насичення, навпаки зростає. .

До того ж, що менше ви спите, тим більше залиша-
ється часу на їжу. При цьому утворюється таке собі за-
мкнуте коло, адже зайва вага сама по собі веде до погір-
шення сну, виникнення задишки, хропіння. Як резуль-
тат - людина часто прокидається за ніч. 

До речі, оцінити свою добову норму сну можна по ви-
хідних днях – тоді немає необхідності вставати з будиль-
ником і організм прокидається сам, коли вважає за потріб-
не.

Ну, а щоб нормально засинати, не прокидаючись по-
середині ночі, фахівці радять дотримувати простих пра-
вил. Не рекомендується після шостої години вечора 
пити каву, робити фізичні вправи перед сном, вживати у 
великих кількостях алкоголь. Також не варто дивитися 
в ліжку телевізор -  це не сприяє здоровому сну.

НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

Цілющі  краплини Кориця підбадьорить 
і застуду полікує

Кориця міститься в трав’яних сумішах, які 
застосовуються при лікуванні депресії, 
важких неврозів, зниженні пам’яті і 

розумової працездатності.

Хочете схуднути? 
Спіть більше!

Люди страждають ожирінням через 
нестачу сну, вважають вчені. Звичайно, 
це не єдина причина. Але, переконаний 

доктор Шахрад Тахері з лікарні Бірмінгема, 
той, хто спить менше семигодинної добової 
норми, неодмінно набере зайві кілограми.

Колектив  хірургічного  відділення
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«Міліціє, кого ви захи-
щаєте?», «Побиття журна-
лістів – на вашій совісті». 
З такими плакатами та в 
символічних касках пра-
цівники тернопільських 
ЗМІ прийшли до обласно-
го управління внутрішніх 
справ, щоб висловити обу-
рення насиллям щодо ко-
лег, які висвітлюють події 

в Києві.
Серед присутніх були 

представники майже всіх 
мас-медіа міста, власкори 
всеукраїнських та інозем-
них видань. Вони заклика-
ли міліціонерів не стріля-
ти у співробітників ЗМІ та 
вимагали звернути увагу 
на заяви потерпілих жур-
налістів, що правоохорон-

ці цілили саме в тих, хто 
вів зйомку і мав маркуван-
ня преси. 

– Сюди нас привели 
криваві події на вулиці Гру-
шевського у Києві. Там не 
тільки били та знущалися 
над людьми, закидали шу-
мові гранати у натовп, там 
стріляли гумовими куля-
ми по журналістах. І це при 
тому, що вони були у спеці-
альних жилетах із написа-
ми «Преса». Це може озна-
чати лише одне – по жур-
налістах цілились зумис-
не, калічачи їх самих, псу-
ючи їхню апаратуру. Іншим 
словом, ніж «бєспрєдєл», 
ці безчинства по відно-
шенню до мас-медіа назва-
ти не можна. Журналіст-

ська спільнота Тернополя 
стежитиме та реагувати-
ме на всі випадки насилля 
в Україні, особливо якщо 
йде воно від правоохорон-
ців, – зазначила Тетяна Та-
расенко, представник Тер-
нопільського прес-клубу.

За даними всеукраїн-
ських інтернет-видань, під 
час зйомок масових про-
тестів мітингувальників із 
правоохоронцями у Києві 
постраждало кілька десят-
ків представників ЗМІ. Ба-
гато з потерпілих наголо-
шують, що силовики спе-
ціально в них цілились. 
До того ж велика кількість 
травм журналістів припа-
дає на область очей.

Антоніна КОЛЯДА.
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–  Це трапилося в ніч на 
20 січня, – зауважив «тризубі-
вець». – Про випадок я дізна-
вся тоді, коли мав виїжджати з 
Тернополя до Києва. Зателефо-
нував батько і сказав, що в на-
шій хаті побили вікна. Він по-
чув удар по склу, а вибігши на 
вулицю, побачив трьох неві-
домих, які перестрибували че-
рез пліт. Наша хата розташо-
вана неподалік клубу. Вули-
цею якраз ішли хлопці, з та-
том вони почали наздоганя-
ти нападників. Ті ж підбігли до 
машини, яку залишили десь у 
ста метрах від нашого будинку. 
Тоді «дали газ» і хотіли втекти. 
Але авто знесло у кювет.

Двоє зловмисників втекли, 
а третього вдалося заблокува-
ти в автомобілі. На місце події 
викликали правоохоронців.

– Коли я приїхав, там уже 
були працівники міліції. Мені 
здалося, що виглядали вони 
розгублено. Згодом приїхав і 

начальник збаразької міліції. 
Ще б пак, у затриманого зна-
йшли з собою документи. У 
посвідченні, яке чинне до кін-
ця цього року, було вказано, 
що він – полковник обласно-
го управління СБУ. Ми переда-
ли це посвідчення керівнику 
районної міліції при камерах, 
щоб потім не виникало зайвих 
питань, – пояснив Василь. 

За словами Лабайчука, пол-
ковник віднікувався від вчи-
нення злочину. При цьому, 

каже хлопець, від нього добря-
че несло алкоголем. 

– Оскільки затриманий го-
ворив, що почувається недо-
бре, до нього викликали швид-
ку,  – зазначив «тризубівець». 
– Може, він впав, коли стри-
бав через паркан. «Швидка» 
завезла його у районну лікар-
ню. До речі, там забір крові на 
вміст алкоголю у полковника 
так і не взяли. А згодом його 
перевели в обласну універси-
тетську лікарню – у відділен-

ня нейрохірургії. Коли я приї-
хав у медичний заклад, то вже 
побачив іншого співробітника 
СБУ, який жваво спілкувався з 
лікарями.

За словами Лабайчука, пол-
ковника СБУ він особисто не 
знає і шляхи їхні не перетина-
лися. Побиття вікон у будинку 
активіст пов’язує зі своєю гро-
мадською діяльністю:

– Ні для кого не секрет, що 
я представляю організацію 
«Тризуб». А вона дотична до 

«Правого сектору», активного  
в ці дні на Майдані у Києві.

Василь Лабайчук предста-
вив журналістам фото посвід-
чення полковника СБУ. Між 
тим у міліції інцидент не ко-
ментують. Як розповів за-
ступник начальника облас-
ного управління внутрішніх 
справ Василь Облещук, наразі 
ведуться слідчі дії й відкрите 
кримінальне провадження за 
фактом хуліганства. 

Антоніна БРИК.

Полковник СБУ бив вікна 
у будинку націоналіста? 

Керівник обласного осередку ВО «Тризуб» ім.Степана 
Бандери Василь Лабайчук розповів журналістам про 
пригоду, яка сталася днями в будинку його батьків у 
Збаразькому районі. Троє нападників, каже активіст, 
побили вікна у помешканні. Одного затримали. У чо-
ловіка, за словами Василя Лабайчука, знайшли по-
свідчення полковника СБУ.

Один загиблий і троє травмованих 
– результат дорожньої пригоди, 
що сталася 19 січня поблизу села 

Лозова Тернопільського району. 
На трасі зіткнулися легковик і вантажівка. За 

попередніми даними, водій «Славути», рухаючись 
у напрямку Кременця,  не врахував дорожньої об-
становки. Він виїхав на зустрічну смугу, де й зі-
ткнувся з вантажівкою. Від сильного удару легко-
вик розвернуло та  відкинуло на мікроавтобус.

Травми, несумісні з життям, отримав 37-річний 
водій «Славути». Ще трьох пасажирів цієї ж автів-
ки, у тому числі 8-річного хлопчика, з численними 
тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Наразі з’ясовують усі обставини ДТП. Дані про 
дорожню пригоду внесли до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань.

А напередодні через неуважність на доро-
зі травмували і троє людей у райцентрі Козова. 
24-річний водій на «Чері» не впорався з керуван-
ням іномарки. На крутому повороті він в’їхав у схо-
дову клітку торгового закладу. З місця дорожньої 
пригоди до лікарні доправили, крім водія, двох па-
сажирів, 19-ти та 22-х років.

Страшна аварія

на Водохреще  

Охороняти пересічних громадян у своєму регіоні, а не 
представників влади в Києві вимагали від міліції терно-
поляни. У понеділок обурені мешканці зібралися під сті-
нами обласного управління внутрішніх справ. Серед мі-
тингувальників були депутати міської та обласної рад.

Люди вимагали зустрічі з головним міліціонером об-
ласті Віктором Саком. Однак, він начебто перебував у ра-
йоні. Натомість до учасників акції протесту вийшов за-
ступник начальника обласного управління внутрішніх 
справ Василь Облещук.

Йому дорікали за те, що у Києві правоохоронці стрі-
ляють у мітингувальників гумовими кулями, а з Терно-
поля у ніч з неділі на понеділок відправили до Києва три 
автобуси з місцевими силовиками. Активісти тернопіль-
ського Євромайдану намагалися заблокувати рух автобу-
сів. Силовиків наздогнали на трасі в напрямку Кременця, 
однак людей було замало. Як повідомили активісти, бло-
кувати проїзд заважали працівники ДАІ.

– Мало того, що інспектори безпідставно зупиняли 
водіїв, на трасі серед ночі з’явився молоковоз, який бло-
кував нам дорогу. Невже на Тернопільщині вже немає 
проблем, що наших міліціонерів відправляють до Києва? 
Якщо на місці в них мало роботи, то ми її знайдемо, – ска-

зав під час виступу депутат облради Степан Барна. 
Люди вимагали, щоб міліція пояснила, з якою метою 

вночі відправили до Києва місцевих силовиків. Також го-
родяни хотіли почути, хто видав такий наказ. Василь Об-
лещук коментувати ситуацію не став.  

– Інформація про передислокацію спецпідрозділів на-
лежить до службової таємниці, – зазначив він.

Пікет біля обласної міліції тривав близько години. 
Люди скандували «Ганьба!», а ввечері знову прийшли до 
управління внутрішніх справ, вимагаючи повернути міс-
цевий «Беркут» до Тернополя. 

Антоніна БРИК.

У Тернополі вимагають повернути 
додому місцевий «Беркут» 

Країна, де журналістам стріляють в очі...
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Україна
Кожному норвежцю -

мільйон крон
Віднедавна кожен норвежець є 

мільйонером, принаймні теоретич-
но. Адже капітал спеціального держфон-
ду, за даними Центробанку країни, склав 
5,11 трильйона крон, що у перерахунку - 
близько 611 мільярдів євро. Чисельність  
населення Норвегії - менше 5,1 мільйона 
осіб. Таким чином, на кожного припадає 
більше мільйона крон, повідомляє агент-
ство «Reuters». Утім, наразі скористатися 
своїми гіпотетичними мільйонами зви-
чайні норвежці не можуть, бо капітал від-
кладено на «чорний день» і для прийдеш-
ніх поколінь. Головний економіст фінан-
сової групи «DNB Markets» Ойстейна Дьо-
рума зазначив: цей фонд можна вважати 
абсолютним успіхом. Багатьом країнам, 
які хотіли створити щось подібне, так і 
не вдалося цього зробити. Спеціальний 
фонд «Government Pension Fund Global» 
тепер є найбільшим національним фон-
дом у світі. Варто зазначити, Норвегія на-
лежить до найбільш конкурентоздатних 
держав світу. 

Від сміття Італію спробує 
рятувати армія

Несанкціоновані сміттєзвалища 
між Неаполем та Казертою ліквіду-
ють за допомогою армійської техніки. 
Відповідне рішення ухвалив італійський 
уряд.

«Трикутник смерті», як його назива-
ють місцеві жителі, пов’язують із діяль-
ністю мафії, яка використовує цю зону 
для промислових відходів. Мешканці ре-
гіону підозрюють, що сміття токсич-
не й викликає захворювання у населен-
ня. Шість років тому, як зазначає «Євро-
ньюз», сміття з Неаполя намагались ви-
везти на острів Сардинія. Але план дове-
лося скасувати через протести екологів і 
мешканців острова. Ще одна альтернати-
ва - переробка неаполітанського сміття 
за кордоном - виявилася задорогою.

Щороку від наркоти 
вмирає 70 тисяч росіян
Щорічно в Росії від наркотиків по-

мирає до 70 тисяч молодих людей у 
віці від 15 до 34 років, повідомив гла-
ва Федеральної служби РФ з контролю 
за обігом наркотиків Віктор Іванов. За-
галом за рік через вживання наркоти по-
мирає 100 тисяч осіб. У Європі смертність 
у вісім разів менша, ніж у Росії,  констату-
вав Іванов. За даними Федеральної служ-
би РФ з контролю за обігом наркотиків, 
на наркозалежність потерпає вісім міль-
йонів росіян. У вересні минулого року по-
відомлялося: шість відсотків населення 
РФ є наркоманами. 

Англійці розробили 
спецжилети для курей
Британські виробники фермер-

ського приладдя вирішили убезпечи-
ти від ДТП курей, розробивши для них 
спеціальні жилети. Одяг із відбивачами 
світла має здалеку сигналізувати водіям 
- на дорозі дволапі пішоходи. Це повинно 
убезпечити птахів від передчасного по-
трапляння до супу. Виробники жилетів 
зробили їх кольоровими і максимально 
комфортними для курей. Уцілілі птахи, 

вочевидь, мають нести фермерам золоті 
яйця. Адже коштує захисне вбрання - від 
20 євро за штуку. Але британські ферме-
ри зацікавилися новинкою.

Найпоширеніше 
у світі ім’я - Анна

Про це повідомив портал «Ne 
boley». Сьогодні це ім’я носять майже сто 
мільйонів жінок. Ім’я « Анна» давньоєв-
рейське, так звали матір Діви Марії, Бо-
городиці. Майже у всіх слов’янських і на-
віть германських мовах є синоніми іме-
ні Анна - Яна, Жанна, Іоанна, Анне, Анн, 
Енн, Ганна. Багато правительок, принцес 
і королев носили це сильне ім’я - Анна Іо-
ванівна і Анна Леопольдівна, Анна Ярос-
лавна і Анна Візантійська, Бретонська, 
Австрійська і королева Великобританії. 
Це ім’я впевнено «крокує» через століття 
і не втрачає своєї популярності. Зазвичай, 
дівчатка, що носять ім’я Анна, твердо сто-
ять на ногах і добре володіють інтуїцією, 
вони добрі, турботливі й лагідні. 

200-мільйонна армія 
безробітних

Чисельність безробітних людей у сві-
ті зросла у 2013 році на п’ять мільйонів 
осіб, сягнувши показника майже 200 
мільйонів. Про це йдеться у доповіді «Гло-
бальні тенденції зайнятості-2014», поши-
реному Міжнародною організацією пра-
ці. Причиною такого стану справ експерти 
спеціалізованої установи ООН називають 
«слабке економічне зростання, що не зу-
міло забезпечити поліпшення на глобаль-
ному ринку праці». В особливо складному 
становищі перебуває молодь, 13 відсотків 
представників якої не мають роботи.

Британія скасовує
пільги мігрантам

Велика Британія не допомагатиме 
безробітним мігрантам з країн Євросо-
юзу оплачувати проживання у країні. 
З початку квітня уряд планує скасувати 
житлові пільги для безробітних мігран-
тів з ЄС. Про це у спільній статті у британ-
ському виданні «The Daily Mail» написа-
ли секретар з питань праці та пенсій Іан 
Дункан Сміт та міністр внутрішніх справ 
Тереза Мей. За словами міністрів, ці захо-
ди вживаються тому, що мігранти посу-
нули британських працівників на ринку 
праці. Як зазначають тамтешні ЗМІ, поси-
лаючись на дані соцопитувань, британ-
ців найбільше турбує проблема іммігра-
ції. Утім, британський бізнес не поділяє 
цих побоювань, бо потерпає від нестачі 
низькокваліфікованої робочої сили. 

Половина світового 
багатства належить 

одному відсотку населення
Статки 85 найбагатших людей - 

близько $1,7 трильйона - зрівнялися 
із статками найбіднішої половини на-
селення планети (близько 3,6 мільяр-
да осіб). Про це йдеться у дослідженні 
благодійної організації «Oxfam». Майже 
половиною світового багатства - 46 від-
сотків - володіє один відсоток населен-
ня планети, якій загалом належить $110 
трильйонів. Це - у 65 разів більше, ніж 
статки найбіднішої половини населення. 
Процес зосередження світового багат-
ства в руках все меншої кількості людей 
триває. Торік стали мільярдерами 210 
людей. У результаті їх число збільшило-
ся до 1426 осіб. У дослідженні «Oxfam» за-
значається: ситуацію необхідно виправ-
ляти, оскільки вона загрожує політич-
ній і соціальній стабільності в країнах з 
високим індексом нерівності. До них на-
лежать, у першу чергу, держави, що роз-
виваються: Росія, Індія, Бразилія, Мекси-
ка, Аргентина, Китай, Туреччина. Усунути 
нерівність пропонується за рахунок спра-
ведливого оподаткування, пожертвувань 
на благодійність і підвищення зарплат 
рядовим співробітникам. 

Український парламент 
перевершив радянщину 

У Верховній Раді перевершили за-
конотворців у радянський час. Таку 
думку висловили колишні політв’язні 
й правозахисники у Львові. «Закон про 
наклеп у радянський час був сформу-
льований дещо краще, ніж те, що зро-
били законотворці сьогодні», - вважає 
екс-політв’язень Мирослав Маринович, 
проректор Українського католицького 
університету. А колишній політв’язень, 
поет і прозаїк Ігор Калинець вважає, що у 
прийнятті таких законів нардепи не були 
самостійними: «За їхніми спинами стоїть 
фігура жахлива у сучасному світі - Путін. 
Фактично, зміни - з подачі Росії». За сло-
вами екс-політв’язня, громадського діяча 
Юрія Шухевича, новими законами Украї-
ну повертають до гірших прикладів ста-
лінського часу. 

Янукович подорожчав 
на 32 мільйони

Верховна Рада збільшила видат-
ки на обслуговування та матеріально-
технічне забезпечення діяльності пре-
зидента України та адміністрації пре-
зидента на 32 мільйони гривень. Таким 
чином, ця стаття видатків зросла до 314 
мільйонів. Для порівняння, у 2013 році на 
потреби президента було витрачено 302 
мільйони гривень, повідомляє «Україн-
ська правда».  

Пенсійний фонд 
за півмільйона найняв 

приватний «Беркут»
Пенсійний фонд, за результата-

ми тендеру, уклав угоду з ДП «Агент-
ство професійної безпеки «Беркут» на 
послуги охорони приміщень вартіс-
тю 0,55 мільйона гривень. Про це пи-
шуть «Наші гроші» з посиланням на «Ві-
сник державних закупівель». Охорону ма-
ють забезпечувати протягом року. Йдеть-
ся про охорону на здійснення пропус-
кного режиму в адмінбудівлях, внутріш-
ньому дворі й на прибудинковій терито-
рії, оснащення приміщень системою спо-
стереження. «Агентство професійної без-
пеки «Беркут» є дочірнім підприємством 
фірми «Сапсан-1» Валентини Насонової. 

Політики відстали 
від народу 

Українські політики, які звикли ви-
рішувати складні питання у кулуарах, 
опинилися не в тому історичному часі, 
у якому зараз перебуває Україна. Про це 
у коментарі «Тиждень.ua» заявив політо-
лог Вадим Карасьов. «Наші політики зви-
кли розуміти політику, як кулуарні «тьор-
ки», ресторанно-політичні вечері, на яких 
розв’язують поточні, політико-ігрові про-
блеми та й сценарії», - зазначив він. За 
словами Карасьова, люди, «які чекали два 
місяці політичної суб’єктоності Майдану 
й опозиції, сьогодні потребують уже ін-
шої політики. А політики іншими не ста-
ли. Вони залишились тими, якими й були 
до Майданних політичних часів, хоча іс-
торичний час, у якому перебуває Україна, 
вже змінився». Як стверджує експерт, учо-
рашні політики продовжують займатися 
політиканством.  

Торік покупці 
потратили сотні мільярдів

Українці минулого року придбали 
товарів на загальну суму 884 мільярди 
гривень, що на 9,5 відсотка більше, по-
рівняно з 2012 роком. Найбільше поку-
пок зробили у столиці - на 113 мільярдів, 
найменше - у Севастополі - трохи біль-
ше, ніж на 10 мільярдів. Такі дані наво-
дить Держстат. Оборот ресторанного гос-
подарства торік збільшився і склав 24 мі-
льярди гривень. Торгівля минулого року 
була головною галуззю, що не дозволила 
ВВП скотитися в мінуси, збільшившись на 
15 відсотків, у той час, як будівництво об-
валилося майже на 14 відсотків, сільське 
господарство - більш, ніж на чотири відсо-
тки, промисловість - майже на два. За да-
ними Держстату, в Україні налічується по-
над 60 тисяч магазинів та інших торгових 
точок і понад 2,6 тисячі ринків.   

Невільна економіка  
У рейтингу економічної свободи 

Україна посіла останню сходинку серед 
європейських країн, повідомляє «Те-
леканал 24». Індекс економічної свобо-
ди нашої держави складає 49 балів із 100 
можливих. Це - найнижчий показник із 43 
європейських країн. Найгірші результати 
Україна має за свободу інвестицій, свобо-
ду від корупції та фінансову свободу.

Fitch «скасувало» 
девальвацію гривні

Міжнародне рейтингове агент-
ство «Fitch Ratings» покращило про-
гноз курсу національної валюти за під-
сумками 2014 року й першої половини 
2015-го до 8,3 гривні за долар. У листо-
паді 2013 року агентство прогнозувало 
девальвацію гривні за підсумками 2014-
го до 9 гривень за долар. Про це йдеться 
у коментарі рейтингового агентства, роз-
міщеному на корпоративному сайті. 

Лише кожен п’ятий  
оплачує проїзд

Торік Львівська, Тернопіль-
ська, Рівненська, Волинська, Івано-
Франківська, Чернівецька, Закарпат-
ська ОДА перерахували Львівській за-
лізниці у якості відшкодування за пе-
ревезення пільговиків 38 млн. 452 тис. 
грн. Залізничники підрахували: цих гро-
шей насправді вистачило, аби компенсу-
вати лише 55 відсотків від насправді ви-
траченого на перевезення пільговиків. 
Отже, 45 відсотків таких пасажирів заліз-
ниця перевезла собі у збиток. Про це по-
відомили у прес-центрі ДТГО «Львівська 
залізниця». Загалом протягом 2013 року 
магістраль надала послуги з перевезен-
ня пасажирів пільгових категорій на за-
гальну суму 69 млн. 904 тис. грн., недо-
отримавши, таким чином, від обласних 
держадміністрацій 31 млн. 452 тис. грн. 
Загалом у приміському сполученні торік 
Львівська залізниця перевезла 55761500 
пасажирів, із них лише 10 мільйонів 721 
тисяча 500 осіб сплатили за проїзд повну 
вартість. 

Цукор може подорожчати
В Україні майже удвічі скоротилося 

виробництво цукру. За даними асоціації 
«Укрцукор», торік виробили 1,2 мільйо-
на тонн цукру - проти 2,3 мільйона тонн 
у 2012 році. Річ у тім, що найбільші гравці 
ринку, побоюючись надлишку продукції, 
значно знизили своє виробництво. У під-
сумку, за останні півроку оптова ціна цу-
кру підвищилася на 28 відсотків. Роздріб-
на - також. Із 192 цукрозаводів, які рані-
ше працювали, минулого року були за-
діяні лише 38. Раніше засівали буряком 
один мільйон гектарів, а тепер - 280 ти-
сяч, сказав глава асоціації «Укрцукор» Ми-
кола Ярчук. Наскільки подорожчає про-
дукт, експерти наразі не вказують. Лише 
прогнозують, що ціна може зрости як мі-
німум на гривню за кілограм.   

Україна Світ

nday.te.ua
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Ілона Пастерук народилася й виросла у 
Шумську. Зараз - студентка Острозької 
академії. 
Влітку проходила практику у Міністерстві закор-

донних справ України, тому пізнала всю кухню та 
процес «приготування» зовнішньої політики нашої 
держави. У вільний час виготовляє браслети, сереж-
ки, декорує одяг... Любить активний спосіб життя, 
нові місця, знайомитися з людьми. В Індонезії, разом 
із іншими учасниками програми, відвідувала школи, 
де навчала дітей англійської мови. 

 - Ілоно, як ти потрапила в Індонезію?
 - Завдяки участі у програмі «Darmasіswa». Дізна-

лася про неї під час зустрічі студентів із послом Індо-
незії, яка відбувалася у навчальному закладі. Серед 
запропонованих курсів своєї спеціальності не зна-
йшла, тому обрала образотворче мистецтво і вивчен-
ня індонезійської мови.

 - Якими були перші відчуття, коли ступила на 
землю цієї екзотичної країни? 

 - Це було щось абсолютно незрозуміле, шокую-
че й дивне. Там не таке повітря, як у нас - воно на-
сичене вологою. Це можна порівняти із парником, де 
моя бабуся вирощує помідори. А небо вночі має сіро-
червонуватий відтінок. Місяць не серпиком, а, швид-
ше, човником.

 - Поїхати до Індонезії - задоволення не з деше-
вих…

 - Моє навчання в університеті у місті Семаранг 
оплачував уряд Індонезії. Також я отримувала щомі-
сяця стипендію - два мільйони індонезійських рупій. 
Це, приблизно, дві тисячі гривень. В університеті здо-
бувають освіту 35 тисяч студентів. Корпуси розміще-
ні на величезній території. Щоб дістатися з одного 
корпусу до іншого, можна скористатися спеціальним 
автобусом. Він курсує на території університету без-
коштовно. Можна взяти велосипед. Раніше студенти 

користувалися мотоциклами, але керів-
ництво університету підтримує «зелену 
політику», тому цей вид транспорту за-
боронили. Територія університету дуже 
зелена, доглянута. Є величезний парк із 
різноманітними тропічними деревами 
та квітами. А в ньому - альтанки з елек-
тричними розетками та Wі-Fі. 

- Що саме ти вивчала?
- Щодня, з понеділка по четвер, у нас 

було два уроки: мова і вивчення культу-
ри, виготовлення батіку та виробів із ке-
раміки або урок індонезійських танців. 
Крім цього, додатково відвідувала клас 
малювання та аеробіку. 

- Місцеве населення сприймає при-
язно приїжджих?

- Вразив випадок: з новою подругою 
очікували на автобус біля готелю й вирішили зроби-
ти кілька знимків - це обернулося у масштабну фото-
сесію.  Група індонезійців оточила нас і кожен хотів з 
нами сфотографуватися. Виглядало дуже кумедно. В 
Україні так на іноземців не реагують. 

Пройтися вулицею непоміченим було майже не-
можливо - усі посміхалися, діти щось вигукували, 
хтось сигналив, хтось просто вітався, цікавилися, 
звідки я приїхала. Коли відповідала, що з України, то 
перша реакція була: «Андрій Шевченко» (вони лю-
блять дивитися і грати футбол, тому наш Шевченко 
тут дуже популярний). 

- Мабуть, в Індонезії багато що здивувало?      
- Кількість мотоциклів! На дорогах від них про-

сто зашкалювало. А правила водіння взагалі збива-
ли з пантелику. Для мене це спершу здавалося про-
сто божевіллям, а водії мотоциклів - самогубцями у 
шоломах. Пізніше звикла, мене навіть навчили води-
ти мотоцикла. Дороги, до речі, набагато кращі, ніж в 

Україні. 
Рівень життя в Індонезії досить 

контрастний. Багачі, бідняки... Серед-
нього класу теж достатньо. Просто 
там дуже велика кількість населення. 
А острів Ява взагалі одне з найбільш 
густонаселених місць у світі. Ціни в Ін-
донезії майже такі, як у нас, хоча ситно 
поїсти там значно дешевше. 

Стереотипи про цю країну, мовляв, 
житиму в солом’яній халупці, дале-
ко від цивілізації, а коли розпочнеть-
ся сезон дощів - то все затопить і через 
переважаючу кількість мусульман-
ського населення сидітиму весь час 
у цій халупці, аби уникнути небезпе-
ки, - абсолютно не виправдалися. Тех-
нології в Індонезії розвиваються, ма-
буть, прогресивніше і швидше, ніж в 

Україні. Про це свід-
чить сучасне ме-
дичне обладнання, 
комп’ютеризація лі-
карень, доступ до 
інтернету. 

Коли була в Ін-
донезії, якраз шири-
лися чутки про кі-
нець світу. В Україні 
це була топова тема. 
А з іншого боку пла-
нети ніхто про це 
не говорив. Люди 
жили, думали про 
завтра, а не про ка-
тастрофу останньо-
го дня…  

- Будь ласка, трішки про ментальність індоне-
зійців...

- Їх справді можна вважати одними з найусміхне-
ніших (а посмішка зрозуміла будь-якою мовою) та 
найгостинніших народів. Індонезійці завжди приві-
тні, незважаючи на свій матеріальний стан, настрій 
чи якісь негаразди. Вони готові допомогти, щирі, без-
корисливі, відкриті, люб’язні й добрі. Я ніде не почу-
вала себе у такій безпеці, як в Індонезії.

Дискомфорт створювали лише комарі. А ще спер-
шу важко було звикнути, що мусульмани моляться о 
п’ятій ранку і це чути на всю околицю.  

- Індонезійська кухня… яка вона?
- Страви смачні, якби не додавали чилі, від надмір-

ної кількості якого сльозилися очі, а всередині все пе-
кло. Чай дуже солодкий - як мед. У жителів східних 
країн занижена межа відчуття смаку, тому їм потріб-
но, щоб усе було гострішим і солодшим. Мені найбіль-
ше сподобався соєвий соус, який там зовсім не такий, 
як в українських супермаркетах. Соєві продукти в Ін-
донезії досить поширені. Смачні морепродукти, суп із 
кокосового молока, страви з рису, сік з дині, манго та 
гуави, напій із шматочками м’якоті кокосу (він пода-
ється в кокосі й називається «kelapa muda» - зелений 
кокос). Там величезне розмаїття фруктів. Банани й 
кавуни росли просто на грядці біля нашого будинку. 
А коли настав сезон рамбутанів, то сусіди часто нас 
ними пригощали. 

- Ілонко, зізнайся: не було страху їхати у таку 
далеку екзотику?

 - Ні! Я, взагалі, не розумію, чому серед більшос-
ті українців існує острах спробувати щось нове, ман-
друвати, змінювати сферу діяльності чи просто пере-
їжджати в інше місто. Невідоме не страшне, навпаки... 
Тому порада всім читачам - не бійтеся подорожувати, 
бо, як казав святий Августин: «Світ - це книга. І хто не 
мандрував ним, той прочитав лише одну сторінку».

Алла ОМЕЛЬЧУК.

Подорожуємо світомНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ8 nday.te.ua

Iндонезiя: 
країна сонця, усмішок, рисових полів 
і неймовірно пахучих квітів

Можливість побувати в раю - 
цілком реальна, - перекона-
на шумчанка Ілона Пастерук. 
Аж не віриться, перегляда-
ючи фото, що провела шість 
казкових місяців у країні сон-
ця, усмішок, чаю та кави, не-
вимовно гарних рисових полів 
й до непритомності пахучих і 
яскравих квітів. Отож, є нагода 
вирушити у цікаву подорож-
спогад в Індонезію... 
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- Маріє Теодорівно, скільки 
становить розмір обов’язкової 
плати за житлово-комунальні 
послуги за умови призначення 
житлової субсидії ?

- 10 відсотків середньомісячного су-
купного доходу у разі, якщо у житлово-
му приміщенні зареєстровані й меш-
кають тільки непрацездатні громадя-
ни (пенсіонери, діти, інваліди) та якщо 
серед зареєстрованих є діти, інваліди 
І або II групи, і середньомісячний су-
купний дохід на одного зареєстровано-
го не перевищує 100 відсотків прожит-
кового мінімуму на одну особу в розра-
хунку на місяць. 

Для інших категорій сімей він ста-
новить 15 відсотків середньомісячного 
сукупного доходу.

Розмір обов’язкової плати зменшу-
ється у разі економного споживання 
послуг (за наявності лічильників) при 
нарахуванні субсидії на наступний пе-
ріод.

- Які документи необхідно 
подати для оформлення субси-
дії?

- Паспорт або інший документ, що 
посвідчує особу; довідку про склад 
сім’ї; заяву (бланк надається спеціаліс-
тами відділу субсидій); декларацію про 
доходи та майновий стан зареєстро-
ваних і членів їх сімей, які зареєстро-
вані за іншою адресою (бланк декла-
рації надається) та довідку про дохо-
ди всіх працюючих осіб. Субсидія може 
бути призначена як виняток - за рішен-
ням комісії з розгляду конфліктних си-
туацій. Зокрема: громадянам похило-
го віку на площу понад санітарну нор-
му, якщо вона перевищує встановлені 
норми;  якщо у житловому приміщен-
ні зареєстровані працездатні громадя-
ни працездатного віку, які з поважних 
причин не працювали, не навчалися та 
не були зареєстровані у службі зайня-
тості впродовж трьох місяців, що пе-
редують місяцю звернення за призна-
ченням субсидії; якщо сім’я має у воло-
дінні більше одного житлового примі-
щення; якщо з моменту купівлі житла 
не пройшло року, а також, якщо особа, 
яка звернулася за призначенням субси-
дії, не є власником житла.

- Будь ласка, розкажіть де-
тальніше, хто має право на 
отримання субсидії?

- Субсидія призначається власни-
ку (співвласнику) житла, наймачу жит-
ла у громадському державному житло-
вому фонді, члену житлового коопера-
тиву, на якого відкрито особовий раху-
нок за місцем реєстрації. Ця особа має 
написати заяву на призначення субси-
дії, а також подати декларацію про до-
ходи та майновий стан. Це - нарахована 
заробітна плата,  інші грошові випла-

ти, які мають систематичний характер; 
стипендії, пенсії, допомога; доходи від 
підприємницької діяльності та іншої 
незалежної професійної діяльності; 
усі види винагород, які виплачуються 
штатним (позаштатним) літературним 
працівникам, художникам, фотокорес-
пондентам та іншим особам з фонду 
авторського гонорару; матеріальне за-
безпечення на випадок безробіття; до-
ходи від здачі житлового приміщен-
ня (будинку) або інших будов у найм/
оренду; натуральна оплата праці; гро-
шове забезпечення військовослужбов-
ців (крім військовослужбовців строко-
вої служби); суми, що сплачуються як 
відшкодування за заподіяне працівни-
кові ушкодження здоров’я, пов’язане з 
виконанням ним трудових обов’язків; 
заробіток учнів та студентів, які поєд-
нують навчання з постійною роботою 
на підприємствах, в установах, органі-
заціях (незалежно від форм власності 
та господарювання); одержані алімен-
ти; заробіток осіб, які працювали у фі-
зичних ociб (натуральна частина заро-
бітної плати цих осіб також включаєть-
ся до їх сукупного доходу); доходи від 
особистого селянського господарства, 
земельних ділянок, наданих для веден-
ня городництва, сінокосіння, випасан-
ня худоби, та земельної частки (паю), 
виділеної внаслідок розпаювання зем-
лі; допомога у зв’язку з тимчасовою не-
працездатністю; інші доходи, які підля-
гають оподаткуванню відповідно до за-
конодавства.

Враховуються також відомості про 
осіб, зареєстрованих у житловому при-
міщенні, та членів їх сімей, що прожи-
вають окремо (дружина, чоловік, не-
повнолітні діти) (П.І.Б., ступінь родин-
ного зв’язку, дата народження, іденти-
фікаційний номер); відомості про інші 
житлові приміщення, що перебувають 
у власності або володінні зареєстрова-
них у житловому приміщенні осіб та 
членів їх сімей, що проживають окре-
мо (дружини, чоловіка, неповнолітніх 

дітей) - дачні будинки, зареєстрова-
ні в БТІ як житлові, враховуються при 
визначенні права на субсидію; кіль-
кість транспортних засобів, зареєстро-
ваних в установленому порядку, що пе-
ребувають у власності зареєстрованих 
у житловому приміщенні осіб та членів 
їх сімей, що проживають окремо (дру-
жини, чоловіка, неповнолітніх дітей), 
крім автомобілів, отриманих через ор-
гани праці та соціального захисту на-
селення; відомості про земельні ділян-
ки, що перебувають у власності або во-
лодінні (користуванні) зареєстрованих 
у житловому приміщенні осіб; відомос-
ті про придбання товарів довгостроко-
вого вжитку, майна, оплату послуг, які 
здійснені впродовж 12 місяців перед 
зверненням за субсидією.

- За яким принципом розра-
ховують субсидію?

- Субсидія розраховується, виходячи 
з кількості зареєстрованих у житлово-
му приміщенні осіб, яким нараховуєть-
ся плата за житлово-комунальні послу-
ги, та їх доходи.

Якщо у житловому приміщенні за-
реєстровані особи, які фактично не 
проживають у ньому, при призначенні 
субсидії вони не враховуються.

У разі, коли споживання води, газу, 
електроенергії вимірюється індивіду-
альними засобами обліку, субсидія роз-
раховується, виходячи з кількості за-
реєстрованих у житловому приміщен-
ні (будинку) осіб, які фактично у ньому 
проживають, за наявності документів, 
що підтверджують тимчасову відсут-
ність осіб із числа зареєстрованих. До 
таких документів належать, зокрема, 
довідки про перебування особи в іншо-
му місці у зв’язку з роботою, лікуван-
ням, навчанням, довготривалим відря-
дженням, відбуванням покарання.

У разі передачі права власності на 
житло іншій особі, яка не зареєстрова-
на на даній житловій площі в період дії 
субсидії, одержувачам субсидій необ-
хідно обов’язково повідомити про це 

органи соціального захисту населення. 
У цьому випадку субсидія не признача-
тиметься з наступного місяця після мі-
сяця, в якому сталися зміни.

Проте, з метою соціального захисту 
громадян - одержувачів субсидій, інша 
особа, яка зареєстрована на даній жит-
ловій площі, має право звернутися до 
комісії із заявою про її призначення. 
Рішення приймається на підставі акту 
обстеження матеріально-побутових 
умов сім’ї.

Зауважу, що громадяни несуть від-
повідальність за надані відомості про 
доходи, майно, що впливає на призна-
чення субсидії та її розмір.

Якщо громадянин приховав або сві-
домо надав невірні дані, раніше при-
значена субсидія не виплачується, а 
сума субсидії повертається. Якщо гро-
мадянин добровільно не повертає ко-
шти, питання про їх стягнення вирішу-
ється у судовому порядку.

- При розрахунку субсидії ді-
ють також  певні нормативи. 
Які саме?

- Це, зокрема:  норма володіння чи 
користування житлом - 21 м² на кожно-
го зареєстрованого у житловому при-
міщенні (будинку) та додатково 10,5 
м² на всіх зареєстрованих; споживан-
ня електричної енергії на комунально-
побутові потреби у будинках з газови-
ми плитами - 75 кВт/ год. на сім’ю з 
однієї-двох осіб та додатково 15 кВт/
год. на кожного іншого члена сім’ї, але 
не більш як 150 кВт/ год. на місяць; у 
будинках із стаціонарними електрич-
ними плитами = 100 кВт/год. на сім’ю 
з однієї-двох осіб на місяць і додатко-
во 25 кВт/год. на кожного іншого чле-
на сім’ї, але не більш як 200 кВт/год. на 
місяць.

Розмір субсидії розраховується з 
обсягів фактичного споживання по-
слуг за шість попередніх місяців, але не 
більше установлених норм.

У повідомленні про призначення 
субсидії зазначається обов’язкова част-
ка плати сім’ї у межах норм споживан-
ня, яку одержувач субсидії повинен 
сплачувати щомісячно. Коли вартість 
фактично спожитої послуги менша, ніж 
обов’язкова частка витрат на оплату 
цієї послуги, одержувачі субсидій спла-
чують її фактичну вартість. Якщо сім’я 
економно споживала газ, воду, електро-
енергію, які вимірюються засобами об-
ліку у період отримання субсидії, при 
призначенні субсидії на наступний тер-
мін розмір її витрат зменшується на 2% 
за кожні 10% економії. 

Спілкувалася  
Любов ГАДОМСЬКА.

Субсидія – це щомісячна адресна безготівкова допомога сім’ям, яка 
за рахунок коштів державного бюджету відшкодовує витрату на 
оплату житлово-комунальних послуг. Детальніше про надання субси-
дії та умови її отримання розмовляємо з начальником управління со-
ціальної полики Тернопільської міської ради Марією ЧАШКОЮ.

Як отримати субсидію: 
запитання та відповіді 

З питань  призначення житлових субсидій тернополяни можуть 
звертатися за адресою: Тернопіль, вул. Лисенка 8 ( каб. 24), 8а (каб.12). 
Телефон для довідок 25-55-87, 52-14-03, 23-66-03.
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Струни серця

гніздечко
Сімейне

Краса жіноча світ чарує,
Всі хочуть нею володіти.
Вона ж тендітна, невловима,
Живе по - своєму у світі.
Краса ховається у людях,
У їх характері,  в обличчі.
Усміхнена, завжди щаслива,
Канонам часто протирічить.
Живе допоки щиро віриш, 
Допоки бачиш, поки чуєш.
Присутня у словах приємних,
У добрих та натхненних 

людях.
Інна ДАНИЛКІВ.

Етюд

Листівка 
з минулих днів

Стільки літ не було вісточки від 
тебе. У моїй душі яскравою мрією жили 
лише спогади. Про сонячні літні дні, 
коли ми, такі безтурботні і юні, гуляли 
містом, моя рука лежала у твоїй долоні, 
а перехожі усміхалися нашому щастю. 
Ми не говорили про кохання, не буду-
вали планів на майбутнє. Воно, це май-
бутнє, видавалося чимось дуже дале-
ким, а ми жили сьогодні, тепер. 

Ми просто любили цей світ - те-
плий, сповнений ніжності і загадковос-
ті. Так буває, очевидно, тільки у юності. 
Коли проблеми видаються дріб’язком, 
а кілька гривень на чашку кави, поділе-
ну на двох, великою радістю.

А потім ти поїхав. Не спеціально, 
так склалися обставини. Життя кожно-
му з нас проклало свою доріжку. Я ви-
йшла заміж, доля подарувала мені чу-
дову людину поруч. Народила трійко 
гарних дітей.

Ти ж у далеких світах, на жаль, не 
знайшов особливого щастя. Сподіваю-
ся, воно у тебе ще буде, принамні, я цьо-
го дуже хочу.

Цими різдвяними днями несподіва-
но прийшла вісточка від тебе. Листівка, 
з побажаннями всього найкращого. Че-
рез тисячі кілометрів ти знову подару-
вав мені теплу, загадкову і ніжну мрію.

Інна К. м Тернопіль.      

- Василю! - гукнула тітка Софія, лис-
тоноша, - йди-но забери свою пошту. Не 
хочу в хвіртці залишати, бо мрячить. Ти 
ба, зима якась неправильна. Сльотить по-
осінньому. А навесні гори снігу намете. 

- Хіба нам звикати?  
- Мої покійні тато казали: нема зими - 

не буде літа…
Василь передплачував три газети. На-

віть листоноша дивувалася. Тепер годі де-
кого вмовити й на одну. 

Переглядав сторінку за сторінкою. Ува-
гу привернула жінка на фотографії. Аліна 
Іванівна… Лікар-терапевт. Колишня одно-
класниця! 

Аліна вчилася разом з Василем у ви-
пускних класах. Її батько, військовий у від-
ставці, працював два роки у місцевій шко-
лі. Викладав початкову військову підго-
товку. З тих пір минуло тридцять літ... 

Сім’ю Дмитровича, так у селі неофіцій-
но назвали нового вчителя, поселили в 
колгоспному будинку для «молодих спе-
ціалістів». По-сусідству з обійстям Василе-
вих батьків. 

Хлопцеві сусідка-однокласниця сподо-
балася відразу. Чи не вперше Василь по-
шкодував, що до школи зовсім близько. А 
міг би підвозити Аліну на батьковому ве-
лосипеді. 

Аліна змінила кілька шкіл - батька пе-
реводили на службу у різні місця. Проте 
вчитися у сільській школі випало вперше. 
Хлопці норовили привернути увагу нової 
однокласниці. Дівчата споглядали на неї 
із задрістю. Аліна мала модний одяг. Ці-
каво розповідала про свої мандри. Аліни-
на мати - Ліда Анатоліївна - на відміну від 
спрацьованих сільських молодиць, гарно 
та стильно виглядала. І була чудовим те-
рапевтом - жінка працювала в госпіталях у 
військових частинах, де служив чоловік. У 
селі була поліклініка й лікарня. Тому робо-
та для Ліди Анатоліївни знайшлася. 

Іван Дмитрович не розповідав, яким 

дивом потрапив на роботу в сільську шко-
лу. Ходили чутки, начебто порекоменду-
вав йому це місце колишній товариш, яко-
го скерували на солідну посаду до їхньої 
області. А причина - здоров’я Дмитровича.  

Він щодня ходив до лісу. Пив джерель-
ну воду. Місцеві здавна вважали, що вона 
помічна. Спиртного, навіть пива, не вжи-
вав. Тому у селі зійшлися на думці: у вій-
ськовика справді якась загадкова хвороба.  

Василеві пригадалося, як їхній 
дев’ятий «А» зустрічав Новий рік у по-
мешканні Дмитровича. Попросили бать-
ки, оскільки були певні, що порядок він за-
безпечить.                   

- Не пить! Не курить! Веселицця! - ско-
мандував на початку вечірки Дмитрович. 

Виявилося, він чудово грав на гітарі.  
Василева мати інколи просила Ліду 

Анатоліївну поміряти тиск або «збадати» 
бабцю Якилину. За це давала сусідам свіже 
молоко, сир, сметану. 

Аліна з Василем подружилися по-
сусідськи. Дівчата ж перешіптувалися: між 
ними - любов. 

Галька з паралельного класу, яка не-
рівно дихала до Василя, неабияк злости-
лася на приїжджу. Якби не Алінка, Васька 
зустрічався б з нею. У присутності хлопця 
Галька час від часу видавала якусь дурни-
цю про Дмитровича або когось із його сі-
мейства. Мовляв, плітку почула. Василя це 
не хвилювало. А Гальку ще більше злости-
ло...

Коли влітку Дмирович із сім’єю поїхав 
на море, Василь дні рахував до їхнього по-
вернення. Він закохався в Аліну. І вирішив: 
також стане військовим. 

Зізнатися у своїх почуттях до Аліни 
ніяк не наважувався. Лише «по-сусідськи» 

проводив додому з клубу після фільму або 
концерту. 

Навесні дівчина обмовилася: після за-
кінчення школи сім’я переїде жити в один 
із південних обласних центрів. Василь аж 
затерп. 

- Я буду тобі писати. Хочеш? - запита-
ла Аліна.  

Хіба він міг відмовити?!
- У цьому місті є медичний інститут. 

Хочу бути лікарем. Як мама. Туди й вступа-
тиму. А ти?

- Піду в армію. А потім… Хочу бути вій-
ськовим. Як твій батько! - випалив Василь. 

- Ти гадаєш, це легка професія? 
- Зате чоловіча! 
Після закінчення навчального року 

Дмитрович з родиною залишили село. 
Згодом від Аліни прийшов перший лист. 
Писала, що знайомиться з містом і готу-
ється до вступних іспитів. Обіцяла колись 
приїхати з батьком до села. Він сумує за 
школою, до якої встиг звикнути…

Військовим Василь не став. Коли був 
у армії, батько переніс інсульт. Мати про-
сила у листах швидше повертатися додо-
му: «Може б ти, сину, вступив після служ-
би до сільськогосподарського технікуму? 
До райцентру - рукою подати. І вчитися 
будеш, і по господарці допоможеш. Вся ро-
бота на мене звалилася. Тяжко мені…» За-
перечити матері не міг.

Василь продовжував листувати-
ся з Аліною. Дівчина втішала: батькове 
здоров’я може поліпшитися. У медицині 
різні дива трапляються. 

Останній лист прийшов від Аліни че-
рез два місяці після повернення з армії. 
Почерк був наче чужий. І фрази - жорсто-
кі, принизливі, також чужі. «Ми з тобою 
дуже різні. Сам подумай, ти - звичайний 
сільський хлопець, у якого батько-інвалід 
і мати-колгоспниця. Невже ти справді ві-
рив, що я можу у тебе закохатися? Я збира-
юся заміж. Мій наречений - не рівня тобі. 
Не пиши мені більше…». 

…Галька таки добилася Василевої при-
хильності. І затягнула хлопця під вінець. 
Після весілля почала ревнувати чолові-
ка до кожної спідниці, хоча Василь ніко-
ли приводу не давав. І часто влаштовува-
ла скандали. 

Під час чергової сварки Василь не стер-
пів:

- Десять років живу з тобою, наче в пе-
клі. Працюю. Люди поважають. Чого ти хо-
чеш? 

- Зі мною - пекло?! Алінки досі не за-
був? Думав, вона заміж за тебе вийде?!  

- При чому тут заміжжя, женячка? Ми 
просто були друзями. А потім… Неважли-
во… 

- А знаєш, це я колись тобі листа від 
Алінки написала. Просто замінила її по-
слання на своє. І відповідь їй написала 
від твого імені. Знав би ти, що там було!.. 
Твоїй кралі, певно, нашатир знадобив-
ся. Вона від життя отримала все! А я що, 
гірша? І, взагалі… Хто ти проти Алінки?! 
Село!.. 

Василь нічого не сказав у відповідь. 
Лише відчув, як сильно зневажає дружи-
ну. І залишити не може. Заради доньки й 
сина, яких дуже любить…   

…Стаття в газеті розбурхала притупле-
ний часом та щоденними клопотами Ва-
силевий біль і образу, написану чужим по-
черком…   

Ольга ЧОРНА.

*     *     *
Ти пам’ятаєш, мамо, на Варвари
Різдвяник наш щороку зацвітав.
В поквапності дитячого запалу
Тебе своїм букетиком вітав.
Всі чудувались цим природнім ладом.
Не на Різдво, а в твій грудневий день
Він привертав увагу цього саду
 Людей.

*     *     *
День подовшав на заячий скік.
І хоч трубить мороз у бурульковий ріг,
Як в кокосовій стружці – 

все вмочено в сніг,
Й колядник засіва на поріг –
День побільшав на заячий скік.
Бродить в жилах березовий сік.
Забуваєш про пору і вік –
Виполіскуєшся  водохресним дощем,
Облітає, як лист, перестояний щем.
І щемить тільки з радості дух.
Вивертаєш навиворіт світу кожух –
Хай хоч день поживе без даремних потуг.
Глянув час з-під примругих повік:
Ледь до вечора день доволік –
Бо ж подовшав на заячий скік... 

*     *     *
Сухотність осені обледеніла,
Змінивши клімат душі на подив. 
В намітці туманів ще вчора ходила,
І день кишеньково – та колобродив. 
І як донесу до весни всі грози,
Що заховалися в тайстру часу?
Морозить нині, ой як морозить,
І оніміння корчить гримаси.
Тотальний холод від голих формул,
Бракує кисню у лігві тіней.
Шукає Янус двогорбу форму
На схід і захід. Й глянцує півднем. 
Малює фрески на вікнах спокій,
У вушко голки силяє небо.
Як зимувати такій високій,
Не скам’янівши, дійти до тебе?

*     *     *
На бурульці зломилось сонце,
ойкнуло від студенілості
і скапало жовтуватим смутком додолу.
І куди дивиться
Головний Бурульковий Архітектор?

*     *     *
Небесна ляда з скрипом прочинилась
 І випав сніг. Якийсь рожевий сніг. 
А я схопилась, босоніж схопилась,
Почувши сміх, твій оксамитний сміх. 
О, не забулись місяці і дні 
Та й як таке забуть на вітрі часу?
 Підсипав новорічне конфеті 
Цей волоцюга вічний - місяць ласий. 
Дашок, як сито. Півночі стіна.
 Чого схопилась, босоніж схопилась? 
Тебе немає. Сніг притих. Одна. 
Небесна ляда з скрипом зачинилась...

*     *     *
Криптонімом застигла скиба думки,
Гукала німо, наче уві сні.
У прозір твій морозним візерунком
Умерзли коси на вітрах мені.
І ранок був, і снігом притрусив.
На коси сніг - така мені обнова.
І збоку хтось словами моросив:
Слова, слова... Стара, як світ, полова.
-     Тобі, голубко, трохи б обігріться,-
3 трипільської доби докинув фатум.
 Магічні знаки, потойбічні лиця 
Замиготіли на снігу кошлато.
 І ранок був. Творились писанки. 
Доходила земля нових традицій. 
Замиготіли крила, як роки — 
І вже не жінка я, а райська птиця.

Зоряна Замкова. 

Сокровенне Образа,
написана 
чужим 
почерком

Про Любов
Колись на Землі був острів, на якому жили всі духовні цін-

ності. Але якось вони помітили, як острів почав іти під воду. 
Всі цінності сіли на свої кораблі й попливли. На острові зали-
шилася тільки Любов. Вона чекала до останнього, але коли 
чекати вже стало нічого, теж захотіла поплисти з острова. 

Тоді вона покликала Багатство і просилася до нього на 
корабель, але Багатство відповіло: 

– На моєму кораблі багато коштовностей і золота, для 
тебе тут немає місця. 

Коли мимо пропливав корабель Смутку, вона просилася 
до нього, але той їй відповів: 

– Прости, Любове, я настільки сумний, що мені треба за-
вжди залишатися на самоті. 

Тоді Любов побачила корабель Гордості й попросила про 
допомогу її, але та сказала, що Любов порушує гармонію на 
її кораблі. 

Любов зовсім зневірилася. І раптом вона по-
чула голос десь позаду: 

– Ходімо, Любове, я візьму тебе з собою. 
Любов обернулася й побачила старця. Він 

довіз її до суші, і, коли відплив, Любов спохо-
пилася, адже вона забула запитати його ім’я. 
Тоді вона звернулася до Пізнання: 

– Скажи, Пізнання, хто врятував мене? Хто був 
цей старий? 

Пізнання подивилося на Любов: 
– Це був Час. 
– Час? – перепитала Любов. – Але чому він 

врятував мене? 
Пізнання ще раз поглянуло на 

Любов, потім удалечінь, куди по-
плив старець: 

– Тому що тільки Час 
знає, наскільки важлива 
в житті Любов.

Етюд

Притчі

Жили-були три 
сестри. Одна була 

ледачою. Друга - 
злою. А третя і розумни-
ця, і красуня, і рукоділь-
ниця, любо- мило диви-
тися.

Одного разу вранці зу-
пинився віз біля їхніх во-
ріт. Сестри вийшли по-
дивитися, хто приїхав. 
На возі сиділа незнайома 
жінка похилого віку.

- Хто ти? - запитали 
вони.

- Я - Доля. Настав час 
виходити вам заміж.

Посадила їх Доля на 
віз і повезла видавати за-
між.

Заїхали вони в перше 
село. Бачать, в полі хло-
пець оре і в руках у ньо-
го будь-яка справа йде на 
лад. Якщо треба щось по-
лагодити чи побудувати - 

всі до нього біжать.
- Ось цей - твій, - каже 

Доля першій із сестер-
ледачій .

Висадили дівчину і по-
їхали далі.

Заїхали в наступне 
село. Там хлопець живе, 
який нікому в допомозі 
не відмовить. Добрий до 
всіх. Натішитися на нього 
народ не може, такий мо-
лодець.

- Ось цей - твій, - каже 
Доля другій із сестер.

Заїхали в третє село. 
В останньому будинку, 
в бруді, у старій хатині-
розвалюсі, лежить п’яний. 
Зупинила Доля віз і каже:

- Цей - твій.
- Навіщо  мені такий?! 

- почала благати тре-
тя сестра. - Я ж ось і до-
бра, і гарна, і рукодільни-
ця. А ти мені такого жени-
ха даєш! Он сестрам яких 

знайшла - що, іншого, 
кращого, для мене не-
має?

- Інші є, - відпові-
ла Доля і, зітхнувши, 
додала: - Але цей без 
тебе пропаде!

Про заміжжя...

Життєві будні

ДАРУНОК ВIД МАМИ

ангел
До Різдва залишалося зовсім мало часу, 

всього лише один день, а ще стільки справ. 
Добре, що хоч подарунки купила, - подумала 
Аліна. Для мами «Набір чашок». Ненька дав-
но про них мріяла, завжди, коли дівчина захо-
дила в гості, чаювання розпочиналося із роз-
повіді про чудові сервізи, котрі продавали у 
крамничці антикваріату навпроти будинку. 
Тож мамі Аліна вгодила. Татові дівчина  ку-
пила шарф. Хоч  у нього їх вже ціла колекція, 
та цей буде йому пасувати. Для «пана» Арте-
мона, любого кота, добре підійшов  нашийник 
з медальйончиком.

 Найважче було вибрати, що купити до-
рогому братику. У нього стільки захоплень, 
ідей  та вподобань, що, напевне,  подарувати  
гроші,  було б найкраще. Та Аліна згадала, що 
хлопець давно мріяв про ковзани.

 Купивши усе для рідних, дівчина поспіши-
ла в магазин іграшок. У їхньому домі здавна 
було запроваджено традицію: кожного року 
хтось повинен придбати на ялинку оригі-
нальну прикрасу. Не просто взяти ту, котра 
сподобається найбільше, а вибрати наосліп. 
Минулого року мама принесла хатинку, те-
пер вона на ялинці завжди на почесному міс-
ці, в центрі. Продовжувати різдвяний риту-
ал у цьому році повинна була Аліна.

 Зайшовши в магазин, очі в дівчини розбі-
глися. «Непогано  було б залишитися жити в 
такій красі назавжди», - подумала. Підійшов-
ши до ящика з ялинковими іграшками, заплю-
щила очі й опустила руку. Добре пошарудів-
ши, витягнула фігурку янгола, котрий грав 
на скрипочці. Оплативши покупку, дівчина 
швидко поспішила додому. Та, розклавши все 
під ялинкою, помітила, що  прикраса для зе-
леної красуні загадково  зникла. Аліна довго 
намагалась згадати, де могла загубити ян-
гола. І хоч часу було зовсім мало, вирішила 
пройтися ще раз вулицею,  якою  поверта-
лася додому. Блукаючи тротуаром, вже і не 
сподівалася знайти загублену річ. Із неба по-
сипався білий лапатий сніг. 

 Засмучена, поверталася додому. І не по-
вірила сама собі: на порозі лежав її янгол. На-
віть сніжинки не вкрили його своєю ковдрою. 
І як після такого не вірити у диво…

Інна Данилків.

Різдвяний
На фото автора:  
медсестричка поліклінічного 
відділення Бережанської 
районної лікарні Юля Сорока.

Після святвечора усі поснули. Втом-
лені діточки  тихенько посапували но-
сиками. Адже вони  також напрацюва-
лися нині. Спочатку прибирали, потім 
купалися, прикрашали кімнати, писали 
листи  родичам, допомагали на кухні. 
Дівчатка  ліпили вареники, хлопці тер-
ли мак до куті. Було і весело і сумно, як 
то завше буває того дня. Хтось  із стар-
ших згадував свою вечерю у сімейно-
му колі багато літ  тому.  Хтось розпові-
дав, що на святвечір трапляються усякі 
дива, у гості приходять душі померлих. 
Декому і згадувати не було чого. Мате-
рі покидали їх, як  тягар, непосильний 
для себе. І далі продовжують своє жит-
тя у п’яному забутті. А ось тих трійко 
- сироти. Батько не повернувся із заро-
бітків, загинув на чужині, а мати  сама 
тягнула  сімейного воза, допоки страш-
на хвороба не підкосила її.  Старшенькі  
мовчки  сопіли, аби не видати сліз, що 
ось-ось мали  бризнути з оченят, а ма-
ленька Мартуся дивилася у вікно.

Катерина пригадала той  передве-
чірній час і  пошкодувала, що не піді-
йшла до Мартусі, не погладила її по го-
лівці. Дитина тягнулася до неї і  перед 
обідом   тихенько  мовила, що, коли б 
мама її жила, вона б їй також купила 
таку  ляльку, як у Іринки. Іринці ляль-
ку подарувала хресна мама. Прийшла 
на день народження дівчинки і при-
несла  великий пакунок з цукерками і 
ту  ляльку. Цукерки розділили на усіх, 
а іграшку Іринка носить скрізь з собою 
і навіть спить з нею, з рук не відпускає.

Катерина тоді  саме мила вікно і ні-
чого не відповіла Мартусі. Усім не від-
повіси. Дівчинка постояла і відійшла. 
Те одразу забулося.

По дорозі на роботу Катерина купи-
ла таку  ж ляльку своїй внучці.  Чогось 
і їй та іграшка сподобалася. А, може, 
просто побачила на прилавку  щось 
знайоме, то й купила, аби довго не ви-
бирати. Хотіла спочатку показати  Мар-
тусі, а потім подумала, що лише  душу 
їй  ятритиме. А купити  ляльку ще й 
Мартусі... Грошей не вистачає на про-
дукти, на взуття. Ось дві зими ходить 
у чоботах, що протікають, як друшляк. 
Якісне взуття чи одяг важко купити, 
скрізь тебе так обдурять. На  гостинці 
своїм онукам важко  щось відкласти. А 

тут стільки  чужих. З ними  навіть ви-
хователі строго розмовляють. Мовляв, 
нема чого привчати до  ласки. Життя  
суворе і  цим дітям треба бути силь-
ними. І так держава для них багато ро-
бить. Годує, одягає. Живуть у теплі, до 
школи ходять.  Чого ще?

...За вікном  тихо рипів сніг під нога-
ми перехожих чи колядників. Приляг-
ти би й самій. Втомилася.  Але щось не 
давало...

Оте щось  тягнуло її до ліжечка Мар-
тусі. Поправила ковдру  Іринці,  прикри-
ла Галю, котра так розкопується. Удень 
бігає, аж у голові дзвенить, і вночі така 
ж невгамовна. Мартуся спала тихо-тихо. 
Білі кучерики  розкинулися на подушці, 
навколо голівки утворили  золотистий 
німб. І раптом дитятко  заворушилося 
й  уві сні почало кликати маму. Катери-
на  не витримала,  всі оті  невисловле-
ні думки  каменем  стали у горлі, сльози  
закипіли десь аж  коло серця, запекли. 
Вона швидко пішла  до  кімнати, вийня-
ла з сумки ляльку і  підійшла до Мар-
тусі.  Ляльку поклала під подушку, тор-
кнулася  м’якого, мов шовк, волоссяч-
ка  і прошепотіла:”Спи, сонечко. Спи, ма-
ленька. Ти найкраща у світі...»

Сон огорнув  будинок.
Вранці у кімнаті  раптом  хтось за-

кричав. Катерина спросоння не збаг-
нула, що трапилося. Аж почула: “Мама, 
мама приходила! То правда, що вона 
була тут, то правда, що душі приходять. 
Вона  принесла мені таку саму ляльку, 
як у Іринки. То вона гладила мене і го-
ворила, що я найкраща у світі”.

Мартуся сяяла від, зустрічі, з мамою, 
котра приходила до неї уві сні, і тулила 
до серця ляльку, як найдорожчий скарб.  
Діти посхоплювалися і  сиділи на своїх 
ліжечках, ще не розуміючи, що трапило-
ся. Хіба бачили, що у руках Мартусі була  
така ж лялька, як у Іринки, лише сукня 
на ній  була інша, новіша і пишніша. А 
Катерина підійшла до дитини і мовч-
ки погладила її по  голівці.  І аж тоді  оті 
сльози, що пекли коло серця, заслони-
ли їй зір.  Не витирала їх.  Відчула рап-
том, що оте дитятко  таке  рідне, доро-
ге. І  усі  діточки, котрі посхоплювалися 
зі сну і сидять  заспані,  протирають оче-
нята маленькими ручками,  також.

Анізія ОНИЩАК.
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Для вручення премії «Голеадор» членам 
символічного клубу Олега Блохіна  запросили 
славетних українських бомбардирів, серед яких  
Олег Блохін, Леонід Буряк, Олег Протасов, Ан-
дрій Шевченко, Вадим Євтушенко, Олександр 
Заваров, Віктор Леоненко, Сергій Ребров, Олег 
Саленко, Геннадій Литовченко, Андрій Воробей, 
Віктор Грачов, Ігор Петров, Михайло Соколо-
вський, Іван Гецко, Олег Ящук, Тимерлан Гусей-
нов та багато інших. 

До речі, четверо бомбардирів – номінантів 
премії – забили у вищій лізі чемпіонату Украї-
ни, Кубку України, європейських кубках, офіцій-
них і товариських матчах збірної України, СРСР і 
СНД, а також у вищій лізі чемпіонатів СРСР, Куб-

ку СРСР, чемпіонатах і кубках зарубіжних країн 
уже більше 200 голів, тоді як Олег Блохін – 336, 
а Андрій Шевченко – 374.

Зустріч у клубі 
Олега Блохіна

У спортивному комплексі «Олімпійський» 
відбулась урочиста церемонія нагородження 
українських футболістів, які забили за свою 

кар’єру понад 100 голів.

Збірна України залишається у топ-20
У січневому рейтингу ФІФА національних збірних наша фут-

больна дружина зберегла свої позиції, і продовжує займати 18-е 
місце. Загалом, у першій двадцятці не відбулося жодних змін.

Цікаво, що Україна - єдина збірна з першої двадцятки, яка не 
зіграє на Мундіалі.

Команда Фоменка зіграє 
на «щасливому» стадіоні

У Федерації футболу України вже визначилися з 
місцем проведення товариського матчу Україна 
- США, який відбудеться 5 березня.

За інформацією газети «Команда», гра пройде на львівському 
стадіоні «Арена Львів».

Востаннє місто Лева приймало нашу збірну 6 вересня. Тоді 
«синьо-жовті» розгромили Сан-Марино у матчі відбору на ЧС-
2014. Після цього ФІФА дискваліфікував «Арену Львів» до закін-
чення відбірного турніру на чемпіонат світу 2018 на року. На-
томість проведення товариських матчів та матчів відбору на 
Євро-2016 не заборонено.

Два тернопільських клуби 
знатимуть своїх суперників 

вже завтра
У четвер, 23 січня, відбудеться 

жеребкування чергової стадії 
розіграшу Кубка України.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу вийшли «Шахтар», 
«Динамо», «Металіст», «Чорноморець», «Дес-
на», «Славутич», а також дві тернопільські ко-
манди – «Нива» та ФК «Тернопіль»

Не кажи гоп, поки не перескочив…

Майбутній суперник 
чемпіона світу 
Володимира 

Кличка австралієць Алекс 
Леапаї впевнений у своїй 
перемозі над українцем.

 «Зізнаюся, що я б’юся наба-
гато краще, коли маю статус аут-
сайдера. Так часто відбувається: 
якщо люди бачать великого і ма-
ленького боксера, то вони впев-
нені у перемозі першого.

 У мене таке вже траплялося, 
і скептики були шоковані, коли я 
нокаутував габаритних хлопців 
вже у першому раунді. Вони бу-

дуть шоковані і цього разу», - пообіцяв він.
Бій між боксерами повинен відбутися 26 квітня.

«Отамани» продовжують 
перемагати суперників 

Українські боксери 
здобули п’яту 
поспіль перемогу 

у четвертому сезоні 
Всесвітньої серії боксу. У 
шостому турі «отамани» 
перемогли на виїзді 
команду «Американські 
нокаутери» з рахунком 
3:2.

Свої бої виграли Микола Бу-
ценко, Іван Голуб та Денис По-
яцика.

Вадиму Кудрякову та 
В’ячеславу Кісліцину не вдало-
ся перемогти суперників.

Наразі «Українські отама-
ни» впевнено очолюють групу А. У наступному турі вони мо-
жуть достроково оформити вихід у плей-офф з першого місця.

Зачекаємо до весни
Олександр Усик повідомив точну дату проведення свого 

третього бою у професійному боксі .
 В ринг українець вийде п’ятнадцятого березня. Щоправда, 

за словами боксера, наразі невідоме ім’я його наступного су-
перника.

А ось дворазовий олімпійський чемпіон з боксу Василь Ло-
маченко вже готується до майбутнього бою з Орландо Салідо. У 
поєдинку боксери мають зустрітися 1 березня у США.

За минулий  рік найбільше серед 
українських представників спорту 
заробив Володимир Кличко - 

приблизно 29 мільйонів доларів
Другу-третю сходинки ділять між собою 

куми Андрій Воронін («Динамо» Москва) та 
Анатолій Тимощук («Зеніт»). У обох – більше, 
як по 4 мільйони доларів заробітку.

До топ-5 також потрапили баскетболіст «Фі-
нікс Санз» Олексій Лень і хокеїст «Донбасу» Рус-
лан Федотенко.

Найбільше ж у рейтингу - представників 
футболу. 

Ось як виглядає перша десятка спортив-
них багатіїв України 2013 року:

1. Володимир Кличко, бокс – 29 млн. доларів; 
2-3. Андрій Воронін, футбол – 4,1 млн. доларів;
2-3. Анатолій Тимощук, футбол – 4,1 млн. доларів;
4. Олексій Лень, баскетбол– 3,5 млн. доларів;
5. Руслан Федотенко, хокей – 3 млн. доларів;
6. Олег Блохін, футбол – 2,8 млн. доларів;
7-8. Євген Коноплянка, футбол – 2,5 млн. доларів;
7-8. Андрій Ярмоленко, футбол – 2,5 млн. доларів;
9. Дмитро Чигринський, футбол – 2,3 млн. доларів;
10. Олег Гусєв, футбол – 2,1 млн. доларів.

«Супердесятка» найбагатших

Андрій Ярмоленко і  Євген Коноплянка - 
кращі футболісти України 

У традиційному опитуванні, проведеному серед уболіваль-
ників, ЗМІ та футбольних експертів виданням «Український 
футбол» півзахисники Андрій Ярмоленко з «Динамо» та Євген 
Коноплянка з «Дніпра» набрали по 283 очки і, на думку органі-
заторів, стали кращими футболістами України у минулому році.

На велотреку міста 
Гвадалахара, що в 
Мексиці, проходив 

ІІІ етап Кубка Світу з 
велосипедного спорту 
на треку, участь у якому 
взяв і наш земляк Роман 
Луцишин.

Хоча цього разу у груповій 
гонці тернополянин став брон-
зовим призером, проте третє 
місце дозволило Роману Луци-
шину за підсумками усіх етапів 
Кубка зберегти лідерство і ста-
ти переможцем змагань. 

Тренують тернопільського 
спортсмена Володимир Павел-
ко та Роман Зеньо.

 Наступні міжнародні стар-
ти, на які Роман виборов осо-
бисті ліцензії, відбудуться у 
місті Калі (Колумбія). З 26 лю-
того до 2 березня там пройде 
чемпіонат Світу з велоспорту 
на треку.

П’ятеро наших 
земляків уже 
вибороли путівки 

на участь в Олімпійських 
іграх у Сочі, однак, за 
великим рахунком, 
лише одна спортсменка 
реально претендує на 
нагороду. 

Це - Олена Підгрушна. 
Стрімко увірвався до чоловічої 
збірної України ще один вихо-
ванець тернопільської біатлон-
ної школи Дмитро Підручний.

Однак, для нього це буде 
перша Олімпіада, тому його 
головне завдання — набрати-
ся досвіду. 

Також поїхати до Сочі ма-
ють шанс двоє тернопільських 
саночників  - Андрій Мандзій 
та Олександр Оболончик. 

Уже стала традицією 
участь в Олімпіадах креме-
нецьких лижників-двоборців. 
Цього разу ми вболіватимемо 
за кременчанина Віктора Па-
січника.

Переможець 
Кубка Світу 

Тернопільські олімпійці
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Юні артисти 
відтворили 
на сцені 

короткі пародії на 
улюблених зірок сцени.  
Найбільше публіці 
сподобався виступ 
«Зустріч інспектора ДАІ з 
представниками влади». 

Кумедні сценки на кшталт 
«Знайомство батька з неві-
сткою», «Заплатіть, бабусю, 
за проїзд», «Нічна реклама на 
селі», «Музичні делікатеси» 
теж викликали гучні оплески. 

Вибухова енергія молодих 
«енерджайзерів» передала-
ся залу. Їхні жарти  розвесели-
ли всіх присутніх й подарували 
трішки радості у не завжди ве-
селих буднях.

Інна ДАНИЛКІВ.

«95 квартал»
по-бережанськи

У селі Гиновичі, що на Бережанщині, ростуть гід-
ні наслідувачі знаменитих  «кавеенщиків» зі сту-
дії «95 квартал». На Старий Новий рік молоді та-
ланти під керівництвом Марії Пашулі – завідую-
чої  будинком культури,  подарували односель-
цям справжнє свято. 

Майже місяць щоденної робо-
ти знадобився групі скульпторів ICE 
UA для того, щоб створити найбіль-
шу крижану скульптуру в нашій кра-
їні. Втілили грандіозний задум на 
території курорту Буковель в Івано-
Франківській області. Буковель дав-
но відомий великою кількістю сні-
гу та масштабними зимовими свя-
тами. Величезні крижані скульпту-
ри щорічно з’являються тут завдяки 
бренду «Хортиця». Скульптура цього 
року перевершує всі попередні свої-
ми неймовірними розмірами – 6 ме-
трів у висоту і 24 метри в довжину. 
Скульптори виготовили просто гі-
гантський логотип «Хортиця», який 
внесений до Книги Рекордів України.

– Звичайно ми втомилися, але 
ми дійсно задоволені результатом, – 
розповів скульптор Володимир піс-
ля завершення роботи. Він займаєть-

ся скульптурою з криги вже більше 
10 років. Скульптура вирубана з ку-
бічних блоків снігу і льоду, які спе-
ціально готувалися протягом 2-х мі-
сяців і були доставлені 4-ма вантаж-
ними автомобілями з Києва. Сторона 
кожного куба – 1,5 метри. Вони спе-
ціально спресовані, щоб не руйнува-
тися під ударами інструментів скуль-
пторів. Загалом використано більше 
30 тон льоду. Над скульптурою пра-
цювали 8 майстрів. Сотні людей вже 
побачили крижане диво, яке вночі 
ще гарніше, ніж вдень.

– Крижана скульптура просто 
приголомшує своїми розмірами. По-
дивіться, ця буква «Х» розміром з 
двоповерховий будинок. Візуаль-
ний ефект просто грандіозний. Ра-
ніше ми бачили скульптури в льодо-
вому парку в Німеччині, але крижа-
на «Хортиця» їм не поступається ні в 

розмірах, ні в оригінальності, – роз-
повіла Олена, гостя з Києва.

Крім того в Буковелі з’явився тра-
диційний льодовий бар. Тут гості ку-
рорту воліють відпочивати, фотогра-
фуватися й зігріватися «Хортицею».

– На відпочинку в морозний со-
нячний день спускаєшся з гори втом-
лений, і виникає два бажання – зігрі-
тися та підбадьоритися, а тут якраз 
крижаний бар. Тебе зустрічає дівчина 
з чаркою «Хортиці», шматочком хлі-
ба і сала. Задоволення не тільки ес-
тетичне, а й фізичне, бо зігріває в хо-
лод, і ти знову сповнений сил і енергії, 
– говорить Михайло, лижник з Росії.

Офіційне відкриття крижаної 
скульптури на Буковелі відбулося 18 
січня, а подивитися на чарівну кри-
жану красу можна буде аж до першої 
відлиги.

Володимир КУБАРИЧ.

найбільшу крижану скульптуру

В Україні встановилиЯкщо взяти кілька 
тисяч крижаних брил 
розміром кілька ме-
трів, додати робо-
ту десятків людей і 
розбавити все це гі-
гантським бажанням 
створювати казку, то 
вийде рецепт виго-
товлення найбільшої 
в Україні крижаної 
скульптури.
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УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.55 Полiттеатр.
10.25,17.20 Т/с “Таємниця старого мосту”.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.45 Темний силует.
12.55 Контрольна робота.
13.20 Т/с “Вiчний поклик”, 11 с.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Погода.
15.45 Як це?
16.20 Дорослi iгри.
18.05 Агро-News.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.15 Концертна програма I. Бобула “Кри-

ла мрiй моїх”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Знак питання.
21.50 Концертна програма Витаса “Бес-

сонная ночь”.
23.45 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Вiзит до Мiнотавра”, 1 с.

Êаíаë “1+1”
07.00,08.00,09.00,19.30,23.25,04.10 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Асi”.
11.15 Мелодрама “Темнi води”.
14.45 Комедiя “Любов i голуби”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15,21.20 Т/с “Подвiйне життя”.
22.20,04.25 “Грошi”.
23.40,00.40 Т/с “Арн”. (2 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Горобини кетяги червонi”, 1-3 с.
12.25 Т/с “Горобини кетяги червонi”, 4 с.
13.15 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.45 “Чекай на мене”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Паралельне життя”.
22.40,04.05 Т/с “Хуторянин”.
01.30 Т/с “Своя правда”. (2 категорiя).

ICTV
07.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Х/ф “День “Д”.
10.50,13.00 Т/с “Зустрiчна течiя”.

12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Шеф”.
23.00,03.35 Свобода слова.

ÑТБ
04.35,15.55 “Усе буде добре!”
06.15,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
07.45 Х/ф “Не квап кохання”.
09.50 Х/ф “Операцiя “И” та iншi приго-

ди Шурика”.
11.45,19.55,23.25 “Слiдство ведуть екс-

трасенси”.
12.45 “МайстерШеф”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Детектор брехнi 5”.
00.25 Х/ф “Загальна терапiя 2”.

Íоâèé êаíаë
06.15,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
09.00,17.00 Т/с “Не родись вродлива”.
15.05 Х/ф “Парк Юрського перiоду 3”.
18.00,22.35 Т/с “Воронiни”.
19.00,01.15 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Ревiзор.
23.25 Х/ф “Покладися на друзiв”.
01.25 Х/ф “Любов на островi”.
02.45 Служба розшуку дiтей.

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.

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

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

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.

08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Щастя є”.
13.10 Люблю! Чекаю!
14.10,17.25 Т/с “Слiд”.
16.00,03.40 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,04.25 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Бiдолаг”, 1 i 2 с.
22.00,03.10 Подiї дня.
22.30 Х/ф “Мумiя”. (2 категорiя).
01.10 Х/ф “Червоний дракон”. (3 

категорiя).

Ê1
07.30 М/ф.
09.35 Х/ф “У пошуках галактики”.
11.15 Х/ф “Тепер усе навпаки”.
13.00 “КВН-2013”.
16.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.00 “Звана вечеря”.
19.00 “Орел i решка”.
20.00 Т/с “Хто у домi господар”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Знайомство з Факерами”. (2 

категорiя).
00.10 Х/ф “Вiднесенi”. (2 категорiя).

ÍТÍ
05.10 Т/с “Висяки”.
08.25 “Правда життя. Професiя iлюзiонiст”.
09.00 “Агенти впливу”.
09.50 Т/с “Таємницi слiдства 10”.
11.35 Т/с “Двоє зi скриньки 2”.
15.00 Т/с “Йду тебе шукати 2”.
19.00,21.40,02.25,04.20 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
22.00 Т/с “Гавайї5.0”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).
00.50 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”. 

(2 категорiя).
01.40 Т/с “Дев`ять”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
09.20 Єралаш.
09.45,20.55 Країна У.
10.45,00.25 Одна за всiх.
12.10 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
13.55,21.55 6 кадрiв.
14.50 Дайош молодьож!
15.45 Т/с “Дєтка”.
16.40 Королева балу.
17.50 Вiд пацанки до панянки.
19.00 Моду народу.
19.55 Т/с “Два батька i два сина”. (2 

категорiя).
23.15 Дурнєв+1.
23.50 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
01.15 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

ТÂi
11.00,12.40,14.30,16.30,17.40,19.10 

TBiNews.
11.30 Double Ять.
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 Aрт City.
13.30,16.00,17.10,02.45 Особлива думка.
14.00 Автомандри.
17.00 Огляд блогiв.
19.30 Спорт.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.
01.00,03.15 Музичний автомат.

Тоíiñ
07.00 “Ранкове еспресо”.
14.30 “Моднi iсторiї з Оксаною Новиць-

кою”.
15 .00 ,18 .30 ,21 .00 “Служба новин 

“Соцiальний пульс”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Дикi зiрки.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
16.50 “Алло, лiкарю!”
17.50 “Алло, адвокате!”
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Леонiд Крав-

чук, ч. 1.
20.00 Злочин столiття.
21.35 Чапай з нами.
22.45 Правдивi iсторiї.
00.30 Х/ф “Вiкно у серце”. (3 категорiя).
02.10 Х/ф “Убивчий стриптиз”. (3 

категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
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”.
10.55 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.25 “Час обiдати!”
14.05 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi зi всiма”.
17.50 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.40,21.40 Т/с “Ладога”.
21.30 Нiчнi новини.
22.55 “Познер”.

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

згадку.
09.10 Ти не повiриш!
10.05 “Справа темна”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.30 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.40 “Говоримо i показуємо”.

19.25 Т/с “Хмуров”, 9 i 10 с.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Iкорний барон”. “Ветеринар-

ний контроль”.
23.35 Т/с “Брат за брата 2”, 17 i 18 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.45 Т/с “Боєць”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Прибулець”. (2 категорiя).
23.20 Х/ф “Жахлива пастка”. (3 категорiя).
01.00 Х/ф “Небесний форсаж”. (2 

категорiя

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Мелодрама “Ксенiя, кохана 

дружина Федора”. (12+).
07.30,13.35 Х/ф “Солом`яний капелю-

шок”. (6+).
09.45,15.50 Комедiя “Каїн ХVIII”. (6+).
13.00 “Плюс кiно”. (12+).
17.35 Мелодрама “Вiкторiя”. (12+).
19.30 Х/ф “Юнiсть Петра”. (12+).
22.00 Мелодрама “Не забудь... станцiя Лу-

гова”. (12+).

ªâроñïорò
09.30,15.00,20.45 Стрибки на лижах. Ку-

бок свiту. Саппоро (Японiя).
10.30,16.00,01.00 Тенiс. Вiдкритий 

чемпiонат Австралiї. Фiнал. Чоловiки.
12.30,18.00,00.30 Тенiс. Матс-пойнт. Жур-

нал.
13.00,19.15 Лижнi перегони. Чехiя. Мара-

фон. 50 км.
14.00,20.00 Стрибки на лижах. Кубок свiту. 

Любно (Словенiя). Жiнки.
18.30,02.00 Футбол. Євроголи. Журнал.
18.45,02.15 Футбол. Бразилеманiя. Жур-

нал.
19.00 Скi-пас. Гiрськолижний журнал.
21.45 Оце так!
22.00 Про рестлiнг. Огляд тижня. США.
22.30 Про рестлiнг. Вiнтажна колекцiя. 

США.
23.30 Бойовi мистецтва. Бiйцiвський клуб. 

(16+).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 “АПЛ. Клуби”. “Астон Вiлла”.
07.30 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” - 

“Дженоа”.
09.20 Чемпiонат Iталiї. “Верона” - “Рома”.
11.10,15.10 Чемпiонат Iспанiї.
13.15 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Катанiя”.
17.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
18.10 “Тисяча i один гол”.
19.10 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
20.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
21.10 “Futbol Mundial”.
21.40 “АПЛ. Клуби”. “Ман. Сiтi”.
21.55 Чемпiонат Iспанiї. Пряма трансляцiя.

УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,15.45 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.35 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.40 Свiтло.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,19.00,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Шеф-кухар країни.
13.30 Т/с “Вiчний поклик”, 12 с.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
16.45 Х/ф “Термiново... Таємно... Губ-

чека”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.30 Концертна програма “Мелодiя двох 

сердець”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.45 Концертна програма Витаса “Бес-

сонная ночь”.
23.45 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Вiзит до Мiнотавра”, 2 с.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.35 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Асi”.
10.30,11.30,20.15,21.15 Т/с “Подвiйне 

життя”.
12.25,13.25 Т/с “Next 2”.
14.25 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.25 Комедiя “Свати”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.20,04.15 “Сiм`я”.
00.00 Т/с “Арн”. (2 категорiя).
00.50 Трилер “Знамення”. (2 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Паралельне життя”.
11.20,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.50 “Судовi справи”.
16.05 “Сiмейний суд”.
17.00 Т/с “Громадянка начальниця. Про-

довження”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
01.30 Т/с “Своя правда”. (2 категорiя).

ICTV
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
14.45 Т/с “Шеф 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с “Шеф”.
23.00 Х/ф “Король бiйцiв”. (2 категорiя).

00.50 Т/с “Розвiдники. Останнiй бiй”.

ÑТБ
05.20,15.55 “Усе буде добре!”
07.00,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
08.30 Х/ф “Час щастя”.
10.35 Х/ф “Час щастя 2”.
12.15,19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.15 “МайстерШеф”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.30 Х/ф “Загальна терапiя 2”.

Íоâèé êаíаë
06.15,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
09.00,17.00 Т/с “Не родись вродлива”.
10.00,15.55 Т/с “Татусевi доньки”.
14.55 Т/с “Друзi”.
18.00,20.20 Т/с “Воронiни”.
19.00,00.15 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.30 Х/ф “Любов на островi”.
00.25 Х/ф “Покладися на друзiв”.
02.05,03.10 Зона ночi.
02.10 Леопольд, або Втеча вiд волi.

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.

07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,20.00,01.15,05.00,05.35 Час. Пiдсумки 

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Бiдолаг”, 1 i 2 с.
12.05 “Хай говорять. “Блискуче” розлу-

чення”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.

19.20,04.30 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Бiдолаг”, 3 i 4 с.
22.00,04.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”, 15 с. (2 категорiя).
00.20 Т/с “Профiль убивцi”, 1 i 2 с. (2 

категорiя).

Ê1
07.30 М/ф.
10.00 Х/ф “Тепер усе навпаки”.
11.45 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий янгол”.
15.10,19.00 “Орел i решка”.
16.05,20.00 Т/с “Хто у домi господар”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
06.10 Х/ф “Розпочати лiквiдацiю”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “До суду”.
10.50 Т/с “Мовчазний свiдок”.
11.45 Т/с “Детективи”.
12.45,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

12”.
14.45,17.00 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
16.45,19.00,21.40,02.25,04.45 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Гавайї5.0”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).
00.50 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”. 

(2 категорiя).
01.40 Т/с “Дев`ять”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
09.20 Єралаш.
09.45,20.55 Країна У.
10.45,00.25 Одна за всiх.
12.10 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
13.55,21.55 6 кадрiв.
14.50 Дайош молодьож!
15.45 Т/с “Дєтка”.
16.40 Королева балу.
17.50 Вiд пацанки до панянки.
19.00 Моду народу.
19.55 Т/с “Два батька i два сина”. (2 

категорiя).
23.25 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.
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 “Ранкове еспресо”.
09.00,20.00 Злочин столiття.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Чапай з нами.
12.45 “Алло, адвокате!”
13.10 “Ронiн”.
14.00,22.45 Правдивi iсторiї.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Генiї вiд природи.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Леонiд Крав-

чук, ч. 2.
21.35 Володимир Зельдiн. Закоханий 

Дон Кiхот.
00.30 Х/ф “Скандал”. (3 категорiя).

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

лаховим.
08.50 “Жити здорово!”
10.00,13.00,01.00 Новини.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.55,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.25 “Час обiдати!”
14.05 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40,00.10 “Наодинцi зi всiма”.
17.50,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.55 “Хай говорять”.
20.40 Т/с “Ладога”.
21.30 Нiчнi новини.
21.40 “Ладога”.
22.55 Х/ф “Голоси”, ч. 1.

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”. 

“Стрибок кенгуру”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.30 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.40 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Хмуров”, 11 i 12 с.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Iкорний барон”. “Мережi зла”.
23.35 Т/с “Брат за брата 2”, 19 i 20 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.20 Т/с “Слiдаки”.

08.30 Х/ф “Антиснайпер. Подвiйна 
мотивацiя”.

10.15 Х/ф “Зникла експедицiя”.
12.40 “Заразний космос”.
13.35 “10 вiдсоткiв дива”.
14.30 “За рiк до Апокалiпсису”.
15.25 “Розвiдник вiд Бога”.
16.15 “Автомобiль-всюдихiд ГАЗ-67”.
16.30 Т/с “Солдати 15”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Нестримнi”. (2 категорiя).
23.00 Х/ф “Прибулець”. (2 категорiя).
00.45 Х/ф “Гримучi змiї”. (2 категорiя)

Íаøå óëþáëåíå êiíо
08.00,13.30 Х/ф “Юнiсть Петра”. (12+).
10.25,15.55 Мелодрама “Не забудь... 

станцiя Лугова”. (12+).
12.00 Мелодрама “Вiкторiя”. (12+).
17.30,23.40 Детектив “Коло”. (6+).
19.10 “Плюс кiно”. (12+).
19.40,01.30 Драма “На початку славних 

справ”. (12+).
22.00,03.50 Комедiя “Одруження”.

ªâроñïорò
09.30,15.15 Футбол. Євроголи. Журнал.
09.45,15.45 Стрибки на лижах. Кубок свiту. 

Любно (Словенiя). Жiнки.
10.30,16.30,01.15 Стрибки на лижах. Ку-

бок свiту. Саппоро (Японiя).
11.30 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат Австралiї. 

Фiнал. Жiнки.
12.45 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат Австралiї. 

Фiнал. Чоловiки.
14.45 Тенiс. Матс-пойнт. Журнал.
15.30 Футбол. Бразилеманiя. Журнал.
17.30,21.00 Скi-пас. Гiрськолижний жур-

нал.
17.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кiтцбюель 

(Австрiя) . Швидкiсний спуск. 
Чоловiки.

18.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шладмiнг 
(Австрiя). Слалом. Чоловiки. 1 спуск.

19.30 Футзал. ЧЄ. Груповий етап. Росiя - 
Нiдерланди.

21.15,02.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Шладмiнг (Австрiя) .  Слалом. 
Чоловiки. 2 спуск.

22.45 Бокс.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00 “АПЛ. Клуби”. “Кардiфф Сiтi”.
08.15,14.15,18.15 Чемпiонат Iспанiї.
10.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
11.00 “Тисяча i один гол”.
12.00 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
13.00,18.00 Новини.
13.15 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
16.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” 

(Мен.) - “Баварiя”.
20.05 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
20.40 Чемпiонат Англiї. “Саутгемптон” - 

“Арсенал”. Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед” - 

“Кардiфф Сiтi”.

Поíåдіëоê

Âіâòороê

27 січня

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

України.
10.20 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.25 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,19.00,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Знак питання.
12.35 Д/ф “Герої України Крути. Перша 

Незалежнiсть”.
13.45 Т/с “Вiчний поклик”, 13 с.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Рояль в кущах.
16.00 Крок до зiрок.
16.50 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”, 1 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.30 Концертна програма “Мелодiя двох 

сердець”.
20.50 Мегалот.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Фольк-music. Краще.
23.45 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Вiзит до Мiнотавра”, 3 с.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.25 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Асi”.
10.35,11.30,20.15,21.20,22.20 Т/с 

“Подвiйне життя”.
12.25,13.25 Т/с “Next 2”.
14.25,04.30 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.25 Комедiя “Свати”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
23.40 Т/с “Арн”. (2 категорiя).
00.35 Трилер “Роздiлювач”. (3 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Паралельне життя”.
11.20,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.50 “Судовi справи”.
16.05 “Сiмейний суд”.
17.00 Т/с “Громадянка начальниця. Про-

довження”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
01.30 Т/с “Своя правда”. (2 категорiя).

ICTV
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.

13.50,20.05 Т/с “Шеф”.
16.45 Т/с “Лiтєйний, 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 Х/ф “Ударна сила”. (2 категорiя).
00.50 Т/с “Розвiдники. Останнiй бiй”.
03.00 Х/ф “Король бiйцiв”. (2 категорiя).

ÑТБ
05.30,15.55 “Усе буде добре!”
07.10,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
08.45 “Зiркове життя. Зваженi i нещасливi”.
09.45 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
11.55,19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.55 “МайстерШеф”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Хата на тата”.
00.15 Х/ф “А якщо це любов?”

Íоâèé êаíаë
06.15,13.20 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
09.00,17.00 Т/с “Не родись вродлива”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
14.55 Т/с “Друзi”.
18.00,20.20 Т/с “Воронiни”.
19.00,00.20 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.25 Х/ф “Закони привабливостi”.
00.30 Х/ф “Дiвчина з Джерсi”.
02.15 Служба розшуку дiтей.

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.

07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Бiдолаг”, 3 i 4 с.
12.05,04.05 “Хай говорять. Росiйська мама 

американської чемпiонки”.
16.00,02.40 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,03.25 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Бiдолаг”, 5 i 6 с.
22.00,02.10 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”, 16 с. (2 категорiя).

Ê1
07.30 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий янгол”.
15.10,19.00 “Орел i решка”.
16.05,20.00 Т/с “Хто у домi господар”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
00.40 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
06.50 Х/ф “Нiчна пригода”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “До суду”.
10.50 Т/с “Мовчазний свiдок”.
11.45 Т/с “Детективи”.
12.45,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

12”.
14.45,17.00 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
16.45,19.00,21.40,02.25,04.05 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Гавайї5.0”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).
00.50 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”. 

(2 категорiя).

ТÅТ
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
09.20 Єралаш.
09.45,20.55 Країна У.
10.45,00.25 Одна за всiх.
12.10 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
13.55,21.55 6 кадрiв.
14.50 Дайош молодьож!
16.00 Т/с “Дєтка”.
16.55 Королева балу.
17.50 Вiд пацанки до панянки.
19.00 Моду народу.
19.55 Т/с “Два батька i два сина”. (2 

категорiя).
23.25 Т/с “Секс i мiсто”.

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 “Ранкове еспресо”.
09.00,20.00 Злочин столiття.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Володимир Зельдiн. Закоханий 

Дон Кiхот.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.30 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 Правдивi iсторiї.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Генiї вiд природи.
17.50 “Алло, адвокате!”
19.00 В гостях у Д. Гордона. Леонiд Крав-

чук, ч. 3.
21.35 Людмила Зикiна. Як не любити менi 

цю землю...
00.35 Х/ф “Та ж сама iсторiя в наступно-

му роцi”. (3 категорiя).

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”.
10.55,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.25 “Час обiдати!”
14.05 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40,00.05 “Наодинцi зi всiма”.
17.50,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.55 “Хай говорять”.
20.40,21.40 Т/с “Лiнiя Марти”.
21.30 Нiчнi новини.
22.55 Х/ф “Голоси”, ч. 2.

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

“Лабiринт”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.30 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.40 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Хмуров”, 13 i 14 с.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Iкорний барон”. “Трафiк”.
23.35 Т/с “Брат за брата 2”, 21 i 22 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.20 Т/с “Слiдаки”.
08.10,16.30 Т/с “Солдати 15”.
10.10 Х/ф “Золота мiна”.
12.40 “Зоопарк у Всесвiтi”.
13.35 “Титанiк: репортаж з того свiту”.
15.25 “Секретнi академiї Вермахта”.
16.15 “Вантажний автомобiль ЗIС-5”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Ласкаво просимо до раю”. (2 

категорiя).
23.30 Х/ф “Нестримнi”. (2 категорiя).
01.00 Х/ф “Детонатор”. (2 категорiя)

Íаøå óëþáëåíå êiíо
07.10 “Плюс кiно”. (12+).
07.40,13.30 Драма “На початку славних 

справ”. (12+).
10.00,15.50 Комедiя “Одруження”.
17.30,23.30 Х/ф “Медовий мiсяць”. (6+).
19.30,01.30 Драма “Афганський злам”. 

(СРСР - Iталiя). (18+).
21.50,03.50 Кiноповiсть “Сентиментальна 

подорож на картоплю”. (6+).

ªâроñïорò
09.30 GTA. Наступний рiвень. Журнал.
09.45,14.00,19.00 Футзал. ЧЄ. Груповий 

етап. Росiя - Нiдерланди.
10.30,15.00 Футзал. ЧЄ. Груповий етап. 

Бельгiя - Румунiя.
11.00,16.00,01.45 Снукер. Нiмеччина Мас-

терс. День 1.
19.30,01.15 Футзал. ЧЄ. Груповий етап. 

Iспанiя - Хорватiя.
20.55 Event Discovery. Журнал.
21.00,00.05 Вибране по середах.
21.05 Кiнний спорт. Кубок свiту. Цюрiх.
21.20 Кiнний спорт. Конкур. Палм-бiч.
22.20 Новини кiнного спорту.
22.25 Гольф. USPGA. Farmers Insurance 

Open.
23.25 Гольф. Європейський тур. Катар 

Мастерс.
23.55 Новини гольфу.
00.00 Новини вiтрильного спорту.
00.10 Тест-райд. Журнал.
00.15 Спорт i Ко. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 “АПЛ. Клуби”. “Саутгемптон”.
07.30,16.05 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнай-

тед” - “Кардiфф Сiтi”.
09.20,18.15 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” 

- “Евертон”.
11.10 Чемпiонат Англiї. “Норвiч” - “Нью-

касл”.
13.15 Чемпiонат Англiї. “Саутгемптон” - 

“Арсенал”.
15.05 “Тисяча i один гол”.
20.10 “АПЛ. Клуби”. “Евертон”.
20.25,22.25 Кубок Iспанiї. 1/4 фiналу. Матч 

у вiдповiдь. Пряма трансляцiя.
00.30 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” - 

“Ман. Сiтi”.

УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,15.55 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.35 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.35 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.55,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Українська пiсня.
13.20 Не вiр худому кухарю.
13.45 Т/с “Вiчний поклик”, 14 с.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Хто в домi хазяїн?
16.55 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”, 2 с.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.20 Про головне.
19.40 “Надвечiр`я” з Т. Щербатюк 25 

рокiв.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 “Надвечiр`я”.
22.30 Фестиваль пiснi в Коблево.
23.45 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Вiзит до Мiнотавра”, 4 с.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.30 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Асi”.
10.40,11.40,12.40,20.15,21.20,22.25 Т/с 

“Подвiйне життя”.
13.40 Т/с “Next 2”.
14.35,04.05 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.35 Комедiя “Свати 2”.
16.45,04.55 “ТСН. Особливе”.
23.55,00.45 Т/с “Арн”. (2 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Паралельне життя”.
11.20,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.50 “Судовi справи”.
16.05 “Сiмейний суд”.
17.00 Т/с “Громадянка начальниця. Про-

довження”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
01.30 Т/с “Своя правда”. (2 категорiя).

ICTV
06.50,16.45 Т/с “Лiтєйний, 4”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.50,20.05 Т/с “Шеф”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 Х/ф “Смертельний удар”. (2 

категорiя).

00.50 Т/с “Розвiдники. Вiйна пiсля вiйни”.
03.05 Х/ф “Ударна сила”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.00,15.55 “Усе буде добре!”
07.50,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.10 “Зiркове життя. Бiднi родичi”.
10.10 Х/ф “Четвер, 12”.
11.50,19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.55 “МайстерШеф”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Зiркове життя. Травестi-дiви”.
23.20 “Зiркове життя. Як виховати транс-

вестита”.
00.10 Х/ф “Акселератка”.

Íоâèé êаíаë
06.15,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
09.00,17.00 Т/с “Не родись вродлива”.
10.00,15.55 Т/с “Татусевi доньки”.
14.55 Т/с “Друзi”.
18.00,20.20 Т/с “Воронiни”.
19.00,00.30 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.25 Х/ф “Дiвчина з Джерсi”. (2 

категорiя).
00.40 Х/ф “Холостяк”.
02.30 Служба розшуку дiтей.

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.

07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,12.15,20.00,01.15,01.35,0

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Бiдолаг”, 5 i 6 с.
12.05 “Хай говорять. Наречений для 

росiйської бабусi”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.

19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Бiдолаг”, 7 i 8 с.
22.00,02.10 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”, 17 с. (2 категорiя).
00.20 Т/с “Профiль убивцi”, 5 i 6 с. (2 

категорiя).

Ê1
07.30 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий янгол”.
15.10,19.00 “Орел i решка”.
16.05,20.00 Т/с “Хто у домi господар”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “До суду”.
10.50 Т/с “Мовчазний свiдок”.
11.45 Т/с “Детективи”.
12.45 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
16.45,19.00,21.40,02.25,04.05 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 10”.
22.00 Т/с “Гавайї5.0”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).
00.50 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”. 

(2 категорiя).
01.40 Т/с “Дев`ять”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
09.20 Єралаш.
09.45,20.55 Країна У.
10.45,00.25 Одна за всiх.
12.10 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
13.55,21.55 6 кадрiв.
14.50 Дайош молодьож!
16.00 Т/с “Дєтка”.
16.55 Королева балу.
17.50 Вiд пацанки до панянки 2.
19.00 Моду народу.
19.55 Т/с “Два батька i два сина”. (2 

категорiя).
23.25 Т/с “Секс i мiсто”.
01.15 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

ТÂi
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 “Ранкове еспресо”.
09.00,20.00 Злочин столiття.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Людмила Зикiна. Як не любити менi 

цю землю...
12.45 “Алло, адвокате!”
13.20 “Щоденник для батькiв”.
14.00,22.45 Правдивi iсторiї.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Генiї вiд природи.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Михайло 

Шемякiн, ч. 1.
21.35 Дикi дiти.
00.45 Х/ф “Венецiанська примха”. (3 

категорiя).

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”.
10.55,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.25 “Час обiдати!”
14.05 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40,00.05 “Наодинцi зi всiма”.
17.50,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.55 “Хай говорять”.
20.40,21.40 Т/с “Лiнiя Марти”.
21.30 Нiчнi новини.
23.00 “Полiтика”.

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”. 

“Невинний”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.30 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.40 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Хмуров”, 15 i 16 с.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Iкорний барон”. “Кiно”.
23.35 Т/с “Брат за брата 2”, 23 i 24 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.20 Т/с “Слiдаки”.
08.10,16.30 Т/с “Солдати 15”.
10.00 Х/ф “Русь споконвiчна”.
12.40 “Смерть за знаком зодiаку”.
13.35 “Мiсячнi перегони”.
15.25 “Секретнi академiї Вермахта”.
16.15 “Зенiтнi знаряддя”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Заручник”. (2 категорiя).
23.30 Х/ф “Ласкаво просимо до раю”. (2 

категорiя).
01.25 Х/ф “Арктичний вибух”. (2 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
07.30,13.35 Драма “Афганський злам”. 

(СРСР - Iталiя). (18+).
09.50,15.55 Кiноповiсть “Сентиментальна 

подорож на картоплю”. (6+).
13.05 “Плюс кiно”. (12+).
17.30,23.30 Детектив “Iдеальний зло-

чин”. (12+).
19.30,01.30 Драма “Пан оформлювач”. 

(12+).
21.30,03.30 Комедiя “Перебiрливий наре-

чений”. (16+).

ªâроñïорò
09.30 Снукер. Нiмеччина Мастерс. День 1.
11.00,16.00,22.00,02.00 Снукер. Нiмеччина 

Мастерс. День 2.
14.00,19.00 Футзал. ЧЄ. Груповий етап. 

Iспанiя - Хорватiя.
15.00 Футзал. ЧЄ. Груповий етап. Iталiя 

- Румунiя.
19.30 Футзал. ЧЄ. Груповий етап. Румунiя 

- Україна.
21.00,01.00 Легка атлетика. Турнiр у за-

критому примiщеннi. Дюсельдорф 
(Нiмеччина).

00.00 Футзал. ЧЄ. Груповий етап. 
Нiдерланди - Португалiя.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 “АПЛ. Клуби”. “Сандерленд”.
07.30,01.00 Чемпiонат Англiї. “Астон 

Вiлла” - “Вест Бромвiч”.
09.20,13.15,02.50,04.40 Кубок Iспанiї. 1/4 

фiналу. Матч у вiдповiдь.
11.10 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” - 

“Ман. Сiтi”.
15.05 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
16.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Штутгарт” - 

“Баварiя”.
18.15 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
19.15,06.30 “Свiт англiйської Прем`єр-

лiги”.
19.45 “Англiйський акцент”.
20.45 “АПЛ. Клуби”. “Халл Сiтi”.
21.00 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Вест 

Хем”.
22.55 Кубок Iспанiї. 1/4 фiналу. Матч у 

вiдповiдь. Пряма трансляцiя.

Ñåрåда

Чåòâåр

29 січня

30 січня
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УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,16.10 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.30 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.25 “Вiра. Надiя. Любов”.
13.25 Українського роду.
13.45 Т/с “Вiчний поклик”, 15 с.
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
17.00 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”, 3 с.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.15 Фестиваль гумору “Умора”.
21.40 Фольк-music.
23.45 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Вiзит до Мiнотавра”, 5 с.

Êаíаë “1+1”
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Асi”.
10.35,11.35,12.40 Т/с “Подвiйне життя”.
13.40 Т/с “Next 2”.
14.35 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.35 Комедiя “Свати 2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
22.05 Комедiя “Новорiчний детектив”.
00.00 Драма “Мiсце пiд соснами”. (2 

категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Паралельне життя”.
11.20,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.50 “Судовi справи”.
16.05 “Сiмейний суд”.
17.00,18.05 Т/с “Громадянка начальниця. 

Продовження”.
20.00 “Подробицi”.
00.50 Х/ф “Двоє пiд дощем”. (2 категорiя).
02.25 Х/ф “Дорога змiн”. (2 категорiя).

ICTV
06.50,16.40 Т/с “Лiтєйний, 4”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.50,20.05 Т/с “Шеф”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 Х/ф “Наказано знищити”. (2 

категорiя).

01.30 Т/с “Розвiдники. Вiйна пiсля вiйни”.
03.40 Х/ф “Смертельний удар”. (2 

категорiя).

ÑТБ
05.50 “Чужi помилки”.
07.20 Х/ф “Четвер, 12”.
09.00,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.35 Х/ф “Посмiхнися, коли плачуть 

зiрки”.
12.30 Х/ф “Повернення в Едем”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.05,22.25 Х/ф “Медове кохання”.
00.10 Х/ф “Час бажань”.

Íоâèé êаíаë
06.15,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
09.00,17.00 Т/с “Не родись вродлива”.
10.00,18.00,20.20 Т/с “Воронiни”.
15.00 Т/с “Друзi”.
19.00,00.30 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.25 Х/ф “Холостяк”. (2 категорiя).
00.40 Х/ф “Знайомство зi спартанцями”. 

(2 категорiя).
02.05 Т/с “Пан Ам”.
02.45,03.45,04.05 Зона ночi.

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

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

07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,14.10,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Бiдолаг”, 7 i 8 с.
12.00,04.50 “Хай говорять. Емануїл 

Вiторган: i це все про нього”.
16.00,02.40 Критична точка.
19.20,03.25 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Бiдолаг”, 9 с.
22.00,02.10 Подiї дня.

2 3 . 2 0  I с т о р i я  к р и м i н а л i с т и к и . 
Дактилоскопiя.

00.20 Т/с “Профiль убивцi”, 7 i 8 с. (2 
категорiя).

Ê1
07.30 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий янгол”.
15.10,19.00 “Орел i решка”.
16.05 Т/с “Хто у домi господар”.
17.00,22.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
19.50 “КВН-2013”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
05.05 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
14.45,17.00 Т/с “Смертельний танець”.
16.45,19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Ведмеже полювання”.
21.50 Х/ф “Хранителi”.
00.40 Х/ф “Фiрма”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
09.20 Єралаш.
09.45 Країна У.
10.45,00.25 Одна за всiх.
12.10 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
13.55,21.40 6 кадрiв.
14.50 Дайош молодьож!
16.00 Т/с “Дєтка”.
16.55 Королева балу.
17.50 Вiд пацанки до панянки 2.
19.00 Iкона стилю.
20.10 М/ф “Гарфiлд 2”.
22.25 Смiшнiше, нiж кролики.
23.25 Т/с “Секс i мiсто”.
01.15 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 TBiNews.
11.30 Автомандри.
12.00,15.00,18.00,21.00 Сьогоднi.
12.30,14.45 Арт варта.
12.35,14.50 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 Геофактор.
19.35 Спорт.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.
01.00 Вулицi червоних лiхтарiв.

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 “Ранкове еспресо”.
09.00,20.00 Злочин столiття.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Дикi дiти.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
13.30 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 Правдивi iсторiї.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Генiї вiд природи.
17.50 “Алло, адвокате!”
19.00 В гостях у Д. Гордона. Михайло 

Шемякiн, ч. 2.
21.35 Вольф Мессiнг. Я бачу думки людей.
00.25 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.
01.10 Х/ф “Тiло i душа 2”. (3 категорiя).

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”.
10.55 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.25 “Час обiдати!”
14.05 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Чекай на мене”.
17.50 “Людина i закон”.
19.00 “Час”.
19.30 “Поле чудес”.
20.40 Новий рiк на Першому.
22.35 “Вечiрнiй Ургант”.
23.30 Х/ф “За версiєю Барнi”.
01 .45 Х/ф “Поїздки на старому 

автомобiлi”.

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

“Трохи солi в холоднiй водi”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.45 “Говоримо i показуємо”.
19.40 Х/ф “Бальзакiвський вiк, або Всi 

мужики - сво... П`ять рокiв опiсля”.
23.15 “Життя як пiсня: Сергiй Чумаков”.
00.20 “Школа лихослiв`я”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.20 Т/с “Слiдаки”.
08.10,16.30 Т/с “Солдати 15”.
10.10 Х/ф “Розпочати лiквiдацiю”.

13.00 “Нове Шалене вiдео по-українськi”.
15.00 “Облом.UA. Новий сезон”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
20.00 Королi рингу. Всесвiтня серiя боксу 

(WSB). Українськi Отамани - German 
Eagles.

22.40 Х/ф “Заручник”. (2 категорiя).
00.50 Х/ф “Шаолiнь”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Детектив “Iдеальний зло-

чин”. (12+).
07.30,13.30 Драма “Пан оформлювач”. 

(12+).
09.30,15.30 Комедiя “Перебiрливий наре-

чений”. (16+).
17.30,23.35 Х/ф “Викрадення “Савойї”. 

(СРСР - Польща - Болгарiя). (12+).
19.05 “Плюс кiно”. (12+).
19.35,01.30 Х/ф “Любити людину”. (12+).
22.20,04.15 Комедiя “Пiдкидьок”.

ªâроñïорò
09.30,13.00 Легка атлетика. Турнiр у за-

критому примiщеннi. Дюсельдорф 
(Нiмеччина).

10.30 Снукер. Нiмеччина Мастерс. День 2.
11.30,18.30 Футзал. ЧЄ. Груповий етап. 

Румунiя - Україна.
12.15 Футзал. ЧЄ. Груповий етап. 

Нiдерланди - Португалiя.
14.00,21.00 Снукер. Нiмеччина Мастерс. 

День 3.
17.15,01.15 Стрибки на лижах. Кубок 

свiту. Вiллiнген (Нiмеччина). HS-145. 
Квалiфiкацiя.

19.30 Футзал. ЧЄ. Груповий етап. Хорватiя 
- Чехiя.

00.00 Футзал. ЧЄ. Груповий етап. Словенiя 
- Азербайджан.

01.00 GTA. Наступний рiвень. Журнал.
02.15 Оце так!

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15,13.10,18.15 Огляд матчiв чемпiонату 

Англiї.
08.15,16.30 “Англiйський акцент”.
09.15,14.40 Кубок Iспанiї. 1/4 фiналу. Матч 

у вiдповiдь.
11.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Штутгарт” - 

“Баварiя”.
14.10 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
17.30 “Futbol Mundial”.
19.25 Чемпiонат Iталiї. Preview.
19.55 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
20.25,06.30 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
20.55 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Айнтрахт” 

(Бр.) - “Боруссiя” (Дор.). Пряма 
трансляцiя.

23.25,04.45 Чемпiонат Iспанiї.
01.10 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” - 

“Ман. Сiтi”.
03.00 Чемпiонат Нiмеччини. “Айнтрахт” 

(Бр.) - “Боруссiя” (Дор.)

УТ-1
08.05 Смiх з доставкою додому.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.10 Армiя.
09.20 Православний вiсник.
09.45 Моменти життя.
10.50 Х/ф “Пеппi Довгапанчоха”.
13.20 Театральнi сезони.
14.15 В гостях у Д. Гордона.
15.15 Український акцент.
15.35 Золотий гусак.
16.15 Фестиваль гумору “Умора”.
18.50 Гранд-шоу М. Поплавського “Прире-

чений на любов”.
20.45 Слово регiонам.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
23.10 Смiх з доставкою додому.
23.30 Х/ф “Доживемо до понедiлка”.

Êаíаë “1+1”
07.00 “Хто там?”
08.05,08.30 М/с “Король-Лев. Тiмон i 

Пумба”.
08.50 М/ф “Енгрi бердс”.
08.55,19.30 “ТСН”.
09.40 “Свiтське життя”.
10.40,11.40,12.45,13.45 Комедiя “Свати 3”.
14.45 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
16.40,20.00 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
22.10,02.55 Драма “Хоробре серце”.

Iíòåр
09.10 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 Х/ф “Самотнiм надається гурто-

житок”.
11.55 Х/ф “Я тебе нiколи не забуду”.
13.45,02.15 Т/с “Одну тебе люблю”.
18.00,20.30 Т/с “Я не зможу тебе забути”.
20.00 “Подробицi”.
22.25 Т/с “Iлюзiя полювання”.

ICTV
07.05 Замочениє.
08.15 Легкi грошi.
08.55 Розiграш.
09.25 Зiрка YouTube.
10.30 Дача.
11.00 Т/с “Розвiдники. Останнiй бiй”.
16.00,19.55 Т/с “Розвiдники. Вiйна пiсля 

вiйни”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
22.35 Х/ф “Наживка”. (2 категорiя).
00.55 Х/ф “Стелс”. (2 категорiя).

ÑТБ
07.05 “Караоке на Майданi”.
08.00 “Їмо вдома”.

09.00 “Усе буде смачно!”
09.55 “ВусоЛапоХвiст”.
10.35 “Хата на тата”.
12.30 Х/ф “Медове кохання”.
16.00 Х/ф “Дiвчата”.
18.00 Х/ф “Тато напрокат”.
22.05 Х/ф “Три напiвграцiї”.
00.25 “Детектор брехнi 5”.

Íоâèé êаíаë
08.10 М/с “Том i Джерi”.
10.00 Файна Юкрайна.
12.00 Уральськi пельменi.
14.10 Т/с “Воронiни”.
18.00 Х/ф “Кiшки проти собак”.
19.50 Х/ф “Вiдьмина гора”.
22.00 Х/ф “Знайомство зi спартанцями”. 

(2 категорiя).
23.35 Уже який день.
00.40 Х/ф “Дуже епiчне кiно”. (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.
22.35 Майстер-клас iз Наталкою Фiцич.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,19.00,03.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”, 123 i 124 с.
08.10 Т/с “Iнтерни”, 126 i 127 с.
09.50 Один за сто годин.
10.50 Т/с “Дорожнiй патруль”, 3 i 4 с.
15.00 Х/ф “Так не буває”.
17.00,19.20 Т/с “Життя розсудить”.
21.20 Т/с “Печалi-радощi надiї”.

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

дерсена”.

10.10 М/ф “Джек iз Амазонки”.
11.35 Х/ф “Вендi Ву: Королева воїнiв”.
13.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.00 “Орел i Решка. СРСР”.
16.50 Х/ф “Полiт фантазiї”.
19.00 “Велика рiзниця”.
20.00 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.15 Х/ф “Прикинься моїм чоловiком”.

ÍТÍ
07.45 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
11.30 “Речовий доказ”. Пiдстава.
12.00 “Головний свiдок”.
12.55 “Випадковий свiдок”.
13.15 “Правда життя. Професiя провiдник”.
13.45 “Братан-Ботан”.
14.05 Х/ф “Хранителi”.
17.00 Т/с “Таємницi слiдства 10”.
22.30 Т/с “Висяки”.
02.10 Х/ф “Фiрма”. (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!”
10.35 М/с “Бiлка та Стрiлка. Пустотли-

ва сiмейка”.
11.05 Х/ф “Таємна мiсiя Санти”.
12.25 Обережно, дiти!
13.25 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
16.10 Х/ф “Шiсть днiв, сiм ночей”.
18.05 М/ф “Гарфiлд 2”.
19.35 Т/с “Два батька i два сина”. (2 

категорiя).
21.00 Розсмiши комiка.
21.55 РайЦентр.
22.50 Т/с “Секс i мiсто”.
23.50 Х/ф “Лепрекон”. (2 категорiя).

ТÂi
06.00,09.00,21.00 Сьогоднi про головне.
07.00,16.00 80 островiв навколо свiту.
07.30,17.00 Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки.
08.30,10.25,20.35 TBiNews.
10.00 Спорт.
11.00 Дев`ять мiсяцiв.
12.00,22.00 Стоп-кадр.
13.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
13.30 Автомандри.
14.00 Знак оклику з А. Шевченко.
15.00 Homo sapiens.
18.00 Double Ять.
18.30 Приватнi новини.
19.00 Вулкани миру.
20.00 Геофактор.
23.00 Х/ф “Ганьба”. (2 категорiя).
01.00,02.45 Вулицi червоних лiхтарiв.

Тоíiñ
06.00 Х/ф “Гангстери в океанi”.
07.35 “Будь в курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.

09.00 Злочин столiття.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Свiтляки в саду”.
13.15 За сiм морiв.
14.15,00.00 Бенефiс Нiколо Петраша.
16.50,05.25 “Ронiн”.
17.35 “Алло, адвокате!”
18.15,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,05.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
19.00 Великi будови давнини.
20.00 Смерть володарiв майя.
21.00 Кiнг. Людина свiту в часи вiйни.
22.00 Х/ф “Мiнотавр”. (2 категорiя).
02.10 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
06.30 “Смiшарики. Новi пригоди”.
06.40 “Розумницi i розумники”.
07.30 “Життя в служiннi”. До 5-рiччя 

iнтронiзацiї Патрiарха Московсько-
го i всiя Русi Кирила.

08.15 “Смак”.
08.55 “Олександр Пороховщиков. 

“Зрозумiй i пробач...”
10.10 “Iдеальний ремонт”.
11.00 “Нескоренi”.
12.05 Х/ф “Ленiнград”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.15 “Весiльний переполох”.
17.10 “Хвилина слави. Дорога на Олiмп!” 

Фiнал.
19.00 “Час”.
19.20 “Сьогоднi увечерi”.
21.10 До 70-рiччя школи-студiї МХАТ. 

Ювiлейний вечiр.
23.00 Х/ф “Зимовий вечiр у Гаграх”.
00.40 Х/ф “Добре сидимо!”

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00,14.00 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 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
12.05 Т/с “Адвокат”. “Хiмiя i смерть”. 

“Слабка стать”.
14.25 “Очна ставка”.
15.30 “Нашi” з Львом Новоженовим”.
16.20 Огляд. Надзвичайна подiя.
17.00 “Центральне телебачення” з В. Так-

меневим.
17.50 “Новi росiйськi сенсацiї”.
18.50 Ти не повiриш!
19.50 Х/ф “Бригада. Спадкоємець”.
21.50 Т/с “Iржа”. “Авiарозбирання”.
23.45 “ДНК”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.20 Т/с “Слiдаки”.
08.10 Т/с “Солдати 15”.
10.00 Т/с “Боєць. Народження легенди”.
17.00 Х/ф “Антиснайпер. Новий рiвень”.
19.00 Х/ф “Антиснайпер. Пострiл з мину-

лого”. (2 категорiя).
21.00 Х/ф “Пiслязавтра”.
23.15 Х/ф “Наутiлус: Володар океану”. 

(2 категорiя).
00.45 Х/ф “Планета динозаврiв”. (2 

категорiя).
02.10 Х/ф “Захар Беркут”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.35 Х/ф “Викрадення “Савойї”. 

(СРСР - Польща - Болгарiя). (12+).
07.30,13.30 Х/ф “Любити людину”. (12+).
10.15,16.15 Комедiя “Пiдкидьок”.
17.35,23.30 Мелодрама “Коли дерева були 

великими”. (6+).
19.30,01.30 Комедiя “Летюча миша”. (6+).
21.50,03.50 Драма “Злочин лорда Арту-

ра”. (12+).

ªâроñïорò
09.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Шладмiнг 

(Австрiя). Слалом. Чоловiки. 2 спуск.
10.00,16.15 Стрибки на лижах. Кубок 

свiту. Вiллiнген (Нiмеччина). HS-145. 
Квалiфiкацiя.

10.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Марiбор 
(Словенiя). Слалом-гiгант. Жiнки. 
1 спуск.

11.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. То-
блах (Iталiя). Жiнки. 10 км. Класика.

12.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гармiш-
П а р т е н к i р х е н  ( Н i м е ч ч и н а ) . 
Швидкiсний спуск. Чоловiки.

14.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Марiбор 
(Словенiя). Слалом-гiгант. Жiнки. 
2 спуск.

15.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. Тоблах 
(Iталiя). Чоловiки. 15 км. Класика.

16.45,01.30 Стрибки на лижах. Кубок свiту. 
Вiллiнген (Нiмеччина). HS-145.

18.45 Футзал. ЧЄ. Груповий етап. Хорватiя 
- Чехiя.

19.30 Футзал. ЧЄ. Груповий етап. 
Португалiя - Росiя.

21.00 Снукер. Нiмеччина Мастерс. 1/2 
фiналу.

00.00 Футзал. ЧЄ. Груповий етап. Украї-
на - Бельгiя.

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

(Бр.) - “Боруссiя” (Дор.)
10.30 Чемпiонат Iспанiї.
12.20 “Futbol Mundial”.
13.00 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Вест Хем” - 

“Суонсi”. Пряма трансляцiя.
16.55 Чемпiонат Iспанiї. Пряма трансляцiя. 

У перервi - Новини.
18.55 Чемпiонат Iталiї. Пряма трансляцiя.
20.55,22.55 Чемпiонат Iспанiї. Пряма 

трансляцiя.
01.00 Чемпiонат Англiї. “Стоук Сiтi” - “Ман. 

Юнайтед”.

П’яòíèця

Ñóáоòа

31 січня

1 лютого
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УТ-1
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.00 Шеф-кухар країни.
09.55 Околиця.
10.30 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
10.55 Крок до зiрок.
11.50 Караоке для дорослих.
12.40 Як Ваше здоров`я?
13.40 Ближче до народу.
14.20 Музична академiя “Євробачення”.
15.45 Золотий гусак.
16.20 В гостях у Д. Гордона.
17.20 Маю честь запросити.
18.05 Дiловий свiт. Тиждень.
18.45 Фестиваль гумору “Умора”.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
22.00 Полiттеатр.
22.20 Фестиваль пiснi в Коблево.
23.35 Смiх з доставкою додому.

Êаíаë “1+1”
07.40 М/ф.
08.10,08.35 М/с “Король-Лев. Тiмон i 

Пумба”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.10 “ТСН”.
10.45 “Мiняю жiнку 5”.
12.15 Комедiя “Золоте теля”.
15.40 Драма “Темнi лабiринти минулого”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Мелодрама “Шукаю тебе”.
22.10 “Свiтське життя”.
23.10,04.00 Драма “ПiраМММiда”. (2 

категорiя).

Iíòåр
05.45 Т/с “Iлюзiя полювання”.
09.30 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
10.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
10.55 Т/с “Яблуневий сад”.
14.50,03.10 Т/с “Одну тебе люблю”.
19.00,21.00 Т/с “Бiлий налив”. (2 

категорiя).
20.00 “Подробицi тижня”.
23.50 Х/ф “Щасливий маршрут”.

ICTV
06.00 Свiтанок.
07.05 Дача.
07.30 Мульт особистостi.
08.00 Так$i.
08.35 Зiрка YouTube.
09.45 Козирне життя.
10.15 Вам i не снилося!
11.00 Т/с “Лiсник”.
18.45 Факти тижня.
19.40 Х/ф “Костянтин. Володар темряви”. 

(2 категорiя).

22.05 Х/ф “Вiд колиски до могили”. (2 
категорiя).

ÑТБ
06.35,01.05 Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
08.05 “Їмо вдома”.
09.10 “Усе буде смачно!”
10.15 “Караоке на Майданi”.
11.10 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
14.50 Х/ф “Тато напрокат”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.00 “Один за всiх”.
21.10 Х/ф “Прощання”.
23.15 Х/ф “Любов пiд наглядом”. (2 

категорiя).

Íоâèé êаíаë
07.45 Церква Христова.
08.00 М/с “Том i Джерi”.
10.10 Файна Юкрайна.
12.15 Х/ф “Прибульцi на горищi”.
14.00 Х/ф “Вiдьмина гора”.
16.05 Х/ф “Кiшки проти собак”.
18.00 Х/ф “Кiшки проти собак: Помста 

Кiттi Галор”.
19.45 Х/ф “Великий тато”.
21.50 Х/ф “Дуже епiчне кiно”. (2 

категорiя).
23.30 Уже який день.

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.
11.35 Технопарк.
12.35,03.40,04.40 Життя цiкаве.
13.35 Мотор.
14.35 Гра долi.
15.35,02.15,05.35 Машина часу.
16.35 Фактор Безпеки.
17.35 Новини Київщини.
20.35 Дорогi депутати.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки тижня з 

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 “Так не буває”.
09.00,10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль”, 7 i 8 с.
15.00 Т/с “Печалi-радощi надiї”.
19.00,02.25 Подiї тижня.

20.00 Т/с “Iнтерни”, 130 i 131 с.
21.30 Т/с “Iнтерни”, 133 i 134 с.
23.00 Comedy Woman.
00.00 Comedy Club.

Ê1
07.30 М/ф.
08.30 М/ф “Джек iз Амазонки”.
10.05 Х/ф “Вендi Ву: Королева воїнiв”.
11.50 Х/ф “Полiт фантазiї”.
13.50 “Орел i Решка. СРСР”.
15.35 “КВН-2013”.
18.15 “Вечiрнiй квартал”.
19.50 Х/ф “Знайомство з Факерами 2”. 

(2 категорiя).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.15 Х/ф “Цiна зради”. (2 категорiя).

ÍТÍ
04.40 “Правда життя”.
08.00 Т/с “Таємницi слiдства 10”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Пом-

ста Остяка.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 Х/ф “Ведмеже полювання”.
15.15 Т/с “Двоє зi скриньки 2”.
19.00 Т/с “Йду тебе шукати 2”.
23.15 “Жорстокий спорт”.
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!”
10.35 М/с “Бiлка та Стрiлка. Пустотли-

ва сiмейка”.
10.55 М/с “Фiксики”.
11.25 М/ф “Школа монстрiв”.
12.20 Х/ф “Санта Лапус 2: Санта-

лапусики”.
14.15 Х/ф “Шiсть днiв, сiм ночей”.
16.10,21.00 Розсмiши комiка.
17.05 Країна У. Новий рiк.
19.00 Т/с “Два батька i два сина”. (2 

категорiя).
21.55 РайЦентр.
22.50 Т/с “Секс i мiсто”.
23.50 Х/ф “Слава”. (2 категорiя).

ТÂi
07.30,17.00 Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки.
08.30 ЖИВЯком.
09.00,16.00 80 островiв навколо свiту.
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.00,12.35,21.00 TBiNews.
11.30,18.30 Aрт City.
12.00 Геофактор.
13.00 Вулкани миру.
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 “Країна приливiв”. (3 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 Смерть володарiв майя.
10.00 “Будь в курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.10 Х/ф “Гангстери в океанi”.
14.15 За сiм морiв.
15.10,00.00 Олександр Малiнiн. Голос душi.
17.00 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новиць-

кою”.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
19.00 Бiля витокiв цивiлiзацiї Майя.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.05 Памела Андерсон Лi.
22.00 Х/ф “Бруднi принади”. (2 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.10 “Генiї i лиходiї”.
04.35 Х/ф “Безбатченко”.
06.05 “Служу Батькiвщинi!”
06.35 “Смiшарики. ПIН-код”.
06.55 “Здоров`я”.
08.10 “Непутящi замiтки”.
08.35 “Поки всi вдома”.
09.25 “Фазенда”.
10.15 Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
11.50 “Катерина Максимова. Велика”.
13.15 Х/ф “Час для двох”.
17.05 “Кубок професiоналiв”.
19.00 Недiльний “Час”.
20.00 “Повтори!” Краще.
22.25 Детектив “Вербувальник”.
00.10 Х/ф “Сто днiв пiсля дитинства”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00,14.00 Сьогоднi.
06.20 Казки Баженова.
06.50 Їхнi вдачi.
07.25 “Перша передача”.
08.25 Їмо вдома!
09.00 Дачна вiдповiдь.
10.05 “Ви смiятиметеся!”
10.20 Золотий пил.
11.25 Своя гра.
12.15 Комедiя “Вдалий обмiн”.
14.25 “Очна ставка”.
15.25 “Слiдство вели...”
16.20 Надзвичайна подiя. Огляд за тиж-

день.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” з 

К. Поздняковим.
17.50 Т/с “Агент особливого призначен-

ня 4”. “Любов i коровай”. “Генерал 
алмазної кар`єри”. “Амур-помiдор”. 
“Рiдня”.

21.45 Т/с “Iржа”. “Таємницi мiстечка”.
23.40 Т/с “Таксист”, 12 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 “Маски-шоу”.
10.15 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
13.00 Х/ф “Дюна”.
18.45 Х/ф “Пiслязавтра”.
21.00 Х/ф “Проповiдник з кулеметом”. 

(2 категорiя).
23.30 Х/ф “Антиснайпер. Новий рiвень”.
01.15 Х/ф “Голi кулаки”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Мелодрама “Коли дерева були 

великими”. (6+).
07.30,13.30 Комедiя “Летюча миша”. (6+).
09.50,15.50 Драма “Злочин лорда Арту-

ра”. (12+).
17.30,23.30 Мелодрама “Мелодiя на два 

голоси”. (6+).
20.00,02.00 Комедiя “Батьки i дiди”.
21.30,03.30 Драма “Порожнiй рейс”. (12+).

ªâроñïорò
09.30,15.30,01.30 Стрибки на лижах. Кубок 

свiту. Вiллiнген (Нiмеччина). HS-145.
10.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Марiбор 

(Словенiя). Слалом. Жiнки. 1 спуск.
11.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. То-

блах (Iталiя). Жiнки. 10 км. Класика.
11.45 Лижнi перегони. Кубок свiту. Тоблах 

(Iталiя). Спринт. Вiльний стиль.
13.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Марiбор 

(Словенiя). Слалом. Жiнки. 2 спуск.
14.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гармiш-

Партенкiрхен (Нiмеччина). Слалом-
гiгант. Чоловiки. 1 спуск.

14.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гармiш-
Партенкiрхен (Нiмеччина). Слалом-
гiгант. Чоловiки. 2 спуск.

17.10,02.25 Зимовий вiкенд. Журнал.
17.15 Дартс. Вiдкритий Чемпiонат 

Голландiї.
19.15 Футзал. ЧЄ. Груповий етап. Азербай-

джан - Iталiя.
21.00 Снукер. Нiмеччина Мастерс. Фiнал.
00.00 Футзал. ЧЄ. Груповий етап. Чехiя 

- Iспанiя.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,12.45 Новини.
07.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Шальке” - 

“Вольфсбург”.
09.05 Чемпiонат Англiї. “Ньюкасл” - “Сан-

дерленд”.
10.55 Чемпiонат Англiї. “Евертон” - “Ас-

тон Вiлла”.
12.55,21.05 “Свiт англiйської Прем`єр-

лiги”.
13.25,15.55,21.40 Чемпiонат Iталiї. Пряма 

трансляцiя.
15.25 “Futbol Mundial”.
17.55 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - 

“Крiстал Пелас”. Пряма трансляцiя. 
У перервi - Новини.

20.00 “Англiйський акцент”.
23.40 Чемпiонат Iталiї.

Íåдіëя

Програма міñцåâèх òåëåêаíаëіâ

   TV-4

Поíåдіëоê, 27 ñічíя 
07.00,16.00, 19.00 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Смаки культур»
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 «Магія природи»
13.10 Хіт-парад            
14.00 Х.ф. «Добряки» 
17.00 «Унікальна Україна»
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.40 Дім книги
21.30 «Розкішні мандрівки»
22.35 Х.ф. «Будинок із пастками» 

Âіâòороê, 28 ñічíя
07.00,16.00, 19.00 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Погляд зблизька»
08.05 «Індекс небезпеки»
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 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Гарна жінка» 
17.30 «Смаки культур»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди      
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф.«Сієста» 

Ñåрåда, 29 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.«Уроки водіння» 
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.«Виверження вулкану» 

Чåòâåр, 30 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. «Обрані»,1с.
17.30 «Музичні делікатеси»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.35 Х.ф.«Надобраніч і хай щас-

тить» 

П’яòíèця, 31 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 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. «Обрані»,2с.
17.30 «Відчиняй»
18.00 Т.с.«Життя як життя» 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 «Слід»
21.30 «Про кіно»
22.35 Х.ф. «Великий білий тягар» 

Ñóáоòа, 1 ëþòого
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Живіть у радості» 
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Рен-

нером 
11.30 Зміни свій світ
12.00 «Магія природи»
12.30 Х.ф.«Зірка шерифа» 
14.30 «Новорічна катавасія».Центр 

дитячої творчості Тернополя
15.30 Х.ф.«Шестеро мандрують 

світом» 
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.«Колядуймо 

разом»

Íåдіëя, 2 ëþòого
08.00 «Магія природи»
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.«Шестеро мандрують 
світом» 

13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар» 
14.30 Межа правди      
16.00 «Соло»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Слід»
17.40 «Смаки культур»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
21.00 «Гал-кліп»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «До 17»

   ТТБ   

 Поíåдіëоê, 27 ñічíя
16.00, 19.00, 22.00,  “Вісті ТТБ”
16.15 “Диволяндія”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “Спадщина”
17.40 “100 шедеврів”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Неповторність”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Імена”
21.30 “Урок… для батьків”
22.45 “Ой, чий то кінь стоїть”
23.00 “HOLOCAUST.Ніколи біль-

ше”

Âіâòороê ,  28 ñічíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

“Вісті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “100  шедеврів“
12.30 “Імена”
13.20 “Історичний календар”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Неповторність”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Спадщина”

14.30 “Мова про мову”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Юні експерти”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Обери життя”
17.30 “Як це було”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.30 “Тема дня”
22.45 Д/Ф “Печерне місто Чуфут-

Кале”
23.00 “Старий Луцьк”
23.15 Д/Ф “На долині туман”
23.35 “Кіно, кіно…”

Ñåрåда, 29 ñічíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

“Вісті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Обери життя”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Як це було”
12.30 “Час реформ”
13.20 “Історичний календар”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Студмістечко”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Аспекти життя”
17.15 “Слово має народний де-

путат”
17.30 “Після школи”
17.45 “Галерея образів”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Кобзар єднає Україну’
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Вражаючий світ тварин”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “До Дня пам’яті Героїв Крут”
21.30 “Енергоманія”
22.30 “Тема дня”
22.45 Д/Ф “Ростов Великий”
23.00 Д/Ф “Культурні центри 

Китаю”
23.55 “Музична хвиля ТТБ”

Чåòâåр, 30 ñічíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

“Вісті ТТБ”
7.30 “Ікона православної душі”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”

12.15 “Вражаючий світ тварин”
12.45 “Кобзар єднає Україну”
13.20 “Історичний календар”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Надія є”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Уряд на зв’язку з грома-

дянами”
14.30 “Час Михайла Шевченка”
15.00 “До Дня пам’яті Героїв Крут”
15.25 “Музична хвиля ТТБ”
15.30  “Фабрика ідей”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Мандри кота Фініка”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Слово має народний де-

путат”
17.30 “Подолання”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Живі історії”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.30 “Тема дня”
22.45 Співає дует “Писанка”
23.00 “Невигадані історії”
23.30 “Поліська світлиця”

П’яòíèця, 31 ñічíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

“Вісті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Живі історії”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Невигадані історії”
12.30 “Час реформ”
13.20 “Історичний календар”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Загублені у часі”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Подолання”
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 “Слово має народний де-

путат”
17.30 “До чистих джерел”
18.00 “Від класики до джазу”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Слід”
20.20 “Зелений БУМ”
20.45 “Вечірня казка”
21 .00  “Захисник  В і тчизни -

рятувальник”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.30 “Тема дня”
22.45 “Печери Тернопілля”
23.00 “Співає Ярослав Гнатюк”
23.35 Д/Ф “Скрипка грає, го-

лос має”

Ñóáоòа,  1 ëþòого
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “До чистих джерел”
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”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Від класики до джазу”
13.45 “Новини України”
14.00 “Зелений БУМ”
14.25 “П’ять ритмів “Райдуги”
14.45 “Театральні зустрічі” (“12  

місяців“)
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Мелодії цимбалів Івана Ка-

вацюка”
17.00 “Фільм-дітям”
18.30 “Кулінарія від Андрія”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Крізь призму часу”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Щляхами Тараса”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.20 “Тернопілля крізь роки”
22.30 “Мікс”
23.00 Д/Ф “Асканія Нова”
23.35 Д/Ф “Сходи до неба”
23.45 “Горицвіт”

Íåдіëя, 2 ëþòого
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Мікс”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Горицвіт”
10.30 “Шляхами Тараса”
10.45 “Словами малечі про ціка-

ві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Кулінарія від Андрія”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.20 “Історичний календар”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Поклик таланту”
15.20 “Тернопілля крізь роки”
15.30 “Люди і долі”
16.00  “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі” (“12 

місяців”)
17.45 “Ботанічний музей”
18.00 “Цікаво про чай та каву”
18.30 Д/Ф “Духовне світло 

Кам’янки”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 Х/Ф “Ответный ход”
20.30 “Музична хвиля ТТБ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Здоровенькі були!”
23.00 “Музичний БУМ”
23.30 “Кіноконцерт”

2 лютого
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Пиріжки на кефірі 
з яйцем і рисом

Потрібно:  тісто - кефір (або 
кисле молоко) -  400 мл, борошно 
- 800 мл, сода - 1 ч. л., сіль - 1 ч. л., 
орегано, олія - 20 мл.

Начинка: яйця курячі (варе-
ні) - 6 шт., рис варений - 3 ст. л., зе-
лень.

Приготуванння: тісто - всі 
складові для тіста з’єднати і за-
місити, щоб злегка прилипало до 
рук. Тісто можна розкачати, під-
сипаючи борошна, і видавлювати 
кружечки. Або відщипувати куль-
ки, вмочивши їх в борошно, ро-
бити палянички. Чи просто порі-
зати тісто на порційні шматочки, 
вмочити в борошно і теж робити 
паляниці.

Начинка: яйця порізати ку-
биками, зелень подрібнити. 
З’єднати з рисом, добавити спеції 
і перемішати. Багато пиріжків на-
раз не наліплювати. На сковорід-
ку вміщається  5 - 6 шт., тож всиг-
нете зліпити, поки смажаться по-
передні. Смажити з обох боків на 
середньому вогні.

«Помідоркові» 
пиріжки закусочні

Потрібно: борошно пшенич-
не - 200 г, цукор - 1 ч.л., сіль - 0,5 
ч.л., олія - 40 мл., вода - 100 мл, 
кілька свіжих помідорок, 2 зубчи-
ки часнику, бринза, зелень кропу.

 Приготування: воду, цукор, 
сіль, олію з’єднати та переміша-
ти. Додати борошно й вимісити 
тісто. Накрити рушничком та за-
лишити на 30 хв. 

Тим часом приготувати на-
чинку: бринзу розім’яти видел-
кою, додати дрібно нашинковану 
зелень, часник, добре переміша-
ти. Помідори нарізати кружаль-
цями. Розкачати тісто в тонкий 
пласт. Покласти кружальце по-
мідора, а зверху викласти брин-
зу. Накрити іншим пластом тіста 
та за допомогою склянки виріза-
ти пиріжок. Обжарити на сково-
рідці в олії. Готові пиріжки  обсу-
шити на паперовому рушничку. 
Виходять дуже смачними і соко-
витими.

Манзарі 

Потрібно: тісто - 200 мл те-
плої води, дріжджі свіжі -10 г, бо-
рошно пшеничне, сіль.

Начинка: сир кисломолоч-
ний - 200 г, петрушка, кріп, сіль.

Приготування: у теплій воді 
розчинити дріжджі, а потім дода-
ти борошно й дрібку солі -  скіль-
ки вбере. Замісити еластичне тіс-

то й залишити в теплому місці, 
щоб підійшло.

Для начинки подрібнити зе-
лень петрушки та кропу, якщо є 
зелена цибуля, можна подрібни-
ти пір’я, додати у сир, посолити 
та перемішати.

Тісто розділити на невелич-
кі шматки, наповнити начинкою, 
сформувати пиріжки. Притисну-
ти пиріжки зверху так, щоб вони 
стали плоскими. Обсмажити на 
олії з обох боків до золотистої 
скоринки. 

Іспанські слойки 

Потрібно: тісто - 50 г смаль-
цю, вода - 150 мл, борошно пше-
ничне - 300 г, сіль - 1 ч. л.

Начинка: яйця курячі - 2 шт., 
тунець консервований - 1 шт., ку-
курудза консервована - 3-4 ст. л., 
цибуля - 1 шт., олія оливкова (для 
смаження), орегано.

Приготування: смалець роз-
топити. Воду гарно нагріти і роз-
чинити в ній сіль. Замісити м’яке 
тісто, поступово додаючи воду та 
борошно. Гарно вимісити. 

Загорнути тісто у плівку та 
залишити на годину. У холодиль-
ник не класти.

Для начинки: велику цибу-
лину дрібно порізати та прито-
мити на оливковій олії. Змішати 
тунець, кукурудзу, нарізані яйця, 
цибулю та приправити орегано.

Тісто розкачати завтовшки 
2-3 мм. Видавити тарілочкою чи 
чашкою діаметром близько 10 см.

Виходить приблизно 24 шт. 
На кожну слойку викласти по 1 ч. 
л. начинки. Міцно заліпити краї 
та оздобити виделкою. Виклас-
ти на лист. Випікати у дуже гаря-
чій духовці - 250 градусів близько 
15 хв., щоб слойки зарум’янились. 

Галети з пісного 
заварного тіста

Потрібно: тісто - борош-
но - 2,5 скл., олія - 1/2 скл., вода 
(кип’яток) - 1/2 скл.,   розпушувач 
тіста - 1 ч. л., сіль.

Начинка: картопля - 4-5 шт., 
філе куряче - 1 шт., 2 помідори, 
орегано, 2 -3 зубчики часнику.  

Приготування: олію змішати 
з окропом, до борошна додати по-
рошок до печива і сіль, просіяти. 

Висипати борошно у рідину і ви-
мішати - спочатку ложкою, а по-
тім руками. Тісто буде м’яке, але 
до рук не липнутиме. Замісив-
ши, відкласти тісто на півгодини, 
а тим часом приготувати начин-
ку. Куряче філе нарізати на дріб-
ні шматочки, злегка обсмажити 
на жирі. Картоплю відварити до 
напівготовності і натерти на тер-
ці. Помідори почистити, нарізати 
шматочками. Подрібнити і дода-
ти до картоплі часник. Тісто тон-
ко розкачати, вирізати круги ді-
аметром 14-15 см. На середину, 
залишаючи відступи з країв, ви-
класти начинку: картоплю, курку 
і помідори, шари пересипати оре-
гано і сіллю-перцем. Краї тіста 
загорнути на начинку. Випікати 
при 180 градусах 35-40 хв. З цих 
складників виходить 6 міні-галет 
діаметром 10 см.

Пиріжки з м’ясом

Потрібно: тісто - сироватка        
( вода, молоко ) - 500 мл, дріжджі 
- 20 г, олія - 2 ст. л., сіль, цукор - по 
0, 5 ч.л., борошно, скільки візьме.

Начинка: фарш - 400 - 500 г, 
цибуля - 1 шт., морква - 1 шт., ке-
фір - 2 - 3 ст.л., спеції.

Приготування: розчинити 
дріжджі, додати сіль, цукор, сиро-
ватку. Замісити тісто,  формуючи 
з нього кулю, щоб злегка липла 
до рук. Додати  олію і ще раз до-
бре вимішати. Посипати борош-
ном, накрити рушником і поста-
вити в тепле місце, щоб підійшло. 
Коли тісто гарно вирухається, ще 
раз добре його вимішати. Для на-
чинки: цибулю і моркву подріб-
нити, додати до фаршу з кефі-
ром та сіллю. Змастити руки олі-
єю. Відщипувати  від тіста неве-
личкі шматочки,  формувати па-
лянички зразу ж на долоні, клас-
ти начинку, защипнути і смажити 
швом вниз. Смажити з двох боків 
до рум’яності, на середньому вог-
ні, щоб начинка встигла приготу-
ватися. Пиріжки великими не ро-
бити, бо дуже добре підростають.

Пиріжки з лівером 

Потрібно: тісто - 0,5 л молока, 
яйця - 3 шт., дрібка солі, 2-3 ст. л. 
цукру, 50 г дріжджів, 1 ст. л. сме-
тани, борошно - 700-800 г, марга-
рин - 0,5 пачки (125г), ще 1 яйце 

для змащування.
Фарш: яловича печінка, леге-

ні, серце - всього десь по 400-500 
г, цибуля  - 3-4 шт., олія для обсма-
жування цибулі, сіль, перець.

Приготування: серце, леге-
ні порізати на шматки, промити 
і відварити до готовності. З пе-
чінки зняти плівку, порізати на 
шматки, промити і спарити (мож-
на в друшляку над каструлею, в 
якій кипить вода). Серце, легені, 
печінку змолоти на м’ясорубці. 
Цибулю дрібно порізати і підсма-
жити на олії до золотистого ко-
льору, додати до фаршу, посоли-
ти, поперчити, добре вимішати.

Дріжджі розкришити в неве-
ликому посуді, додати 1 ч. л. цу-
кру, 1 ст. л.  сметани. Розмішати, 
залишити, щоб дріжджі забро-
дили. Яйця, сіль, цукор, молоко 
розмішати, вилити дріжджі, до-
дати борошно, замісити тісто, в 
кінці замісу додати розтоплений 
остуджений маргарин. Накри-
ти рушничком і дати підрости 
(об’єм збільшиться десь в 3 рази). 
Деко змастити олією чи смаль-
цем, формувати пиріжки (не жа-
лійте фаршу) і складати на деко 
не дуже густо. Дати підійти 10-15 
хв., змастити яйцем і пекти в ду-
ховці при 180 гр. Так само ці пи-
ріжки можна смажити на олії  - 
вийдуть такі, як колись продава-
ли в магазинах.

Пиріжки з картоплею 
і капустою

Потрібно: тісто - 1 яйце, 20 г 
свіжих дріжджів, 250 мл молока,  
1 ч. л.солі, 1 ст. л. цукру, 50 мл олії 
(без запаху), борошно.

Начинка: цибуля ріпчаста - 1 
шт., капуста - 200 г, картопля ва-
рена - 300 г, сіль, перець чорний 
мелений, олія рослинна (без за-
паху) - 35 мл. 

Приготування: тісто- розтер-
ти дріжджі з цукром. Додати те-
пле молоко, яйце, сіль, олію і бо-
рошно. Замісити м’яке тісто. За-
лишити в теплому місці на 45 хв.

Начинка: капусту дрібно по-
сікти і відварити до готовності. 
Цибулю порізати кубиком і під-
смажити на олії майже до готов-
ності. Додати капусту і просма-
жити ще 2 хвилини. Додати по-
товчену зварену картоплю. Посо-
лити і поперчити.

Тісто розділити на невелич-
кі шматки, наповнити столовою 
ложкою з гіркою начинки, сфор-
мувати пиріжки. Притиснути пи-

ріжки зверху так, щоб вони стали 
плоскими. Посмажити на сково-
рідці з обох боків до золотистого 
кольору. Змастити готові пиріж-
ки зверху розтовченим часником.

Сосиска в сирному тісті

Потрібно: сир кисломолоч-
ний - 150 г, кефір -  150 мл, яйця 
-  2 шт., сіль, сода -  по 0, 5 ч.л., бо-
рошно (скільки візьме), сосиски - 
приблизно 7-8 шт.

Приготування: всі складові, 
окрім борошна, з’єднати і пере-
мішати. Додати борошно і замі-
сити м’яке, еластичне тісто, щоб 
злегка липнуло до рук. Тісто роз-
ділити на кусочки, виходить 14 
-15 шт. Руки злегка змастити олі-
єю і розім’яти тісто в паляницю, 
вкласти туди половину сосиски і 
защипати. Скласти у форму. Мож-
на змастити збитим яйцем чи мо-
локом.

Випікати в духовці до 
рум’яності, приблизно 30 хв. при 
180- 200 град.

Остудити і виймати з форми. 
Печеня під хлібною 

скоринкою

Потрібно: яловичина 
(м’якоть)  - 600 г, картопля - 500 
г, цибуля - 3 шт., масло вершко-
ве - 100 г, білий хліб - 3 скибочки, 
яйця - 2 шт., молоко - 0,5 скл., па-
нірувальні сухарі - 2 ст. л., гірчиця 
- 1 ст л., олія - 4 ст. л., сіль, перець.

Приготування: м’ясо наріза-
ти тонкими скибочками й відби-
ти. Замаринувати з гірчицею, сіл-
лю й перцем на 30-40 хв. Обсма-
жити окремо кожний шматочок 
до утворення скоринки. Цибу-
лю нарізати кільцями, обсмажи-
ти в олії. Картоплю відварити до 
напівготовності, нарізати тонки-
ми скибочками. Дно жаростійко-
го посуду змастити маслом, поси-
пати панірувальними сухарями. 
Викласти на дно половину м’яса, 
потім - половину цибулі, слідом 
укласти шар картоплі. Шари по-
вторити. Хліб без скоринки роз-
мочити в молоці й розтерти з яй-
цями. Покрити цією масою всю 
страву, збризкати розтопленим 
вершковим маслом. Запікати в 
заздалегідь розігрітій до 190 гра-
дусів духовці 60 хв. 

смажені - рум’яні, 
печені - духмяні  

Пирiжки солонi: 

Пиріжки з дитинства асоціюються у нас із домашнім 
теплом. При сьогоднішньому шаленому темпі 
життя ми ж частіше купуємо цю смакоту в 

магазинах. Хоча домашньої випічки вона не замінить. 
Тож потіште своїх рідних, друзів оригінальними і 
традиційними пиріжками з різними начинками. 
Поділіться і своїми рецептами різних страв.  
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Українські анекдоти

Відповіді

Минулого не одружився - одні змії трапляли-
ся. Цей рік також насторожує…

* * *
Коли чоловік кохає жінку, таргани в її голові 

видаються йому сонечками. 
* * *

Жінка, яка закінчила школу із золотою ме-
даллю, а університет із червоним дипломом, і 
отримує зарплату півтори тисячі гривень на мі-
сяць, ніяк не наважується сказати доньці: «Вчи-
ся добре».

* * *
Одеський трамвай. Година пік.
- Чи є у вагоні лікар?! - несамовито кричить 

єврейка бальзаківського віку.
- Я лікар! Що трапилося? - відповідає чолові-

чий голос.
- Чи не бажаєте познайомитися з моєю донь-

кою?
* * *

Маленький хробачок, плачучи, запитує:
- Мамо, де наш тато?
- Не плач, синку. Тато пішов з чоловіками на 

рибалку.
* * *

Комар, що вкусив алкоголіка, потім ще дві го-
дини розповідав йому про своє життя.

* * *
Скільки про себе не розповідай, все одно за 

спиною розкажуть цікавіше.
* * *

Майор викликав солдата:
- Рядовий Олексієнко, ти в потойбічне жит-

тя віриш?
- Ні, товаришу майор!
- Тебе на КПП чекає бабця, яку ти два тижні 

назад їздив хоронити.
* * *

- Ех, душа болить! А лікуєш її - болить печін-
ка.

* * *
Оголошення: «Загубив гаманець із зарпла-

тою. Хто знайде - прохання не сміятись».
* * *

- Мені 15 років. Моєму хлопцеві скоро 21. Він 
студент. Порадьте, що йому подарувати на день 
народження?

- Кримінальний кодекс.
* * *

Дізнавшись, що колишній чоловік одружу-
ється на молоденькій сусідці, екс-дружина пом-
стилася йому з чисто жіночою підступністю: ви-
йшла заміж за батька сусідки і стала колишньо-
му благовірному тещею.

* * *
Порядок у гуртожитку - як цвіт папороті. Ніх-

то його не бачив, але всі кажуть, що він існує.
* * *

Чоловік гукає до дружини:
- Кохана, ти не знаєш, де наша стара пила?
Голос тещі:
- Не ваше діло, де я пила! І, взагалі, я не стара!

* * *
Сперечатися з жінкою - все одно, що бути під 

арештом: все, що скажеш може і буде використа-
но проти тебе.

Курйоз На Вінниччині живе пес, який розв’язує 
задачі з математики для другокласників

Пес, що вміє рахувати, живе на 
Вінниччині. Ротвейлер Лорд дасть 
фору другокласнику. Собака додає, 
віднімає, множить і ділить. Його гос-
подар Олександр Дишленко й гадки 
не має, як у собаки виходить лічити, 
повідомляє  ТСН.

Лорд, граючись, розв’язує прикла-
ди на три дії, які є в шкільній програмі 
за другий клас. Математичні здібності 
у ротвейлера чоловік помітив півтора 
року тому. Спершу пес швидко і чітко 
виконував усі команди. За шматочок 
сиру чи сосиску Лорд готовий на будь-

яку інтелектуальну гру з господарем. 
Спочатку він учив собаку рахувати на 
паличках. Згодом змайстрував рахів-
ницю з металевими цифрами. Потім 
дійшло й до таблиці множення. Зараз 
Лорд із легкістю ділить і множить. Що-
разу господар чотирилапого усклад-
нює завдання: приклади дає на більше 
дій, а завдання - і усно, і візуально.

Олександр Дишленко не має змо-
ги повезти Лорда до кінологів, щоб 
визначити, яким чином у собаки ви-
ходить рахувати, і чи є ротвейлер-
математик унікумом.

Вважати недійсним
Пенсійне посвідчення (№ 2196003013), ви-

дане Пенсійним Фондом України на ім’я Марка-
нич Зеновій Васильович.



№4 (33)/22 січня 2014 року ДозвілляНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ20 nday.te.ua

ГОРОСКОП
з 22 до 28 січня
Овен
Приготуйтеся до сюрпризiв. Пла-

ни доведеться змiнити, але це не озна-
чає, що результати вас не потішать. 
Наприкiнцi тижня корисно побути на 
самотi зi своїми думками.

Телець 
Декому доведеться закiнчувати 

справи, якi залишилися з минулого 
року. Можливо, вам повернуть дав-
ній борг або вдасться заробити со-
лідну суму грошей. На службі цей пе-
ріод сприятливий для зміцнення ва-
ших позицій і налагодження корисних 
зв’язків.

Близнюки 
Ви будете захопленi роботою, яка 

вiдкриє для вас новi горизонти. Поста-
райтеся, щоб це не заважало сiмейним 
справам. Ви багато встигнете самi й 
допоможете знайомим.

Рак 
Життя видається вам безбарвним. 

Не забувайте, що додати яскравих 
кольорiв можете саме ви. Можливо, 
вам доведеться взяти на себе додат-
кові обов’язки і відповідальність, ста-
ти прикладом у чомусь. 

Лев 
Інтриги можуть заважати ва-

шим планам у найближчий час, 
тож будьте готовi до несподiваних 
«сюрпризiв». Останнiм часом дово-
диться з’ясовувати стосунки з близь-
кими, шукайте шляхи до примирення. 
Зберігайте тверезий розум і погляд на 
речі.

Діва 
За що б ви не взялися, виконаєте 

на «вiдмiнно». Настав час проявити 
свої таланти, дiйте негайно. Вiрогiдно, 
що ваша активнiсть буде направлена 
не на роботу.

Терези 
Протирiч i життєвих головоломок 

буде достатньо. Завдяки аналiтичностi 
розуму ви зумiєте зробити правиль-
ний вибiр. Але не поспiшайте, навiть 
якщо вас проситимуть.

Скорпіон 
У вас накопичилося багато роботи, 

тож сумуватися не доведеться. У по-
бутовому планi саме час зазирнути у 
«довгу шухляду» i зробити те, що дав-
но вiдкладали.

Стрілець 
Обставини змушують вас звер-

нутися по допомогу або поради, 
актуальнi питання вдасться вирiшити 
спiльними зусиллями. Вихiднi – час но-
вих вражень i приємного спiлкування.

Козеріг 
Вам доведеться взятися за спра-

ву, якою ви нiколи не займалися. Мож-
ливо, вдасться знайти надійних парт-
нерів і створити успішні ділові союзи. 
Найближчі дні будуть сприятливими 
для укладення вигідних угод. 

Водолій 
Вас потягне на подвиги. Активнiсть 

i оптимiзм, з якими ви беретеся за 
справи, принесуть хорошi плоди. Од-
нак не варто забувати про невирiшенi 
питання.

Риби 
Не забувайте, що заздрiсть – 

руйнiвне вiдчуття, менше звертайте 
увагу на чужi досягнення. Зараз ради-
мо зайнятися розвитком кар’єри, неза-
йвим буде досвiд колег.

– Серед одягу я побачив 
краватку з картиною Лео-
нардо да Вінчі «Мона Ліза», 
придбав її і з цього все по-
чалось, – розповідає пан Бо-
рис. – Вперше одягнув її на 
свято весни і підкорив сер-
ця усіх жінок. Побачивши 
реакцію людей на мою кра-
ватку, я вирішив влашту-
вати полювання на оригі-
нальні краватки з малюн-
ками.

І, справді, Бориса Са-
лабчука важко не поміти-
ти в натовпі, коли він при-
ходить у краватці з весе-
лими клоунами, краєвида-
ми Венеції чи орнаментом 
картини Густава Клімта. 
Кожна з них несе особли-
ве смислове навантаження, 
пробуджує емоції та тішить 
око. Чоловік розповідає, 
що кожного ранку він оби-
рає собі краватку залежно 
від настрою, як жінка оби-
рає собі помаду чи ювелірні 
прикраси, вдягає її і “виво-
дить” у світ. Тому пана Бо-
риса бачать щодня з новою 
“дамою”. 

– Мої краватки – це мис-
тецька провокація. Щодня 
вони  дарують людям хо-
роший настрій, змушують 

усміхатися і дивуватися, – 
каже Борис Салабчук. 

Своїх улюблениць ми-
тець поділяє на тематичні, 
звичайні та VIP для виходів 
на культурно-мистецькі за-
ходи, концерти, театральні 
прем’єри та фестивалі. 

У його колекції є крават-
ки з квітами, тваринами, 
пейзажами, видами спорту, 
людьми різних професій. Є 
й зовсім незвичні – на  Но-
вий Рік, Пасху, Хелоувін. Од-
нак найцінніша серія кра-
ваток з картинами відомих 
художників світу. Є тут по-
лотна Леонардо да Вінчі, 
Густава Клімта, Ван Гога, 
Моне, Гогена. 

А ще у тернопільського 
митця є особливі  краватки 
на кожен випадок життя. З 
рибками Борис Салабчук 
вдягає на день народжен-
ня дружини Олени та мо-
лодшої доньки Валерії від-
повідно до їх знаку Зодіаку, 
з левами – на свій день на-
родження, день народжен-
ня старшої донечки Юлії та 
онучки, із саксофоном – на 
джазовий фестиваль, з кни-
гами – для літературних 
презентацій, з формулами 
та цифрами – на свято Пер-

шого вересня. 
Краватка обов’язково 

повинна гармоніювати з ін-
шими елементами одягу – з 
піджаком, сорочкою, шали-
ком, хустинкою. Тому в чо-
ловіка є кілька десятків пі-
дібраних комплектів. А от 
з вузлами Борис Салабчук 
експериментувати не лю-
бить – віддає перевагу кла-
сичному.

ЇЇ величність краватка 
відіграють головну роль не 
лише у гардеробі митця, а й 
у його оселі.  Поряд з кра-
сивими картинами дружи-
ни Олени та величезною 
кількістю книг примости-
лися святкові новорічно-
різдвяні краватки. Навіть 
ялинка прикрашена кра-
ваткою з ангеликами. 

Чимало історій трапля-
лося з чоловіком завдяки 
його “панянкам”. От, при-
міром, червону краватку в 
чорний горошок пан Борис 
мусив подарувати одній 
дамі, яка цілий вечір приді-
ляла йому багато уваги. Під 
час танцю виявилось, що 
насправді її зацікавив не 
пан Борис, а його краватка. 
Жінка зізналася, що довго 
шукає таку ж для свого на-

реченого. 
Борис Салабчук зізна-

ється, що не робить із сво-
єї колекції культу. Для ньо-
го найважливіше, щоб кра-
ватки приносили позитив-
ні емоції людям, а не ле-
жали у шафі. Тож при наго-
ді радо дарує своїх улюбле-
ниць друзям. 

На своє захоплення тер-
нопільський режисер ви-
трачає мінімум грошей, 
адже все купляє у стоко-
вих магазинах. Однак і там 
можна знайти цінні речі. 
Наприклад, до рук терно-
полянина за смішні гро-
ші потрапила краватка від 
Версаче, що вартує тися-
чу доларів. Є у його колек-
ції аксесуари інших відомих 
брендів та оригінальні кра-
ватки ручної роботи.

На колекціонуванні чо-
ловік не зупиняється. Мріє 
пошити з краваток унікаль-
ний піджак. А ще є задум 
провести персональну ви-
ставку краваток. Щоправда 
для цього він хоче помісти-
ти їх у красиві золоті рам-
ки. 

Юля ТОМЧИШИН.
Фото з архіву 

Богдана САЛАБЧУКА. 

У Бориса Салабчука 
є краватка 

на кожен 
день у році
У колекції тернопільського режи-
сера Бориса Салабчука – більше 
360 різноманітних краваток. Таким 
незвичним хобі чоловік захопив-
ся кілька років тому, коли у стоко-
вому магазині підбирав театраль-
ні костюми для вистави за поезією 
улюбленої Ліни Костенко «У закутку 
душі хай буде трохи сад». 


