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Магнітні бурі у листопаді

6 листопада - хмарно з проясненням, у першій половині дня
сильний дощ, вночі 10-13, вдень
11-13 градусів тепла. Схід сонця 7.13, захід - 16.48.
7 листопада - хмарно, ввечері дощ, вночі 4-5, вдень 8-9 градусів тепла. Схід сонця - 7.15, захід
- 16.47.
8 листопада - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 4-7,
вдень 14-15 градусів тепла. Схід
сонця - 7.16, захід - 16.46.
9 листопада - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 6-7,
вдень 14-15 градусів тепла. Схід
сонця - 7.18, захід - 16.44.
10 листопада - хмарно з проясненням, вночі та ввечері місцями
дощ, вночі 10-11, вдень 11-13 градусів тепла. Схід сонця - 7.20, захід - 16.43.
11 листопада - хмарно, місцями дощ, вночі 7-8, вдень 8-10 градусів тепла. Схід сонця - 7.21, захід - 16.41.
12 листопада - хмарно, без
опадів, вночі 6-7, вдень 8-9 градусів тепла. Схід сонця - 7.23, захід 16.40.
8 листопада - Дмитра Солунського. Якщо цього дня
тепло, то й зимі бути з мокрими теплинами. Гарна погода на Дмитра - передвісник ран-

Детальніше - 4 стор.

На початку і в кінці місяця «штормити» не буде, а от в середині листопада варто бути готовими до невеликої сонячної активності. Зокрема, магнітні бурі
очікують у такі дні:

10 листопада – з 9.00 до 13.00;
11 листопада – з 7.00 до 9.00;
14 листопада – з 11.00 до 15.00;
15 листопада – з 10.00 до 16.00;
20 листопада – з 5.00 до 8.00.

Фото: belyj-medved.livejournal.com

Р

озпочинається двомісячний
марафон найпрестижнішого
конкурсу Тернопілля
«Людина року- 2013».
На основі представлених документів - виписки з протоколу загальних зборів колективів підприємств, установ, навчальних закладів тощо - конкурна комісія, яку очолює ректор медичного університету професор Леонід Ковальчук,
визначить лауреатів і оприлюднить їх у
ЗМІ області.
Документи на конкурс можна
надсилати до 25 грудня на адресу: м.
Тернопіль, вул. Замкова 12, спортивна школа, поштовий індекс - 46001.
З поміткою на конверті: «Людина
року 2013». Контактний телефон 0975761566.
Щоб уберегти свій організм, у ці
дні варто дотримувати елементарних заходів безпеки: не зловживати
алкоголем і цигарками, не нервувати,
дотримувати режиму сну й уникати
надмірних фізичних навантажень.

Незалежний громадсько-політичний тижневик Тернопілля

«Наш ДЕНЬ»

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

У ціну газети враховано
вартість поштових
послуг: прийом
та доставка видання
до передплатників

індекс -

68710

Передплатити
«Наш ДЕНЬ» можна
у будь-якому
поштовому відділенні
або у листоноші.

Зустрічаймо «Наш ДЕНЬ» разом!

Народний синоптик
ньої весни. 9 листопада - Нестора Літописця Печерського.
З цього часу починає вночі за-

мерзати вода. 11 листопада - Анастасії Римлянки і Аврамія затворника. Якщо цього дня небо заплаче, то слідом за
дощем і зима прийде.
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Тема тижня

Тернопільська обласна рада з бюджетом і головою

Нагадаємо: найвищий представницький орган краю не збирався майже рік.
Свободівці ігнорували сесійні засідання,
оскільки тервиборчком не вводив в обласну раду їхніх депутатів замість вибулих. Роботу ж ТВК, своєю чергою, блокували представники Партії регіонів, Компартії та «Народної партії». Заручниками чварів різних політичних сил стали
мешканці краю - вчителі, працівники і
пацієнти лікарень, дитсадочків... Адже
десять місяців область, єдина в Україні,
жила за минулорічним бюджетом. Комусь, мабуть, це було вигідно.
22 жовтня територіальна виборча комісія все ж зібралася і ввела нових депутатів. Відтак, минулого четверга нарешті відбулося друге пленарне засідання
45 сесії обласної ради.
У ньому взяли участь депутати Верховної Ради України – віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський, Олексій
Кайда, Михайло Головко, Ігор Побер, а також голова облдержадміністрації Валентин Хоптян.
На злагоду і добру працю усіх присутніх благословив настоятель СвятоТроїцького духовного центру отець Анатолій Зінкевич. Відтак, голова обласної
територіальної виборчої комісії Микола
Крук оголосив імена нових депутатів від ВО «Свобода» та «Єдиного центру» всього 19 обранців. Зокрема, фракцію ВО
«Свобода» поповнили: Ігор Баконь, Мирон Бучковський, Антон Горохівський,
Олег Гук, Софія Гусак, Ірина Слободян,
Юрій Калявський, Оксана Качаловська,
Олег Костів, Віталій Ларва, Андрій Русенко, Олексій Савків, Ярослав Сувалко,
Ярослава Цаль, Василь Шевчук, Мар’ян
Крекотень. Фракцію «Єдиний Центр» –
Святослав Гавришків, Іван Курницький

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА.
Василь Хомінець народився 13 жовтня 1973 р. в селі Виноград Коломийського району Івано-Франківської області.
Закінчив Хмельницьке педучилище, а згодом - історичний
факультет Тернопільського педагогічного університету.
У 2005-2010 рр. очолював Лановецьку райдержадміністрацію на Тернопільщині.
З 2011 р. по червень 2013 р. працював начальником управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради.
З березня 2009 р. – депутат Тернопільської обласної ради,
секретар комісії з питань бюджету.
Заступник голови Тернопільської міської організації ВО
«Свобода».

та Іван Навольський.
Нарешті
область
отримала і голову обласної ради. Утім, вже перед
сесією більшість депутатів не приховували, що
є домовленість з приводу кандидатури. Тож, як
і очікувалося, обласну
раду очолив свободівець
Василь Хомінець. Його
кандидатуру підтримали 87 депутатів, 3 проголосували «проти». Один
бюлетень виявився недійсним. Привітав новообраного голову
й очільник ОДА, регіонал Валентин Хоптян, відзначивши свободівця як фахівця і відповідального керівника, коли той
працював ще головою Лановецької райдержадміністрації.
У своєму виступі Василь Хомінець запевнив колег у тому, що, передусім, працюватиме на благо громади.
Нагадаємо, пост голови Тернопільської облради залишався вакантним у
зв’язку з обранням Олексія Кайди народним депутатом України.

Сесія прийняла також обласний бюджет на 2013 рік. Олександр Стадник, голова постійної комісії з питань бюджету, зачитав рекомендовані очолюваною
ним комісією зміни. Депутати підтримали їх. Зокрема, вирішено збільшити доплати з обласного бюджету ветеранам
ОУН-УПА та виплатити їх за весь 2013 рік
у листопаді-грудні цього року.
Загалом на порядок денний винесли одразу 132 питання. Деякі вже були
застарілі. Як, наприклад, звернення до
Президента України, що стосувалося

проблеми збереження 11 окремої гвардійської артилерійської бригади. Як зазначив депутат облради Олексій Бицюра, за час, поки представницький орган
краю залишався бездіяльним, Тернопільське військове формування ліквідували. Є побоювання, що майно бригади піде «з молотка». Тому депутати прийняли рішення доопрацювати
звернення. Наразі є ідеї облаштувати
приміщення бригади під військовий ліцей або ж для патріотичного виховання молоді.
Пожвавлення у сесійній залі
викликала заява представника
фракції ВО «Свобода» Степана
Кондири, який вирішив скласти свій мандат. За словами депутата, до цього його спонукали внутрішні переконання. Зокрема, народного обранця обурило те, що окремі свободівці, блокуючи роботу обласної
ради, поставили власні інтереси вище громадських. Однак,
колег не вразила полум’яна
промова пана Кондири, тож він
і далі виконуватиме депутатські обов’язки.
До речі, фракція «Свободи» теж отримала нового голову. Замість обраного народним депутатом України Олега Сиротюка націоналістів очолила Марія Чашка.
Наступне пленарне засідання 45 сесії облради розпочнеться о 10 годині 12
листопада. Хочеться сподіватися, що благословіння священика піде на користь
депутатам і жителі краю більше не будуть заручниками справді чиїхось інтересів.
Інна МАТУШ.

Шлях до Європи: замість дороги - манівці

П

онеділки часто приносять несподівані новини.
І перший листопадовий понеділок також
розщедрився. На жаль, новини маловтішні
для українського суспільства. Як у політиці, так і в
економіці.
«Порадувало» Держказначейство. За офіційним повідомлення
цього відомства, на єдиному казначейському рахунку на 1 листопада залишилося всього 410
мільйонів гривень. Це - мінімальний показник з початку року.
Міські ж та обласні керівники, тим часом, не перестають
скаржитися на Держказначейство через затримку платежів. За
оцінками опозиції, відомство заблокувало проплат на 90 мільярдів (!) гривень. Гроші у держбюджеті закінчуються? Постає класичне запитання: хто винен і що
робити?
«Ощасливив» повідомленням
і МВФ. Фонд пропонує зарплату
у бюджетному секторі України урізати, а частину бюджетників
- звільнити. Крім того, Міжнародний валютний фонд рекомендує
«авансом» суттєво підвищити тарифи на газ та опалення для населення. І затвердити графік подальшого підвищення - до рівня,
який забезпечить покриття собівартості. Для пом’якшення наслідків, які матиме коригування
тарифів для найменш забезпечених верств населення, фонд пропонує розширити надання цільової соціальної допомоги, яка по-

винна охопити 40 відсотків населення.
Пропозицій МВФ має декілька. Чи корисні вони для держави і громадян? Оцінки - полярні.
У владі вважають: поради фонду
- прийнятні. Ще б пак, владі потрібні нові кредити! І заради цього. Віктор Янукович уже, начебто,
схвалив низку непопулярних рішень на спеціальній нараді, повідомляє «Дзеркало тижня».
Отож, одне з них - згода Президента на значне - до 60 відсотків - підвищення тарифів на газ
для населення. Але не для всіх тільки для тих, хто споживає понад 3,5 тисячі кубометрів газу на
рік.
Також уряд розробив програму стабілізації бюджету. Перше:
це - жорстка ревізія податкових
пільг для бізнесу й закриття офшорних лазівок. Друге: ревізія
соціальних пільг, яка може принести десятки мільярдів гривень
економії для держбюджету.
Дав добро Президент і на розширення коридору коливань
курсу гривні до долара. Верхня
межа «зеленого» визначена на
рівні 8,5 гривні за долар.
Щодо утримання держапарату, то в переліку запланованих

заходів стабілізації держфінансів йдеться про урізання витрат
майже на 19 мільярдів.
МВФ наголошує: згадані реформи необхідні для відновлення економічного зростання в Україні. По-іншому це трактує дехто з вітчизняних експертів. Виконання Україною вимог
МВФ означає, що офіційний Київ
поставлений перед дуже жорстким вибором, і жертвувати
влада буде лише інтересами простих українців, заявив політолог,
керівник центру «Третій сектор»
Андрій Золотарьов. І підкреслив: інформація про прийняття
Україною рішення виконання вимог МВФ саме після переговорів
Януковича і Путіна - невипадкова. Янукович до останнього моменту намагався всидіти на двох
стільцях - йдеться про балансування України між ЄС і Митним
союзом. Він надзвичайно зацікавлений у легалізації своїх капіталів і капіталів оточення на Заході. Тому влада хотіла отримати
«охоронну грамоту» від Європи і,
водночас, - прийнятну вартість
газу й торговельні преференції з
боку Росії.
А економіст Борис Бордюг в
інтерв’ю «ГолосUA» зазначив: метою МВФ є не допомога у відродженні української економіки,
а, перш за все, отримання вигоди від кредитування. І де гарантія, що кошти, отримані від фонду, допоможуть українській еко-

номіці відродитися? А відсотки і
кредит віддавати треба у будьякому випадку.
Якщо в економіці не все гаразд, чому на ремонт автопарку
Азарова викидають мільйони? За
повідомленням «Вісника державних закупівель», автопідприємство господарсько-фінансового
департаменту секретаріату Кабміну за результатами тендеру
уклало угоди на техобслуговування і ремонт автівок на суму
968 тисяч. У травні підприємство вже замовляло послуг для
свого транспортну на 3,61 мільйона. Тоді в урядовому автопарку з’явились нові автівки
«Mercedes-Benz» вартістю від 1,2
мільйона гривень. Загалом, у нинішньому році на утримання автобази Кабміну уклали угод на
5,19 мільйона гривень. Торік - на
4,69 мільйона. Життя українців
поліпшилось від цього?
А чому зекономлені у першому півріччі парламентом 4
мільйони 700 тисяч на неробстві народних депутатів все одно
пішли… на Верховну Раду? На
матеріально-технічне забезпечення. Зокрема, 162 тисячі «зекономлених» гривень бюджетний
комітет ВР скерував на придбання телефонних апаратів, 200 тисяч - на закупівлю комп’ютерів,
80 тисяч - на літературу для паламентської бібліотеки, 900 тисяч - телеканалу «Рада» і журналу «Віче», 16 мільйонів - на удо-

сконалення охорони Будинку
уряду. Цікава «економія», правда?
І ще про понеділкові несподіванки. Україна розпочала судовий процес проти Тимошенко у
США та Швейцарії. Ініціатор - Міністерство доходів і зборів. Ідеться про розкрадання $200 мільйонів, у незаконному присвоєнні яких підозрюють групу осіб,
включаючи екс-прем’єрів Юлію
Тимошенко й Павла Лазаренка.
Водночас, нардеп-регіонал
Володимир Олійник заявив: у
зв’язку з нововиявленими обставинами, що свідчать про наявність у Тимошенко значних сум
грошей сумнівного походження
за кордоном, випускати її з України зараз недоцільно. А лідер парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов закликав
регіоналів не голосувати за «європейський» закон депутата Анжеліки Лабунської щодо лікування Тимошенко за кордоном.
У зв’язку з цим, «Батьківщина» оприлюднила заяву, де, зокрема, йдеться: «Діючи за вказівкою Адміністрації Президента,
провладні депутати намагаються заблокувати компромісну законодавчу ініціативу, поставивши під питання європейську перспективу 46-мільйонного українського народу…».
До Вільнюського саміту залишилось зовсім мало часу…
Ольга ЧОРНА.

Люди
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Тернополянин
перетворює
МЕТАЛОБРУХТ
НА МИСТЕЦТВО

кульптури Сергія Кузнєцова ви не знайдете у музеях чи арт-галереях,
зате всі охочі можуть помилуватися ними просто неба поблизу місцевої
ресторації «Ковчег». Тут оселився робот дядя Стьопа з сім’єю, комарик
Стасик, коза, риба, динозавр та багато інших дивовиж. Кожна скульптура –
унікальна і особлива по-своєму. Щоб виготовити їх, тернопільський художник
не купує дорогі матеріали, а використовує різноманітні непотрібні речі – старі
деталі від комп’ютера, швейної машинки, фотоапарата, мотоцикла і навіть
автомобіля. Практично кожну відпрацьовану річ або деталь митець може
перетворити на витвір мистецтва.

– Для мене сміття не існує.
Матеріал для моїх скульптур
буквально лежить під ногами, – каже пан Сергій.– Удома,в
друзів та знайомих завжди
знаходяться непотрібні речі.
Вони приносять їх мені і так
з’являється сировина для творінь. Такий стиль прийнято
називати джанк-арт. У світі він
відомий вже давно. У нас його
не приймали, бо просто не знали. Це пострадянський розвальний стиль, який оточує
нас повсюди і сам проситься в
руки. Беремося за те, що є, і робимо з нього щось. До прикладу, деякі наші жінки досі зберігають цибулю в старих капронових колготах. Ось вам і
джанк-арт.
На думку пана Сергія, найскладніше у будь-якій творчості знайти час і почати робити те, що задумав.
- У світі взагалі немає нічого складного. Просто треба сісти, подумати і творити. Пригадуєте чиюсь мудру фразу: той,
хто хоче щось зробити, шукає
можливості, а хто не хоче, - виправдання, – додає митець.
Зізнається, йому не відомо, що таке лінощі. А от без натхнення працювати не може.
– Буває, прокидаюся вночі
і починаю працювати. Навіть
кілька діб можу не спати, настільки захоплююсь своєю роботою. Або навпаки – кілька
днів лежу і думаю, як втілити в
життя ту чи іншу ідею.
Сергій Кузнєцов не мріє
про звання та грамоти, найбільше його бажання бути
вільним митцем, аби ніхто не
заважав, не втручався у твор-

чість, не повчав.
Чоловік прагнув стати художником ще з дитинства. Малювати почав в однорічному віці.
Символічно, що перший
дитячий шедевр його
батько зберіг донині. В
училищі отримав фах
токаря-фрезирувальника
третього розряду. Шість
років пропрацював ювеліром, потім стало просто нецікаво.
Першою скульптурою Сергія Кузнєцова
став робот Стьопа. Він
з’явився на світ у 2008
році із старих запчастин від комп’ютера. Зокрема, хребет улюбленця тернопільських дітлахів складається з двох десятків
комп’ютерних мишок. Також
використовував запчастини
фотоапарата і уламки дошок.
Деталі скріплював цвяхами та
шурупами.
Сьогодні у доробку пана
Сергія більше десятка скульптур різних розмірів. Серед
останніх – динозаври. Саме

вони зацікавили гостей з Японії і незабаром помандрують у цю країну. Ще одна робота
митця знайшла притулок у Англії. Сподіваємось, дуже швидко за скульптурами
Кузнєцова приїздитимуть колекціонери
з усього світу. Хоча
найбільше тішить
чоловіка, коли його
творіння із широко
розкритими очима
оглядають діти.
– Не хочу, щоб мої
скульптури були огороджені, як у музеї,
хочу, щоб їх можна
було помацати, роздивитися, – зізнаєть-

ся пан Сергій. – Якщо результатом моїх робіт буде те, що
одна-дві дитини прийдуть додому, візьмуть шуруп і прикрутять до патичка стару запчастину, то це вже буде результат. Сьогодні дітям бракує наочності, цікавих речей, до яких
вони могли б протягнути руку,
торкнутися. Своїми роботами
я хочу «розрухати» людей, щоб
вони не сиділи за телевізорами та комп’ютерами, а спробували щось робити власними
руками.
Зараз митець вдома працює ще над трьома скульптурами: двома динозаврами та
півтораметровим годинником.
Ця експозиція називатиметься
«Загублений час».
– Я зібрав усі годинники,
які тільки міг: і великі, і малі –
ручні. Усіх поміщу на скульптуру. За задумом, тут має бути
48 хронометрів. Часу завжди
мало, тому вирішив подвоїти
добу. Така скульптура ідеально
підійде для дуже зайнятих людей. Можливо, подарую її комусь в офіс, або ж можна нею
прикрасити великий будинок.
У задумах Сергія Кузнєцова ще багато цікавих проектів,
які в недалекому майбутньому потішать око тернополян.
Тож чекатимемо нових дивовиж та несподіваних творінь
від тернополянина, який уміє
перетворювати сміття на мистецтво.
Юля ТИМКІВ.
Фото: Kurt LEE
та Юля ТИМКІВ
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Щоб старенькі не почувалися покинутими...

таренькі, одинокі, хворі потребують нашої уваги
й турботи. Унікальний проект підтримки таких
людей діє на Лановеччині. Його символічна
назва - «Подолати відчуття соціальної ізоляції» спонукає нехай до маленьких, але таких потрібних
кроків назустріч самотнім.

М

Справжнє свято у рамках проекту влаштували
для мешканців Лановецького територіального центру соціального обслуговування працівники районної бібліотеки для дорослих. Смакували стареньким
печиво, солодощі, фрукти,
торти і шарлотки, які приготували працівники центру та бібліотеки. Багато хто повертався у молодість, коли пролунала музика у виконанні духового
оркестру з села Юськовець
під керуванням сільського
голови Михайла Кутраня.
Дехто навіть у танок пішов.

инулого тижня
ресторатори Тернополя
у присутності міського
голови підбили підсумки
першого кулінарного фестивалю
«Галицька дефіляда», який вони
організували та провели у кінці
жовтня на Театральному майдані
файного міста.
За їхніми підрахунками, за два дні на
гастрономічну фієсту прийшли подивитися десятки тисяч тернополян. Саме
для них кухарі готували різноманітні
делікатеси, пекли картоплю, смажили
поросят та шашлики. Відтак над майданом стояв дим та лоскотали ніздрі всілякі аромати.
Зокрема на «Галицькій дефіляді»
продали більше 1500 літрів перших
страв, також «на ура» пішли капустяні
салати…
Як у цьому контексті не згадати крилаті вислови нашого Прем’єра про те,
що саме «капуста у раціоні наших громадян займає дуже серйозну позицію. А
вона подєшєвєла».
Більше того, дрібно шатковану та ще
й квашену качанисту багато хто замовляв, так би мовити, за прямим призначенням – як недорогу закуску до випивки. А, вочевидь, на горілку ресторатори
не поскупилися, бо, на їхню думку, алкоголь також є частиною галицьких традицій.
Більше того, як зазначив міський голова, навіть легкодоступність до спиртного не зіпсувала святкової атмосфери,
позаяк з цього приводу «у міліцію жодних звернень не було».
Натомість, далеко не всі, хто 26-27
жовтня був на Театральному майдані,

Як діти, тішилися старенькі
призами, які виграли у безкоштовній лотереї.
Щирі, теплі слова підтримки знайшла для обділених долею людей заслужена майстриня України Світлана Новосад. Вона зворушила серця авторською піснею
«Подруго моя». Добрим словом підбадьорила присутніх

учителька-пенсіонерка Катерина Гринчак.
Висловили вдячність людям старшого покоління заступник голови райдержадміністрації Володимир Козира і
працівник районної ради Богдан Кукуруза.
До речі, проект «Подолати відчуття соціальної ізоляції», спрямований на підтрим-
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переконані, що відсутність заяв у правоохоронні органи зовсім не означає, що
хтось добряче не «надефілядився». Причому – серед білого дня у центрі міста та
ще й на очах тисяч дітлахів.
Окрім того «Медовухи» і «Хріновухи» по сім гривень за п`ятдесят грамів,
без сумніву, позначилися й на сімейних бюджетах тернополян. Як, до речі, і
п’ять вареників за десять гривень, інші
страви за ресторанними прейскурантами.
- Якби підприємці й справді захотіли організувати нам кулінарне свято та
продемонструвати майстерність і вміння кухарів, вони мали б зважити і на купівельні можливості людей, а не дерти з
них за «екологічно чистий» борщ утридорога, - поділилася своїми враженнями від дефіляди пані Надія. – Більше
того, під соусом гастрономічного фестивалю добряче вторгували і ті, хто отримав можливість продавати на головно-

му майдані міста всілякий китайський
непотріб.
- Особисто у мене склалося враження, що організатори дефіляди через відсутність грошовитих відвідувачів у своїх рестораціях вирішили дещо поправити матеріальне становище за рахунок простих людей, - повністю підтримав пані Надію тернополянин Михайло
Романович. – Як на мене, фестиваль був
більше схожим на такий собі розпродаж
продуктів і залежаних товарів за завищеними цінами, ніж на бенефіс смачної
та поживної галицької кухні. І все це, на
жаль, відбувалося «за підтримки міського голови».
- Усім не догодиш, а впродовж двох
днів таки є куди вийти та на що подивитися, - зауважує молодий хлопець. – Наприклад, я, перед тим як йти на майдан,
пообідав вдома, тому й «зекономив»
своїй дівчині на квіти. Ось зараз маю зустріти її. Пройдемося та посміємося з

ку людей у геріатричному відділенні терцентру для одиноких, висунутий Лановецькою
бібліотекою для дорослих на
конкурс центру гуманістичних
технологій «Ахалар» і програми «Бібліоміст».
На фото Мирослава
КОЛОМІЙЧУКА:
миттєвості урочин.

«екстремалів» - веселеньких любителів
холодного пива в осінню пору року.
- Та вони ж тим пивом горілку запивають, так що ангіна їм не загрожує, - резюмувала пані Надія і, вже звертаючись
до маленької дівчинки, яку увесь час
тримала за руку, додала: - Пішли, Настуню, пошукаємо нашого дідуся, а то вже
десь повіявся до наметів.
Ясна річ, усім не догодиш – у кожного
зі співрозмовників власна думка, своє бачення, принципи. Комусь, може, й не подобається, що «польова кухня» - на майдані, а платити за страви треба, як у ресторації. Інші, навпаки, переконані, що подібні заходи мають стати традиційними,
бо вони дозволяють людям хоч на короткий час відволіктися від насущних проблем та культурно відпочити.
Відтак і я не роблю однозначних
висновків з першої «Галицької дефіляди», а тим паче, що новостворена
гільдія рестораторів пообіцяла: «далі
буде».
Висновків не роблю, однак, не можу
не зважати на критичні зауваження тернополян, які здебільшого стосуються
недоліків у сценарії фестивалю.
І наостанок. Відрадно, що наші краяни вміють не лише оберігати споконвічні народні звичаї і традиції, а й охоче примножують та розвивають їх. Чимало започаткованих саме на Тернопіллі театралізованих масових дійств вже стали традиційними та сягнули всеукраїнського і
навіть міжнародного статусу. Саме тому
місцевим рестораторам, які поставили
собі за мету зробити Тернопіль гастрономічною столицею України, варто скористатися вже набутим досвідом організації подібних заходів. І у цьому плані
не так вже й важливо, скільки літрів перших страв чи центнерів капусти продадуть вони людям, як те, за якими цінами.
По-справжньому щире бажання зробити добру справу для своїх земляків
ніколи не вимірювалося сумою виторгу – за своєю суттю таке прагнення повинно бути безкорисним, а основний
принцип - зробити, а не заробити, тож,
якщо такий підхід рестораторів при організації наступної «Галицької дефіляди» стане апріорі пріоритетним, тоді й
нікому навіть на думку не спаде запитувати їх: «А свято де?».
Юрко СНІГУР.

Українці у світі

nday.te.ua

Наш ДЕНЬ

№22/6 листопада 2013 року

5

Українська громада Чикаго -

острівець Батьківщини
на американській землі
- Наталю ви, серед тих,
хто презентує і в Америці, і
світу українську культуру,
життя діаспорян… Для вас це лише робота, чи й душевна необхідність також?
- Мені було надзвичайно цікаво побачити, чим живе українська громада у Чикаго. Мистецькі виставки, концерти, політичні події - тут є все, що цікавить людей. Проте дивувало замало достойного і цікавого висвітлення цих подій - не
лише для діаспори, але й України. Тому й вирішили створити
інформаційний ресурс, який
би став новинним центром висвітлення подій в українській
діаспорі Чикаго і згодом - діаспори у світі.
Довелося наполегливо працювати над відео-, текстовими
і фотоматеріалами для новоствореного медіа-порталу української діаспори VIDIA. За власні кошти придбали обладнання.
Пощастило зустріти друзів, які
згодом стали нашими однодумцями, а також відеооператорами, фотографами, кореспондентами. Хочемо показати глядачам якісні текстові, фото- і відеоматеріали про цікаві, подекуди
унікальні події в діаспорі. І пробити інформаційну стіну між діаспорою та Україною.
- Ваші репортажі можна побачити і на українських
телеканалах. Інформаційний міст - Україна-США дуже важливий для обох
країн.
- Не вірилося, що я - київська дівчина - приїду в Чикаго і одразу ж стану журналісткою. Але наполеглива праця
дає результати. Одне з перших
інтерв’ю було з Мирославою
Гонгадзе. Мала таке відчуття,
що це був знак: треба боротися за професію своєї мрії. Згодом, після багатьох відеосюжетів з життя української громади, запропонували матеріали
«Голосу Америки». Зараз співрацюємо з багатьма друкованими та інтернет-виданнями.
Готуємо відеорепортажі для
українських телеканалів. Ра-

діємо, коли гарна новина дарує
радість землякам. Коли важливу політичну
заяву з діаспори одразу ж поширюють провідні інформаційні ресурси в
Україні. Закордонні українці мають право
висловлювати
свої думки.
- Журналістський
проект - медіа-портал
української діаспори
VIDIA - найбільший незалежний інформаційний ресурс діаспори. Чи
маєте намір створити на його основі, можливо, ще телебачення?
- Загалом, нашу роботу можна вважати
волонтерською. Не залежимо від спонсорів
і будь-яких організацій. Цінуємо свободу у
редакційній політиці.
Щодо створення телебачення у діаспорі - це
одна з мрій, яка, можливо, у майбутньому здійниться. Воно має бути
якісне, новітнє, прогресивне. У діаспорі є багато новинного, історичного, мистецького матеріалу. Вважаю, світ повинен
знати про це.
- Не таємниця - багато
американців про Україну навіть не чули. Прикро…
- Намагаємось популяризувати українські події серед
англомовної аудиторії. Україна для багатьох американців - вже не територія біля Росії. А держава, де живуть гарні
люди, де є неперевершене мистецтво, народна творчість, мелодійна мова. І, на жаль, - недемократична влада. З цією
владою працівники Медіапорталу VIDIA зустрілися в Чикаго. На саміт НАТО тоді прибув особисто Віктор Янукович.
Проте нам, журналістам, які

Візитка

Наталія ФІГЕЛЬ - журналіст, кореспондент, співзасновник Медіа-порталу української діаспори VIDIA. Випускниця Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та школи ім. Олександра Довженка у Києві. Організатор конкурсу «Міс Українська Діаспора». Народилася у Києві, живе - в Чикаго.
Українська діаспора у Чикаго - одна з найчисельніших у
США. За різними підрахунками, у Чикаго й околицях живе
100-250 тисяч українців і американців українського походження. У Чикаго є все необхідне для життя емігранта:
українські церкви, музеї, фінансові установи, лікарні, школи, магазини, офіси, українські організації. Звісно, це не
Батьківщина. Але емігранти створили тут «Україну на
чужині».

мали офіційну акредитацію від
організаторів саміту, було надзвичайно важко потрапити на
прес-конференцію до Президента. Але сюжет від VIDIA вже
наступного дня був у ефірі «Голосу Америки» з цікавими деталями перебування Януковича на саміті, які не бажали помічати «потрібні» медіа.
- На вашу думку, Наталю,
як зараз уживається нове
покоління української діаспори з колишніми емігрантами?
- Про співіснування поколінь в українській громаді різне кажуть. Я на початках відчувала віддаленість у стосунках
перших і останньої хвиль еміграції. А тепер маю багато друзів українського походження,
які народилися у США. Вони
такі ж українці, як і ми, але з
дещо іншим мисленням і світосприйняттям. Більшість українців, які емігрували у Штати в першій половині минулого століття, змогли отримати
тут освіту, виховали у патріотичному дусі своїх дітей, збудували українську громаду. Ці
люди втікали від радянського
гніту, пережили повоєнні табори у Європі, важку, чорну працю в еміграції, однак не асимі-

лювалися - залишилися українцями. Вони, у певній мірі, для
мене - герої.
- Медіа-портал VIDIA - організатор
найкрасивішої
події діаспори - презентує
українську вроду. Приємно,
що цьогоріч тернополянка
отримала титул «Міс…».
- «Міс Українська Діаспора»
- не банальний конкурс краси,
а поєднання української вроди, харизми, патріотизму і таланту красунь. Це конкурс, де
дівчата не дефілюють у купальниках. Тут є повага до традицій і національної культури. Щороку запрошуємо найпопулярніших українських зірок для шоу-програми конкурсу. Торік зірковим гостем був
Олександр Пономарьов, цього
року всіх приголомшила Руслана та віртуозна гра скрипаля Василя Попадюка. Конкурс
збирає тисячну публіку у чудовому концертному залі в Чикаго. Значна частина глядачів
- не лише українці, а й американці, поляки, латиноамериканці.
Наші конкурсантки - особливі дівчата, а переможниця це посол доброї волі від діаспори. Цьогоріч перемогла красуня з міста Чорткова, що на Тернопіллі Соломія Крунь. У подарунок «Міс…» отримала не діаманти, а авіаквиток на літак в
Україну.
У конкурсі взяли участь вісімнадцять красунь з різних
куточків США. А родом вони з Івано-Франківська, Харкова,
Дніпродзержинська, Житомира, Львова, Тернополя, Києва…
У журі були, зокрема, Саванна
Тігарден - «Міс Чикаго-2013»
конкурсу «Міс Америка», укра-

їнка Наталі Мартінес - зірка
американського телебачення, українка Іванка Річардсон
- «Віце-Міс Чикаго» 1962 року
та інші. І ще цікавий факт: конкурс став історичним заходом
в українській громаді Чикаго - він потрапив у вечірній випуск новин на американському телеканалі NBC 5. А привітання надіслали американський конгресмен Майк Квіглі
та сенатор Марк Кирк. Новини про «Міс Українська Діаспора-2013» опублікували всі провідні українські ЗМІ.
- Наталю, ви готуєте для
глядачів в Україні, зокрема,
для «1+1», сюжети про Чикаго. Це - неймовірно цікаві телемандри. І трішки сумні…
- Ви про цикл «Неперевершене Чикаго»? У цьому мегаполісі стільки всього різного і захоплюючого! Одна із серій - про Українське Чикаго - справді трохи ностальгічна. Ми показали вулиці, церкви, музей української околиці Чикаго, познайомили глядачів із справжньою героїнею
однойменної пісні - гуцулкою
Ксенею, з родиною емігрантів. Життя українців у діаспорі - неоднозначне. Декому доводиться важко... Маю велику мрію, що колись багато емігрантів повернуться в Україну,
і збудують країну мрії. А зараз
вони здобувають досвід, біжать у марафоні життєвих випробувань… Важливо, аби кінцевою зупинкою була Батьківщина.
Ольга ЧОРНА, США.
Фото Оксани
ФЕДОРУК-ТЕРЛЕЦЬКОЇ
і Максима ПРОКОПІВА.
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Юридичні консультації
«Нашого ДНЯ»

Свобода об’єднань
громадян. Тепер за новими правилами

З першого січня 2013 року набув чинності новий Закон України “Про громадські об’єднання” (№
4572 від 22.03.2012 р.), який визначає принципи права на об’єднання,
гарантованого Конституцією та
міжнародними договорами України і поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення діяльності громадських об’єднань в
Україні. Цій події передувала інтенсивна підготовка. Так, з 2005 року
всі уряди України щорічно брали на себе договірні зобов’язання
перед Радою Європи та Європейською Комісією розробити новий
закон про право на об’єднання. У
2007 і 2008 роках Кабінет Міністрів
подавав відповідні законопроекти,
але обидва були відкликані через
зміну уряду.
Загалом, необхідність прийняття нового Закону зумовлена рекомендацією Парламентської Асамблеї Ради Європи, що викладена
у підпункті 7.5.1 Резолюції ПАРЄ
1755 (2010) «Функціонування демократичних інституцій в Україні», відповідно до якого ПАРЄ зверталась із проханням прискорити
ухвалення нового закону про громадські організації в Україні для
усунення недоліків існуючого законодавства про недержавні організації.
Тільки альтернативний депутатський проект № 7262-1 кінця
2010 року пройшов спочатку перше читання в травні 2011 року, а
після довгих громадських обговорень і дебатів у профільному комітеті Верховної Ради набрав 334 голоси народних депутатів.
Зокрема, Європейський суд з
прав людини в рішенні у справі
“Корецький та інші проти України”
від 03 квітня 2008 року визнав, що
Закон “Про об’єднання громадян”
явно порушує право на об’єднання,
як його визначає стаття 11 Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Неправомірні обмеження, на думку Суду, що стосуються мети, структури, видів діяльності (в т.ч. фактичної заборони господарської діяльності), а також територіального статусу громадських
організацій. Процедура їх реєстрації оцінюється як надмірно складна
і дискримінаційна в порівнянні з
іншими юридичними особами. Розширене тлумачення рівності прав
членів не дозволяє громадським
організаціям залучати волонтерів.
А головне, що статути громадських
організацій повинні не просто відповідати законам України - державні органи визнають їх відповідність тільки в разі буквального відтворення текстів законів, як зазначено в п. 43 рішення Суду.
Підсумовуючи можна стверджувати, що попри існуючі зауваження до нового Закону України
«Про громадські об’єднання», можемо говорити про вдосконалення нормативно-правового регулювання створення та діяльності громадських організацій в Україні, що
є позитивним кроком на шляху до
розвитку громадянського суспільства в нашій державі.
Василь МАРЦИКЕВИЧ,
начальник Тернопільського
міського управління
юстиції

Збитий пішохід підлетів у повітря
й розбив вікно...

Ж

ахлива ДТП сталася у Тернополі
біля дитячої поліклініки на вулиці
Гоголя. Водій автомобіля марки
«Mitsubishi Lancer», рухаючись у напрямку
залізничного вокзалу, зніс металеву огорожу,
виїхав на тротуар і наїхав на пішохода.
Аварія сталася 1 листопада близько 4 години ранку. «Удар був такої сили, що потерпілий злетів у повітря та вибив віконну шибу. Після цього іномарка врізалася в стіну дитячої міської поліклініки  і зрикошетила  убік», – зазначили в обласній міліції.
Працівники автоінспекції, виїхавши на місце аварії, винуватця ДТП не застали. На тротуарі стояла лише
розтрощена автівка, задній номерний знак якої був
знятий.
Внаслідок ДТП численні травми отримав 52-річний
киянин. Потерпілого у важкому стані забрали в першу
міську лікарню.
Винуватцем резонансної аварії виявився 27-річний мешканець Теребовлі. Уже наступного дня гореводій розповів слідчим, що саме він перебував за кермом автомобіля. Як з’ясувалося, проблеми із законом
у чоловіка не вперше – раніше він був судимий за грабунок.
Стосовно водія розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Триває досудове розслідування.

П

Підприємець з Тернопільщини
не вижив після катувань

омер тернопільський
підприємець – директор
ДП «Новосілківський
спиртзавод» Володимир
Кривоніс, який ще на початку
вересня пережив страшні
катування.
Тоді в будинок Володимира Кривоноса та його дружини увірвалися
троє невідомих чоловіків. Зловмисники, застосувавши грубу фізичну силу,
зв’язали подружжя та взялися нишпорити в чужій оселі. Відомо, що вони
викрали ювелірні вироби. Знайшовши бажане, зловмисники втекли.
Потерпілих у важкому стані застав

Шахрайка «зняла пороби»
за 7 тисяч гривень

Ж

ертвою зловмисниці стала 13-річна мешканка
Козівського району.
Лиходійка перестріла дівчинку на вулиці, коли та поверталася додому. Незнайомка залякала дитину тим, що на її родину наведено пороблення
й відвести нещастя може лише «відмолювання гріхів». Для цього, як пояснила,
потрібно принести гроші з дому та провести на них ритуал очищення.
Спантеличена дівчинка, яку залякали смертю матері, покірно віддала шахрайці цінності. Загалом спритниця збагатилася на майже 7 тисяч гривень.
Після цього жінка наказала дитині стояти на місці, а сама в цей час зникла
з грошима. Коли рідні школярки дізналися про те, що її обдурили, звернулися в міліцію.
Тернопільські оперативники за декілька днів розшукали пройдисвітку.
Нею виявилася 26-річна мешканка Волинської області.
Дії лиходійки кваліфікують за ч. 1 ст. 190 КК України – шахрайство.

Небіжчика змушували платити аліменти

У

Монастириському
районі покійнику
нараховували
заборгованість із виплати
аліментів впродовж
чотирьох років!
Чоловік помер ще у 2009-му.
Однак навіть на тому світі його
змушували сплачувати аліменти
для дитини.
Виявилося, що після смерті
чоловіка державний виконавець
не виніс відповідну постанову. А
в квітні цього року ще й склав
акт про нарахування заборгованості зі сплати аліментів. Відтак,
у покійного з’явився борг у 36
696,40 грн.

Щоправда, державний виконавець, згідно з документами, влітку начебто виїжджав за
місцем проживання неплатника аліментів. Цілком природно,
що «боржника» він не застав, не
було і майна, яке підлягає опису
та арешту.
Можливо, і далі на небіжчику
«висіла» б чимала сума, якби не
перевірка, проведена прокуратурою. За результатами перевірки начальнику головного управління юстиції в області внесли
подання з вимогою усунути порушення та покарати винних.
Правоохоронці з’ясовують
усі деталі справи.

Щоб знайти гроші на випивку,
обікрав доньку

П

ристрасть до чарки привела мешканця села
Лосятин Кременецького району до криміналу.
Через оковиту 40-річний чоловік уже декілька місяців не
живе з сім’єю. Рідні навіть змінили замки на вхідних дверях.
Одного дня, не заставши нікого вдома, він виламав замок і викрав з будинку 1300 грн, на які розважився в обласному центрі.
Пропажу виявила донька чоловіка й подумала, що до оселі внадилися невідомі злодії. Відтак, заявила в міліцію.
Тепер чоловіку доведеться відповідати перед законом за крадіжку.

У Чорткові «штампували»
почесних донорів

С

водій, який працював у підприємця.
Він і звернувся у чергову частину Підволочиського райвідділу міліції.
Володимир Кривоніс, який зазнав
жорстоких тортур, помер у лікарні. За
неофіційними даними, зловмисники
катували господаря з допомогою розпеченої праски.
В обласній міліції інцидент не кометують, зазначаючи, що наразі ведеться слідство.
Володимир Кривоніс був депутатом Тернопільської обласної ради чотирьох скликань. Співчуття з приводу
його передчасної смерті висловили
новообраний голова облради Василь
Хомінець, депутатський корпус.

В

Хімікати відомих брендів
підробляли у Тернополі

орендованому
приміщенні,
де й натяку не
було на санітарні
умови, столична
компанія без будьяких дозволів
«колотила» суміші
захисту рослин.
Аби товар користувався попитом, наліплювали на фальсифіковану продукцію логотипи відомих підприємств. Зокрема, видавали товар за препарати таких
фірм, як «DuPont», «Вассма Кемікал».
Робота у підпільному цеху кипіла. Як повідомив під час пресконференції начальник обласної
міліції Віктор Сак, під час обшуку оперативники вилучили понад
шість з половиною тонн пестицидів й агрохімікатів і засоби для виготовлення та фасування препаратів: мірники, ємності з дистильованою водою, поліетиленову
тару, пристрій для нанесення дат.

лужбовців відділення
переливання крові Чортківської
районної лікарні впіймали на
махінаціях.
Як виявилося, вони видали неправдиві документи про те, що десятеро людей здали достатньо крові, аби отримати статус почесних
донорів України. Надалі ці «липові» донори
одержали відповідні виплати, на які не мали
права. Загалом державі завдано шкоди на суму
майже 55 тисяч гривень.
Прокуратура Чортківського району внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами службового підроблення та зловживання повноваженнями. Триває
досудове розслідування.

С

На запит правоохоронців
представники торгових марок
«DuPont» і Вассма Кемікал» повідомили, що в Тернополі немає
підприємств з виготовлення їхньої продукції, а, отже, порушено
їхні інтелектуальні права.
За сукупністю протиправних
дій стосовно тернопільської філії столичного товариства з обмеженою відповідальністю розпочали кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування.

Залицяльник сяде
на сім років

ім років проведе у в’язниці 26-річний житель
міста Скалат Підволочиського району, який
ледь не позбавив життя свою пасію.
У липні минулого року він накинувся на неї з ножем і перерізав горло. Після цього втік, залишивши дівчину стікати
кров’ю. Жертва вижила, а нападника розшукали.
Під час розслідування з’ясувалося, що мотивом нападу
були ревнощі. Коли молоді люди познайомилися, хлопець
вирішив будь-якою ціною добитися взаємності. Дівчина його
залицяння ігнорувала, тож від вмовлянь вдався до погроз.
Одного дня підстеріг свою жертву на автобусній зупинці та
вдарив її у шию.
З раною в горлі потерпілу доставили до лікарні. На щастя,
медики врятували життя дівчині. Нападник також сплатить
потерпілій 30 тисяч гривень моральної компенсації.

Здоровя
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Софія РОМАНЮК:

«Зігрійте себе турботою
та любов’ю»

Кажуть, що ближче зима, то більше ми схожі на своє фото в паспорті. І справді, калюжі
та стовпчики термометрів, що поволі та впевнено повзуть донизу, не додають оптимізму.
Але найбільше страждає наша шкіра. Зігрійте її любов’ю і турботою перед початком холодного сезону. Як зробити це, допоможе розібратися лікар-дерматокосметолог обласного комунального «Центру здоров’я»
Софія РОМАНЮК.

– Восени та взимку нашій
шкірі потрібен особливий догляд, – розповідає пані Софія.
– Вітер, холод, перепади температур, одяг з синтетики, опалювальні прилади – велике випробування для неї. Основна проблема – зневоднення, що призводить до сухості та втрати
еластичності. У холодну пору
спостерігається навіть зміна
типу шкіри: зазвичай жирна
стає нормальною, нормальна
– сухою, а суха – надчутливою.
Враховуйте це, обираючи косметичні засоби.
– Ще трішки – і почнуться
морози... То що ж робити, аби
личко було свіжим і гарним?
– Ні в якому разі не користуйтеся зволожуючими кремами перед виходом на холод
– надайте перевагу живиль-

ним. Один-два рази в тиждень
робіть живильні маски. Ввечері крем наносять на шкіру приблизно за три години до сну, а
перед тим, як пірнути під ковдру, слід зняти залишки серветкою, інакше зранку можуть
з’явитися набряки. До будьякого засобу шкіра звикає,
тому креми слід періодично
змінювати. Якщо користуєтеся лосьйонами, купуйте ті, що
не містять спирт. Обережно застосовуйте скраби – у кого жирна шкіра, не частіше 1-2 разів у
тиждень, при сухій – відмовтеся взагалі.
Щодо декоративної косметики, то замість сухої пудри
краще взяти рідкі засоби: тональний крем чи емульсію. Взагалі, тональний крем непогано
захищає від морозу та вітру. До

130 тисяч гіпертоніків Тернопільщини
отримали лікарські засоби
за символічними цінами

З

грудня 2012 року в області діє
всеукраїнський пілотний проект щодо
запровадження регулювання цін на
лікарські засоби для осіб з гіпертонією.
В Україні середня тривалість життя чоловіків – 63 роки,
а жінок – 69. Тоді як у Швеції – 83-85 років, порівнюють
тернопільські лікарі. Фахівці переконані: скорочує людям
вік саме підвищений артеріальний тиск – невід’ємний супровід гіпертонічної хвороби, а також інфаркту або інсульту.
Сьогодні держава відшкодовує навіть 90% вартості лікарського засобу для осіб з гіпертонією. Щоб отримати
таку знижку на ліки, потрібно звернутися за рецептом до
сімейного лікаря. Також медики додають, що проблеми з
продажем препаратів не виникнуть. Адже близько 400 аптек Тернопільщини вже співпрацюють з МОЗ України.
На прес-конференції, яка відбулася в медичному університеті, керівник пілотного проекту, головний позаштатний спеціаліст-терапевт Міністерства охорони
здоров’я України Василь Нетяженко зазначив: «Ми сподіваємося, що з впровадженням цієї програми кількість
ускладнень від гіпертонії зменшиться приблизно наполовину. Передусім, стане менше інсультів - нині виявляємо
щороку 105 тисяч нових пацієнтів. З інфарктом в лікарні
потрапляє 50 тисяч осіб».
Загалом в Україні близько 12 мільйонів громадян мають підвищений артеріальний тиск. На Тернопільщині – 300 тисяч осіб. Найбільше від гіпертонічної хвороби
страждають люди, професія яких пов’зана з постійними
стресами: лікарі, педагоги, журналісти, маркетологи, бухгалтери, юристи...
Світлана КРИЧКІВСЬКА.

того ж, хороші засоби не лише
маскують недоліки, а й зволожують шкіру. Ліпше відмовитися і від сухих тіней, а користуватися рідкими, та від водостійкої туші – під нею вії стають ламкими.
– А як доглядати за шкірою навколо очей, щоб не
з’являлися зморшки?
– Перш за все, щоразу змивати макіяж спеціальними засобами, не користуватися милом, яке сушить шкіру. Я рекомендую простий засіб. Змочіть
спонжик трохи водою та звичайною дитячою олійкою і протріть очі: верхню повіку – з середини назовні, а нижню – навпаки. Рухи мають бути легкі,
бо шкіра навколо повік дуже
тонка і з віком може розтягуватися.
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Необхідно також зволожувати та живити її спеціальними засобами. Гелі підходять у
літній період для молодої шкіри, взимку краще користуватися кремами.
Крім того, не можна наносити тональний крем і пудру
на повіки – це дає поштовх для
утворення зморшок. А щоб підтримувати шкіру в тонусі, можна вдома робити маски з жирних вершків, компреси із теплої
заварки ромашки – вони чудово знімають набряки та втому.

– Які косметичні процедури рекомендують восени?
– Саме зараз варто позбутися доброякісних утворів на шкірі. Часто і чоловіків, і жінок турбують папіломи, які звисають
«на ніжці» або широкій основі.
Ми видаляємо їх методом діатермокоагуляції, рідше – рідним азотом. Не слід плекати і
бородавки та кератоми. Якщо
вони часто травмуються, існує
ризик переродження в злоякісну форму. Кератоми мають вигляд коричневих плям з твердою поверхнею, іноді – вкриваються бурою шкіркою. Здирати
їх не можна, як і займатися самолікуванням.
Особливої уваги потребують і родимки. Коли вони постійно травмуються, їх теж потрібно видалити. Ми робимо це
лише з дозволу онкологів, на
обстеження до яких направляємо пацієнтів.
– З якими ще хворобами
до вас звертаються?
– Часто, особливо у дітей,
спостерігаємо захворювання
на контагіозний молюск. Це вірусна інфекція, яка передається під час контакту з хворим,

Салон краси
на вашiй кухнi
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через предмети, білизну. Ми
успішно її лікуємо, як і дерматити різного походження. Останнім часом молодь, зрілих людей
турбує так званий підшкірний
кліщ (демодекоз), який викликає почервоніння шкіри обличчя, лущення, печію. Ми призначаємо необхідне лікування, при
потребі відправляємо на додаткову діагностику. Адже косметичні недоліки часто свідчать
про «збої» у внутрішній системі людини.
– Пані Софіє, чи маєте ви
власну формулу краси?
– Щоб личко було гарним,
необхідний здоровий сон. Що
стосується харчування, то потрібно виключити з раціону алкоголь, кетчуп, майонез, газовані напої, копченості. Не зловживати кавою, шоколадом, какао, солодощами, смаженою та
жирною їжею. Натомість частіше їжте супи, каші, молочні
продукти, якомога більше овочів, фруктів. Пийте багато рідини, не зашкодять трав’яні чаї
– саме це допоможе у підтримці краси та здоров’я. А от куріння, стреси псують жіноче личко. Курця зі стажем можна виділити за жовтуватим чи сірим
кольором шкіри, синцями під
очима.
При потребі не бійтесь звертатися до фахівця. Що швидше
ви почнете лікувати захворювання, то скоріше забудете про
неприємні відчуття.
Ще один нехитрий секрет
краси: живити шкіру не лише
за допомогою різноманітних
засобів, а в першу чергу позитивними емоціями. Ніщо інше,
мабуть, так не прикрашає нас,
як гарний настрій і усмішка.
Ольга КУШНІРУК.

М

олоко, йогурт, сметана, сир, яйця...
Продукти з нашого столу – це ще
й чудова косметика. Маски з них
не містять консервантів і барвників, і, що
найголовніше, вони завжди є у нашому
холодильнику. Отож, потіште своє личко...
Усі ці маски слід наносити на обличчя
на 15-20 хвилин, змивати – теплою
перевареною водою.

Розгладжувальна маска
3 ложки домашнього сиру перемішати з такою ж кількістю сметани, щоб утворилася густа каша.
Додати ложку подрібненого на
тертці яблука і нанести на обличчя.
Стягуюча
3 ложки нежирного сиру змішати з ложкою лимонного соку,
додати збитий на піну білок одного яйця.
Відбілююча
Зварити картоплю «у мундирі», очистити, розім’яти виделкою, додати один жовток, 2 ложки
молока і добре перемішати.
Омолоджуюча
3 ложки вівсяних пластівців
розмолоти блендером і додати
стільки молока, щоб утворилася
паста. Нехай постоїть кілька хви-

лин. Якщо кашка занадто густа,
додати ще трошки молока. Нанести на шкіру обличчя і шиї. Зволожуюча
Свіжий огірок очистити від
шкірки і потерти на дрібній тертці. Змішати з двома ложками густої сметани.
Живильна
У 2 ложки густого йогурту додати по 1 чайній ложці рідкого
меду, соку з лимона та запареного рум’янку, змішати й нанести на
обличчя.
Для гарного кольору шкіри
2 ложки потертої моркви перемішати з жовтком, додати кілька
крапель олії.
Для шкіри, що лущиться
2 ст. л. підігрітої оливкової чи іншої олії змішати з 2 ст. л. борошна вівсяних пластівців і яєчним жовтком.

Очищуюча
1 скл. подрібнених вівсяних
пластівців змішати з 1 ч. л. солі і
розбавити теплою водою до густоти сметани. Нанести на шию та
обличчя, ніжно масажуючи шкіру.
Коли відчуєте, що маса легко ковзає по шкірі, змити прохолодною
водою.
Також можна змішати 1 ч. л.
журавлиного або лимонного соку
з 20 г дріжджів. Або замінити сік
теплою водою. Шкіра після маски
може почервоніти, оскільки посилюється кровообіг і обмінні процеси.
Для рук
Гарно тонізує шкіру рук маска з гущі кави. Перед тим, як мити
горнятко з кави – натріть гущею
руки, а потім нанесіть крем. Шкіра
стає оксамитовою.
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Федір СТРИГУН:
«Більших романтиків,
ніж Січові стрільці, не було.
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Це юність нашої нації»

С

Культура

хоже, що останній місяць осені, від якого, за законами природи, очікують падолисту й
холодних дощів, зігріє тернопільських шанувальників Мельпомени театральним бумом
прем’єр і фестивальних вистав молодої режисури. «Тернопільські театральні вечори»
таки будуть, щоправда, не з такою обширною географією театрів, як колись… Але відрадно, що
вони не канули в небуття, і свято театру гряде. Однак сьогодні мова піде про оперету Ярослава
Барнича «Шаріка або Кохання січового стрільця» в постановці маститого і улюбленого
тернополянами режисера, лауреата Національної премії ім.Т.Шевченка, народного артиста
України Федора Стригуна, прем’єра якої відбулася в Тернополі минулої неділі.
Наталя Лемішка) цілком очевидно робить ня сестра Деркача Ірма – «досі панна»
ставку на господаря, але ніякі жіночі чари (н.а.України Люся Давидко, з.а.України Мане мають над ним сили. Тож і вдовичка, і рія Гонта). Її відверте залицяння до чомолоді панянки Сяся (Наталія Черненко, ловіків різного віку і скарги на джуру, що
Тетяна Панькевич) і Ляля (Вікторія Ша- вперто називає її «бабцею», додають комізраськіна, Юлія Яблонська) швидко зорієн- му виставі. Дуже гарне враження від героїтувались і «прибрали до рук» і чотаря Бог- ні вистави – Шаріки (актриса Юлія Хміль).
дана Сухоноса (з.а.України Олександр Па- Пластична, співоча, щира, легка.
Вистава ансамблева – в ній прочитуєтьпуша, актор Максим Попович), і хорунжих
Тараса Лапку (Андрій Малінович, Василь ся дружба поручника і хорунжих і на полі
Гураль) та Гаврила Курила (з.а.України битви, і в мирному житті, є відчуття братнього плеча. Поручник (з.а.України Борис
Дмитро Губ’як , актор Юрій Черненко).
Замріяна ностальгійна пісня навіює Репка) навіть стишує, «приборкує» свій госпогади про Шаріку, і пан поручник нава- лос, щоби квартет звучав злагоджено й оджується розповісти свою історію гостям: норідно. Це добре, з одного боку. Однак
едір Миколайович – добрий во на їх постановку донька Барнича Ірена «Сім літ кривавої війни, щоб вибороти дов- хотілось би виокремити професійних водух і щирий друг нашого теа- після перегляду вистав львів’ян передала гоочікувану волю…» - починає він під зву- калістів Бориса Репку і Наталю Лемішку,
тру. Серед вистав, що увійшли театрові ім.М.Заньковецької. «Однак чудо- ки канонади і маршову музику, а на задній щоб насолодитися сповна їхнім співом, та
за останнє двадцятиліття в золотий фонд ва музика Барнича належить усім людям, - стіні сцени з’являється панорама колиш- й жанр оперети передбачає дивертисмент.
театру, поряд із драматичними творами стверджує Ф.Стригун, - і його мелодійні піс- ньої столиці ЗУНР Хуста. Там розпочалася
Жениха-барона, пихатого полковника,
Карпенка-Карого, Куліша, є оперета «Гу- ні співатимуть і через сотні літ».
зворушлива історія кохання усуса і юної який ніколи не воював, зіграли з.а.України
цулка Ксеня» того ж Барнича, а відтепер
Отож, вимикаємо музику своїх мобіль- мадярки, в батьківському маєтку якої роз- Сергій Андрушко і актор Микола Петрубуде ще й «Шаріка». Ця вистава – про усусів ників і поринаємо у світ романтичних ме- квартирували вояків після виснажливих шенко. Герой Петрушенка – гротесково(Українських січових стрільців) – славну, лодій, народжених на зорі минулого сто- боїв – для перепочинку та реабілітації. комічний, Андрушка – більше приземлеповну звитяг і романтиики сторінку істо- ліття. На інтермедійній завісі в центрі – фо- Але який перепочинок, коли на вас налі- ний, вальяжний веселун, ласий до жінорії України. Про втрачене покоління арис- тографії чистих, шляхетних облич юнаків тає галаслива купа дівчат, замучивши сво- цтва.
тократів духу.
у військовій формі усусів, по боках обрам- їм темпераментом джуру з дивним прізвиДоповнює палітру вистави й лакей
«Вони такі близькі мені, - каже режи- лення квітами, можна здогадуватись, що щем Гусак. Їхні хлопці геть усі пішли на ві- Міклош (з.а.України Б.Стецько, актор
сер, - ці хлопці-усуси, їхній гумор, чисто- то мальви, як символ України, (хоча, як на йну, скаржаться мадярочки. «Ваші пішли, М.Безпалько), що вірно служить своєму
та, віра, пісні. Хочеться, щоби про них зали- мене, то воліла б червону калину…). Зву- а наші прийшли, мусимо якось потішити», панові довіку.
шись добра пам’ять для наших дітей і вну- чить музика – то маршова, то лірична. Під- - обнадіює розторопний Клим і навіть на
Енергійна, темпераментна, зваблива
ків, щоб молодь хоч на мить відірвалась німається завіса і відкриває панораму на- цьому фронті здобуває неабиякі перемо- служниця-мадярка Марішка. Актриса Навід тяжкого року, прийшла сюди і зрозумі- шого Кафедрального собору з написом: ги. Кмітливий слуга, джура - амплуа Сергія талія Олексів творить дещо гротескний
ла, чим жили їхні діди й прадіди, віддала «Тернопіль 1927».
Бачика, і він цікавий у цій ролі, знаходить образ. Занадто галасливі дівчата з її отоїм належну данину любові й пошани». Ми
З розмови прислуги довідуємось, що різні відтінки, щоб не заштампуватися. чення. Не хочеться стільки крику зі сцени,
знаємо Січових стрільців як відважних во- господар будинку фабрикант Степан Ба- Але відкриттям для мене став Євген Лацік. а от чітка дикція – давня проблема наших
яків, а тут застаємо їх під час перепочинку линський святкує іменини і очікує гостей. Ми бачили його вдалі роботи уже в декіль- акторів. І ще, здається мені, забагато відв романтичному ореолі любовних пригод, Пан Степан (у минулому поручник кінноти кох виставах, а у «Шаріці» спрацьовує все вертих, еротичних сцен. Усе ж таки, для погумору й пісень.
УСС – з. а. України Борис Репка) заможний його акторське єство – він легкий, органіч- чатку ХХ століття неприйнятною є мораль
Оперета, написана автором у 1932- неодружений чоловік, що береже в сер- ний, дуже пластичний, гарно співає - грає, століття ХХІ.
му році, була в репертуарі галицьких те- ці багато літ таємницю на ймення Шаріка. як дихає. Фактично джура й є прихованим
Як противага галасливим мадяркам
атрів до 39-го року, а далі її доля склала- Троє друзів-усусів, перевірених на вірність «диригентом» усього дійства. Вірний слуга – спокійна, врівноважена, щира, готова
ся трагічно. У 1943-му під час прем’єри в у воєнний і в мирний час, намагаються від- і друг свого господаря він зробить усе, аби до сімейного життя прислуга поручникаІвано-Франківську гестапівці заарештува- вернути його від думок про колишнє ко- його життя пішло на лад. Тут, у Хусті, гляда- фабриканта Марійка (Світлана Прокополи акторів і глядачів і сорок двох чоловік хання та навіть готові справити весілля в ча знайомлять з родиною поважного, але ва).
розстріляли. Після цієї прем’єри Барнич, один день, для чого до іменинника на гос- збіднілого господаря, шляхтича Ференца
Вдалі образи панянок Сясі й Лялі створиякий служив завідувачем музичної части- тину запросили панянок. Флірт, танці, спі- Деркача. У цій ролі н.а.України В’ячеслав ли актриси Наталія Черненко і Вікторія Шани у Львівському театрі Блаватського, по- ви – весела розрада для них, але не для гос- Хім’як при всій суворості та намірах по- раськіна – обидві пластичні, органічні, у цілвернувся додому абсолютно сивим. Згодом подаря, стан якого добре розуміє вірний правити становище, видавши дочку за ба- ковитій «згоді» зі своїми костюмами. Костювін емігрував у США, мешкав у Клівленді, джура Клим (актори Євген Лацік і Сергій гача – старого барона, усе ж залишається ми і вміння їх носити – окрема болісна тема.
де й похований, а з його чималої музичної Бачик). У нього визрів чіткий план дій – і добрим та люблячим батьком. Віталій Лу- «Вродився» у фраку Олександр Папуша, інспадщини залишилось дві оперети - «Гу- він буде звершений.
говий м’якший, дещо комічний але щирий. шим ще доведеться виправдовувати честь
цулка Ксеня» і «Шаріка». Авторське праМолода вдовичка пані Лідія (з.а.України
Серед спраглих за коханням – і літ- його носити, як і стрілецький мундир.
Хвала оркестру під орудою заслуженого діяча
мистецтв Мирослава Кріля, маестро добре попрацював і над ансамблевим
співом, чудово передавши
задушевне звучання стрілецьких пісень. Особлива подяка хореографу Ірині Краківській – усі танцюють прекрасно!
Так хочеться, аби наш
театр, маючи значний вокальний потенціал, даруПРОГРАМА ХI ФЕСТИВАЛЮ «ТЕРНОПІЛЬСЬКІ ТЕАТРАЛЬНІ ВЕЧОРИ. ДЕБЮТ»
вав глядачам більше му18 листопада - драма «Втеча від реальності» (Львівський музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича). зичних вистав. З прем’єрою
19 листопада - комедія «Замовляю любов» (Волинський музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка).
вас, дорогі шевченківці!
20 листопада – комедія «Занадто одружений таксист» (Тернопільський драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка). Довгого і щасливого сце21 листопада – комедія «Пограбування опівночі» (Коломийський драматичний театр ім. І. Озаркевича).
нічного життя «Шаріці» !
22 листопада - комедія «Стрибок у постіль» (Хмельницький музично-драматичний театр ім. М. Старицького).
Влада СОБУЦЬКА.
23 листопада - композиція за поемою Т. Шевченка «Катерина» (Національний драмтеатр імені М. Заньковецької).
Фото Тараса
24 листопада - мюзикл «Бог є любов, або Едіт Піаф» (Полтавський музично-драматичний театр імені М. Гоголя).
ІВАНКІВА.

Ф

Україна і світ
Україна
РТБ веде психологічну
війну проти України

Російське телебачення оголосило
Україні інформаційно-психологічну
війну. Таку думку в ефірі «5 каналу» висловив директор Інституту зовнішньої
політики Дипломатичної академії Григорій Перепелиця. «Ми бачимо на російському телебаченні відверту риторику
війни. Фактично, це розв’язана інформаційна війна. Відбувається потужний інформаційний наступ», - зазначив експерт і пояснив, що таким чином офіційна Москва намагається відвернути росіян і українців від євроінтеграції, сформувати абсолютно негативне ставлення
і російського, і українського суспільств
до європейського курсу. За словами експерта, російське ТБ дивиться більшість
населення східних і південних регіонів
України, що не може не впливати на формування там суспільної думки. До речі,
саме таким методом була запущена ідея
про референдум щодо вступу до Митного союзу.

Президент визнав:
жінок дискримінують

nday.te.ua

Наш ДЕНЬ

народжених на спеціальному кладовищі
виявила, що в тілах не вистачає деяких
органів, зокрема спинного мозку чи кісток. Експерти стверджують: їх могли використовувати під час виробництва дорогих медпрепаратів. Якщо «розібрати»
дитину на частини, її тіло може коштувати близько мільйона доларів. Фахівці
підрахували: в Україні на тисячу новонароджених помирає 10 дітей. У Росії та Білорусі - 8 і 3,5 відповідно.

Хто зупинить
демографічне лихо?

Україна впродовж найближчих ста
років втрачатиме до 0,8 відсотка від
свого населення щороку, або по 360
тисяч осіб, якщо ситуація з народжуваністю не зміниться, свідчать дані
звіту ООН щодо народжуваності на
планеті. Згідно з дослідженням, Україна, Молдова і Естонія зазнають чи не
найбільших втрат населення в Європі і
на планеті через еміграцію та низький
рівень народжуваності. Експерти зазначають: це, у свою чергу, впливає на розвиток економіки, оскільки в країнах, де
триває «демографічна катастрофа», стає
дедалі менше працездатних молодих
людей. А число пенсіонерів, які не працюють і потребують соціальної підтримки, зростає. У звіті ООН зазначається, що
демографічні труднощі також простежуються і в Німеччині. Однак тут цей фактор не шкодить економіці, оскільки місце німців займають іммігранти, поповнюючи собою демографічний баланс.

В Україні досі існує проблема гендерної нерівності в оплаті праці, яку
слід вирішити, сказав Віктор Янукович під час виступу на урочистому зібранні з нагоди Дня працівника соціальної сфери. В Україні, за його словами, Продається громадянство.
жінкам платять на 22 відсотки менше у
Ціна - $9 тисяч
промисловості, в комунальній сфері та
В
Україні
десятки фірм торгують
культурі - на 30 відсотків, у сфері зв’язку
видами
на
проживання
і громадян- на 41 відсоток. Також Президент нагоством.
Це
пов’язано
з
тим,
що
число охолосив, що проблемою в Україні є неповна
чих
офіційно
стати
українцями
з кожним
зайнятість.
роком зростає. За даними ДержміграційКапітал Януковичаної служби, цьогоріч в Україні зареєструвалося 162 тисячі 163 іноземців. Більмолодшого зріс утричі
шість із них бажає отримати вид на проживання. Зробити це можна легально
(через подачу документів у Міграційну
службу) і неофіційно - через посередників, пишуть «Вісті». За отримання виду
на проживання неофіційно треба віддати близько 15 тисяч гривень. Фірми пропонують послуги через інтернет. Процес
оформлення виду на проживання може
Статки сина Президента - Олек- зайняти трохи більше двох місяців. Гросандра Януковича за короткий час мадянство можна отримати за допомозросли втричі, свідчить список най- гою фальшивих документів. Наприклад,
багатших донеччан, складений за $9 тисяч можуть зробити фальшиві
«Forbes-Україна». На першому місці - Рі- виписки з архівів, які підтверджують, що
нат Ахметов. Його статок «Forbes» оцінив один із предків був громадянином Украу $14,9 мільярда. Найбільш динамічний їни. Офіційно отримати у нашій державі
тимчасовий вид на проживання можна
учасник списку - Олександр Янукович. У при наявності дозволу на працевлаштулистопаді цього року капітал сина Пре- вання, а для постійного треба мати прязидента склав $510 мільйонів. А в квіт- мих родичів або чоловіка-українця, інні він був майже втричі меншим - $187 вестувати в економіку України не менше
мільйонів. То ж Януковичу-молодшому $100 тисяч, або раніше бути громадяниза якихось півроку вдалося збагатитися ном України.
просто фантастично.

Немовлят продають
на органи

В Україні з пологових будинків
зникають немовлята. Органи новонароджених можуть використовувати для
виробництва дорогих ліків, попереджає «Територія обману». Так, з пологового будинку у Дніпродзержинську почали масово зникати померлі немовлята. Всього за рік померли 26 малюків. У
журналах реєстрації надходження та видачі тіл загиблі діти не фіксуються. Виявити, де похована дитина, і чи була похована взагалі - неможливо. У прокуратурі факт викрадення дітей заперечують, але куди поділися тіла 26 загиблих
малят - досі не знають. Ексгумація ново-

Якщо шопінг не вдався…

В Україні хочуть спростити повернення бракованих речей назад у магазин. У Раді зареєстрували законопроект, яким пропонуються нові механізми повернення або компенсації за неякісний товар. Зараз, якщо товар виявляється з браком, продавець повинен надіслати покупця у сервісний центр. І, якщо
там прилад, приміром, не зможуть відремонтувати, лише після цього покупець
вирішує проблему - повертає собі гроші.
Автор законопроекту Костянтин Бондарєв сказав: «Ми пропонуємо виключити
сервісний центр як посередника, щоб міняти товар або повернути гроші можна
було на місці». Наразі така практика чітко не врегульована.
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Світ
Деякі британці не знають,
що їхня країна є членом ЄС

У поданий британськими консерваторами до парламенту законопроект про референдум з приводу подальшої присутності Англії в ЄС, очевидно, доведеться вносити поправки,
пише theguardian.com. «Електоральна
комісія заявляє, що запитання слід переформулювати, оскільки деякі люди
не знають, що Сполучене Королівство
вже є членом ЄС», - йдеться у публікації. Наразі у законопроекті запитання
сформульоване таким чином: «Чи вважаєте ви, що Сполучене Королівство
має бути членом Європейського Союзу»? Електоральна комісія пропонує
зрозумілішу редакцію запитання: «Чи
повинне Сполучене Королівство залишатися членом Європейського Союзу або ж вийти з Європейського Союзу»? Тепер парламент має обговорити
цю пропозицію і вирішити, на якому з
формулювань зупинитися.

9

мого устаткування, близько 108 тисяч робітників машинобудівної і металообробної промисловості, а також понад 275 тисяч некваліфікованих робітників. Серед інших спеціалізацій - керівники установ, фахівці у галузі науки, інженери, працівники сільського господарства. За даними Федеральної міграційної служби, в Росії зараз налічується не менше 10 мільйонів трудових мігрантів, із них понад 3
мільйони - нелегали. Варто зазначити,
в Росії перебуває близько 1,5 мільйона
громадян України, законно ж працюють лише 111 тисяч.

Високий податок вб’є
французький футбол

Президент Франції Франсуа
Олланд не має наміру шкодувати футбольні клуби країни. Футболістам доведеться платити прибутковий податок у 75 відсотків на зарплати понад
мільйон євро, пише «Financial Times».
Футбольні клуби вважають, що податок нечесний і дискримінує їх. Вони
попереджають: новий податок просто вб’є французький футбол. У підсумку клуби навіть пішли на безпреКанаді катастрофічно
цедентний страйк, скасувавши всі ігри
не вистачає робочих рук в останні вихідні листопада. Клуби виКанада наступного року готова магають, щоб податок на високі дохоприйняти до 265 тисяч іммігрантів. ди у 75 відсотків не поширювався на
Влада країни запевняє - Канаді ката- футболістів. Однак Олланду нічого не
строфічно не вистачає робочих рук. залишається, як наполягати на своєНаселення цієї держави складає усьо- му. Запровадження податку було одніго 35 мільйонів осіб. І це при тому, що єю з основних передвиборних обіцязагальна площа країни перевищує 10 нок президента.
мільйонів квадратних кілометрів. За Польські вузи заманюють
повідомленням міністра з питань громадянства та імміграції Кріса Алек- європейським навчанням
і стипендіями
сандера, імміграція відіграє важливу
У Польщі стартувала вступна камроль у розвитку економіки держави.
Тому передбачається, що у 2014 році панія-2014. Ця країна стає все попубуде видано 164,5 тисячі дозволів на лярнішою серед українських студенпостійне проживання в Канаді еконо- тів. Тільки у 2013-у кількість наших
мічним іммігрантам - фахівцям у різ- хлопців і дівчат у польських вишах
них сферах і членам їхніх сімей, 68 ти- зросла вдвічі, повідомляє «1+1». За
сяч - за програмою возз’єднання сімей, словами студентів, вони живуть у гур28,4 тисячі - за програмою біженців і тожитках, які більше схожі на апартатих, кого Оттава приймає, виходячи з менти. Вчитись у польських вузах треба самостійно - ні списувань, ні хабагуманітарних міркувань.
Під час навчання можна отримати
У Празі запустять вагони рів.
не лише теорію, але й багато практики.
для знайомств
Як повідомив ректор Краківської економічної академії, у виші зараз навчається близько 600 студентів з України.
Вони складають найбільший відсоток
всіх іноземців. Ще одним позитивом
польської освіти є можливість отримати диплом, який визнають в усьому світі. А український - лише на БатьМісцева влада планує запустити ківщині. Найуспішніші студенти мовагони для знайомств вже у листопа- жуть претендувати на стипендію, яка
ді, повідомляє «Радіо Прага». Празь- частково покриває вартість навчання.
ка мерія інтенсивно розкручує цей Оскільки польська молодь все частіше
проект, аналогів якому немає у світі. У виїжджає на навчання до інших країн
кожному потязі для знайомств відве- Євросоюзу, саме наші студенти стають
дуть центральний вагон, двері якого основною цільовою аудиторією вищої
для кращого орієнтування пасажирів школи сусідньої держави.
будуть позначені. На сайті празької меКатар і Емірати
рії з’явиться й окрема сторінка, де паскуповують світ
сажири зможуть залишати один одноКатар і ОАЕ будують нову арабську
му повідомлення.
імперію. Так стверджує іспанська гаКраїна велика,
зета «Ла Вангадія». Ці арабські країни
а працювати нема кому? скуповують весь світ, після того як у
Без заробітчан Росії не обійти- себе вдома збудували міста-мрії. Найся. У постанові, підписаній прем’єр- вища будівля Євросоюзу та найвідоміміністром РФ Дмитром Медведєвим, ший універмаг Англії «Херодз» налезокрема, йдеться: «Визначити на 2014 жать Катару. Об’єднані Арабські Емірік потребу у залученні до Російської рати купили найбільшу іспанську наФедерації іноземних працівників у фтову компанію й розвивають житлокількості 1 млн. 631 тис. 586 осіб». Пе- вий квартал на Манхетені. Катар і ОАЕ
редбачається, що наступного року до вкладають кошти у різні види бізнеРФ буде запрошено близько 557 ти- су та в реальний сектор економіки. Зосяч будівельників і ремонтників, май- крема, авіакомпанії цих країн нині сеже 119 тисяч водіїв і машиністів рухо- ред світових лідерів.
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гніздечко
Жінки бувають на осінь схожі:
то тихі й привітні, а то й непогожі.
То скроплять сльозами,
то сонцем засвітять,
то прагнуть зими, то вертаються в літо.
Жінки, як осінь, плодами багаті
на ніжність, добро,
материнство і святість…
А осінь в природі - це завжди, як диво,
так само і жінка: сумна і весела,
погідна й примхлива...
І хай завжди кожна з них
буде щаслива…
Тяжка недуга висотувала з
Ганни останні сили. А тільки б
жити. Нарешті вибралися з чоловіком зі злиднів. Хату нову збудували, доньку вивчили, заміж
за гарного хлопця видали. Онуків дочекалися...
Ганна намотувала спогади і
вони ще гостріше пекли її змучене тіло. Котрогось дня попросила рідних:
- Кличте священика. Недовго
мені залишилося...
Після сповіді закликала Ганна до себе доньку:
- Присядь, Ірино. Маю тобі
щось розказати. Священикові не
зізналася, а тобі - мушу, - шепотіла пересохлими губами.
Ірина стривожилася. Що такого могла сказати їй матір, чого
вона не знала? Сім’я жила у злагоді, в любові. Ганні не раз не то
що сусіди, родичі заздрили: який
у неї добрий чоловік. Роботящий, не пияк. Й донька - розумна, вихована.
Іван, справді, як міг, старався
для дому. Газозварник, шанували його і в колишньому колгоспі,
й односельці. А заробить зайву
копійчину - усе Ганнусі віддасть.
Вона теж пильнувала чоловіка. Ходив Іван завжди у свіжій випрасуваній сорочці. Сніданок, вечерю подати - то для Ганни святе. Усе до найменших дрібниць обговорювали, радилися.
То у чому ж хоче зізнатися Ірині
мати?
Довго іще мовчала Ганна.
Ніби зважувала: чи варто? Врешті видихнула:
- Тато тобі - не рідний. Не він,
не Іван - твій батько.
Ірина не розуміла. То що вона
з дитбудинку? Але як це може
бути: мати рідна, а батько - ні?
- Не треба, у тебе гарячка,
мамо.
Ганна відвела доньчину руку.
- Ой, Іринко, хотіла б і я, щоб
це була неправда. А, може, й не
варто шкодувати? Адже в нас є
ти, внуки...
Не дозволяла доньці більше
перебивати її. Шепотіла і шепотіла, немов боялася, що не встигне, зітхне на півслові й Ірина так
і не дізнається правди. Про те, як
прожили з Іваном більше десятка літ. А дітей не було.
Лікарі твердили: вона, Ганна,
здорова. А от Іван...

Минуле з
ароматом кави

Пізні
Хіба могла вона докоряти
чоловікові? Знала, що Іван і сам
хоче не менше, ніж вона, почути дитячий щебіт у хаті. Он як тішиться племінниками.
І Ганна зважилася. Якось,
ніби між іншим, пожартувала з
сусідом раз, другий. Знала, що
була небайдужа йому, ще коли у
дівках ходила.
- Словом, доню, мала я гріх з
дядьком Степаном, - ще тихіше
прошепотіла Ганна. - Досі про це
знали тільки він і я. А тепер - ось
ти. Може, й не треба було тобі
розказувати. Але мучило мене
воно. А тепер уже й помирати
можна.
До вечора Ганни не стало.
На похороні Ірина якось забула
про сказане матір’ю. Аж поки не
зустрілася поглядом з дядьком
Степаном.
- Тримайся, Ірино, і ти, Іване.
Добра жінка була Ганна, - ще й підійшов до них зі співчуттям.
Ірина ледь не закричала уголос. Як він може? Хай до неї, але
до тата? І врапт спіткнулася на
тому слові: тато...
Осиротіла хата після похорону Ганни. Іван взагалі місця собі не знаходив, ходив, як
тінь. Тільки й світліє обличчя,
коли з Іриною чи внуками заговорить. В Ірини самої серце мов
закам’яніло. Аж Іван якось зауважив:
- Ти ніби чужа стала, доню.
- Що ви, тату, - заперечила. Просто без мами тяжко.
Не лише це мучило Ірину. Щось ніби надщербилося у її
душі. Не давало пригорнутися
до батька, виплакатися разом з

Просто
життя

ним, пожаліти його і дозволити, аби він пожалів її. Що
день - то більшала між ними
відстань. Ірина сердилася на
себе, на батька, а найбільше на
покійну маму: невже треба було
їй усе це розказувати? Особливо, коли діти тулилися до Івана:
дідусю та дідусю - обнімали старенького. А він пригортав їх широкими спрацьованими долонями і лагідно так: онучата мої золотенькі. Так і хотілося Ірині сказати, мовляв, у вас ще один дідусь є - рідний. Може, до нього
притулитеся?
Ні, вона так більше не може.
Піде і розпитає все у самого Степана. Гляне йому в очі. Як же так?
Це ж Степанова донька Олена - її
рідна сестра по-батькові. А зустрінуться, привітаються і розійдуться, мов чужі. То, може, їм
пора стати рідними?
Ішла селом - колишні сусіди побудувалися в іншому кінці вулиці. Ось і потрібна хата. На
подвір’ї якраз поралася Олена.
Посміхнулася привітно:
- Ти до нас, Ірино? Щось позичити чи в якійсь справі?
- Поговорити мені треба з
твоїм батьком.
- Він у саду, яблука з дітлахами обриває. Цього року рясно зародили антонівки. Хочеш, і тобі
наберу?
Господи, це ж вони з Оленою
могли б ось так, удвох, усе життя
спілкуватися, ділити, як кажуть
радощі і тривоги. Сестри...
- То ходімо, проведу тебе до
тата, - торкнула Ірину за плече
Олена.
Степан сидів під старою

яблунею, з усіх боків - онуки.
Олена з чоловіком подарували
їх бабці з дідом аж п’ятеро. Діти
щось весело щебетали. Найменшенька Катруся вихитувалася
на дідовій шиї, мов на гойдалці.
- А ну киш, шибеники, - жартома струсонув дітлахів Степан.
- Дайте з людиною поговорити. Хоча онуки - то для мене
найбільша радість. Десь і
твій батько, Іван, так само
тішиться. Їх, правда, у нього
менше, але кожне дороге. Правильно кажу, Ірино?
Вона аж здригнулася. Від
надто суворого голосу Степана.
- Правильно. Тільки це не
його, це ж ваші...
Останнє слово «онуки» так і
не злетіли з її уст. Степан випередив Ірину.
- Ну ось, і ти згідна. А взагалі, як там батько? Дружили ми з
молодості. Кохали одну дівчину
- твою маму, Ірино. А вона взяла
і вибрала твого тата - Івана. Гарна була і добра жінка Ганна. Земля їй пухом...
Перехрестився у небеса.
- Поки живуть батьки, діти
мали б слухатися їх. А далі - кожен
сам розум має, - мовив теж відсторонено, у сад. І вже лагідніше
до Ірини: - То за чим тебе, батько послав? За слюсарськими інструментами? Вже й не пам’ятаю,
кому я їх позичив. Передавай татові вітання, Ірино. Сумує він за
мамою, правда? Тепер тільки ти у
нього залишилася.
Ірина поверталася додому.
Несла антонівки - Олена наклала
їх повну сумку. Запрошувала ще
прийти - квашених дасть.
Ось і рідне подвір’я. Біля
хвіртки згорблений, посивілий
чекав на неї батько. Несміливо
ступив назустріч Ірині.
- Ти плачеш, доню?
- Плачу? А й справді, тату....
І вже не стримувала сліз. Гіркі, солоні, вони рясно омивали
її обличчя. Разом зі сльозами з
душі спадала гнітюча важкість.
- Ходімо вечеряти, тату. А то
мама десь там сердиться, що я
тебе голодом морю.
Останніми сонячними променями усміхалося небо. У саду
падали-гупали пізні яблука.
Осінь, скоро Дмитра, празник у
їхньому селі...
Зіна КУШНІРУК.

Наш ДЕНЬ

Розгублені

На фото Інни Данилків:
працівниці Великовікнинської
сільської ради
Збаразького району
Катерина Поліщук,
Людмила Сидорчук,
Ольга Дідик.
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Для всієї родини

Одного разу, через п’ять років , ми зустрінемося в одній з наших улюблених
кав’ярень. І я гляну в твої очі, як дивилася колись... Це не буде схоже ні на один погляд з минулого. Скоріше - на його відгомін. Я не відчую ні трепету, ні хвилювання... Лише щось тепле, заховане за сімома
замками...
Ти замовиш подвійний еспресо. От
дивно, я не пам’ятаю звуку твого голосу,
дотику твоїх рук, але пам’ятаю, що ти любиш подвійний еспресо і півложечки цукру.
Ми будемо мовчати, не знаючи , про
що говорити. Адже зовсім чужими стають
у минулому близькі люди. А може, ти заговориш, і я буду слухати...
Ми сидимо за нашим столиком, все в
тій же кафешці... Немов не було цих п’яти
років. І не змінювалися пори року, люди,
думки, почуття. Немов не було всіх цих моментів радості і печалі - твоїх і моїх .
Але вони були. Безліч місяців, ще більше днів і незліченна кількість секунд. Подихів. Кроків. Звуків. Снів... І я нічого не
знаю про твої почуття, а ти – про мої. Та
й яка різниця? Зараз є лише запах кави і
приємна напівтемрява. А ще цей дивний
погляд... не схожий на жоден з минулих...
Не схожий ні на що. У ньому - ностальгія за
тим, чого не було...
Ми мовчимо - і це на краще. Я не хочу
знати, як ти живеш, як у тебе справи, імена
твоїх дітей, улюблені квіти твоєї дружини
і колір шпалер у твоїй квартирі. Дивлюся в
твої очі й намагаюся зрозуміти, що бачила
в них тоді, п’ять років тому.
Мовчи... Якщо ти заговориш, я почую
твій голос. І згадаю все... А я цього не хочу...
Занадто довго доводиться забувати.
Я просто хочу випити кави. І піти, залишивши на столі троянду... І шлейф своїх парфумів. Тих самих. Як добре, що є речі,
які не змінюються. А люди - міняються.
Вони забувають мову, завдяки якій розуміли один одного. І це – назавжди. Не можна увійти двічі в одну річку, як не можна
двічі пережити одні й ті ж почуття.
І все, що я запам’ятаю - твої очі. І аромат твого улюбленого еспресо...
Одного разу, через п’ять років, ми знову зустрінемося...
Оля ВЕРБІЦЬКА, м. Тернопіль.

Олеся сердилася: знову матір до тієї
пиячки збирається.
- Мамо, хіба ви не бачите, що тітка
Марія аж спухла від горілки? І її син теж. А ви їм то пиріжки печете, то вареники носите. Самі продукти купляємо.
Донька ображено замовкає. Ліда Петрівна укотре згоджується з нею.
- Я б ліпше дітям цукерок купила,
ніж ви пияків годуєте. Ось і сьогодні
зранку йшла на роботу, а вони вже стоять біля церкви. Жебрають. На горілку.
І щоб я вас біля них більше не бачила.
Люди з нас сміються.
Ліда Петрівна вступається на кухню. Не хочеться їй сваритися з донькою. Бо ніби та і правду каже.
Марія - її ровесниця. До школи разом ходили, по-сусідству разом росли. І
навіть любили одного хлопця. Максим
вибрав красуню Марію, і Ліда зовсім

між осіннім
листям ноти

На загубленій срібній струні «бабиного літа» забуту мелодію грав вітер. Музика,
яку чула лише душа і від якої усміхалися небеса. Звуки, які змусили пізню осінь розпустити золоте волосся і закружляти у повільному
танку із втомленим від суєт світу…
І врапт цієї неземної мелодії несміливо торкнулися тоненькі звуки скрипочки - в
осінньому парку щось імпровізувало дівчатко. «Браво! Браво» - шелестіли листям статечні клени. «Гарно! Гарно!» - шепотіли берізки…
Дівчатко закінчило грати, вклонилося
своїм поважним слухачам-деревам. «Браво!
Браво!» - здавалося, продовжували аплодувати вони…
Ніхто не сумнівався у Яринчиному майбутньому. «Ти будеш першою скрипкою», - казав учитель музики Адам Казимирович своїй
улюбленій учениці.
Але Яринчині імпровізи залишилися у минулому. Вона вибрала професію медика, як і її
коханий Артем. Він вважав: музика - це несерйозно.
Інститутські подруги розповідали Ярині,
що Артем зраджує їй з іншими дівчатами. Не
вірила. Заздрять, думала. А коли наважилася
запитати, чи це правда, відповів: «Ти не кохаєш мене, якщо слухаєш різні дурниці». Ярина
опустила очі. Артем засміявся.
На п’ятому курсі Ярина завагітніла. Поділилася з коханим звісткою. Гадала: нарешті
вони одружаться.
- Спершу треба кар’єру зробити, хоча би
старт. Та й навчання потрібно закінчити. А тоді
вже про дітей думати. Зроби аборт, - наполягав Артем. - Ти ж знаєш, я кохаю тебе. А одружимось відразу, як отримаємо дипломи. Обіцяю…
Дівчина вагалася і боялася губити їхнього
первістка. Але врешті зважилася…
- Ярино, після аборту ви ніколи, чуєте, ніколи, не зможете мати дітей! - спам’ятовувала
юну пацієнтку старша лікарка.
- Я… ми вирішили! - перебила її дівчина.
Пізніше Ярина проклинатиме той день.
Буде каятися. Тепер же чекала офіційної пропозиції від Артема. Подумки облаштовувала
їхнє спільне життя.
- Нам потрібно серйозно поговорити, - сказав Артем за кілька днів перед випускним.
Дівоче серце радісно підстрибнуло. Нарешті!
- Я одружуюся!
- Тобто… ми…
- Я одружуюся з Тетяною.
- Жартуєш?
- А я? Наша дитина?
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- Яка дитина? Ти ж аборт зробила.
- Бо ти цього хотів… Це жорстоко, Артеме!
- Жорстоко було вбити ненароджену дитину. А тепер ти не зможеш народити. А я хочу
мати нормальну сім’ю. І знаєш, жінки народжують наперекір усьому. Ти не змогла…
- Ненавиджу тебе!
Артем у відповідь засміявся.
На випускний Ярина не пішла. Не могла бачити Артема. І Тетяну. Таки правду казали подруги. Даремно не вірила.
А Тетяна - вигідна наречена. Батьків брат медичний чиновник. Допоможе знайти гарну
роботу, зробити кар’єру…
Яринині одногрупники веселились на випускному. Вона поїхала на дачу. Подалі від усіх.
Дістала скрипочку.
- Колись я зрадила тобі, - мовила до інструмента. - А тепер зрадили мене.
Торкнулася смичком струн. Не мелодію зойк видала скрипка. Яринина душа зойкнула у відповідь.
… Артем з Тетяною поїхали працювати до
іншого міста, де був поважним чиновником її
родич. Ярина знайшла роботу у невеличкому
містечку - неподалік від обласного центру, де
жила з батьками.
Містечкове життя було спокійне. Колеги привітні. Ярині подобався величезний старий
сад довкола лікарні. Панський ще. У теплі погожі дні на лавках у саду любили сидіти хворі.
А у вечори - закохані.
У Ярини навіть з’явилося улюблене дерево. Низьке, з гіллям, схожим на богатирські
руки. Молода лікарка часто сюди приходила.
Про щось думала. Вона була добра, але мало
усміхалася. Вродлива, але самітня. Нікому не
відкривала душу і не шукала на роботі друзівподруг. Сторонилася чоловіків.
Тридцятиріччя Ярина святкувала вдома.
- Доню, хіба на Артемові світ клином зійшовся? - запитувала матір. - Вже давно пора
його забути.
- Онуками б потішитися, - зітхав батько.
Ці слова боляче кололи Яринине серце.
Батьки не знали про її гріх…
- Ярино, у твого колишнього вчителя музики біда трапилась, - розповіла за вечерею
матір. - Нині зустріла його. З внучкою. Ледве
впізнала.
- Адам Казимирович захворів?
- Його син з невісткою загинули. З відпочинку поверталися. Аварія і… Шкода дівчинку.
Гарненька така. Як він раду дає собі і восьмирічній дитині?
- А його дружина де?

вузлик

не сердилася на подругу. Навпаки, стала
хресною їхньому синові Вадиму.
Потім і Ліда вийшла заміж. Народила доньку. І часто називали подруги одна
одну «свахами». Може б, і поєднали їхні
діти долі, якби не той далекий березневий світанок.
Ще звечора Максим з Лідиним чоловіком ладнали вудки для рибалки. Збиралися на став. Ліда почувала себе погано:
давня хвороба знову нагадала про себе.

Під ранок довелося викликати «швидку». Тому, коли у двері постукав Максим,
чоловік Ліди розвів руками: пробач.
Максим пішов сам. А під обід прилетіла страшна звістка: лід на ставу був надто тонким...
Максима знайшли майже через місяць. У сусідньому селі тіло до берега
прибила весняна течія.
Молода, красива Марія перетворилася на стару змучену жінку. Ліда чомусь не
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Струни серця

- Кілька років тому померла. Онкологія.
Ярина не знала, які тепер уподобання у
восьмирічних дівчаток. Вона в цьому віці ще
любила ляльки. А ось її десятирічна сусідка
Людочка вже модою цікавиться. Недавно розповідала Ярині про модельок і запитувала, чи
пасує їй джинсовий комбінезон, присланий
бабусею з Італії.
У вихідний Ярина купила солодощі й кумедного м’якенького ведмедика. Зателефонувала до Адама Казимировича. Напросилася в
гості.
- Моя Вероніка, Ніка, - голос у вчителя був
сумний. - А це - моя колишня учениця Ярина.
Зараз, дівчатка, буду вас вгощати.
Після «солодкого стола» Адам Казимирович попросив внучку щось зіграти для гості.
Коли Ніка закінчила грати, Ярина запитала:
- А мені можна?
Вона імпровізувала. Як колись. Мелодія
була схожа на хаос почуттів.
На скрипочку накрапали сльози. Ярина зіграла своє життя.
Ніка заінтриговано дивилася на колишню
дідусеву ученицю. Вчитель ховав мокрі очі за
запітнілими скельцями окулярів. А Яринина
душа кричала: «У тебе могла б бути вже така
донька чи син!».
Ярина з Нікою подружилися. Адам Казимирович називав обох «мої дорогенькі дівчатка» і навіть трохи повеселішав. А якось сказав:
- Яринко, маю прохання, але не знаю, чи
маю право на це. Ех, роки, роки… Якщо зі мною
щось станеться, подбайте про Ніку. Я вірю, що
можу довірити її вам. Та й більше нікому. Вона
любить вас.
Ярині подобалось, коли Ніка грала у парку.
Вона нагадувала щасливе дівчатко, якому колись аплодували берізки і клени...
Цього дня Ярина взяла й свою скрипочку.
Заграли удвох з Нікою. Осінній парк милувався мелодією. А листочки не просто опадали з
дерев - вони виконували дивний магічний танець. Зупинялися перехожі. Перешіптувалися:
- Як гарно грають донька з мамою!
Неподалік зупинився чоловік в інвалідному візку. Жінка видалася йому знайомою. Невже?..
Мелодія стихла. Дівчинка поклала скрипку в футляр і пострибала збирати листочки.
Жінка присіла на лавочці. Чоловік в інвалідному візку під’їхав ближче.
- Ярина? Ви… Ти - Ярина? - запитав.
- А… Артем?
Він нарікав на несправедливе життя, на
Тетяну, яка залишила його після важкої хвороби, на інвалідність і на те, що крім старих батьків, більше нікому не потрібний.
- Ти так гарно грала. А ця, маленька…
- Моя дівчинка.
- Твоя? Але ж ти... не можеш…
Ярина усміхнулася. Здвигнула плечима.
Підбігла Ніка.
- Хто це? - запитала на вушко.
- Дядько, через якого я колись розгубила
між осіннім листям ноти…

Ольга ЧОРНА.

могла дивитись у її виплакані очі - почувалась винною. За те, що у ту ніч захворіла. Що з нею залишився чоловік. А Максима - нема.
Марія нишком топила біль в горілці.
Ліда намагалася схаменути подругу: син
же росте, йому поміч потрібна. Але та й
слухати нічого не хотіла: хіба вона п`є?
І взагалі, нехай усі залишать її у спокої.
Вона дасть собі раду сама.
Марія одружила сина. Але онуків не
дочекалася. Невістка не захотіла терпіти
усе частіших п`яних сварок свекрухи.
Вони залишилися знову з сином удвох.
Удвох не раз і розпивали чарку. Ліда стала
рідкою гостею у домі колишньої подруги.
А недавно побачила Марію у центрі. Під
церквою. Стояла вся у чорному - не знімала жалоби багато років - з дня Максимової смерті. У простягнуту руку рідко падали копійки - усі оминали посиніле одутле

Ми перебудемо дощі…
Стань моїм другом, музою моєю...
Наливай в горнятко улюблений
какао...
Залишай відбитки своїх губ...
Ми переживемо цю осінь, накрившись
теплим покривалом...
Ми перебудемо дощі...
Приручимо любов...
Звабимо її ароматом свіжої терпкої
кави і підгодовуватимемо домашнім
печивом...
Знайдемо альтернативу життю та
існуванню...
Розширимо рамки...
Ти знатимеш, напевно, що мене
надихає..
І що за правду не дякують...
За правду цілують...
* * *
Твоє ліжко...
твої почуття, що сплять у мене на
долонях...
Різнобарвні метелики, яких ми
малювали на склі. Ображені знайомі,
яких ми чомусь давно забули.
Наш світ...Де немає вагань. Де поруч
твоє гаряче серце і холодний погляд.
Де немає тебе, немає мене...Немає
окремо...Там лише “ми”, там лише “нас”...
Нас чекають світанки, гострі скелі...І цей
шматочок кавуна на небі уночі.
Муркотіння снів, їх мелодійний шепіт...
Очікування...
Чекаючи на диво, я забувала світ, а світ
забував мене. Але я боялася відійти
бодай на крок від тебе, адже знала - ти
зникнеш назавжди.
А я боятимусь себе самої...Губитимуся
на до болю знайомих сторінках книжок
і плакатиму в піснях...Наших піснях, які
ти залишив. І музика розсипалася.
Впала пожовклим листям і пелюстками
троянд байдужим перехожим під ноги.
Обвилася наче змія кругом шиї чужих
нам людей. Порожньо...
Ка’вярні стали незатишними...Лавочки
надто холодними, щоб сидіти й слухати
світ.
А я...стала такою непотрібною тобі...
* * *
Мій цигарковий дим, гостроболючі
крики,
Обличчя не з тканин, а із сміття доріг,
Розбиті вже чашки, і ти став майже
диким,
Лиш хлюпотить вода, я горнуся до ніг.

Я обнімаю сон, бо ти вже недоступний,
Включаю кнопку “пуск” і плачу як
дитя...
Богдана НИКОЛИШИН.

обличчя.
- Гроші мені потрібні на лікування
сина. Я - пропаща. А він ще може вилікуватися, кинути все це.
- Може. І кине, - Ліда підтримувала у
розмові цю святу брехню. Знала: уся мізерна пенсія Марії йде на горілку. А син її
вже давно ніде не працює.
Відтоді Ліда старається занести Марії щось поїсти. Знає, голодує та з сином.
Донька сварить її за це. Сусіди дивуються. Люди обминають згорблену постать
у чорному. Ліда ще вірить: може, й справді котрогось дня все зміниться? І вони з
Марією будуть бесідувати по-доброму, як
давні подруги. Син Марії неодмінно вилікується...
Ліда знову лаштує теплий вузлик. У
термосі - гарячий чай. Надворі уже холодно.
Зіна КУШНІРУК.
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Врятувати «Арсенал»

едерація футболу України підтверджує, що готова
надати допомогу київському «Арсеналу». Про це
йдеться на офіційному сайті ФФУ, - повідомляє
«Футбол 24».
«Незважаючи на те, що генеральний директор клубу Віктор Головко використовує образливі вислови на адресу національної федерації та вводить людей в оману стосовно запропонованої нами допомоги, ми ще раз офіційно підтверджуємо, що готові зробити все, що
залежить від нас, для порятунку клубу, - йдеться у заяві ФФУ. - Якщо
пан Головко відкличе офіційного листа, направленого в Прем’єр-лігу,
з повідомленням про зняття ФК «Арсенал» з усіх змагань, Федерація
футболу України негайно спрямує свої зусилля для організації і проведення перенесеного матчу «Арсенал» - «Металург» (Запоріжжя).

Михайло Фоменко: «У мене є власна думка,
але я з нею не погоджуюся»

Г

оловний тренер
збірної України в
інтерв’ю «Футбол 24»
розповів про підготовку до
вирішальних ігор «синьожовтих» у кваліфікації до
ЧС-2014.
- Нашого суперника уже вивчили?
- Переглянули матчів десять
різного рівня, аналізуємо, робимо висновки.
- Що скажете про зміни у
збірній Франції у порівнянні з
їхньою грою на Євро-2012?
- З того часу минуло вже півтора року, тож опираємося на свіжу інформацію, а про те, що було
на Євро-2012, не згадуємо.
- Які сильні та слабкі сторони теперішньої збірної Франції?
- Не можу вам про це сказати, хай наші висновки залишаться при нас. Це інтерв’ю будуть
читати не тільки уболівальники
збірної України… Тому немає сенсу розповідати про їхні сильні та
слабкі сторони. Вони ж можуть
прочитати і зробити висновки.
- Рібері, на ваш погляд, заслуговує на «Золотий м’яч»?

- Так, заслуговує.
- Його можна назвати одним із головних претендентів?
- Можна.
- Чому?
- Коли журі буде оголошувати ім’я володаря «Золото м’яча»,
ви у них запитайте. А стосовно
мене, то, як кажуть в Одесі, у мене
є своя думка, але я з нею не погоджуюся.
- Андрій Ярмоленко дискваліфікований на два матчі. Це
може позначитися на його
кондиціях?
- При режимі роботи у «Динамо», думаю, гірше не буде. Ярмоленко пропустить два матчі, відпочине. А перед матчами за збірну, зіграє за клуб.
- Мабуть, відпочинок не завадив би й іншим гравцям збірної?
- Безперечно. Все ж футболісти пройшли літні тренувальні збори, грають за свої клуби в
національних турнірах, єврокубках. Певна втома накопичилася.
Але нам потрібно відштовхуватися від конкретних реалій і робити усе, щоб досягнути результату.
Так і будемо діяти.
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Обидва тернопільські клуби – у
чвертьфіналі Кубка України

«Ниві» поталанило – її суперник київський «Арсенал» сьогодні переживає не кращі свої часи, а
тому на матч 1/8 фіналу
у Тернопіль не приїхав.
Відтак йому зараховано
технічну поразку з рахунком 0:3, а тернопільська
команда автоматично
вийшла у наступний раунд розіграшу цього престижного трофею.
Значно драматичнішим виявилися протистояння в іншому спарингу, де ФК «Тернопіль» зустрічався із клубом Прем’єр-ліги «Ворсклою». Більше
10 тисяч вболівальників, які прийшли подивитися
цей поєдинок на центральний стадіон нашого міста, стали свідками справжніх кубкових баталій.
Муніципали відкрили рахунок уже на 12-ій хвилині першого тайму. Віталій Богданов не розгубився, коли до нього потрапив м’яч у штрафній суперника, і одразу пробив, 1:0.
Гості, здавалося, не були готові до такого розвитку подій і хоча часто атакували, однак стовідсоткових моментів біля воріт нашого голкіпера фактично не виникало.
На початку другого тайму полтавчан наче підмінили, вони додали в активності, небезпечні атаки гостей накочувалися одна за одною. На 52-ій хвилині гравці «Ворскли» таки зрівняли рахунок – 1:1.

Лідери втрачають очки

У

15 турі всі команди, які перебувають у
першій п’ятірці турнірної таблиці, не зуміли
максимально поповнити свій очковий
запас.
«Волинь» - «Шахтар» - 2:0.
Лучани піднесли гучну сенсацію туру і одночасно поліпшили власне турнірне становище та перервали безвиграшну серію.
«Арсенал» - «Металург» З.
Поєдинок 15-го туру Чемпіонату за рішенням дирекції
ФФУ перенесений і відбудеться пізніше.
«Говерла» - «Севастополь» - 1:2.
Кримчани зуміли зберегти переможний настрій минулого матчу і вперше у нинішньому сезоні виграли у гостях
та увірвались до першої десятки.
«Іллічівець» - «Таврія» - 1:2.
Сімферопольці зуміли набрати перші гостьові очки сезону, продовживши низку не найбільш очікуваних результатів останнього туру першого кола.
«Ворскла» - «Металіст» - 1:1.
Полтавська команда показала себе міцним горішком у
зустрічі з черговим фаворитом Чемпіонату, проявивши характер і здобувши позитивний для себе результат.
«Металург» Д. - «Дніпро» - 1:1.

Спорт

Учасники донецького матчу взяли за основу сценарій
попереднього поєдинку ігрового дня, який відбувся у Полтаві і розійшлися миром.
«Карпати» - «Чорноморець» - 1:1.
Львів’яни краще провели цей поєдинок, створили більше гольових нагод, однак перед фінальним свистком одесити зуміли вибороти нічию.
«Зоря» - «Динамо» - 2:0.
Динамівці, як і інші лідери, у звітному турі не виграли.
Більше того, вони вперше за 20 років програли луганській
команді.

Після забитого гола «Ворскла» не збавила обертів і була близькою ще до одного взяття воріт. Та невдовзі гра вирівнялась і тернополянам таки вдалося завершити матч унічию.
У додані арбітром ще два тайми полтавчани не
зуміли довести свою перевагу у класі, а господарі
грали на контратаках, не даючи супернику повністю зосередитися біля своїх воріт.
Відтак долю путівки у чвертьфінал визначала серія післяматчевих пенальті. Вже з першого ж
удару полтавчани не забили - м’яч потрапив в перекладину. Другий гравець гостей взагалі не влучив
у ворота, і лише з третьої спроби «Ворскла» зуміла
«розмочити, ворота Миколи Плетеницького. Та це
був єдиний гол полтавчан у серії одинадцятиметрових, натомість тернополяни жодного із своїх шансів
не змарнували.
Матчі ¼ фіналу Кубка України відбудуться
вже навесні наступного року.
На цьому етапі суперниками
тернопільських
клубів можуть
стати найтитулованіші команди – «Шахтар»,
«Динамо», «Металіст», «Чорноморець» або «Дніпро».

«Нива» показала характер

У

17 турі Першої ліги тернопільські
футболісти здобули вольову
перемогу у Миколаєві – 1:4.

Уже в дебюті матчу перша гостра атака господарів поля завершилася взяттям воріт. Проте не минуло і десяти хвилин, як «Нива» зрівняла рахунок. Після прострілу з лівого краю атаки Андрія Кікотя, точний удар в один дотик вдався Віктору Яневичу. Також
у першому таймі арбітр не зарахував гол центрального півзахисника «Ниви» Ігоря Малиша, зафіксувавши
офсайд.
У другому таймі фактично першим дотиком до
м’яча, відзначився тернополянин Василь Товкацький, котрий за мить до цього замінив Руслана Івашка. Наші футболісти методично продовжували атакувати ворота миколаївської команди і ще двічі відправили м’яч у сітку, встановивши остаточний рахунок у
грі.
Ця перемога стала найрезультативнішою для
«Ниви» у сезоні. Окрім того, наші хлопці взяли реванш за прикру поразку від миколаївців у першому
колі та зробили чудовий подарунок своєму старшому тренерові Михайлу Дунцю, котрий саме цього дня
святкував свій день народження.

Поезія душі
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Мар’яна та Ірина Савки потішили
Тернопіль літературними новинками
Нещодавно у Тернополі гостювала відома українська
поетеса та дитяча письменниця, головний редактор
«Видавництва Старого Лева»
Мар’яна Савка.

С

першу вона завітала
у Тернопільську
міську бібліотеку
для дітей №3.

Незважаючи на канікули,
читальний зал вщент був заповнений дітками різного віку.
Усі з цікавістю слухали «Казку
про Старого Лева», яка отримала визнання не лише серед
українських дітей, а й потрапила в престижний щорічний каталог найкращих дитячих видань світу «Білі ворони 2012».

Разом з письменницею маленькі читачі мандрували сторінками книжки та знайомилися з головними героями пригоди. А ще могли розпитати гостю про особливості роботи видавництва, улюблених авторів.

– Мені дуже сподобалася ця
зустріч, – ділиться враженнями
відвідувачка бібліотеки Юля
Шмігель. – Найцікавіше було
дізнатися про те, як народжуються книжки, адже досі про
це я нічого не знала. Хотілося

Листочок до листочка, хмаринка - до хмаринки, усмішка до смутку, почуття - до почуття… Диво-намистинки нанизує
Марія на ниточку свого таланту. І творить з них вірші: добрі,
теплі, сонячні...
У Маріїній поезії - багато
любові. До сім’ї. До рідної землі. До свого села. І запах перестиглої осені. І краса літніх росяних ранків. І переспів невга-

мовних дощів. І кохання…
Марія Баран народилася на мальовничій Бережанщині, в Літятині. Зараз живе у
Куропатниках. Працює
у місцевому будинку
культури (закінчила
Теребовлянське культосвітнє училище).
Маріїна родина велика і дружня. Разом з чоловіком Богданом виховують
п’ятеро дітей. Цією сім’єю, направду, можна захоплюватися.
Там стільки радості, усмішок,
взаємоповаги, добра…
- Відпочинку у селі - на заячий скік. Коли ж встигаєте
писати? - поцікавилась у Марії.
- Часом приходять вірші,

коли працюю біля землі, маю
брудні руки і нема їх чим витерти. І нема листочка й олівця, щоб записати.
- Ці рядочки, що прибігають з полів, мабуть, є дуже
дорогими для вас…
- А ще до віршів народжуються мелодії. Треба лише цьому всьому дати раду.
- «Краси джерело одвічне»
- ваша поетична книжечкапервісток. Сподіваюся, буде
й друга?
- Хотілося б…
- Маріє, ви щаслива жінка?
- Щаслива! І пишу від щастя. І дякую Богу, що подарував
мені гарну долю, люблячого
чоловіка, чудових дітей. Що зустрічаються в житті цікаві, душевні люди. І за те, що живу…
Ольга ЧОРНА.

«Всміхнись…
і сонце всім даруй…»

Життя - небес примхлива мить:
Дитинство дзвоником сміється,
Й кохання - юності зірниця,
Враз засумує й задощить…
Життя - небес примхлива мить.
Життя - барвистий рушничок:
В нім щастя, втрати та удачі,
Сміється водночас і плаче
Мережка смутку і тривог…
Життя - барвистий рушничок…
Життя - це стежка із тернин:
Ступаєш - й раниш серце, ноги,
Не бачиш іноді дороги,
То - наче мед й немов полин…
Життя - це стежка із тернин.
***
Великий птах над лісом рівно плив,
Дивилась осінь слізно за польотом,
Зчорнілий ліс вдивлявся з-поміж крил
У небо сіре, журне, невисоке.
Ридала осінь. Скиглив й скиглив день,
Пожовклим травам більш не зеленіти.
А дощ творив вінок своїх пісень,

Мелодію накрапуючи світу.
Або ж легенько грав, як сопілкар,
Майстерно дріботів на листі сливи…
То знов в калюжі без жалю жбурляв
І глузував, і глумився над ними.
Куди ж подівся спомин літніх днів
І птаства радість, квітів розмаїття?
Сььгодні ж птах над лісом рівно плив,
І обривав останнє листя вітер.
***
Моє село - в горбочках і долинах,
Де ліс та річка, поле і пташки,
Де сонце, що віта цілунком днину,
В’юнкі, що у життя ведуть, стежки.
Світанок, день і тихе надвечір’я,
І пісня… Лиш у нас вона така,
Що вільно в’ється птахом над подвір’ям,
Правдиво й чисто ллється, як вода.
Над краєм - пісня! Хай лунає пісня!
А серце - щоб до серденька з добром…
Хай Божа благодать в очах іскриться
Й витає оберегом над селом.
Марія БАРАН

б, щоб такі заходи відбувалися
частіше.
Згодом в Тернопільській обласній універсальній науковій
бібліотеці відбулася презентація збірки поезій Мар’яни Савки «Пора плодів і квітів» та
збірки новел «Осиний мед дикий» її матері Ірини Савки, які
вийшли у «Видавництві Старого Лева» цьогоріч. До слова,
книга «Осиний мед дикий» вже
встигла потрапити в довгий
список «Книги року ВВС-2013».
- Це дивовижна річ, адже
моя мама не писала раніше, —
розповідає Мар’яна. — Вся її
книга - це переважно реальні історії з життя, і кожна з них
може стати окремим фільмом.
Пані Ірина зізнається, що
писати почала лише декілька
років тому, коли з’явилося більше часу:
– Мої новели – документальні розповіді у художньому викладі, – додає вона. – Це
реальні історії, які відбували-
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ся з моїми рідними. У цій книзі я повернулася на три покоління назад. Мені хотілося зберегти ці історії і передати нащадкам, адже вони просилися
на папір. Це мої пізні діти, вони
дрібненькі, їх багато, але вони
мої найдорожчі.
Ще одне новонароджене літературне дитя – збірка поезій Мар’яни Савки “Пора плодів і квітів” увібрала практично весь доробок поетеси — від
першої збірки «Оголені русла»
до найновіших віршів, які не
виходили окремими виданнями. До неї увійшли поезії, які
жінка писала впродовж 20 років.
- Я намагалася видати усі
свої вірші разом, - каже Мар’яна
Савка. – При цьому нічого не
змінювала у них. Перечитавши усіх їх разом в одному томі,
зрозуміла, що, власне, саме так
вони творять цілісність моєї
поетичної книги життя.
Цього дня у бібліотечних
стінах була чи не рекордна
кількість відвідувачів. Пахло
осінніми квітами, звучали проникливі вірші та цікаві розповіді. У тернопільських читачів
було справжнє свято якісної
української літератури.
Юля ТИМКІВ.

Розкрий свій талант
у мистецькій студії подарунків!

Для любителів творити цікаві речі власними руками в Тернополі відкривається мистецька студія подарунків. Тут зможуть розкрити свої творчі здібності як діти, так і дорослі. Зовсім непомітно до нас
наближаються новорічно-різдвяні свята, тож учасники студії створюватимуть креативні прикраси, іграшки та аксесуари в подарунок своїм рідним, друзям чи коханим. На заняттях з допомогою досвідчених
майстрів відвідувачам буде легко та просто опановувати техніки художнього розпису, гончарства, художньої ліпки, розпису по тканині.
Організатори пропонують тернополянам створювати святковий настрій власними руками, оскільки це значно цікавіше та приємніше,
аніж купляти зимові сувеніри в магазинах чи на ринку.
Особливістю студії є також те, що виготовлені творіння молодь матиме можливість продати на новорічно-різдвяних ярмарках. Якщо у
твоїх очах загорілося бажання власноруч створити шедеври, телефонуй та записуйся у мистецьку студію за номерами: 098 122 53 25
або 25-06-90. Організатори – творча майстерня «Арт-Колесо», молодіжний центр праці та ТОО ВМГО «Молода Просвіта» бажають тобі свободи ідей та творчого натхнення!
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Понеділок
УТ-1

ICTV

06.25 Доброго ранку, Україно!
06.45,07.45,08.20 Гiсть студiї.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.50 Полiттеатр.
10.10 Без цензури.
10.35 Т/с “Таємниця старого мосту”, 25 с.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,17.40,21.30 Дiловий свiт.
12.15 Погода.
12.20 Шеф-кухар країни.
13.15 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
13.45 Не вiр худому кухарю.
14.10 Право на захист.
14.30 Темний силует.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Життя на рiвних.
15.55 Рояль в кущах.
16.35 Фольк-music.
18.05 Агро-News.
18.35 Фiнансова перспектива.
18.45 Сiльрада.
19.10 Концертна програма “Пока я помню,
я живу”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Знак питання.
21.55 К. Новикова, В. Данилець, В. Моїсеєнко запрошують.
22.25 Фестиваль пiснi в Коблево.
00.15 Фестиваль гумору “Умора”.

06.30 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
10.10 Анекдоти по-українськи.
10.20 Т/с “Пастка”.
12.20,13.00,22.10 Т/с “Прокурорська
перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.35 Х/ф “Iндiана Джонс i Храм Долi”.
16.05 Х/ф “Iндiана Джонс i Королiвство кришталевого черепа”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Нюхач”.
23.15,03.15 Свобода слова.

Êàíàë “1+1”

06.00 “ТСН-Тиждень”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
07.00,08.00,09.00,19.30,23.55 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
11.00 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.05 “Шiсть кадрiв”.
12.50 Комедiя “Таксi 3”.
14.45,01.55 Мелодрама “Квартирантка”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15,21.25 Т/с “Крик сови”.
22.35,04.55 “Грошi”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.50
Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Х/ф “Сусiди по розлученню”.
11.10,12.20 Т/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.40 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.45 “Чекай на мене”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Пасiчник”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Брати по обмiну”.
23.35 Т/с “Кулiнар”.

ÑÒÁ

06.30,16.00 “Усе буде добре!”
08.10,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.50 “Моя правда. Андрiй Iскорнєв. Холостяк з крижаним серцем”.
10.45,01.30 Х/ф “Я щаслива!”
12.45 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти жiнок”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.05 “Куб 4”.
22.25 “Детектор брехнi 4”.

Íîâèé êàíàë

06.15,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00 Х/ф “Чумова п`ятниця”.
11.00,18.00,22.00 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.25 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi 2”.
16.55 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
19.00,00.30 Репортер.
19.15 Абзац!
20.00 Т/с “Молодiжка”.
21.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Пойа, якщо зможеш.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,23.00
,01.00 Час новин.
07.15,08.15,08.35,11.35 Тема/Хронiка тижня.
07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.35 Велика полiтика.
11.15 Час: пiдсумки дня.
12.35 Новинометр.
15.35 Новини Київщини.
16.35 Машина часу.
17.35,00.35 В кабiнетах.

12 листопада

Вівторок
УТ-1
06.25 Доброго ранку, Україно!
08.35 Ранковi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40 Погода.
09.45 Т/с “Таємниця старого мосту”, 26 с.
10.30 Т/с “Агент особливого призначення”, 12 с.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Знак питання.
12.40 Х/ф “Вiйна i мир”, 1 i 2 с.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Крок до зiрок.
16.20 Т/с “Таємниця старого мосту”, 25 с.
17.05 Т/с “Вiчний поклик”, 16 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.35 Формула захисту.
19.50 Концертна програма “Шоу продовжується”, ч. 1.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Концертна програма “Шоу продовжується”, ч. 2.
00.15 Фестиваль гумору “Умора”.

Êàíàë “1+1”

06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.05 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
11.25 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.30,13.30,02.15 Т/с “Пильна робота”.
14.30,15.40,20.15,21.25 Т/с “Крик сови”.
16.45,03.45 “ТСН. Особливе”.
22.35 “Мiняю жiнку 8”.
00.20,04.10 Трилер “Королi вулиць”. (2
категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Брати по обмiну”.
11.20,12.20,03.55 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.45 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00,04.40 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Пасiчник”.
20.00 “Подробицi”.

ICTV
06.30
06.50
07.35
08.45

Т/с “Таксi”.
Т/с “Леся+Рома”.
Головна програма.
Факти. Ранок.

09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.30,14.35 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.15,22.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Нюхач”.
23.25 Х/ф “Червона Шапочка”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

06.10,16.00 “Усе буде добре!”
07.55,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.30 Х/ф “Мама мимоволi”.
11.55 Х/ф “З привiтом, Козаностра”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10 “Врятуйте нашу сiм`ю”.
22.25 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
23.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

Íîâèé êàíàë

06.15,13.30 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00,20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,22.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.30 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi 2”.
16.55 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
19.00,00.20 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Знайти крайнього.
00.30 Т/с “Щоденники вампiра”. (2
категорiя).

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.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Вiдбиток любовi”.
13.10 Люблю! Чекаю!
14.10,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.
16.00,03.45 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.30 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”,
6 i 7 с.
22.00,03.15 Подiї дня.
23.20 Х/ф “Потрошителi”. (2 категорiя).

Ê1

07.30 М/ф.
10.15 Х/ф “Протистояння”.
12.05 “Пороблено в Українi”.
13.25 “КВК”.
16.00 “Вечiрнiй квартал”.
18.00 “Звана вечеря”.
19.00 “Орел i решка”.
20.00 Т/с “Дикий янгол”.
21.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
22.00 “Леся Здєся”.
22.25 Х/ф “Трансформери 2”. (2 категорiя).

ÍÒÍ

07.35 “Агенти впливу”.
08.30 “Правда життя. Професiя мисливець”.
09.00 “Легенди шансону”.
09.55 Д/с “Пiвдень. Нерадянський Союз”.
10.45 Т/с “Далекобiйники 2”.
14.40 Т/с “Грач”.
19.00,21.45,02.20,04.20 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Даїшники”.
22.00 Т/с “Пiд куполом”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

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

Êàíàë «Óêðà¿íà»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30,15.25 Щиросердне зiзнання.
09.10,13.10,17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”,
3 i 4 с.
12.00 “Хай говорять. Мiж двох дружин”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,03.55 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”,
8 i 9 с.
22.00,03.25 Подiї дня.
22.30 Таємний код зламаний. Любов.
23.30 Т/с “Мент у законi 5”, 9 i 10 с. (2
категорiя).

Ê1

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

ÍÒÍ

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Даїшники”.
15.00,17.00 Т/с “Павутиння 3”.
16.45,19.00,21.45,02.20,04.20 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Пiд куполом”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Закон i порядок”. (2 категорiя).
00.50 Т/с “NCIS: Лос-Анджелес”. (2
категорiя).

5 êàíàë

ÒÅÒ

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.
07.15,08.15,08.35,19.45,22.45,23.35,03.15,
06.15 Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,15.35 Машина часу.
10.10,20.00,01.15,05.00,05.35 Час. Пiдсумки
дня.
10.35,11.15,11.35,12.15 Час: пiдсумки дня.
13.10 Податковий щоденник.
13.35,14.35 5 елемент.
16.10 Трансмiсiя.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
18.35 Дорогi депутати.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Агроконтроль.
23.25 Crime News.

07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.55,21.05 Країна У.
11.00,00.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Принцеса тут Я!
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
18.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”.
22.10 Вiталька.
23.25 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

06.00,12.00,15.00,18.00,21.00,00.00
Сьогоднi.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Aрт City.
10.30 Приватнi новини.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.20,15.30,19.15 Арт дозор.

Програма ТБ
ÒÂi
06.00,14.00 Вiдверто з В. Портниковим.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Автомандри.
10.30 Double Ять.
11.00 Країна Героїв.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
12.20,15.30,19.45 Арт дозор.
12.25,15.35,19.40 Базар_IТ.
12.40,15.50 Ранковi курасани. Краще!
13.00 Aрт City.
13.30,16.30,03.00 Особлива думка.
17.00 Навколо свiту.
19.10 Спорт.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Òîíiñ

07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Великi династiї: Волконськi.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Зiрки поза законом.
12.45 “Будь у курсi!”
13.15 “Моднi iсторiї з Оксаною Новiцькою”.
14.00 Д/с “Сувора планета”.
14.35 “Щоденник для батькiв”.
15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний
пульс”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
16.10,23.45 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 “Алло, адвокат!”
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Герман
Стерлiгов, ч. 1.
20.00 Видатне ХХ столiття.
21.35 Зоряний бебi-бум.
22.45 Д/с “Сполучаючи континенти”.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.35 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.00 “У наш час”.
16.00 “Наодинцi з усiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35,01.05 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Крик сови”.
22.45 “Нiмецька головоломка”.

ÍÒÂ-Ñâiò

06.10 Т/с “Все включено”, 1 i 2 с.
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на згадку.
09.05 “Ти не повiриш”.
10.00 “ДНК”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
12.25,15.35,19.10 Базар_IТ.
12.40,15.50 Ранковi курасани. Краще!
13.00 Double Ять.
13.30,16.30,19.30,03.00 Особлива думка.
14.00 Знак оклику з А. Шевченко.
16.00 Спорт.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00,04.30 Музика для дорослих.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Видатне ХХ столiття.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Зоряний бебi-бум.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Ронiн”.
14.00,22.45 Д/с “Сполучаючи континенти”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
16.10,23.45 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Герман
Стерлiгов, ч. 2.
21.35 Френк Сiнатра. Лiтопис.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.35 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.00 “У наш час”.
16.00 “Наодинцi з усiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35,01.05 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Крик сови”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Нiчнi новини.
23.30 “Свобода i справедливiсть” з А. Макаровим.

ÍÒÂ-Ñâiò

08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Кулiнарний двобiй”.
09.25 Росiйська начинка.
10.00 Т/с “Клеймо”, 5 с.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,02.00 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,03.10 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”.
“Свої люди”, “Знайомi обличчя”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 “НС. Розслiдування. Хто хоче
роздiлити Росiю?”
22.10 Т/с “Другий вбивчий 2”. “Непроханий гiсть”.

14.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.30 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.40 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”.
“Вбивство”, “Боржок Антошина”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Другий вбивчий 2”. “Напад”.
23.35 Т/с “Ведмедячий кут”, 25 i 26 с.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.30 Т/с “Слiдаки”.
08.50 Х/ф “Батькiвщина або смерть”.
10.40 Т/с “Джокер”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Мiцний горiшок 2”. (2 категорiя).
00.40 Х/ф “Динозавр Рекс”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Детектив “Кольє Шарлотти”,
3 с. (12+).
08.55,14.55 Х/ф “Фа мiнор”. (12+).
09.30,15.30 Комедiя “Батьки i дiди”.
10.55 “Плюс кiно”. (12+).
17.30,23.30 Кiноповiсть “Мiй друг Iван Лапшин”. (12+).
19.30,01.30 Комедiя “Комедiя помилок” (6+).
21.55,03.55 Кiноповiсть “Два бiйцi”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Мотоспортивний вiкенд.
09.45,01.30 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17
рокiв. ОАЕ. Фiнал.
11.00 Фiгурне катання. Гран-прi. NHK Trophy.
Японiя. Показовi виступи.
13.00 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Жiнки. 1/8
фiналу. Мальме (Швецiя) - Вольфсбург (Нiмеччина).
14.00,00.45 Футбол. Лiга Чемпiонiв.
Жiнки. 1/8 фiналу. Турбiн Потсдам
(Нiмеччина) - Лiон (Францiя).
15.00 Кулi. Вiдкритий Чемпiонат Шотландiї.
День 3.
19.15,23.45 Футбол. Євроголи. Журнал.
21.45 Оце так!
22.00 Про рестлiнг. Огляд WWE.
22.30 Про рестлiнг. Вiнтажна колекцiя. США.
23.30 Кiнноспортивний журнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Сассуоло”.
09.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Фрайбург” “Штутгарт”.
11.05 Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” “Вальядолiд”.
13.15 Чемпiонат Iталiї. “К`єво” - “Мiлан”.
15.10 Чемпiонат Iспанiї. “Вiльярреал” “Атлетiко”.
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 2 Бундеслiга. “Санкт-Паулi” - “Енергi”.
Пряма трансляцiя.
23.10 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - “Наполi”.

Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Т/с “Команда ЧЄ”.
10.25 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
14.10 Х/ф “Вогонь iз пекла”.
16.05 Д/ф “Крила Росiї”.
17.10 Х/ф “Руда Соня”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Гарячi голови”.
23.50 Х/ф “Максимальне прискорення”.
(2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Кiноповiсть “Мiй друг Iван Лапшин”. (12+).
07.30,13.30 Комедiя “Комедiя помилок”
(6+).
09.55,15.55 Кiноповiсть “Два бiйцi”. (12+).
17.30,23.40 Х/ф “Голова Горгони”. (12+).
19.05 “Плюс кiно”. (12+).
19.40,01.30 Драма “Маленька Вiра”. (18+).
21.55,03.45 Кiноповiсть “В добру годину!”

ªâðîñïîðò

08.30 Волейбол. Всесвiтнiй Кубок
Чемпiонiв. Жiнки. Груповий етап.
США - Бразилiя.
10.45 Оце так!
11.00 Футбол. Євроголи. Журнал.
12.00,01.20 Волейбол. Всесвiтнiй Кубок
Чемпiонiв. Жiнки. Груповий етап.
Японiя - Росiя.
14.15 Кулi. Вiдкритий Чемпiонат Шотландiї.
День 3.
15.00 Кулi. Вiдкритий Чемпiонат Шотландiї.
День 4.
19.15 Футбол. ЧC серед гравцiв до 17
рокiв. ОАЕ. Фiнал.
20.30 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Жiнки. 1/8
фiналу. Турбiн Потсдам (Нiмеччина)
- Лiон (Францiя).
21.30 Бокс.
23.30 Автоспорт. World Endurance
Championship. Шанхай (Китай).

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.10,13.10 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
08.10,14.10 “Тисяча i один гол”.
09.10,15.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
10.10 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
11.10,19.10 2 Бундеслiга. “Санкт-Паулi”
- “Енергi”.
16.10 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед”
- “Арсенал”.
18.10,06.00 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
21.00 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” “Сампдорiя”.
22.50 Чемпiонат Англiї. “Суонсi” - “Стоук Сiтi”.

Наш ДЕНЬ
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Середа
УТ-1

ICTV

06.25 Доброго ранку, Україно!
08.35 Ранковi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.00 Пряме включення з Кабiнету мiнiстрiв
України.
10.15 Т/с “МонтеКрiсто”, 1 с.
11.05 Погода.
11.15 Д/ф “Раїса Кириченко. Дiагноз - Народна”.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.15 Формула захисту.
12.25 Кордон держави.
12.40 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.00 Свiтло.
13.25 Х/ф “Вiйна i мир”, 3 с.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Українська пiсня.
16.20 Т/с “Таємниця старого мосту”, 26 с.
17.10 Т/с “Вiчний поклик”, 17 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Концерт “Святкують дракони i кролики”, ч. 1.
20.50 Мегалот.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Концерт “Святкують дракони i кролики”, ч. 2.
00.15 Фестиваль гумору “Умора”.

06.30 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.30,14.40 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.20,22.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Нюхач”.
23.25 Х/ф “Опiкун”. (2 категорiя).

Êàíàë “1+1”

06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.55,03.4
5 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
11.25 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.30,13.30,02.15 Т/с “Пильна робота”.
14.30,15.40,20.15,21.25,22.35 Т/с “Крик
сови”.
16.45,04.00 “ТСН. Особливе”.
00.10 “Тачки 2”.
00.35,04.25 Бойовик “Королi вулиць 2”. (3
категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.50
Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Брати по обмiну”.
11.20,12.20,03.55 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.45 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00,04.40 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Пасiчник”.
20.00 “Подробицi”.

ÑÒÁ

06.50,16.00 “Усе буде добре!”
08.45,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.10 “Зiркове життя. У шлюбi зi звiром”.
11.10 “Врятуйте нашу сiм`ю”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “МайстерШеф 3”.
01.55 Х/ф “З привiтом, Козаностра”.

Íîâèé êàíàë

06.15,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00,20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,22.00 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.30 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi 2”.
16.55 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
19.00,00.10 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.05 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
00.20 Т/с “Щоденники вампiра”. (2
категорiя).

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,23.00
,01.00 Час новин.
07.15,08.15,08.35,19.45,23.35,03.15,06.15
Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0
1.35,05.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
14.35 Машина часу.
15.35 Дорогi депутати.
16.35 Експати.
17.35 Арсенал.
18.35 Агроконтроль.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Акцент.
22.40 Хронiка дня.
23.25 Crime News.
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Четвер
УТ-1
06.25 Доброго ранку, Україно!
08.35 Ранковi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,16.15 Т/с “Таємниця старого мосту”, 27 с.
10.05 Т/с “МонтеКрiсто”, 2 с.
10.55 Хто в домi хазяїн?
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.35 Д/ф “Свiт Максима”.
13.20 Книга.ua.
13.40 Х/ф “Вiйна i мир”, 4 с.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Як це?
16.55 Т/с “Вiчний поклик”, 18 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.30 Про головне.
19.50 “Надвечiр`я”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Фестиваль пiснi в Коблево.
00.15 Фестиваль гумору “Умора”.

Êàíàë “1+1”

06.00 “Служба Розшуку Дiтей”.
06.05,07.00,08.00,09.00,23.55,03.30 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
11.20,12.20,02.00 Т/с “Пильна робота”.
13.20,14.30,15.35,20.15,21.25,22.35 Т/с
“Крик сови”.
16.45,03.45 “ТСН. Особливе”.
19.30 “Телевiзiйна Служба Новин”.
00.10,04.10 Комедiя “Сафарi”. (2
категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Брати по обмiну”.
11.20,12.20,03.55 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.45 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00,04.40 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Пасiчник”.
20.00 “Подробицi”.

ICTV

06.30 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.

10.30,14.45 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.20,22.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Нюхач”.
23.20 Х/ф “Руслан”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.55,16.00 “Усе буде добре!”
08.50,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
10.15 “Зiркове життя. Особливо небезпечнi
кумири”.
11.10 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
15.00 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Зваженi i щасливi 3”.
01.00 Х/ф “Жiноча робота з ризиком
для життя”.

Íîâèé êàíàë

06.15,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00,20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,22.00 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.30 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi 2”.
16.55 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
19.00,00.05 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.05 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
00.15 Т/с “Щоденники вампiра”. (2
категорiя).

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.
07.15,08.15,19.45,22.45,23.35,03.15,06.15
Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
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.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30,15.25 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30,15.25 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”,
5 i 6 с.
12.00 “Хай говорять. Нанi Брегвадзе: любов
з акцентом”.
16.00,03.25 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.10 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”,
10 i 11 с.
22.00,02.55 Подiї дня.
22.30 Таємний код зламаний. Код Джокера.
23.30 Т/с “Мент у законi 5”, 11 i 12 с. (2
категорiя).

Ê1

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

ÍÒÍ

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Даїшники”.
15.00,17.00 Т/с “Павутиння 3”.
16.45,19.00,21.45,02.30,04.00 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Пiд куполом”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Закон i порядок”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

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

ÒÂi

06.00,12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Приватнi новини.
10.30 ЖИВЯком.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.20,15.30,19.15 Арт дозор.
12.25,15.35,19.10 Базар_IТ.
12.40,15.50 Ранковi курасани. Краще!
13.00 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
09.10,13.10,17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”,
7 i 8 с.
12.00 “Хай говорять. Капiтанська дочка?”
16.00,03.25 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.10 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”,
12 i 13 с.
22.00,02.55 Подiї дня.
22.30 Таємний код зламаний. Думка.
23.30 Т/с “Мент у законi 5”, 13 i 14 с. (2
категорiя).

Ê1

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

ÍÒÍ

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Даїшники”.
15.00,17.00 Т/с “Павутиння 4”.
16.45,19.00,21.45,02.30,03.55 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Пiд куполом”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Закон i порядок”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

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

ÒÂi

06.00,12.00,15.00,18.00,21.00,00.00
Сьогоднi.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 ЖИВЯком.
10.30 Дев`ять мiсяцiв.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.20,15.30,19.15 Арт дозор.
12.25,15.35,19.10 Базар_IТ.
12.40,15.50 Ранковi курасани. Краще!
13.00 Приватнi новини.
13.30,16.30,19.30,03.00 Особлива думка.
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13.30,16.30,19.30,03.00 Особлива думка.
14.00,04.30 Музика для дорослих.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Homo sapiens.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин
“Соцiальний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Видатне ХХ столiття.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Френк Сiнатра. Лiтопис.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 Д/с “Сполучаючи континенти”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
16.10,23.45 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Д. Гордона. Катерина Семенова, ч. 1.
21.35 Курортний роман. Небезпечнi зв`язки.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.35 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.00 “У наш час”.
16.00 “Наодинцi з усiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35,01.05 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Шулер”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Нiчнi новини.
23.30 “Полiтика”.

ÍÒÂ-Ñâiò

08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Квартирне питання.
09.30 “Поїдемо, поїмо!”
10.00 Т/с “Клеймо”, 6 с.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.30 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.40 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”.
“Перетинаючи межу”, “Робота над
помилками”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Другий вбивчий 2”. “Вибраний”.
23.35 Т/с “Ведмедячий кут”, 29 i 30 с.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
08.35 Про Лiгу Чемпiонiв. Дайджест.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Т/с “Команда ЧЄ”.
10.25 “Шалене вiдео по-українськи”.
14.00 Homo sapiens.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Зелена лампа.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Видатне ХХ столiття.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Курортний роман. Небезпечнi
зв`язки.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.15 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
14.00,22.45 Д/с “Сполучаючи континенти”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
16.10,23.45 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Катерина Семенова, ч. 2.
21.35 Розлучення. Роздiл майна.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,08.00,11.00,14.00,02.00 Новини.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.30 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.00 “У наш час”.
16.00 “Наодинцi з усiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35,01.05 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Шулер”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Нiчнi новини.
23.30 “Проти ночi”.

ÍÒÂ-Ñâiò

08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Дачна вiдповiдь.
09.30 “Медичнi таємницi”.
10.00 Т/с “Клеймо”, 7 с.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.30 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.40 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”.
“Своїми руками”, “Чаклуни”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Другий вбивчий 2”. “Кровник”.
23.35 Т/с “Ведмедячий кут”, 31 i 32 с.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
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12.15 “Облом UA”.
14.10 Х/ф “Жах з недр”.
16.05 Д/ф “Крила Росiї”.
17.10 Х/ф “Гарячi голови”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Гарячi голови 2”.
23.50 Х/ф “Затемнення”. (3 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.40 Х/ф “Голова Горгони”. (12+).
07.05 “Плюс кiно”. (12+).
07.40,13.30 Драма “Маленька Вiра”. (18+).
09.55,15.45 Кiноповiсть “В добру годину!”
17.30,23.30 Комедiя “Обережно, бабусю!” (6+).
19.30,01.30 Драма “Крадiжка”. (12+).
22.00,04.00 Х/ф “Без права на провал”.
(12+).

ªâðîñïîðò

09.15 Волейбол. Всесвiтнiй Кубок Чемпiонiв.
Жiнки. Груповий етап. Росiя Домiнiканська Республiка.
11.15 GTA. Наступний рiвень. Автоспортивний журнал.
11.30 Автоспорт. Суперкубок Порше. Огляд
сезону.
12.00 Волейбол. Всесвiтнiй Кубок Чемпiонiв.
Жiнки. Груповий етап. Японiя - США.
14.15 Переможний момент. Журнал.
14.20,01.10 Тест-драйв. Автожурнал.
14.25 Кулi. Вiдкритий Чемпiонат Шотландiї.
День 4.
15.00 Кулi. Вiдкритий Чемпiонат Шотландiї.
День 5.
16.45 Футбол. Вiдбiрковий матч до
чемпiонату свiту 2014. Йорданiя Уругвай.
19.00 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Жiнки. 1/8
фiналу. Мальме (Швецiя) - Вольфсбург (Нiмеччина).
20.00,01.15 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Жiнки.
1/8 фiналу. Вольфсбург (Нiмеччина)
- Мальме (Швецiя). Матч у вiдповiдь.
22.00,00.55 Вибране по середах. Журнал.
22.05 Поло. Hurlingham Open. Буенос-Айрес
(Аргентина).
23.05 Новини кiнного спорту.
23.10 Гольф. USPGA. McGladrey Classic.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” “Альмерiя”.
09.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Ганновер” “Айнтрахт” (Бр.)
11.05 Чемпiонат Iспанiї. “Гранада” - “Малага”.
13.10 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
14.10 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Вест
Бромвiч”.
16.05 Чемпiонат Iталiї. “Катанiя” - “Удiнезе”.
18.10 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - “Леванте”.
20.00 Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” - “Аугсбург”.
21.50 Чемпiонат Iспанiї. “Сельта” - “Райо
Вальєкано”.
23.40 Чемпiонат Англiї. “Норвiч” - “Вест
Хем”.
08.35 Про Лiгу Чемпiонiв. Дайджест.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Т/с “Команда ЧЄ”.
10.25 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
14.10 Х/ф “Апокалiпсис Стоунхенджа”.
16.05 Д/ф “Крила Росiї”.
17.10 Х/ф “Гарячi голови 2”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.40 Баскетбол. “Євролiга”. Будiвельник
(Україна) - Барселона (Iспанiя). Пряма трансляцiя.
23.45 Х/ф “Лабiринт демонiв”. (3
категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Комедiя “Обережно, бабусю!” (6+).
07.30,13.35 Драма “Крадiжка”. (12+).
10.00,16.05 Х/ф “Без права на провал”.
(12+).
13.00 “Плюс кiно”. (12+).
17.30,23.30 Драма “Преферанс по
п`ятницях”. (12+).
19.30,01.30 Комедiя “Уявний хворий”. (6+).
21.40,03.40 Драма “День командира
дивiзiї”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Спорт i Ко. Журнал.
09.35 Дзюдо. Гран-прi.
10.05,14.00 Кулi. Вiдкритий Чемпiонат
Шотландiї. День 5.
11.15 Футбол. Лiга Чемпiонiв. Жiнки. 1/8
фiналу. Вольфсбург (Нiмеччина) Мальме (Швецiя). Матч у вiдповiдь.
12.30,20.15 Футбол. Вiдбiрковий матч до
чемпiонату свiту 2014. Йорданiя Уругвай.
15.00,00.30 Кулi. Вiдкритий Чемпiонат
Шотландiї. День 6.
19.15 Футбол. Огляд квалiфiкацiйний
матчiв до чемпiонату свiту 2014.
21.30 Бойовi мистецтва. Бiйцiвський клуб.
Суперкомбат. (16+).
23.30 Найсильнiшi люди планети. Гiбралтар.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя”
(Мен.) - “Нюрнберг”.
09.10 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” - “Фулхем”.
11.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Вольфсбург”
- “Боруссiя” (Дор.)
13.10 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
14.10 Чемпiонат Iспанiї. “Хетафе” - “Ельче”.
16.05 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Сассуоло”.
18.10,06.30 “Свiт англiйської Прем`єрлiги”.
18.40 Чемпiонат Нiмеччини. “Фрайбург” “Штутгарт”.
20.30 Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” “Вальядолiд”.
22.20 “Тисяча i один гол”.
23.20 Чемпiонат Iталiї. “К`єво” - “Мiлан”.
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П’ятниця
УТ-1
06.25 Доброго ранку, Україно!
08.35 Ранковi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Т/с “Таємниця старого мосту”, 28 с.
10.15 Т/с “МонтеКрiсто”, 3 с.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.15 “Вiра. Надiя. Любов”.
13.05 Українського роду.
13.25 Х/ф “Вiйна i мир”, 5 с.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Т/с “Вiчний поклик”, 18 i 19 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.15 Концерт до 65-рiччя Народного артиста О. Злотника.
21.40 Фольк-music.
00.15 Фестиваль гумору “Умора”.

Êàíàë “1+1”

06.00,07.00,08.00,09.00,19.30 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
11.20,12.20,01.15 Т/с “Пильна робота”.
13.20,14.30,15.35 Т/с “Крик сови”.
16.45,02.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Вечiрнiй квартал”.
22.10 “Супергерої”.
23.15,03.10 Мелодрама “Давайте потанцюємо”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Брати по обмiну”.
11.20,12.20,03.35 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
13.45 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.50 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00 Т/с “Пасiчник”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Д/ф “Спроба №5”.
21.45 Футбол. Збiрна України - збiрна
Францiї.
23.30 “Шустер Live”.

ICTV

06.30 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.30 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.30,14.40 Т/с “Лiтєйний”.

12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.00 Машина часу.
21.55 Т/с “Нюхач”.
23.05 Максимум в Українi.
23.30 Х/ф “В облозi 2. Територiя темряви”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.45 Х/ф “Оазис любовi”.
08.45,18.20 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
10.10,15.45 Х/ф “Сiмейний дiм”.
14.45 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Танцюють всi! 6”.
01.00 “Куб 4”.

Íîâèé êàíàë

06.20,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
09.00,20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,22.00 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.30 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi 2”.
16.55 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
19.00,00.10 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.05 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
00.20 Т/с “Щоденники вампiра”. (2
категорiя).

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
01.00 Час новин.
07.15,08.15,08.35,19.45,22.40,03.15,06.15
Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.1
5,01.35,05.00,06.00 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.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30,15.25 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.

16 листопада

Субота
УТ-1
08.00 Євроiнтеграцiя.
08.15 Олiмпiйський виклик.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.05 Життя на рiвних.
09.15 Армiя.
09.30 Православний вiсник.
09.55 Моменти життя.
10.55 Дорослi iгри.
12.10 Х/ф “Калина червона”.
14.00 Театральнi сезони.
15.00 В гостях у Д. Гордона.
16.05 Концертна програма “Музика нас
з`єднала”. В. Данилець i В. Моїсеєнко.
17.10 Золотий гусак.
17.35 Український акцент.
18.00 Спiває О. Пекун.
20.35 Кроки на Захiд.
20.45 Слово регiонам.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
00.50 Фестиваль гумору “Умора”.

Êàíàë “1+1”

06.25,02.35 Комедiя “Симпатичнi вдови краще цiлуються”.
08.15,19.30 “ТСН”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 “Свiтське життя”.
10.50 “Чотири весiлля”.
11.55 “Мiняю жiнку 8”.
13.25 “Битва хорiв”.
15.30 М/ф “Маша i ведмiдь”.
15.45 “Супергерої”.
16.25 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
20.00 “Вишка”.
22.20,03.55 Бойовик “Голоднi iгри”. (2
категорiя).

Iíòåð

07.25 Т/с “Брати по обмiну”.
09.30 “Усе для мами”.
10.00 Д/ф “Епоха П`єх”.
11.00 Т/с “Любов, як нещасний випадок”, 1-4 с.
15.10 “Юрмала”.
18.00 Т/с “Самотнi серця”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Самотнi серця”, 3 i 4 с.
22.25 “Велика Рiзниця по-українськи 2013”.
23.25 Х/ф “Помилки любовi”.

ICTV

06.55 Х/ф “Мiсто привидiв”.
08.55 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.40 Квартирне питання.
11.40 За кермом.

Наш ДЕНЬ

12.00 Путня країна.
12.20 Т/с “Нюхач”, 1-6 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
19.55 Т/с “Нюхач”.
22.00 Х/ф “Метод Хiтча”.
00.35 Х/ф “Хенкок”.

ÑÒÁ

07.40 “Їмо вдома”.
08.45 “Усе буде смачно!”
09.45 “Зваженi i щасливi 3”.
14.15 “Танцюють всi! 6”.
19.00 “Х-фактор 4”.
22.00 “Моя правда. Зваженi i щасливi. Любов проти кiлограмiв”.
23.10 “Х-фактор 4. Пiдсумки голосування”.

Íîâèé êàíàë

07.50 Знайти крайнього.
09.00 Уральськi пельменi.
10.00 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
12.05 Шурочка.
13.10 Рудi.
14.10 Дорослi, як дiти.
15.10 Уже який день.
16.10 Про що говорять тварини.
17.35 Т/с “Воронiни”.
18.00 М/ф “Iлля Муромець i СоловейРозбiйник”.
19.50 Х/ф “Гаррi Поттер i в`язень Азкабана”.
22.35 Х/ф “Темний свiт”. (2 категорiя).
00.45 Х/ф “Наша людина в Гаванi”.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20
.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 Бiзнесчас.
07.35 180 градусiв.
08.35 Не перший погляд.
09.10 Мотор.
09.35,04.35 Укравтоконтинент.
10.35,02.15 Новинометр.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
11.45,23.35 Iсторiя успiху.
12.35 Iнтелект.ua.
13.10 Драйв.
13.35 Вперед, на Олiмп!
14.35 Гра долi.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
16.35 Арсенал.
17.15 Мiграцiйний вектор.
17.35 Феєрiя мандрiв.
19.35 Машина часу.
20.35,01.40 Кабiнети.
21.10,00.35,05.15 Велика полiтика.
21.35,03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Експати.
22.35 Майстер-клас iз Наталкою Фiцич.

09.10,13.10,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”,
10 i 11 с.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,03.15 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”,
14 с.
22.00,02.45 Подiї дня.
23.20 Т/с “Мент у законi 5”, 15 i 16 с.
(2 категорiя).

Ê1

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

ÍÒÍ

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
13.00 Т/с “Даїшники”.
15.00,17.00 Т/с “Павутиння 4”.
16.45,19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Соловей-розбiйник”.
21.30 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна”.
00.00 Х/ф “Незаперечний 2”. (2
категорiя).

ÒÅÒ

06.00,08.55 Єралаш.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
09.55 Країна У.
11.00,00.25 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Брати”.
18.00 Моду народу.
19.00 Iкона стилю.
20.15 Х/ф “Нiч у музеї 2”.
22.35 Тузiк & Барбос шоу.
23.15 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
01.15 Теорiя зради.
02.05 Твою маму!
02.30 До свiтанку.

ÒÂi

06.00,12.00,15.00,18.00,21.00,00.00
Сьогоднi.
07.00,12.40,15.50 Ранковi курасани. Краще!
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
10.30 Автомандри.
11.00,17.00 Навколо свiту.

Êàíàë «Óêðà¿íà»
07.00,19.00,02.30 Подiї.
07.10 Х/ф “Дадлi справедливий”.
08.55 Т/с “Iнтерни”, 108 i 109 с.
10.00 Т/с “Iнтерни”, 110 i 111 с.
11.00 1 за 100 годин.
12.00 Як двi краплi.
15.00 Х/ф “Монро”.
17.00,19.20 Т/с “Пристань любовi i надiї”.
21.30 Т/с “Нахаба”.

Ê1

07.30,10.00 М/ф.
09.00 М/с “Казки Ганса Хрiстiана Андерсена”.
11.00 М/ф “Лис i пес”.
12.50 Х/ф “Велика пригода Оссi i Теда”.
14.40 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.35 Т/с “Моя прекрасна няня”.
18.45 “Велика рiзниця”.
19.45 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Моє перше весiлля”.

ÍÒÍ

07.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
11.30 “Речовий доказ”. Втеча шакала.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.30 “Правда життя. Професiя
телевiзiйник”.
14.00 “Легенди шансону”.
15.00 Х/ф “Соловей-розбiйник”.
16.50 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 5”.
23.00 “Таємницi кримiнального свiту”. Феня.
23.30 Х/ф “Адреналiн”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

07.35 Малята-твiйнята.
08.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.40 М/с “Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка”.
11.20 М/ф “Кунг-Фу Кролик”.
12.55 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
16.35 М/ф “Новi пригоди Стiча”.
17.45 Х/ф “Нiч у музеї 2”.
19.55 Т/с “Вiсiмдесятi”.
22.00 Велика рiзниця.

ÒÂi

06.00 Сьогоднi.
07.00,22.00,02.00 Третiй дзвiнок.
08.00,17.00 Навколо свiту.
09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе.
1954р. Георгiй Маленков.
10.00,21.00 Спорт.
10.30,19.30 Приватнi новини.
11.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.30,17.30 Автомандри.
12.00 Х/ф “Серпнева рапсодiя”. (2
категорiя).
14.00 Знак оклику з А. Шевченко.
15.00,04.30 Музика для дорослих.
18.00 ЖИВЯком.

Програма ТБ
12.20,15.30 Арт дозор.
12.25,15.35 Базар_IТ.
13.00 ЖИВЯком.
13.30,16.30,19.30,03.00 Особлива думка.
14.00 Третiй дзвiнок.
19.00 Спорт.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Видатне ХХ столiття.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Розлучення. Роздiл майна.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
13.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 Д/с “Сполучаючи континенти”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.10,23.45 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Д. Гордона. Катерина Семенова, ч. 3.
21.35 Гладiатори футболу.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

04.00,08.00,11.00,14.00 Новини.
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 Т/с “Хатня робiтниця”.
14.15 “Слiд”.
15.00 “У наш час”.
16.00 “Чекай на мене”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.35 “Людина i закон”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Унiверсальний артист”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.35 Х/ф “Китайський сервiз”.

ÍÒÂ-Ñâiò

08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Очна ставка”.
09.25 Рятувальники.
10.00 Т/с “Клеймо”, 8 с.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.30 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
19.00 Double Ять.
20.00 Зелена лампа.
21.30 Особлива думка.
23.00 Х/ф “Дiм двох сiмей”.

Òîíiñ

06.00 Х/ф “Гори, гори, моя зiрко”.
07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Видатне ХХ столiття.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Жорстокий романс”.
14.30 За сiм морiв.
15.00 Д/с “Сполучаючи континенти”.
16.15,23.20 Д/с “Бебi-бум у зоопарку”.
16.50,05.25 “Ронiн”.
17.35 “Щоденник для батькiв”.
18.15,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,05.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
19.00 Великi династiї: Воронцови.
20.00 Кашпiровський проти Чумака.
21.10 Х/ф “Партiя в шахи”.
00.30 “Вихiдний, пiсля пiвночi”.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

05.00,09.00,11.00 Новини.
07.40 “Смiшарики. Новi пригоди”.
07.55 “Розумницi i розумники”.
08.45 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Iгор Лiванов. З чистого листа”.
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.10 “Льодовиковий перiод”.
15.25,17.15 Т/с “Вепр”.
17.00 Вечiрнi новини.
18.05 “Вiдгадай мелодiю”.
18.40 “Хвилина слави. Дорога на Олiмп!”
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.10 “Встигнути до пiвночi”.
22.45 “Микола Носков. “Це здорово!”

ÍÒÂ-Ñâiò

06.00,08.00,11.00 Сьогоднi.
06.20 Огляд.
06.55 Головна дорога.
07.25 “Готуємо з Олексiєм Зимiним”.
08.25 Росiйська начинка.
08.55 “Кулiнарний двобiй”.
09.55 Квартирне питання.
11.30 “Я худну”.
12.35 Олександр Журбiн. Мелодiї на згадку.
13.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”. “Боннi
i Клайд”, “Анатомiя для художникiв”.
15.15 “Нашi” з Львом Новоженовим”.
16.05 “Слiдство вели...”
17.00 “Центральне телебачення” з В. Такменевим.
17.50 “Новi росiяни сенсацiї”.
18.45 Ти не повiриш!
19.40 “Острiв”.
21.10 Т/с “Знаки долi 3”. “Манiяк для
журналiста”, “Школа виживання”.
23.00 “ДНК”.
23.55 “Промiнь свiтла”.

18.45 “Говоримо i показуємо”.
19.40 “Романови. Останнi сто рокiв”.
21.30 Х/ф “Траса”.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25 Т/с “Команда ЧЄ”.
10.25 “Шалене вiдео по-українськи”.
12.15 “Облом UA”.
14.40 Х/ф “Випробування вогнем”.
16.35,22.00 Х/ф “Червоний свiтанок”.
18.50 Х/ф “Червона спека”.
21.00 Бiйцiвська п`ятниця. Схiднi єдиноборства. “Бушидо”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Драма “Преферанс по
п`ятницях”. (12+).
07.30,13.30 Комедiя “Уявний хворий”.
(6+).
09.40,15.40 Драма “День командира
дивiзiї”. (12+).
17.30,23.40 Комедiя “Вона вас любить”.
(6+).
19.00 “Плюс кiно”. (12+).
19.35,01.30 Х/ф “Обрив”. (12+).
22.00,03.55 Драма “Донська повiсть”.
(12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Автоспорт. ЧC в класi Туринг. Макао. Квалiфiкацiя.
10.30,18.45,01.15 Снукер. Європейський
тур. Бельгiя. День 1.
15.00 Кулi. Вiдкритий Чемпiонат
Шотландiї. День 7.
22.30 Скi-пас. Журнал.
22.45 Оце так!
23.00 Боулiнг. PBA.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” “Наполi”.
09.10 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” “Ньюкасл”.
11.05 Чемпiонат Iспанiї. “Бетiс” - “Барселона”.
13.10 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
13.40 Чемпiонат Англiї. “Суонсi” - “Стоук Сiтi”.
15.35 Чемпiонат Iспанiї. “Еспаньол” “Севiлья”.
17.30 “Futbol Mundial”.
18.10 Чемпiонат Англiї. “Сандерленд” “Ман. Сiтi”.
20.00 2 Бундеслiга. “Франкфурт” - “Кайзерслаутерн”.
21.50 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” “Альмерiя”.
23.40 Чемпiонат Нiмеччини. “Ганновер” “Айнтрахт” (Бр.)

Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Х/ф “Єдина дорога”.
09.00 Х/ф “З Дону видачi немає”.
11.00 Т/с “Гончi 4”.
19.00 “Королi рингу”. Всесвiтня серiя боксу
(WSB). “Українськi Отамани” - “USA
Knockouts”.
22.10 Х/ф “Мiцний горiшок 3: Вiдплата”.
(2 категорiя).
00.55 Х/ф “Синдбад i Мiнотавр”. (3
категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.35,11.35 Комедiя “Вона вас любить”.
(6+).
07.30,13.30 Х/ф “Обрив”. (12+).
09.55,15.55 Драма “Донська повiсть”. (12+).
17.35,23.40 Драма “Випадковий вальс”.
(12+).
19.30,01.30 Драма “Зiрка привабливого
щастя”. (12+).
22.15,04.15 Х/ф “Без особливого ризику”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30,10.15 Футбол. Квалiфiкацiя на ЧC
2014.
11.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi
(Фiнляндiя). Слалом. Жiнки. 1 спуск.
12.00 Санний спорт. Кубок свiту. Лiллехамер
(Норвегiя). Двiйки. 1 спуск.
12.15 Санний спорт. Кубок свiту. Лiллехамер
(Норвегiя). Двiйки. 2 спуск.
13.00 Скi-пас. Журнал.
13.15 Санний спорт. Кубок свiту. Лiллехамер
(Норвегiя). Жiнки. 1 спуск.
14.00,01.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi
(Фiнляндiя). Слалом. Жiнки. 2 спуск.
15.00 Санний спорт. Кубок свiту. Лiллехамер
(Норвегiя). Жiнки. 2 спуск.
15.30 Кулi. Вiдкритий Чемпiонат Шотландiї.
День 7.
16.00 Кулi. Вiдкритий Чемпiонат Шотландiї.
Фiнал.
18.30,22.00 Снукер. Європейський тур.
Бельгiя. День 2.
20.45 Легка атлетика. Монако.
23.30 Кiнноспортивний журнал.
23.45 Бойовi мистецтва. Бiйцiвський клуб.
Лос-Анджелес (США). (16+).

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - “Леванте”.
09.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” “Аугсбург”.
11.05 Чемпiонат Iспанiї. “Сельта” - “Райо
Вальєкано”.
13.10 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
13.40 Чемпiонат Англiї. “Норвiч” - “Вест
Хем”.
15.35 2 Бундеслiга. “Санкт-Паулi” - “Енергi”.
17.30 “Futbol Mundial”.
18.10 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Лiворно”.
20.00 Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - “Реал Сосьєдад”.
21.50 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя”
(Мен.) - “Нюрнберг”.
23.40 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” - “Фулхем”.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
17 листопада

Неділя
УТ-1
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.00 Шеф-кухар країни.
09.50 Околиця.
10.25 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
10.50 Як Ваше здоров`я?
11.50 Крок до зiрок.
12.40 Маю честь запросити.
13.40 В гостях у Д. Гордона.
14.40 Золотий гусак.
15.05 Караоке для дорослих.
16.05 Дiловий свiт. Тиждень.
16.35 Концертна програма М. Мозгового
“Мрiялось, бажалось, не збулось”.
18.10 Фестиваль гумору “Умора”.
20.30 Ми хочемо, щоб ви знали.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.55 Полiттеатр.
22.15 Фестиваль пiснi в Коблево.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.55 “Дружина”

Êàíàë “1+1”

07.50 М/ф.
08.25 “ТСН”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “Супергерої”.
10.35,05.30 “Смакуємо”.
11.10 Драма “Все почалося у Харбiнi”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Битва хорiв”.
22.15 “Свiтське життя”.
23.20 “Що? Де? Коли? 2”.
00.25 “Альманах українських короткометражних фiльмiв”.
01.45 Х/ф “Квiтка диявола”. (2 категорiя).

Iíòåð

07.30 “Юрмала”.
09.25 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Орел i Решка. Назад в СРСР”.
11.00 “Осiння кухня”.
12.00 Т/с “Самотнi серця”, 1-4 с.
16.00 Х/ф “В очiкуваннi весни”.
18.00 “Одна сiм`я”.
20.00,04.15 “Подробицi тижня”.
20.45 “Днi України у Великобританiї”.
21.15 Т/с “Любов з випробувальним
термiном”, 1-4 с.

ICTV

07.00 Квартирне питання.
07.55 Анекдоти по-українськи.
08.15 Дача.
08.55 Х/ф “Мiсто привидiв”.
11.00 Козирне життя.
11.40 Так$i.
12.05,19.55 Наша Russia.

12.20 Машина часу.
14.15 Х/ф “Метод Хiтча”.
16.50 Х/ф “Хенкок”.
18.45 Факти тижня.
20.35 Путня країна.
21.00 Головна програма.
22.05 Х/ф “Я - легенда”. (2 категорiя).
00.05 Х/ф “Гiбрид”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.35,10.55 “МайстерШеф 3”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.55 “Караоке на Майданi”.
13.55 “Х-фактор 4”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти жiнок”.
21.15 “Один за всiх”.
22.30 Х/ф “П`ять рокiв i один день”.

Íîâèé êàíàë

07.45 Церква Христова.
08.00 М/ф “Скубi-Ду 3: Таємниця починається”.
09.40 Пойа, якщо зможеш.
11.20 Мачо не плачуть.
11.55 Божевiльний автостоп.
13.00 Х/ф “Гаррi Поттер i в`язень Азкабана”.
15.50 М/ф “Iлля Муромець i СоловейРозбiйник”.
17.40 Т/с “Кухня”.
19.30 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
21.20 Х/ф “Мiж небом i землею”.
23.15 Х/ф “Сусiдка”. (2 категорiя).
01.25 Х/ф “Татусiв день”. (2 категорiя)

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14
.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.0
0,23.00,02.00,04.00,06.00 Час новин.
07.10,08.15,18.45,23.50,00.20,06.20 Час
спорту.
07.35 180 градусiв.
08.35 Феєрiя мандрiв.
09.10,19.35 Велика полiтика.
09.35 Вiкно до Америки.
10.15 Здоровi iсторiї.
11.15 Трансмiсiя-тест.
11.35 Технопарк.
12.35,03.40,04.40 Життя цiкаве.
13.35 Мотор.
14.35 Гра долi.
15.35,02.15,05.35 Машина часу.
16.35 Фактор Безпеки.
17.35 Новини Київщини.
18.10 Вiкно у Європу.
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

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Четвер, 14 листопада
16.00, 19.00, 22.00 ПровінПонеділок, 11 листопада 07.00, ційні
вісті
14.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
14.35 «Слід»
15.00 Переможний голос віруючого
16.10 Дитяча година
17.00 «Унікальна Україна»
17.30 «Гал-кліп»
18.00 Т.с.«Життя як життя»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Розкішні мандрівки»
22.35 Х.ф. «Поїзд смерті»

Вівторок, 12 листопада

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Сільський календар»
08.00 «Ти зможеш»
08.05 «Індекс небезпеки»
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя»
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Ліфт»
17.30 «Рекламна кухня»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Екологічно чисте життя»
21.30 «180 градусів»
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф. «Біля краю води»

Cереда, 13 листопада

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Екологічно чисте життя»
08.10 «180 градусів»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00 Т.с.«Життя як життя»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Струсівська капела бандуристів «Кобзар»
14.00 Х.ф. «Повернення у таємничий сад»
16.40 «Чарівний ключик»
17.30 «Розкішні мандрівки»
18.00 Т.с.«Життя як життя»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Формула здоров’я»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф. «Місіс Арріс їде до Парижу»

07.35 «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 «Про кіно»
12.25 «Рекламна кухня»
12.40 «Індекс небезпеки»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Ной – біла ворона»
17.30 «Музичні делікатеси»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.35 Х.ф. «Примадонна»

П’ятниця, 15 листопада

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 Знати більше
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00 Т.с.«Життя як життя»
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Розкішні мандрівки»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Разом»
17.30 «Відчиняй»
18.00 Т.с.«Життя як життя»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Індекс небезпеки»
21.30 «Ти зможеш»
21.40 «Про кіно»
22.35 Х.ф. «Звичайний чоловік»

Субота, 16 листопада

07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Витівки у старовинному дусі»
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф. «Те, що бачив місяць»
14.00 «Рекламна кухня»
14.30 Мультфільми
15.00 М.ф.«Дикі лебеді»
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.00 «Розкішні мандрівки»
19.30 «Музичні делікатеси»

Êàíàë «Óêðà¿íà»
07.00 Х/ф “Монро”.
09.00 Свiт на смак.
10.00,11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Троє в Комi”, 17 i 18 с.
13.10 Т/с “Троє в Комi”, 19 i 20 с.
14.10 Т/с “Iнтерни”, 8 i 9 с.
17.00 Т/с “Iнтерни”, 112 i 113 с.
18.00 Т/с “Iнтерни”, 175 i 176 с.
19.00,02.50 Подiї тижня.
20.00 Як двi краплi.
23.30 Великий футбол.

Ê1

07.30 М/ф.
08.15 М/ф “Лис i пес”.
10.15 Х/ф “Капiтан Крюк”.
12.25 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.10 “КВК”.
16.50 “Вечiрнiй квартал”.
18.45 Х/ф “Особлива думка”. (2 категорiя).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).

ÍÒÍ

07.45 Т/с “Далекобiйники 2”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Табiрний
набрiд.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 Х/ф “Зграя”.
15.10 Т/с “Таємницi слiдства 5”.
19.00 Т/с “Грач”.
23.00 Д/с “Пiвдень. Нерадянський Союз”.
00.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 8”.
(2 категорiя).

ÒÅÒ

07.35 Малята-твiйнята.
08.35 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.40 М/с “Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка”.
11.55 М/ф “Вiд гвинта!”
13.50 Х/ф “Слава”.
15.55 Х/ф “Бар “Бридкий койот”.
18.00 Зупинiть, я закохалась!
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”.
22.05 Х/ф “Оселя зла”. (3 категорiя).

ÒÂi

07.00,04.30 Музика для дорослих.
08.00 Країна Героїв.
09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе.
1955р. Микита Хрущов.
10.00,14.00 Дев`ять мiсяцiв.
10.30 ЖИВЯком.
11.00 Приватнi новини.
11.30,18.30 Aрт City.
12.00 Х/ф “Дiм двох сiмей”.
14.30 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
15.00 Homo sapiens.
17.00 Третiй дзвiнок.
18.00 Double Ять.
19.00,01.00 Вiдверто з В. Портниковим.
20.00 Країна Боксерiв.

20.10 Суботній вечір.Творчий вечір
Наталії Шелепницької
22.20 Х.ф. «Витівки у старовинному дусі»
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21.00 Знак оклику з А. Шевченко.
22.00,02.00 Зелена лампа.
23.00 Х/ф “Серпнева рапсодiя”. (2
категорiя).

Òîíiñ

06.00 Х/ф “Жорстокий романс”.
07.35,20.10 “Кумири”.
07.50,20.00,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Кашпiровський проти Чумака.
10.00 “Будь у курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.15 Х/ф “Гори, гори, моя зiрко”.
13.40 За сiм морiв.
14.45,00.10 Д/с “Джиммi i кит”.
15.50 “Мелодiя двох сердець”, ч. 2.
17.30 Д/с “Сувора планета”.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новiцькою”.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
19.00 Великi династiї: Голiцини.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.10 Стiв Джобс: хiппi мiльйонера.
22.10 Х/ф “Гра уяви”. (2 категорiя)

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

05.00,09.00,11.00 Новини.
07.05 “Армiйський магазин”.
07.40 “Смiшарики. ПIН-код”.
07.55 “Здоров`я”.
09.10 “Непутящi нотатки”.
09.35 “Поки всi вдома”.
10.25 “Фазенда”.
11.15 “Романови”.
12.40 Т/с “Вiкторiя”.
16.45 “Льодовиковий перiод”.
20.00 Недiльний “Час”.
21.00 “КВН-2013”. Кубок мера Москви.
23.20 Х/ф “Роман “аllа Russа”.

ÍÒÂ-Ñâiò

06.00,08.00,11.00 Сьогоднi.
06.20 Казки Баженова.
06.50 Їхнi вдачi.
07.25 “Перша передача”.
08.20 Їмо вдома!
08.55 “Диво технiки”.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.25 “Золотий пил”.
11.25 Т/с “Глухар. Повернення”. “Запис”,
“Нафта”, “Бруднi грошi”.
14.20 “Своя гра”.
15.10 “Вороги народу”. Авторський проект
Олександра Зiненко.
16.00 “Очна ставка”.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” з
К. Поздняковим.
17.50 Х/ф “Гончаки 5”. Фiльм 1. “Пастка”.
21.25 Т/с “Знаки долi 3”. “Старi друзi”,
“Зрозумiти. Убити”.
23.15 “Грузiя: Iсторiя одного розчарування”.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.35 Журнал Лiги Чемпiонiв УЄФА 20132014.
08.00 “Маски-шоу”.

17

10.00 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
13.00 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
16.00 Х/ф “Червона спека”.
18.10 Х/ф “Три днi на втечу”. (2 категорiя).
21.30 “Профутбол”.
23.00 Х/ф “Урок виживання”. (3 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.35,11.40 Драма “Випадковий вальс”.
(12+).
07.30,13.30 Драма “Зiрка привабливого
щастя”. (12+).
10.15,16.15 Х/ф “Без особливого ризику”. (12+).
17.40,23.30 Мелодрама “Проста iсторiя”.
(12+).
19.30,01.30 Кiноповiсть “На семи вiтрах”.
(12+).
21.30,03.30 Комедiя “Я Вас кохав...” (6+).

ªâðîñïîðò

06.00,09.30,01.30 Автоспорт. ЧC в класi Туринг. Макао. Заїзд 2.
10.30 Скi-пас. Журнал.
10.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi
(Фiнляндiя). Слалом. Чоловiки. 1
спуск.
12.15 Санний спорт. Кубок свiту. Лiллехамер
(Норвегiя). Чоловiки. 1 спуск.
13.00 Санний спорт. Кубок свiту. Лiллехамер
(Норвегiя). Чоловiки. 2 спуск.
14.00,00.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi
(Фiнляндiя). Слалом. Чоловiки. 2
спуск.
15.00 Снукер. Європейський тур. Бельгiя.
1/4 фiналу.
16.00 Футбол. Огляд квалiфiкацiйний матчiв
до чемпiонату свiту 2014.
17.00 Снукер. Європейський тур. Бельгiя.
1/2 фiналу.
19.00 Фiгурне катання. Гран-прi Францiї.
Огляд.
21.00 Снукер. Європейський тур. Бельгiя.
Фiнал.
23.00,02.15 Мотоспортивний вiкенд.
23.15 Бокс.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Фрайбург” “Штутгарт”.
09.10 Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” “Вальядолiд”.
11.05 Чемпiонат Iталiї. “К`єво” - “Мiлан”.
13.10 “Англiйський акцент”.
14.10 Чемпiонат Iспанiї. “Вiльярреал” “Атлетiко”.
16.05 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” “Сампдорiя”.
18.10 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед” “Арсенал”.
20.00 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” “Наполi”.
21.50 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” “Ньюкасл”.
23.40 Чемпiонат Iспанiї. “Бетiс” - “Барселона”.

Вівторок , 12 листопада

Четвер, 14 листопада

Субота, 16 листопада

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 “Випробуй на собі”
13.30 “Кобзар єднає Україну”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Європейський дім”
14.30 “Моє село-моя держава”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 Д/Ф “Українські забавлянки”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Сучасник”
17.30 “Золота провінція”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.45 Д/Ф “Іконостас любові”
23.00 “Відкрита студія”
23.30 “Композитор Микола Леонтович”

ТТБ
Понеділок, 11 листопада Середа, 13 листопада

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Як це було”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”
12.15 “Уряд на зв’язку з громадянами”
12.45 “Просто неба”
13.30 “Надія є”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Цвіт Галичини”
14.45 “Обери життя”
15.00 “Моя професія”
15.10 “Барви душі”
15.30 “Інновації”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 Д/Ф “Сергій Параджанов”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Від класики до джазу”
17.30 “Почерк долі”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Мікс”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.45 Д/Ф “Перший роман Михайла Булгакова”
23.00 “Від класики до джазу”
23.30 “Легенди Запоріжжя”

7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Захисник Вітчизнирятувальник”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави ”
12.30 “Музичний калейдоскоп ”
13.00 “Сад.Город.Квітник ”
13.30 “Козацька звитяга”
13.45 “Новини України”
14.00 “Незбагненність філософії життя”
14.20 “Театральні зустрічі”. (“Сватання на Гончарівці”)
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 “Фільм-дітям”
18.30 “Мандри”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Живі історії”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 Д/Ф “Тригірська обитель”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Народні перлинки з бабусиної скриньки”
22.30 “Композитор Богдан
Янівський”.ч.2
23.00 “Кіно, кіно”
23.25 Концерт С.Копилової.ч.2

7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Казки Миколаївського зоопарку”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
13.30 “Словами малечі про цікаві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.15 “Кулінарія від Андрія”
14.30 “Пілігрим”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Спадщина”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Юні експерти”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Випробуй на собі”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Жива традиція”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Кобзар єднає Україну”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Моє село-моя держава”
21.30 “Урок… для батьків”
23.00 “Європейський дім”
23.30 “Відкрита студія”

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Почерк долі”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Мікс”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Легенди Запоріжжя”
12.30 “Час реформ”
13.30 “Загублені у часі”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Міське кільце”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Мандри кота Фініка”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Незбагненність філософії життя”
17.35 “Cад.Город.Квітник”
18.00 “У пошуках легенд”
18.30 “Назбиране”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Композитор Богдан
Янівський”.ч.1
20.30 “Майстер скляних таємниць”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Захисник Вітчизнирятувальник”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.45 Д/Ф “Єлецький монастир”
23.00 Концерт С.Копилової.ч.1
23.35 “Творчий портрет”

7.00 “Панорама подій”
7.30 “Подорожні замальовки”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Країна талантів”
10.45 “Словами малечі про цікаві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Живі історії”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Народні перлинки з бабусиної скриньки”
14.30 “Там, де ти живеш”
15.00 “Поклик таланту ”
16.00 “Мамина школа ”
16.30 “Композитор Богдан
Янівський”.ч.3
17.00 “Обереги”
17.25 “Чернігівщина в житті славетних”
18.00 “Пройди світ”
18.30 “Сад.Город.Квітник”
19.00 “Театральні зустрічі”. (“Сватання на Гончарівці”)
20.40 “Музична хвиля ТТБ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Мить, надана у кредит”
23.00 Концерт С.Копилової.ч.3
23.40 “Антарктида”

Неділя, 17 листопада

08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ
м.Тернополя
12.00 М.ф.«Дикі лебеді»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька»
14.30 «Екологічно чисте життя»
15.00 «180 градусів»
16.00 «Формула здоров’я»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Індекс небезпеки»
17.40 «Рекламна кухня»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
21.00 «Гал-кліп»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф.«Великий білий тягар»

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Сучасник”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Золота провінція”
12.30 “Час реформ”
13.30 “Студмістечко”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Бахчисарай.Ханський палац”
17.15 “Обери життя”
17.30 “Після школи”
17.45 “Моя професія”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
19.45 “Просто неба”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Моє місто”
20.25 “Барви душі”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Як це було”
21.30 “Енергоманія”
22.45 Д/Ф “Фантазії за Пінзелем”
23.00 “Цвіт Галичини”
23.40 “Подаруй надію”

П’ятниця, 15 листопада

Неділя, 17 листопада
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Щ
е з дитинства всі ми пам’ятаємо аромат маминих чи бабусиних
булочок. Сьогодні ж ми частіше купуємо всіляку здобу в магазинах,
хоча вона не замінить домашньої випічки. «Наш ДЕНЬ» зібрав для
господиньок найкращі рецепти булочок, які смакуватимуть з чаєм або кавою
усій родині. А в наступних випусках «Смачної сторінки» ми розкажемо, як
приготувати ватрушки, круасани та пиріжки.

Булка горіхова

Потрібно: борошно - 1,5 кг,
вершкове масло - 100 г, молоко 0,5 л, цукор - 200 г, яйця - 3 шт., кагор - 125 г, какао - 30 г, ядра волоських горіхів - 300 г, сіль - 6 г,
дріжджі - 100 г.
Приготування: тісто готувати безопарним способом. У підігрітому молоці розвести дріжджі
і розтерти їх до зникнення грудочок. Влити, збиваючи, кагор, додати розтерті з цукром яйця, сіль,
какао, ледь розтоплене масло, борошно та дрібно посічені ядра горіхів. Масу добре вимісити. Накрити тісто серветкою і поставити у тепле місце для бродіння.
Коли воно збільшиться в об’ємі
вдвічі, знову вимісити і дати гарненько вирухатися.
З готового тіста сформувати
одну велику булку, покласти на
змащене деко і знову поставити
у тепле місце, аби добре підійшла.
Перед тим як поставити у духовку - змастити збитим яйцем. Випікати при температурі 200-220
°С. У готової булки колір скоринки коричневий, маса легка. При
бажанні зверху булку покрити
глазурю з паперового кондитерського мішечка, оздоблюючи різними орнаментами.

З сиром - святкові

Потрібно: молоко - 250 мл,
яйця - 2 шт. в тісто та 1 в начинку,
цукор - 100 г в тісто і 100 г у начинку, масло (або маргарин) - 100
г, борошно (приблизно) - 600-700
г, дріжджі - 30 г, сир - 500 г, родзинки - 100-150 г, ванільний цукор - 1 пакетик в тісто та 1 в сир,
цедра лимона (в тісто), щіпка
солі.
Приготування: залити родзинки окропом. Підготувати
опару. Для цього підігріти молоко, додати дріжджі, цукор і склянку борошна, щоб опара не була
густа. Розмішати і поставити в тепле місце підходити.
Для здоби: розтопити масло, трохи остудити, додати збиті

з цукром яйця, ванілін, сіль. Перемішати. Коли опара підійде, додати здобу та решту борошна і вимішати досить круте тісто. Поставити в тепле місце, щоб рухалося.
Для начинки: в сир додати
яйце, ванільний і звичайний цукор, розпарені родзинки. Перемішати. Якщо сир рідкуватий, додати борошна або манки.
Коли тісто підійшло, зробити з нього приблизно 24 однакові кульки та залишити їх трохи підійти. Кожну кульку розкачати,
зробити 3 розрізи так, щоб частини були різної величини. Всередину покласти начинку. Найменшу з трьох частин тіста обгорнути навколо сиру і скріпити. Те ж
саме зробити з більшою частиною. Останньою обгорнути найбільшу частину тіста (виходить
як трояндочка). Місце скріплення повинно бути біля основи булочок, інакше вони падатимуть.
З’єднати якомога міцніше.
Дати булочкам добре підійти.
В жовток додати трохи молока.
Розмішати і змастити булочки.
Випікати при температурі 180° С.

Кокосові з шоколадними краплями

Потрібно: для тіста - борошно - 500 г, масло вершкове - 80 г,
яйця -2 шт., молоко - 200 г, дріжджі свіжі - 20 г, кокосова стружка - 50 г, шоколадні краплі - 60 г,
цукор - 70 г, щіпка солі, цукор ванільний. Для шоколадних смужок
- какао - 5 г, борошно - 20 г, вода 35 г. Для глазурування - цукор - 70
г, вода - 70 г.
Приготування:
підігріти
трішки молока, додати цукор і
дріжджі, залишити до появи пінної шапочки. Додати решту підігрітого молока, яйця, сіль, розтоплене вершкове масло. Досипати борошно і кокосову стружку, ванільний цукор. Добре вимісити впродовж 10 хв. м’яке тісто.
Накрити рушником і поставити в
тепле місце. Тісто має двічі підійти. Після першого підходу, коли
воно збільшиться удвічі, обм’яти
тісто і додати шоколадні краплі.
Дати підійти ще раз.
Для шоколадних смужок змішати в мисці борошно, воду і какао. Суміш перекласти в кондитерський мішечок.
Сформувати круглі булочки

і викласти їх на деко. Залишити
підходити на 20-25 хв.
За допомогою кондитерського мішечка нанести на булочки
тонкі шоколадні смужки по діагоналі. Випікати при температурі 210 °С.
Приготувати сироп для глазурування. Змішати цукор і воду, довести до кипіння і варити близько 5 хв. Готові булочки змастити
теплим сиропом, дати охолонути.

«Сердечні»

ванільний цукор і олію, все добре розтерти, додати цю суміш в
молоко з дріжджами, перемішати. Підсипаючи просіяне борошно, замісити тісто, накрити і дати
підійти 1 год. Зварити заварний
крем, як вказано на упаковці,
остудити, додати 2 ст. л. вершкового масла, перемішати.
Тісто перекласти на стіл, розкатати в прямокутний пласт, нанести рівномірно крем, відступаючи від країв, згорнути рулет і
порізати на шматочки. Викласти
на деко, застелене промасленим
пергаментом, зрізами вгору. Дати
постояти 10 хв., змастити яйцем.
Випікати при температурі 180200°С до золотистого кольору.

З корицею

Потрібно: борошно пшеничне - 700 г, дріжджі - 50 г, цукор - 0,5
скл., молоко - 2 скл., яйця - 3 шт.,
сметана - 1 ст. л., маргарин - 125 г.
Для начинки: варення трояндове - 2/3 склянки, білок яєчний - 2 шт., горіхи грецькі (потерті) - 0,5 скл., сухарі мелені - 3 ст. л.
Для змащування - жовток.
Приготування: дріжджі змішати з 1 ч. л. цукру і сметаною,
зачекати, щоб трошки підійшли,
додати яйця, молоко, цукор, борошно і замісити тісто. Наприкінці додати розтоплений та охолоджений маргарин. Добре вимісити і поставити в тепле місце підходити на 1,5-2 год.
Трояндове варення змішати з тертими горіхами, сухарями
і збитими білками. Тісто викласти на робочу поверхню, обмісити, розділити на 30 частин. З кожної сформувати кульку, яку потім
розкачати в пласт товщиною 0,5
см і змастити начинкою. Згорнути в трубочку швом донизу і зверху гострим ножем зробити надріз. Кінці трубочки з’єднати, а середину розвернути, формуючи
сердечко. Викласти на деко, застелене пергаментом, дати підійти, змастити жовтком і випікати в розігрітій до 180°С духовці
до зарум’янення.

Із заварним кремом

Потрібно: 200 мл. теплого молока, 40 г маргарину, 3 ст. л. цукру,
2 ст. л. олії, 1/4 ч. л. солі, 1 пакетик
ванільного цукру, 1 яйце, 1 ч. л. сухих дріжджів, 2-2.5 скл. борошна,
1 пакетик заварного крему.
Приготування: у молоці розчинити дріжджі, додати 1 ч. л. цукру і 1 ст. л. борошна, розмішати,
відставити убік. Маргарин розтопити, додати яйце, сіль, цукор,

Потрібно: 200 мл. теплого молока, 2 яйця, 35 г вершкового масла, 3 ст. л. цукру, 1 пакетик ванільного цукру, 0.5 ч. л. солі, 1 ч. л. з
верхом сухих дріжджів, 2-3 скл.
борошна. Додатково - кориця, цукор, 30 г розм’якшеного вершкового масла.
Приготування: у теплому
молоці розчинити дріжджі і 1 ч.
л. цукру, додати 2 ст. л. борошна, розмішати і поки відставити
убік. Вершкове масло розтопити. У мисці збити яйця, трохи відкласти в інший посуд для змазування булочок, в решту яєць додати цукор, ванільний цукор, сіль
і розтоплене масло, все добре перемішати, перелити цю суміш в
опару, додати просіяне борошно порціями. Перемішувати ложкою чи виделкою. Коли тісто буде
вже густе, вимішати добре руками до гладкості. Перекласти тісто в миску, змащену олією, накрити і залишити в теплі на 1 год. Потім тісто перекласти на стіл і розкатати в прямокутний лист, змастити вершковим маслом, посипати цукром і корицею за смаком.
Згорнути в рулет швом донизу,
порізати трохи навскоси. Потім
впоперек кожної булочки натиснути ребром долоні.
Перекласти булочки на деко,
застелене пергаментом, який
змастити вершковим маслом. Накрити плівкою і залишити в теплому місці на 20-30 хв.
Духовку нагріти на 200 °С, булочки змастити яйцем, посипати
цукром і корицею через ситечко.
Випечені булочки перекласти на
решітку, остудити.

З варенням
і хрумкою посипкою

Потрібно: молоко - 200 мл,
маргарин - 50 г, яйця - 2 шт., олія

- 3 ст. л., цукор - 3 ст. л., борошно
- 550 г, сіль - 0,5 ч. л., ваніль - за
смаком, варення - 10 ч. л., дріжджі
сухі - 1 ч. л. Для посипання: цукор
- 1 ст. л., масло вершкове -1 ст. л.,
борошно - 3 ст. л.
Приготування: у теплому молоці розвести дріжджі, 1 ч. л. цукру і 3 ст. л. борошна. Залишити
опару у теплому місці на 10 хв. У
цей час розтопити маргарин, додати туди олію, цукор, сіль, ваніль
і 1 яйце. Добре розтерти. Додати
суміш до опари. Поступово додати також 500 г просіяного борошна і замісити тісто. Викласти його
у миску, змащену олією, поставити приблизно на 1,5 год. в тепле
місце, шоб підійшло удвічі, а то
й більше. Після цього тісто перемнути і поділити на 10 шматочків. У середину кожного покласти
ложку густого варення, добре заліпити. Сформувати кульку і покласти швом донизу на змащене
деко. Дати булочкам ще тут «вирости» у 1,5-2 рази. Тим часом
масло, цукор і борошно перетерти на дрібну крихту. Яйце збити виделкою. Коли булочки підійдуть, змастити їх яйцем і посипати крихтами.

З яблуками

Потрібно: дріжджі - 50 г або 1
ст. л. сухих, сироватка -1 скл., цукор - 4 ст. л. + в кожну булочку по
1 ч.л., маргарин - 50 г, яйця -2 шт.,
борошно - 4 -5 скл., яблука - 4 шт.
Приготування: половину теплої сироватки розвести з 1 ст. л.
цукру та дріжджами. Дати підійти. Маргарин розім’яти, змішати з яйцями, борошном, рештою
сироватки та цукру. Замісити тісто і залишити його на 40 хв., щоб
підійшло. За цей час підготувати
начинку - почистити яблука від
шкірки та серцевинки, потерти
на крупній тертці. Розкотити тісто та вирізати трикутнички. На
кожен покласти трохи яблук, насипати 1 ч. л. цукру, скрутити в
довгу трубочку. Обернути трубочку навколо своєї осі так, щоб
утворився рулетик. Коли булочки
підійдуть, змастити зверху кожну яйцем та викласти на змащене маслом деко. Випікати протягом 15-20 хв. в розігрітій духовці
при 180-200 °С.
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Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.
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У Парагваї одружилися 103-річний
чоловік і 99-річна жінка

Парагваї літня пара
одружилася, проживши
разом 80 років. Сидячи в
інвалідному кріслі, 103-річний
Хосе Мануель Ріел пообіцяв
вічно любити свою 99-річну
наречену Мартіну Лопес, яка
з нагоди урочистості одягла
довгу білу сукню.
Весілля відбулося у будинку пари,
де встановили вівтар. Під час церемонії священик сказав, що Ріель і Лопес - найстаріші наречені, яких він
коли-небудь знав.

Редактор - Зіна КУШНІРУК.

На церемонії літньої пари були
присутні восьмеро дітей, 50 онуків,
35 правнуків і 20 праправнуків.

Адреса редакції: м.Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, офіс 409;

тел./факс (0352) 40-77-60;
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Українські анекдоти
Прохання до стоматологів: робіть зуби працівникам «Укравтодору» так само, як вони роблять
нам дороги!
***
У мене класичний жіночий гардероб:
1. Надіти нічого.
2. Вішати нікуди.
3. Викинути шкода.
4. Спеціальна поличка «раптом схудну».
***
Шотландія. Дружина:
- До крамниці треба піти, а я спідницю випрала.
Чоловік:
- Одягни мою.
***
Кажуть, у Києві з’явились чесні даішники вони принципово не беруть зарплату.
***
Одесит поїхав у Париж. Телефонує дружині й
запитує:
- Фрося, шо - Беню обікрали?
- Ні!
- А шо ж його Джоконда, шо в нього на кухні висіла, у Луврі робить?
***
Чіпси - це вміння продати одну картоплину за
ціною кілограма.
***
- Привіт! Як справи?
- Навіщо запитуєш? В одній же країні живемо.
***
- Алло, це страхова компанія? Можу я застрахувати переднє ліве колесо?
- А три інші?
- А інші три у мене вже вкрали!
***
Директор запитує у секретарки?
- Ви відправили факс?
- Так, вчора, з провідником, у десятому вагоні.
***
- Де ваш чоловік?
- Удома, зі своїм чотириногим другом.
- Я не знала, що ви маєте собачку.
- Це - не собачка, а диван.
***
У приватному детективному агентстві:
- Я хочу, щоб ви стежили за моїм чоловіком і цією панею протягом дня і ночі й нарешті
з’ясували, що вона в ньому знайшла.
***
Блондинка прокидається й підходить до вікна.
Чоловік запитує:
- Яка сьогодні погода?
- Як я можу побачити? Там дощ, наче стіна. Нічого не розгледіти.
***
Чоловік за вечерею хвалить дружину:
- Який смачний салат, кохана. Сама купила?
***
Український крутелик хвалиться другові:
- Купив конструктор «LEGO». Там написано від
3-х до 5-ти років. А я його за півроку склав.
***
Даішник зупиняє авто і запитує водія:
- Ви знак «40» бачили?
- Бачив!
- То чому їхали на 100 баксів швидше?

Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна
Антонівна, р/р №26006010939623,
в ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО 300023, код 2265003402
Друк: ПП Бенев’ят Р. М., м.Чернівці, вул. Лесина, 31
тел./факс (0372) 54-45-46
Тираж 12077

Думки авторів можуть не
збігатися з позицією редакції.
Редакція залишає за собою право
редагувати та скорочувати
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Собака – не тільки
друг людини. У деяких
ситуаціях чотирилапий
улюбленець може бути
і її рятівником, точніше,
рятувальником. У
Тернополі є унікальний
пес – лабрадор-ретрівер
на прізвисько Бім. Він
єдиний у нашому регіоні,
від Києва і до західних
кордонів України, має
міжнародний сертифікат
рятувально-пошукового
собаки. Бім може знайти
потерпілого у руїнах на
чотириметровій глибині
і відчути людину, яка від
нього на висоті до двох
метрів!

Свій професіоналізм лабрадор підтвердив на чемпіонаті світу серед собакрятувальників, який місяць тому провели у Голландії. Тоді в руїнах приміщення
заховали трьох людей. Бім знайшов їх за
14 хвилин і став вісімнадцятим серед 159
собак з півсотні країн світу – Іспанії, Аргентини, Австралії, Японії, Кореї, Німеччини, Чехії... Разом зі своїми товаришами Бім виборов для України почесне третє місце.
Тернопільський лабрадор був наймолодшим на турнірі. Йому – лише 2,5 роки.
За людськими мірками він ще підліток:
жвавий і допитливий.
Незважаючи на юний вік, Бім готовий
рятувати людей. Коли трапляється лихо,
такі собаки знаходять потерпілих у, здавалося б, неймовірних ситуаціях і умовах.
Уперше з цією метою їх використовували
під час Першої світової війни, для пошуку тих, хто вижив на полі бою. Після трагедії у Нью-Йорку, коли впали два хмарочоси торгового центру, німецькій вівчарці Догні, яка невтомно знаходила людей у
завалах, поставили пам’ятник.
На жаль, кінологічної рятувальної
служби в області немає. Тернопільщина
досі не вважалася небезпечною зоною.
Ми не потерпаємо від землетрусів, але
різноманітні надзвичайні ситуації доводять: потреба у чотирилапих помічниках
може виникнути раптово. Техногенні завали вже були у Теребовлянському, Зборівському районах... Тож недавно при обласному управлінні ДСНС, за підтримки
його керівництва, створили позаштатну пошуково-рятувальну групу, куди входить і Бім.
– Ми старалися зібрати людей, які є фа-
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Овен

Собакарятувальник
Лабрадор Бім здатен
відшукати потерпілого в
найекстремальніших умовах

Лабрадори – сімейні та
неконфліктні, і, зауважує Руслан Зіновійович,
Бім дивується, чому інші
собаки на вулиці іноді
ставляться до нього
з агресією
натами своєї справи, – розповідає господар
Біма – заступник начальника оперативнокоординаційного центру управління, майор служби цивільного захисту Руслан Небесний (на фото), який очолив новостворене формування. – До групи також входять піротехнік, спелеолог, медик та інші
фахівці рятувальної справи.
Сьогодні спеціальна апаратура дозволяє знайти людину під завалом за биттям серця, та при цьому має бути абсолютна тиша, що майже нереально. Собака
ж працює за будь-яких умов. Її, переконані кінологи, не замінить жоден механізм,
адже для чотирилапого помічника рятувальника навіть шум відбійних молотків
– не перешкода. Його ніс розрізняє тисячі
запахів. Якщо ми, наприклад, чуємо запах
борщу, то собака окремо – капусти, води,
м’яса… І цей нюх допомагає відшукати
потерпілого в найкоротші терміни.
Руслан Зіновійович із Бімом навчаються у кінологічному центрі ДСНС, який
розташований у містечку Ромни Сумської
області. Саме там лабрадора помітив
віце-президент Міжнародної організації
собак-рятувальників (IRO) Детлеф Кюн,
коли проводив відбір на чемпіонат світу

в Голландії. Наступного року Бім та інші
чотирилапі, що входять у збірну України,
здаватимуть спеціальні міжнародні тести. Якщо складуть успішно, то зможуть
брати участь у рятувальних операціях по
всьому світу.
– Бім почав тренуватися, коли йому
минуло трохи більше місяця, – розповідає
Руслан Небесний. – Його батьки – елітні
собаки, брали участь у виставках. Тож він у
своєму роду став першим рятувальником.
Командам Біма навчали німецькою
мовою – вони короткі й «тверді», а коли
йде рахунок на секунди, швидкість може
врятувати життя. Невдовзі лабрадор знову поїде у Ромни. Крім пошуку людей у завалах, тепер він навчатиметься знаходити потерпілих ще й на відкритій території, у лісі.
– А недавно Бім виявився кращим у національному чемпіонаті, – зауважує його
наставник. – Цього року ввели додаткову
вправу – нічний пошук, коли руїни будівлі
освічені лише знадвору. У темряві Бім віднайшов потерпілого швидше, ніж інші собаки, – лише за чотири хвилини!
До нових обов’язків звикають і тернопільські рятувальники. Як у більшості європейських країн, тепер вони надаватимуть потерпілим домедичну допомогу.
Адже в небезпечну зону не мають права
впускати лікарів, волонтерів, щоб не ризикувати їхнім життям.
Польські фахівці, з якими співпрацює
обласне управління, вже підготували понад вісімдесят тернопільських «надзвичайників». Руслан Небесний один з перших отримав сертифікат міжнародного
зразка із медичного рятівництва й тепер
навчає інших.
Поки наставник розповідає про рятувальну службу, Бім слухняно вкладається
на траву і чекає його команд, які вловлює
з перших звуків. Він відчуває емоції інших й чудово ладнає з людьми. Лабрадори – сімейні та неконфліктні, і, зауважує
Руслан Зіновійович, Бім дивується, чому
інші собаки на вулиці іноді ставляться до
нього з агресією.
– У мене двоє дітей, двоє внуків, а він –
ще один член сім’ї, – усміхається чоловік.
Чи здатна Україна оцінити потрібність таких звичайних-незвичайних собак і поставити їх службу на справді міжнародний рівень? Бо чого не буває в житті... Можливо, колись і вас знайде собака
– щоб урятувати.
Антоніна БРИК.

Можливо, вашi близькi ображаються обґрунтовано. Чи не забули ви
про свої обiцянки? У будь-якому випадку, вам треба зустрiтися з рiдними.
Придiлiть їм бiльше уваги, це надихне
i надасть сил для iнших справ.

Телець

Шлях до мети тернистий, будьте
готовi мобiлiзувати сили, подiї потребуватимуть активних дiй. Зате вас чекає фінансова винагорода. Також зараз ви можете зробити щось важливе
для близької людини.

Близнюки

Вам вистачить сил для буденних проблем, але стороння допомога не буде зайвою. Така спiвпраця має
й iншi плюси — ви може побачити
альтернативнi вирiшення завдань.

Рак

Ви матимете пiдтримку, на яку
навiть не розраховували. Удача супроводжуватиме вас у дiлових питаннях,
не вiдмовляйтеся брати в них активну участь. У вихiднi вам захочеться чогось екстремального.

Лев

Вам треба буде повернутися до
вирiшення давнiх i неприємних питань. І тут краще не вiдкладати. Незабаром ваш авторитет суттєво виросте, а близькі потребуватимуть ваших
порад.

Діва

Якщо вас незаслужено критикували, справедливiсть все–таки переможе. Ви опинитеся у вирі подiй,
вiрогiдно, доведеться зробити непростий вибiр. Головне, будьте чеснi перед самим собою.

Терези

Вашi заслуги оцiнять, але зараз
краще побути в тiнi, буде корисним,
якщо ви помiчатимете й чужi досягнення. Це допоможе пiдтримувати
хорошi стосунки з колегами. У вихiднi
доведеться займатися домашнiми
клопотами.

Скорпіон

На цьому тижнi вам доведеться
поступитися особистими iнтересами
заради громадських. І це не жертва,
а рацiональний вибiр, бо зараз краще
працювати в командi.

Стрілець

Перша половина тижня сприятлива для завершення справ. Вам захочеться побути на самотi, заховатися вiд усiх у своєму внутрiшньому
свiтi. Не хвилюйтеся, родичi та друзi
зрозумiють вас.

Козеріг

Не варто починати нiчого нового, а в цiлому тиждень пройде на
мажорнiй нотi. Ви проявите найкращi
свої якостi й пишатиметеся своїми досягненнями. У вихiднi вас запросять
на дружню вечiрку.

Водолій

Не намагайтеся зробити все одразу, також не варто стукати в зачиненi
дверi. Вiрогiдно, ви знайдете iнше
вирiшення питання, варто тiльки
озирнутися навколо. Будьте уважнi з
фiнансовими документами.

Риби

Попереду веселий тиждень, подiї
мiнятимуться дуже швидко, а новини
вiд друзiв приємно здивують вас. На
роботi не бiйтеся навантажень, вашi
заслуги оцiнять.

