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

Передплатити 
«Наш ДЕНЬ» можна 

у будь-якому 
поштовому відділенні 

або у листоноші.

«Наш ДЕНЬ»
Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

Погода 
в Тернополі 
й області

20 листопада - хмарно, міс-
цями дощ, температура пові-
тря вночі 5-6, вдень 8-9 граду-
сів тепла. Схід сонця - 7.35, за-
хід - 16.30.   

21 листопада - хмарно з 
проясненням, вранці місцями 
дощ, температура повітря вночі 
6-7, вдень 9-10 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.37, захід - 16.29.

22 листопада - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 7-9, 
вдень 10-11 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.38, захід - 16.29.

23 листопада - хмарно з 
проясненням, вночі можливий 
сильний дощ, температура по-
вітря вночі 8-9, вдень 11-12 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 7.40, за-
хід - 16.28.

24 листопада - хмарно, міс-
цями дощ, температура пові-
тря вночі 6-7, вдень 8-9 граду-
сів тепла. Схід сонця - 7.41, за-
хід - 16.27.

25 листопада - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 6-8, 
вдень 6-7 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.43, захід - 16.26.

26 листопада - хмарно, міс-
цями дощ, температура пові-
тря вночі 4-5, вдень 5-6 граду-
сів тепла. Схід сонця - 7.44, за-
хід - 16.25.

21 листопада - Архістра-
тига Михаїла. Цей день вважа-
ється рубіжною датою - «зима 
встає на ноги». Якщо цього дня 
з’являвся іній - слід чекати ве-
ликого снігу; починався день 

туманом - на відлигу; ясна по-
года - до майбутньої морозної 
зими. 24 листопада - Феодо-
ра Студита. Якщо цей день те-
плий, то й зима буде теплою, і 
навпаки. 26 листопада - Івана 
Златоустого. З цього дня зем-
ля впадає у сон до весни. 

Народний синоптик

12 стор.
Життєві історії - 
у «Сімейному гніздечку»10-11 стор.

Детальніше - 4 стор.

8 стор.

а «регіони» - подуріли…
Село  від  злиднів  почорніло, 

Кожні 17 хвилин - ДТП
В Україні майже кожні 17 хвилин трапляється дорожньо-

транспортна пригода,  під час якої страждають люди, повідомив за-
ступник начальника Департаменту ДАІ МВСУ Володимир Резніков. 
За його словами, за рік зафіксовано 156 тисяч випадків ДТП. Зокре-
ма, з потерпілими - 25 тисяч, 3756 осіб загинули, майже 31 тисяча 
отримали пошкодження. «Україна посідає одне з лідируючих сум-
них позицій за тяжкістю наслідків у ДТП. Якщо порівняти з євро-
пейськими країнами, наприклад, з Ісландією, де на 100 тисяч осіб 
гине двоє людей, то в Україні - 15 осіб. Це - у сім разів більше», - роз-
повів чиновник. 

На Тернопіллі з початку року через необережність на дорозі 
загинуло 50 людей і 330 травмовано. 

Детальніше - 6 стор.

На Богослужіння 

скликатимуть 
13 дзвонів Детальніше - 3 стор.

жителів Колодно

Вітер несе молитви 
на рідну землю. 

«Перемогти потрiбно 

не суперника, 

а свiй 
внутрiшнiй 

страх»

Підскубані  
у  Києві «півні» 
ДУЖЕ  НЕБЕЗПЕЧНІ  
у  Парижі
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Кожному  десятому  українцю  не  вистачає  грошей  на  існування, 
зате  «елітні»  пенсії  «з’їдають» 
до  20  мільярдів  із  держбюджету

Наші парламентарі, примі-
ром, навіть уникають стояти у 
чергах на літаки разом зі свої-
ми виборцями - користуються 
окремим терміналом підвище-
ного комфорту. За кошти плат-
ників податків. І коли в держа-
ві проблеми з виплатами зарп-
лат, соціальних допомог, коли, 
фактично, банкротує Пенсій-
ний фонд, депутати виділи-
ли додаткових п’ять мільйо-
нів гривень на свої подорожі до 
кінця цього року. Ще 475 тисяч 
доплюсували на перебування 
у залі офіційних делегацій. Як 
повідомляє «Українська прав-
да», річний ліміт «слуги наро-
ду» вже витратили. Тому й ви-
никла необхідність у додатко-
вих мільйонах на авіаподорожі. 
Нардепи це не вважають марно-
тратством і зайвою розкішшю.  

А тим часом, голова Неза-
лежної федерації профспілок 
України Мирослав Якібчук за-
значив: реальна цифра забор-
гованості із зарплат у два-три 
рази перевищує офіційні по-
казники. Влада стверджує, що 
українцям боргують 1 мільярд 
25 мільйонів гривень. А на-
справді? Близько трьох мільяр-
дів? Чи більше? 

Наступне. Експерти підраху-
вали: «елітні» пенсії «з’їдають» 

до 20 мільярдів гривень із 
держбюджету. Залежно від рі-
шучості парламенту щодо пе-
регляду пенсійних програм, зо-
крема, «елітних» пенсій, обсяг 
бюджетних дотацій Пенсійному 
фонду на виплату пенсій, над-
бавок та підвищень до пенсій 
можна зменшити на суму від 5 
до 20 мільярдів гривень. Такий 
висновок озвучила завідуюча 
відділом соціальної політики 
Національного інституту стра-
тегічних досліджень Ольга Пі-
щуліна. 

У свою чергу, екс-виконувач 
обов’язків міністра фінансів 
Ігор Уманський висловив дум-
ку, що чи не найбільший фінан-
совий ефект для бюджету могла 
б забезпечити оптимізація сис-
теми суддівських пенсій. Але 
він вважає малоймовірним ска-
сування пільг для співробітни-
ків силових органів - МВС, про-
куратури тощо, «оскільки зараз 
це - безпосередня опора влади». 

Варто нагадати: мінімальна 
пенсія наразі складає 894 грив-
ні. А з першого грудня зросте аж 
на 55 гривень.

В Інституті демографії та со-
ціальних досліджень НАН Укра-
їни підрахували:  зараз близько 
10-12 відсотків населення пере-
буває за межею бідності. Фак-

тично, кожному десятому укра-
їнцю не вистачає грошей на іс-
нування. Ще 12-15 відсотків - не 
дотягують до середніх суспіль-
них стандартів. Тобто, ці люди 
можуть опинитися за межею 
бідності будь-якої миті. І майже 
половина населення держави 
- близько 40-50 відсотків - має, 
так званий, «невизначений со-
ціальний статус». Це означає, 
що ці люди не належать ні до 
бідних, ні до середнього кла-
су. Дуже заможних людей екс-
перти нарахували п’ять відсо-
тків. І лише близько 20 відсо-
тків складає група, яка мала б 
стати основою для формуван-
ня середнього класу. Дослідни-
ки кажуть: такий розподіл соці-
ального стану населення харак-
терний для суспільств, що пере-
живають перехідний період.

Невтішні новини і від Держ-
стату: нас стає все менше і мен-
ше. Так, чисельність населен-
ня України на 1 жовтня склала 
45 мільйонів 455 тисяч 65 осіб. 
А на 1 вересня число українців 
становило 45 мільйонів 461 ти-
сячу 627 людей. Отже, за місяць 
населення країни зменшилося 
на 6 тисяч 562 людини. За про-
гнозом ООН, при збереженні 
динаміки зменшення населен-
ня, до 2030 року українців може 
залишитися близько 39 мільйо-
нів.

При цьому, як зазначає у ви-
данні «Українська правда» док-
тор економічних наук, прези-
дент Центру ринкових реформ 
Володимир Лановий, уряд руй-

нує систему соціальних до-
помог, скорочує гуманітарні 
трансферти, відкладає випла-
ту пенсій та допомог, відмовляє 
людям у компенсаціях в умо-
вах інфляції. Відбуваються див-
ні метаморфози: влада, яка ви-
ражає інтереси суспільства, пе-
рестає існувати. Крім того, вона 
стала на шлях нівечення еконо-
міки, служить збагаченню елі-
ти й доведення до злиднів усі-
єї громади. 

Уряду довго вдавалося дур-
манити суспільство реформа-
ми, які обернулися падінням, 
розладом, безробіттям, бідніс-
тю, деградацією. Адже, з дозво-
лу сказати, національну еліту, 
думка народу ні з приводу псев-
дореформ, ні щодо політичних 
казусів, не цікавить. Збагачен-
ня будь-якою ціною, включаю-
чи руйнування держави й зни-
щення нації - причина урядової 
безпорадності, наголошує екс-
перт. А партнерами влади є олі-
гархи та інші бізнес-структури. 
У результаті, перетворення, 
які здійснює уряд, повертають 
нашу країну до азійських іє-
рархічних кастових імперій, де 
кілька сімей володіють усіма 
суспільними багатствами: фон-
дами, землями, надрами, вироб-
ництвами... А  мільйонам бідних 
співвітчизників, як благодій-
ництво, кидають крихти з пан-
ського столу. 

Хіба не ганебно вигляда-
ють благодійні акції «під патро-
натом» наших високопосадов-
ців, чиновників нижчих рангів? 

Невже вони з власних кишень 
здійснюють цей «патронат»? 
Звісно, за державний кошт. А 
коли, приміром, вручають про-
дуктові пакуночки літнім лю-
дям чи цукерки дітям і про цю 
«суспільно важливу подію» му-
сять розповісти газети, радіо, 
телебачення? Як же щодо тези: 

добро потрібно робити тихо, 
майже непомітно?           

Історично складалося, що 
українці втрачали багато. І це 
стосується не лише матеріаль-
них цінностей. А й культурних, 
духовних, демографічних. На 
жаль, подібна тенденція про-
стежується і за незалежності. 
Водночас, складається вражен-
ня, що вітчизняні багатії упев-
нені: їхній зоряний час трива-
тиме вічно. І жимитуть вічно. І 
державу обдиратимуть вічно. 
Володимир Лановий висловив 
з цього приводу цікаву думку: 
«Олігархи можуть бути остан-
німи з бізнесменів, яких обде-
ре чиновницьке іго… Вони спо-
кійно спостерігали, як чинов-
ники вбивали дрібне підпри-
ємництво і його місце займа-
ли великі компанії. Дивилися 
крізь пальці на рейдерські захо-
плення великих господарських 
об’єктів... Коли ж почнуть по-
збавляти власності самих олі-
гархів, не буде кому сказати і 
слова на їхній захист».

Наразі ж «під патронатом» 
влади і олігархів Україна ніяк 
не може нормально зрухатися 
з місця у бік Європи. Вони ж ро-
зуміють: там інші порядки, за-
кони, демократія, зарплату лю-
дям платять… Якщо ж поверну-
ти голоблі у протилежний бік, 
то «дружня» Москва швидень-
ко обпатрає українських бага-
тіїв, наче молодих півників. Ди-
лема… 

 Ольга ЧОРНА. 

Цинізм вітчизняного політикуму не перестає 
вражати. І риторика також. Щоразу, під час 
зустрічей з народом, політики традиційно 

розповідають про важке життя в Україні, складну 
економічну ситуацію, про необхідність потерпіти й 
тому подібне. А самі?              

У Тернополі напишуть послання тим, хто через 20 
років  відзначатиме соті роковини Голодомору в 
Україні.

Кожен охочий зможе відправити і своє звернення у майбут-
нє, прийшовши сьогодні на Театральний майдан міста. Саме тут 
відбуватиметься акція «Послання пам’яті». На площі розгорнуть 
велике полотно, на якому писатимуть листи до нащадків.

Послання вже писали в Києві, Львові, Черкасах, Луцьку, Івано-
Франківську, Миколаєві, Полтаві, Запоріжжі та Сумах. А тепер 
приєднається і Тернопіль.

Така кампанія розпочалася з вуличної акції, яку провели гро-
мадські активісти. Долучитися до цих заходів можуть жителі 
всіх обласних центрів України. 

Усі полотна передадуть у столицю, де їх символічно 
об’єднають 23 листопада. Банер, що матиме довжину понад 20 
метрів, можна буде побачити під час жалобних заходів біля Ме-
моріалу пам’яті жертв Голодомору в Києві.

Виставку 
про Голодомор 
побачили 
у Брюсселі, 
Женеві, Лондоні... 
Тепер – у Тернополі.

Виставку, приурочену 80-ій 
річниці Голодомору, відкрили 
просто неба на вулиці Сагайдач-
ного. Поблизу пам’ятника Іва-
нові Франку розмістили 37 постерів, основою 
яких є документальні архівні джерела та свід-
чення очевидців, що пережили лихоліття 1932-
1933 років. 

Виставка поділена на тематичні частини. 
Перша - «Україна до Голодомору» - доводить, 
що природного голоду в нашій країні на почат-
ку ХХ століття навіть теоретично бути не могло. 
Друга частина висвітлює фактори виникнення 
Голодомору та його географію. У другій і третій 
йдеться про те, як морили людей, і сприйняття 
цієї української трагедії у світі. 

– На виставці «Страчені голодом: невідомий 
геноцид українців» представлені документи, 
фотографії та спогади очевидців, які пережи-
ли голодомор. Зокрема, деякі документи похо-
дять з архіву СБУ, а також архіву «Пшеничного», 

– розповідає завідувач обласного історико-
меморіального музею політв’язнів Володимир 
Бірчак.

Виставка була вперше презентована у 2007 
році в приміщенні Парламенту Європейського 
Союзу у Брюсселі. За півтора роки її побачили у 
Женеві, Лондоні, Брюсселі, Мінську, Вашингто-
ні та багатьох інших куточках світу. 

У Тернополі експозиція тривала три дні, 
а далі помандрувала до Львова та Івано-
Франківська. Виставка розпочала низку захо-
дів, присвячених 80-ій річниці Голодомору. Цьо-
го тижня в Українському домі «Перемога» від-
будеться урочиста академія, а 23 листопада  всі 
охочі зможуть запалити свічку на Театрально-
му майдані в пам’ять про загиблих від голодної 
смерті. 

Юля ТИМКІВ.

Листи до нащадків...

Вшанували страчених  голодом
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Новозбудований храм на 
честь святого архистратига Бо-
жого Михаїла та інших сил без-
тілесних помітний своєю ве-
личчю і красою здалеку. Веде до 
нього добротна асфальтована 
дорога. Її, як і церкву, збудували 
вихідці із села. Власне, чула тут 
здебільшого одне прізвище - Ва-

силя Степановича Присяжнюка, 
який і став ініціатором спору-
дження святині. 

- Який то добрий і гарний 
чоловік, - перешіптувалися па-
рафіяни. - Усе зробив своїм ко-
штом.

На освячення Свято-
Михайлівського храму до Ко-

лодного прибули архиєреї УПЦ 
Київського патріархату: митро-
полити Черкаський і Чигирин-
ський Іоан, Луцький і Волин-
ський Михаїл, архієпископ Тер-
нопільський, Кременецький і 
Бучацький Нестор, єпископ Тер-
нопільський і Теребовлянський 
Павло, більше сорока священи-
ків.  Зворушували  душу піснес-
піви чоловічого октету «Злато-
слов» з Тернополя. Після освяти 
престолу відбувся хресний хід у 
стару дерев’яну церкву, де з бла-
гословення Патріарха Філарета 
перебував антимінс для нового 
храму - обрус із часточкою мо-
щів святих. 

Владика Нестор подякував 
фундаторам і жертводавцям, го-
ловному меценату Василю При-
сяжнюку за сумлінну працю,  за 
любов до маленької батьківщи-
ни, за душевний поклик звести 
величний храм на славу Бога у 
рідному селі:

- Тож нехай Господь обдаро-
вує вас та ваших рідних усіля-
кими щедротами. А церква ста-
не окрасою села, усього краю, а 
також запорукою спасіння душ 
православних християн.

У селі на Збаражчині  минулої неділі  
освятили новий величний храм

Було холодно надворі, але тепло на серці у всіх, 
хто цього дня прийшов, приїхав взяти участь 
у гарній події. Мов струмочки, звідусіль 

стікалися до Колодно люди. Хто помолитися 
за здоров’я рідних, дорогих серцю людей, хто 
подякувати Всевишньому за Його великі милості. 

З благословіння Патріарха 
Київського і всієї Руси-України 
Філарета владика Нестор вру-
чив Василю Присяжнюку ор-
ден святого рівноапостольно-
го князя Володимира першо-
го ступеня.  А настоятель храму 
отець Олег від вдячних парафі-
ян подарував ікони Христа Спа-
сителя та Богородиці.

Пан Василь щиро подяку-
вав землякам за спільну працю 
та щирі молитви, побажав усім 
здоров’я і Господньої благодаті. 

У короткій розмові з жур-
налістами після Богослужін-
ня просив не афішувати його 
вклад у зведення храму. «Нехай 
права рука не знає, що робить 
ліва. Напишіть краще про лю-
дей, які живуть у селі, трудять-
ся на  землі, вони цього заслуго-
вують». На запитання, що най-
більше вабить його у рідні краї, 
відповів просто і щиро: «Ма-
мина хата... Жаль, тільки мами 

нема».
Самі ж жителі Колодно охо-

че розповідали і про свого зна-
менитого земляка, який, буду-
чи сільською дитиною, вибив-
ся в люди, і про його матір - Ган-
ну Дмитрівну, яка тяжко працю-
вала, але виховала сина добрим 
і чуйним. Тож не дивно, що нині 
він допомагає односельчанам 
від щирого серця.

Завтра, на свій храмовий 
празник архистратига Михаї-
ла, колоднівчани прийдуть уже 
до  нової церкви. На Богослу-
жіння скликатимуть їх 13 дзво-
нів - кожен з них має ім’я того чи 
іншого святого. Вага найбіль-
шого дзвону -  2, 4 тонни, най-
меншого - 290 кілограмів. Ще 
одна цікавинка: на церковному 
подвір’ї знайшлося місце і для 
вуликів з Божою комахою - бжо-
лою. На них художником Анато-
лієм Заморокою змальовані усі 
православні храми Збаражчини 
- як своєрідна історія краю.

А того недільного дня кожен 
поніс у душі відлуння чистого 
світлого свята, подарованого 
небайдужими людьми.

Зіна КУШНІРУК.
Фото Інни ДАНИЛКІВ.

На Богослужіння жителів 
Колодно скликатимуть  

          13 дзвонів
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Якось мій знайомий, за дві щоки 
наминаючи свіженькі канапки, 
знікчев’я взявся вираховувати, 

скільки потрібно 3,2-процентного 
пакетного молока, щоб зробити                  
200 грамів 73-процентного вершкового 
масла.  Вийшло заледве не 250 літрів.

- То чому ж масло коштує у магазині всього 12 
гривень? – щиро здивувався чоловік, який, незва-
жаючи на свої сорок років, ще й дотепер перекона-
ний, що висівки, як і ячмінь та пшеницю, спеціаль-
но сіють, аби пекти з них хліб, від якого не поправ-
ляються.

За інтелектом схожих до мого знайомого людей 
зустрів недавно і на Театральному майдані Тернопо-
ля. Як не парадоксально, зібралися тут вони з пра-
порами Партії регіонів у руках на урочини з нагоди… 
Дня працівників сільського господарства.

Що ж спільного у цих, швидше всього матеріаль-
но простимульованих, акселератів з селянами, які 
справді ростять хліб, виробляють молоко та м’ясо? 
Абсолютно нічого. 

Більше того, ці партійні «висівки», якщо  десь і 
бачили наші зачухані та доведені до краху україн-
ські села, то хіба що через тоноване скло автомобіля.  

«Кожен район був представлений окремим на-
метом, біля якого лунали пісні та віншування, а 
господині вгощали тернополян та гостей свята 
борщем, юшкою, варениками та кашею» - читаємо 
у лояльних до партії влади засобах масової інфор-
мації.

Дифіляда та й годі! Суцільна ідилія «під егідою 
обласної організації Партії регіонів» та «за фінансо-
вого сприяння місцевих аграріїв».  Цікавить тільки, 
чому «покращувачі нашого життя» вирішили про-
демонструвати свою «боєздатність» на Тернопіллі 
саме у день професійного свята хліборобів, а, скажі-
мо, не 1 квітня. Принаймні, тоді це виглядало б сміш-
но, а не, як зараз, страшно.

Страшно навіть не тому, що партійних знамен 
на майдані було у кілька разів більше, ніж держав-
них. Не тому, що чимало з тих, кого звезли в облас-
ний центр варити борщ і ліпити вареники, співати 
пісень та мало не навприсядки супроводжувати «ви-
соких гостей», навряд чи добровільно погодилися 
на цю місію. 

Передусім, тривожить скептицизм та моральна 
ницість регіональних організаторів, які заради де-
шевого електорального авторитету готові навіть 
без мила прошмигнути будь-куди. У цьому випадку 

– поближче до велетенського 4-метрового хлібного 
колоса, який, в оточенні короваїв та пшеничних сно-
пів, встановили у центрі майдану.

Яке ж, хоча б опосередковане, відношення має 
Партія регіонів до цього символу української гос-
тинності? Жодного.

«З кожним роком область збільшує та покращує 
свої показники в аграрному секторі. За три остан-
ній роки на 35 відсотків зросло виробництво валової 
продукції сільського господарства, кілька років по-
спіль Тернопільщина б’є рекорди з виробництва зер-
на. Відроджується галузь садівництва», – привсе-
людно вихвалявся голова обласної державної адмі-
ністрації, а за сумісництвом – очільник обласної ор-
ганізації Партії регіонів.

А, дозвольте запитати, де у цьому заслуга вла-
ди? Хіба чиновники орали поля, сіяли хліб, ростили 
його та збирали врожай? Невже будь-хто із профіль-
них управлінь, чи то пак, департаментів, допоміг се-
лянам матеріально? 

Тільки наради і селекторні, селекторні та нара-
ди, щоб вчасно відрапортувати нагору про рекорди, 
здобутки, успіхи – тоді не знімуть з посади.

Українське село вже давно навчилося виживати 
за власними законами. Ті, хто не повіявся по закор-
донах, спрагло шукають роботу для своїх натрудже-
них рук. Працюють, бо звикли, заробляють, бо му-
сять годувати, одягати, утримувати родини. Зран-
ку до вечора і звечора до ранку не знають спокою, 
коли у полі зріє хліб чи наливаються вагою корені 
та бульби. 

А ще ж треба не лише зібрати, а й реалізувати ви-
рощене, щоб хоча частково погасити банківські кре-
дити.

За центнер збіжжя – мізерія, за мішок картоплі – 
херсонський кавун, за літр молока – еквівалент вар-
тості проїзду у міській маршрутці, за кілограм м’яса 
у живій вазі – «ліпше не питайте, бо дешевше ви-
йшло б не годувати, а купити на базарі польського 
з преміксами».

«Будуються та реконструюються тваринниць-
кі комплекси. Вперше за роки Незалежності в облас-
ті спостерігається приріст поголів’я великої рога-
тої худоби». 

- Та свиней, - так і хотілося доповнити керівни-
ка області, згадавши численні скарги у редакцію на 
аграрних олігархів, які зводять комплекси безпосе-
редньо у населених пунктах, змушуючи людей диха-
ти смородом сотень тисяч своїх свиногривень.

Про паї за надані в оренду наділи люди також го-
ворять неохоче – ніби щось 
перепадає, а як буде завтра, 
не знають: «Ще рік-два і со-
няшником, ріпаком чи куку-
рудзою висмокчуть з землі всі 
соки  та залишать заростати 
бур’янами»…

Уже в обласному академіч-
ному драматичному театрі 
звезені для масовості селяни 
почули: «Президент підкрес-
лив, що сільське господарство 
впевнено перетворюється 
на потужний, інвестиційно-
привабливий сектор економі-
ки».

- Таки прийдуть до нас ки-
тайці, - прошепотіла жіночка 
у  «турецькій» хустині та пере-
хрестилася…

Юрко СНІГУР.

а «регіони» - подуріли…

Село  від  злиднів  почорніло, 
Протягом двох місяців міська влада 

обстежила близько 250 будинків, 
проінспектувала роботу 12 

підприємств і винесла 5 доган.
– Найчастіше тернополяни скаржаться на незадо-

вільний стан покрівель, асфальтобетонного покриття 
прибудинкової території, інженерних мереж, відсут-
ність прозорих взаємовідносин між виконавцем по-
слуг і споживачем, –  розповів заступник міського го-
лови Владислав Стемковський. – Практично всі опи-
тані мешканці не мали значних зауважень щодо якос-
ті роботи прибиральників і двірників, натомість нарі-
кали на проведення робіт капітального та поточного 
характеру, які потребують значних капіталовкладень.

Остаточні висновки щодо якості роботи тернопіль-
ських ЖЕКів планують зробити на початку наступно-
го року.

– Найперше хочу відзначити, що двомісячник пере-
вірки роботи ЖЕКів показав нам усі плюси та мінуси 
житлово-комунальної сфери міста, – відзначив місь-
кий голова Сергій Надал. – За підсумками перевірки 
були дані відповідні доручення щодо покращення ро-
боти та усунення проблем. 

Очільник міста пообіцяв, що будинки, де потрібен 
капітальний ремонт даху чи фасаду, відремонтують у 
2014 році. 

Юля ТИМКІВ.

Нарешті дорогу, що 
на нашій вулиці 
Спортивній, яка 

донедавна нагадувала 
американські гірки, 
відремонтували. 

Честь і хвала за це місь-
кому голові та його коман-
ді, які, на відміну від сво-
їх попередників, знайшли 
гроші і таки привели доро-
гу до належного стану. Але, 
як це зазвичай буває і як гла-
сить народна мудрість, тан-
цювали, але не вклонили-
ся. Було б дуже добре, якби 
хтось з представників вла-
ди чи управління житлово-
комунального господарства контролювали якість ви-
конання робіт. Бо, відремонтувавши дорогу, знищили 
тротуар, яким ходять мешканці прилеглих будинків, 
що знаходяться вздовж цієї вулиці, батьки, які водять 
дітей до дитсадка та власники гаражів.

До початку ремонтних робіт тротуар біля двох 
під’їздів будинку на Злуки, 29 був у хорошому стані. 
Його відремонтували завдяки нашому депутату Петру 
Ландяку. Коли робочі замінювали бордюри, то троту-
ар дуже знищили. Шкода вкладених грошей і роботи. 
Але найгірше те, що люди, через відсутність нормаль-
них тротуарів, тепер ходять дорогою, якою на шаленій 
швидкості гасають автомобілі. Це велика небезпека!

Дуже просимо керівництво міста звернути ува-
гу на недоробки і змусити підрядника навести після 
себе порядок, у тому числі забрати будівельне сміття, 
яке залишилося після проведення ремонтних робіт на 
тротуарах та зелених зонах.

З повагою мешканці будинку 
на проспекті Злуки, 29.

м. Тернопіль.

Тернопільські ЖЕКи 
перевірили

Танцювали, 
але не вклонилися
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Ти - полковник, 
я – полковник

Особливої уваги заслуговує чолові-
ча половина сімейства, - батько та син 
Степанчуки. Вони обидва – полков-
ники і безмежно цим пишаються. Не-
зважаючи на поважний вік, старшо-
му із Степанчуків, Григорію Степано-
вичу, незабаром виповниться 90, він 
тримається як справжній вояка. Має 
чудову пам’ять, розмовляє польською 
та німецькою, залюбки відповідає на 
будь-які запитання, ділиться пережи-
ваннями за долю рідної країни  і на-
віть читає напам’ять улюблені твори. 
Він без жодної запинки переказав мені 
слова української народної жартівли-
вої пісні «Якби я був полтавським со-
цьким». 

За плечима у Григорія Степанови-
ча - тернистий життєвий шлях, та все ж 
він не розгубив оптимізму. Доля не раз 

випробовувала його на міцність. Мати 
та дві сестри, працюючи на полі, помер-
ли з голоду. Від трагічних спогадів, що 
ятрять зболену душу, у старенького на 
очі навертаються сльози. 

- Родом я з Вінниччини Мама разом 
з іншими «комнезамівцями» (членами 
комітету незаможних селян) працюва-
ла у полі  на буряках, - розповідає чоло-
вік, - а я з двома молодшими сестрами 
залишився вдома. - Мені тоді не було й 
семи років. Ми дуже зголодніли, тому, 
коли час наближався до обіду, побігли 
в поле з надією, що й нам перепаде тро-
хи  затірки, якою годували робочих. На-
близилися до підводи, якою привез-
ли їжу. Біля неї лежав сніп, а на ньому 
наша мама. Я подумав, що вона спить і 
почав її будити. «Мамо, вставайте, за-
тірка готова», - повторював раз за ра-
зом, але мама так і не встала. Так у віці 
семи, п’яти і трьох років ми залишили-
ся сиротами, батько загинув на фронті.

Сам Григорій Степанович вижив 
дивом, бо його забрав дядько, який 
тримав невеличку пасіку й інколи 
траплялася нагода з’їсти бодай лож-
ку меду. Адже, як свідчить історія, тоді 

«во благо Родіни» у населення забира-
ли всю вироблену сільгосппродукцію. 
Страшні були часи. 

Потім була війна. У 1944-45 роках 
у званні старшини розвідроти майже 
щодня дивився у вічі смерті. Та Господь 
милував. У мирний час його запроси-
ли служити в міліцію. Там власне й зго-
дився набутий досвід: на крок чи на два 
випереджати зловмисників. У 1973-му 
Григорій Степанович вийшов на заслу-
жений відпочинок. Він завжди був і за-
лишається шанованим серед людей та 
керівництва, має багато подяк і наго-
род. Однак,  найвищою нагородою вва-
жає сина, якого подарувала йому ко-
хана дружина, і який став гідним про-
довжувачем його справи. Сьогодні це 
єдина сім’я у Тернополі, де син і бать-
ко – полковники.

…І одягнув погони
Те, що Юрій Григорович людина не 

цивільна, видно, як мовиться, неозбро-
єним оком. Незважаючи на пенсійний 
вік, він вирізняється військовою ви-
правкою, впевненістю у собі, вмінням 
чітко і лаконічно відповідати на по-
ставлені запитання. 

- Я виховувався у родині, - каже мій 
співрозмовник, - де на першому міс-
ці були дисципліна і порядок. - Ще у 
дитинстві збагнув: аби чогось досяг-
ти, треба багато працювати. Розумів, 
що потрібно здобувати вищу освіту, а 
далі працювати ще наполегливіше. Рі-
шення одягнути погони прийняв у вже 
зрілому віці. Вирішальну роль у моєму 
виборі зіграв батько та й фахові зна-
ння знадобилися. Першу вищу освіту 
здобув у Тернопільському фінансово-
економічному інституті, п’ять років 
працював у плановій комісії Тернопіль-
ського облвиконкому під керівництвом 
Володимира Вихруща. З 1979 року пе-
рейшов у міліцію, закінчив Вищу шко-
лу МВС України. На пенсію вийшов у 
званні полковника міліції.

Незважаючи на суворі будні стражів 
порядку і складні життєві випробуван-
ня, Юрій Григорович жодного разу не 
пошкодував про свій вибір. Тим паче, 
прикладом для наслідування завжди 
був батько.  Сьогодні Юрій Григорович 
продовжує вести активне громадське 
життя, адже до цього зобов’язує посада 
голови обласної організації «Загально-
військової спілки України», яка створе-
на з ініціативи представників силових 
структур.

З великою любов’ю і повагою роз-
повідає Юрій Григорович  про кохану 
дружину Наталю, з якою уже майже чо-
тири десятки літ ділять турботи  і ра-
дощі. Разом вони виховали чудового 
сина, який теж став справжньою гор-
дістю родини Степанчуків.

У 35 – доктор 
міжнародної 

економіки
-Ми дуже пишаємося своїм сином, - 

каже Юрій Григорович. – Те, про що я мрі-
яв у дитинстві, він втілює у життя. Сергіє-
ві лише 35, а він уже доктор міжнародної 
економіки. Захищав дисертацію у Філа-
дельфійському університеті у США. Його 
запрошували на роботу у 15 країн світу, 
адже вільно володіє сімома мовами.

 Батьки та дідусь дуже хотіли, аби 
Сергій був якомога ближче до дому, 
тож на сімейній раді вирішили, що при-
йме запрошення бути радником Наці-
онального банку у сусідній Угорщині. 
Там він пропрацював два роки і на за-
прошення Лозаннського університе-
ту переїхав до Швейцарії, де донині ви-
кладає міжнародну економіку. Рідні з 
нетерпінням чекають кожного Сергі-
євого приїзду. Адже це чудова нагода  
побачитися з невісткою та онуком, по-
сидіти за гостинним родинним столом, 
поспілкуватися, поділитися планами 
на майбутнє. Вони впевнені: якщо чо-
гось дуже захотіти і докласти певних 
зусиль, усе збудеться. 

В гостях побувала 
Світлана Вітрова.

Фото з особистого архіву 
родини Степанчуків.

Мати та сестри померли від голоду.
Йому ж судилося жити, 
страждати 
і радіти

Родина Степанчуків із Тернополя – справжня знахідка для 
журналіста. Кожен із членів цієї дружної сім’ї  заслуговує 
окремої розповіді. У господині, Наталії Семенівни, без пе-
ребільшення, не просто золоті, а унікальні руки. Рідні на-
зивають її берегинею сімейного вогнища. Коли завітала у 
гості, була просто вражена. Власну оселю жінка перетво-
рила на музей художньої вишивки. Що не картина, то ше-
девр. Усе це – результат багаторічної копіткої праці, яку На-
таля Семенівна вважає справжнім задоволенням.  Повер-
нувшись після чергового робочого дня, адже завідує об-
ласною клінічною лабораторією, жінка з головою пори-
нає у свій особливий таємничий світ і творить нові виши-
вані дива. Про свій талант скромно замовчує, та це якраз 
той випадок, коли слова зайві, бо витвори її рук та фанта-
зії промовляють самі за себе.  

З дружиною...

Батько та син Степанчуки. 
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Через дорожньо-
транспортні пригоди в 
Україні щодня помирає 
дванадцять людей. Тра-
пляються вони як з вини 
водіїв, так і через пішохо-
дів. На Тернопіллі з почат-
ку року через необереж-
ність на дорозі загинуло 
50 людей і 330 травмова-
но. І хоч ця цифра менша, 
ніж у минулому році, все 
одно вона вражає. 

Віднедавна в рамках 
програми «Пішохід» дорож-
ні інспектори перевіряють 
не лише водіїв, а й пішохо-
дів. Вдалися до таких захо-
дів через велику кількість 
ДТП, значна частина яких – 
з вини саме пішоходів. Дер-
жавтоінспектори підраху-
вали, що майже чверть тер-
нополян переходять дорогу 
не за правилами. 

Від початку року на пі-
шоходів було складено 1071 
адміністративний прото-
кол. За останні два дні – пів-

сотні. Чимало людей відбу-
лись попередженням. За не-
обачність на дорозі поруш-
никам доведеться запла-
тити від 51 до 85 гривень 
штрафу. 

– Недавно ми проводи-
ли рейд на вулиці 15 Квітня 
і були свідками того, як пі-
шоходи грубо порушували 
правила дорожнього руху, 
нехтуючи своїм життям і 
життям своїх дітей, – роз-
повідає начальник відділу 
автотехінспекції ДАІ Воло-
димир Погрібний (на фото 
справа).  – Ми намагаємося 
розставляти наших праців-

ників у місцях концентрації 
ДТП. Таких в області є 22, а у 
Тернополі – дев’ять. 

Автомобілісти та даів-
ці нарікають на пішоходів, 
а от люди, які щодня десят-
ки  разів крокують по «зе-
брі», у свою чергу скаржать-
ся на погану освітленість 
пішохідних зон, стерту роз-
мітку і водіїв, які перевищу-
ють швидкість. Що ж, бува-
ють різні ситуації. Головне 
пам’ятати, що від нашої по-
ведінки на дорозі залежить 
не лише власне, а й чужі 
життя. 

Юля ТИМКІВ.
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Як би не старалася місцева 
влада зробити наше 
місто красивішим та 

привабливішим, нічого з цього не 
вийде. Бо ми вже дожилися до того, 
що крадемо самі у себе.  

На бульварі Данила Галицького упро-
довж двох днів зникло 10 з 50 туй, які були 
висаджені вздовж зелених зон по обидва 
боки дитячого майданчика.  Екозлодії ору-
дували дві ночі поспіль. За першим разом 

вони викорчували разом з корінням і викра-
ли шість дерев, і ще три залишилися лежати 
на місці злочину. Мабуть, довести справу до 
кінця завадили випадкові перехожі.

Можливо, це прозвучить  жорстоко, але 
німці  свого часу застосовували до злодіїв 
справедливе покарання, відрубуючи їм кін-
цівки, щоб для інших була наука. Сьогодні 
ми живемо в епоху гуманізму і такі методи 
є недопустимими. Діючі ж, на жаль, виявля-
ється,  не настільки переконливі і повчаль-
ні. Незважаючи на те, що ведеться відповід-
на інформаційно-роз’яснювальна кампа-
нія у ЗМІ, випадки розкрадання суспільно-
го   майна трапляються дедалі частіше. А все 
через те, що зловмисники відчувають абсо-
лютну безкарність. Хоча дарма, адже, як ка-
жуть, скільки ниточці не витись, все одно кі-
нець знайдеться. Цього разу злодіям пощас-
тило, бо через сильний дощ веб-камера за-
фіксувала неякісне зображення, а ось факт 
викрадення наступних чотирьох туй не за-
лишився непоміченим. Отож, ласі до чужого 
добра відповідатимуть сповна.

Любов ГАДОМСЬКА.
Перший в Україні 

музей самогону 
днями відкрили 

у Тернополі. У його 
експозиції – унікальна 
колекція самогонних 
апаратів та сотні 
різноманітних цікавинок, якими 
заповнений кожен квадратний 
метр старого австрійського 
вагончика. 

Саме від нього і пішла назва «Вагон- 
самогон». Стіни музею прикрашені ма-
люнками, фотографіями та анекдотами 
на алкогольну тематику. Перед входом 
повісили кілька різних дзвінків, які пови-
нні попереджати про прихід міліції. Адже 
здавна приготування самогону було неза-
конною справою. Інша ситуація в Європі. 
За словами тернопільського ресторато-
ра Михайла Гросуляка, там домашнє ви-
робництво алкогольних напоїв  процві-
тає. Чоловік сподівається, що скоро це ді-
йде і до нас: 

 - Німці роблять шнапс. Є ракія в Бол-

гарії, граппа в Італії. Думаю, не за горами 
той час, коли нам дозволять на комерцій-
ній основі продавати український само-
гон. 

Михайло Гросуляк представив 18 різ-
номанітних самогонних апаратів.  Таку 
незвичну колекцію відомий тернопіль-
ський ресторатор збирав протягом усьо-
го  життя і саме вона надихнула його на 
створення музею самогоноваріння.

Більшість експонатів зроблені з ко-
лишнього металобрухту за народними 
описами. Зокрема, в експозиції можна 
оглянути самогонні апарати з гумового 
чобота, чайника, духової труби, казанка 
та навіть із запчастин літака. Є тут як ма-
ленький дистилятор, який можна носи-
ти у саквояжі, так і велетенський, виго-
товлений із котла та мідного чана. А ще 

можна побачити пристрої, за 
допомогою яких гнали само-
гон батько і дядько рестора-
тора.

Відвідувачі «Вагону-
самогону» не лише зможуть 
оглянути десятки видів міц-
них напоїв домашнього при-
готування з усього світу, а й 
за бажанням продегустують 
традиційні українські налив-
ки. Музей працює щодня з 12 
до 21 години. Вхід коштує 10 
гривень.

Юля ТИМКІВ.

Жінка померла, випивши настоянку для худоби...
Ще одна потерпіла – в лікарні

Сталася трагедія в селі Шманьківці Чортківського району. 
Жінки допомагали односельцю, який орендує стайню 
колишньої колгоспної ферми й вигодовує там вівців і 

кіз. 
У підсобці вони знайшли пляшку з-під алкоголю. Рідина у скляній тарі 

мала спиртовий запах, який і ввів в оману жінок. За декілька хвилин після 
того, як вони спробували рідину, їм стало зле. 

Старшу з потерпілих, 49-ти років, медикам бригади швидкої допомо-
ги врятувати не вдалося. Її 36-річну знайому у важкому стані доставили 
до лікарні.

Правоохоронці встановили, що жінки отруїлися настоянкою чемери-
ці – рослини, яку використовують в народній медицині. З її допомогою 
господар стайні лікував худобу. У людини ж важке отруєння викликає 
всього 30-60 мл настоянки.

Подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває роз-
слідування.
З обігу вилучили 40 тисяч банок неякісних консервів

Партію простроченої м’ясної продукції викрили в одному з сіл Чорт-
ківського району. Понад 40 тисяч банок консервів співробітники ветери-
нарної міліції знайшли у складських приміщеннях, що належать місце-
вому підприємцю, – повідомляє Державна ветеринарна і фітосанатарна 
служба.

Уся партія вагою понад 21 тонну була з завершеним терміном придат-
ності. А жодних документів про їхню якість та безпечність власник нада-
ти не зміг.

Наразі напівфабрикати вилучені, вирішується питання щодо їх утилі-
зації.

Жахлива 
аварія 
сталася 

цієї неділі на 
проспекті Злуки. 
Близько півночі 
авто «Дачія Логан» 
«злетіло» на зупинку 
громадського 
транспорту й збило 
трьох людей. Двох 
потерпілих, у тому 
числі неповнолітню 
дівчину зі Львова, 
госпіталізували.

Як розповів начальник сектору профілак-
тичної роботи обласної Державтоінспекції Ва-
силь Барановський, повертаючи ліворуч, водій 
не пропустив «Ауді», яка їхала в попутному на-
прямку. Відтак, уникаючи зіткнення, виїхав на 
зупинку.

За попередніми даними, 35-річний винува-
тець аварії був п’яним. У міліції зазначили, що 
це не перше серйозне порушення правил до-
рожнього руху, вчинене тернополянином. За 
два роки його тричі притягували до відпові-

дальності за керування транспортом у нетвере-
зому стані. Зокрема, в лютому цього року, буду-
чи напідпитку, він вчинив ДТП з матеріальни-
ми збитками.

Залишається сподіватися, що хоча б цього 
разу суд візьме до уваги «послужний список» 
горе-водія і  надовго заборонить йому сідати за 
кермо...

А загалом із початку року працівники облас-
ної ДАІ затримали понад 3 тис. нетверезих во-
діїв.

 У Тернополі орудують екозлодії! У місті з’явився 
«Вагон-самогон»

П’яний водій на швидкості
«врізався» у зупинку

Штрафують не лише водіїв, а й пішоходів
Майже чверть тернополян переходять дорогу не за правилами. 
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Медики обговорили чи-
мало актуальних для краю 
питань. Зокрема, як в об-
ласті виконується пілотний 
проект щодо запроваджен-
ня державного регулювання 
цін на лікарські засоби для 
гіпертоніків. Як зауважила 
головний терапевт департа-
менту охорони здоров’я ОДА 
Лариса Матюк, його втілен-його втілен-
ня дозволить вчасно виявля-
ти хворобу, призначати раці-
ональне і доступне за ціною 
лікування. Важливою є і про-
світницька робота серед па-
цієнтів, які мали б контролю-

вати артеріальний тиск.  
Завідувач кафедри сімей-

ної медицини Тернопіль-
ського медуніверситету про-
фесор Лілія Бабінець продо-
вжила тему доповіддю «Пі-
лотний проект щодо запро-
вадження державного регу-
лювання цін на лікарські за-
соби для лікування осіб з гі-
пертонічною хворобою в 
Україні: український вибір».  
Особливий акцент було зро-
блено на характеристи-
ці препаратів вітчизняно-
го виробництва, які вклю-
чені до проекту. За словами 

Лілії Степанівни, тільки на-
полеглива системна робота 
сімейних лікарів, їх постій-
ний контакт з пацієнтами, 
родинами, а також з лікаря-
ми вторинної ланки, особли-
во кардіологами, може при-
звести до бажаного резуль-
тату.

Присутні разом з колега-
ми з Києва, Харкова обгово-
рили й проблеми діагности-
ки та лікування цукрового 
діабету, алергічних захворю-
вань, психосоматичних роз-
ладів, гастроентерологічні 
аспекти у практичній роботі 

сімейного лікаря. 
Професор Лілія Бабінець 

також проаналізувала пре-
парати для лікування і про-
філактики ГРВІ та їх усклад-
нень. Актуальними при цьо-
му є не тільки традиційні 
препарати, а й засоби гомео-
патії, фітотерапії тощо.

Підсумки конференції 
підвів голова асоціації сі-
мейних лікарів області Олек-
сій Ткач. На завершення ме-
дики затвердили статут про-
фесійної асоціації, обрали 
керівні органи й обговорили 
найближчі перспективи. 

Якщо болить шлунок
Шлункові розлади 

трапляються і в 
дорослих, і в дітей. 

Пропонуємо кілька рецептів 
народної медицини  першої 
допомоги. Однак не забувайте 
проконсультуватися з лікарем.

***
1 ст. л. листя петрушки кучерявої 

залити 2 скл. окропу, посудину обгор-
нути чимось теплим, настояти 2 год., 
процідити. Відтиснувши рештки рос-
линного матеріалу, долити переваре-
ною водою. Пити по 70 мл чотири рази 
на день до їди.

***
Замочити у 200 мл перевареної 

води кімнатної температури на ніч 2-3 
чорносливини чи стільки ж інжиру. 
Вранці натщесерце з’їсти й запити цією 
водою. 

***
Пити по 100 мл за 15 хв. до їди сік 

перцю солодкого, відтисненого з дозрі-
лих плодів, зі столовою ложкою меду.

***
2 ст. л. подрібненого деревію зали-

ти 2 склянками перевареної води кім-
натної температури, накрити посудину 
й нагрівати на киплячій водяній бані 
протягом 30 хв. Потім витяжку насто-
яти при кімнатній температурі 10 хв. 
Процідити, відтиснути і видалити за-
лишки рослинного матеріалу, доли-
ти до вказаного об’єму водою знову ж 
таки кімнатної температури. Випити 
400 мл ковтками протягом дня.

***
1 ст. л. ягід і стебел ялівцю звичай-

ного залити склянкою перевареної 
води кімнатної температури й нагріва-
ти на водяній бані протягом 15 хв. Ви-
тяжку настояти ще 45 хв. Процідити, 
відтиснути рештки, долити переваре-
ною водою й пити  по 100 мл протягом 
дня.

***
4 ст л. трави золототисячника зали-

ти склянкою перевареної води кімнат-
ної температури, накрити і нагрівати 
на водяній бані протягом 30 хв., потім 
витяжку настояти 10 хв. при кімнатній 
температурі. Процідити, долити й пити 
два дні по 20 мл за 15 хв. до їди.    

Якщо ви не встигли зірвати 
червоні кетяги просто з 
дерева, купіть обов’язково 

на зиму кошички цих цілющих 
ягід на ринку. Адже калина 
незамінна у лікуванні численних 
захворювань. 

Ягоди містять величезну кількість 
вітамінів і мінеральних речовин. Осо-
бливо багато аскорбінової кислоти. Тож 
хто запасеться на зиму калиною, тому 
не страшні ні осінні “застудні” холоди, 
ні епідемії грипу. 

Ягоди – від десятка болячок  
Важливим елементом в ягодах є ві-

бурнін, завдяки якому калина - чудовий 
анальгетик. Його корисні властивості 
сприяють звуженню судин, оберігають 
організм людини від різних інфекцій. 
Саме через велику кількість вібурніну 
смак ягід калини гіркуватий.

Щоб видалити гірчинку, їх потрібно 
потримати в киплячій воді 6-7 хвилин. 
До речі, як вдарять перші морози, ягоди 
набувають солодкавого смаку.

Такі ягоди діють послаблююче та до-
помагають при болях голови. Вживати 
слід по одній столовій ложці розім’ятих 
плодів за півгодини до їди 3-4 рази на 
день. По 5-10 спілих ягідок їдять при 
приступах сильного кашлю. Корисно їх 
вживати і при туберкульозі легень, за-
паленні нирок.

Настій плодів калини тонізує робо-
ту серця, корисний при неврозах, гіпер-
тонії. Для його приготування 20 г пло-
дів розтерти і заварити в 250 мл гарячої 
води, настоювати 4 години та проціди-
ти. Пити слід перед їдою по 100 мл двічі 

або тричі на день. Зо-
внішньо такий настій 
застосовують при но-
сових кровотечах. 

Особливо попу-
лярний відвар ягід 
калини з медом. 
Він помічний при 
шлунково-кишкових 
захворюваннях, неду-
гах печінки та силь-
ному кашлі. Щоб 
отримати його, 40 г 
розтертих плодів за-
лити 200 мл гарячо-
го меду, настоювати 
близько двох годин. 
Приймати після їжі по 1 столовій лож-
ці 4 рази у день.

Сік зі свіжих ягід калини використо-
вують як косметичний засіб: він виво-
дить веснянки, відбілює шкіру, лікує ву-
грі. Для потрібного ефекту в рівних час-
тинах змішуйте його зі сметаною. Цю 
маску наносять на обличчя на 20 хви-
лин і змивають теплою водою. 

Також свіжий сік помічний при голо-
вних болях. А при зниженій кислотнос-
ті шлункового соку як вітамінний засіб 
призначають морс з калини. 

Як зберігати?
Найчастіше кетяги, зібрані після 

перших морозів, зв’язують у грона і під-
вішують у прохолодному місці - на го-
рищах, у коморах, прикриваючи від 
пилу папером. Або ж засушують, роз-
кладаючи на рівній поверхні. Також ка-
лину заморожують в морозильній каме-
рі, рівномірно розподіляючи в поліети-

леновому пакеті. 
Можна ягоди покласти в емальова-

ний посуд і засипати цукром в однако-
вому співвідношенні. Отриману масу 
розмішати так, щоб ягоди розім’ялись. 
Цією сумішшю заповнити 4/5 банки, а 
зверху засипати цукром. Банки закрити 
пергаментом і зав’язати. 

Полікує й кора...
Кору калини використовують при 

болісних менструаціях, а також як кро-
воспинний засіб. Для цього 4 чайні лож-
ки подрібненої кори залити склянкою 
води, кип’ятити 30 хвилин, процідити 
й долити ще води. Приймати 3 рази на 
день по 1 столовій ложці перед їдою. 

При кашлі, простудних захворюван-
нях, задусі п’ють відвар. Готують так: 1 
столову ложку сухої подрібненої кори 
залити склянкою води, кип’ятити 10 
хвилин, настоювати 2 години й проці-
дити.

Цілющі смаколики 
Спробуйте калину в кулінарії. Такі страви автома-

тично стають лікувальними. Крім випічки і соків, яго-
ди калини застосовують для соусів до рибних і м’ясних 
страв. Сік з них можна додавати в каші з різних круп – 
страва матиме вишуканий смак.

Мармелад з калини 
Для його приготування необхідно залити ягоди окропом на 

кілька секунд, потім вийняти і протерти крізь сито, щоб м’якоть 
відділилася від шкірки і зерняток. До м’якоті додати цукор у спів-

відношенні один до одного. Варити на слабкому вогні, поки маса 
загусне. У неглибоку тарілку постелити промаслений папір і вили-
ти туди загуслу масу. Коли вона затвердіє, можна розрізати на не-
великі шматочки та посипати цукровою пудрою. Готовий марме-
лад зберігати в холодильнику.

Вітамінний салат 
Знадобиться 60 г ягід калини, по половинці буряка, ріпи, морк-

ви, чверть чайної ложки цукру і 40 г олії. Ягоди протерти через 
сито, а ріпу, буряк і моркву нарізати невеликими скибочками. Пе-
ремішати всі інгредієнти, посипати невеликою кількістю цукру і 
полити олією. Прикрасити салат ягодами калини та зеленню. Пе-
ред вживанням охолодити салат протягом 10-15 хвилин.

За допомогою - до сімейного лікаря
У Тернопільській міській лікарні №2  відбулася 

міжрегіональна науково-практична 
конференція “Інновації  медичної науки 

– в практику  сімейного лікаря”.  Майже 300 
фахівців первинної медико-санітарної допомоги 
приїхали зі всієї області, щоб поділитися 
досвідом, отримати нові знання, зустрітися 
з колегами. Присутні могли ознайомитися з 
новинками медичної літератури, діагностичною 
та лікувальною продукцією фармацевтичних 
компаній і провідних фірм.

Цілющі краплини народної медицини Калина 
й зажуру 
з серця 
зніме
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Клуб айкідо в Тернополі 
об’єднує більше півсотні 
учасників. Тренуються 

любителі східного єдиноборства 
у спортивному залі 10-ї школи. 
Найстаршому з них – шістдесят 
років, наймолодшому – п’ять.

– Пане Ігорю, яка користь айкідо у 
повсякденному житті?

–  Ми живемо в непростий час. Але 
те, що маємо, є відображенням нашого 
внутрішнього світу. Саме там насампе-
ред мають відбуватися зміни. На жаль, 
багато людей того внутрішнього світу 
просто не сформували. Це закладаєть-
ся в дитинстві. Нині ж діти менше чи-
тають, бездумно “сидять” в інтернеті, 
їх полонили комп’ютерні ігри. Нас при-
вчають сприймати готову інформацію, 
не “переварюючи” її в собі, бо так нами 
легше маніпулювати. Щоб такого не 
було, слід виплекати в собі стержень – 
дерево, яке виростає всередині. Якраз 
цьому навчає айкідо. 

– Це бойове мистецтво прийшло 
до нас із Японії. Як воно прижилося в 
Україні?

– Засновник айкідо – Моріхей Уесі-
ба, який, до речі, був нашим сучасни-
ком, казав, що айкідо не має національ-
ності. Нині воно розвивається в усьому 
світі, а до України прийшло років трид-
цять тому. Його основи – загальнолюд-
ські: прийми тих, хто біля тебе, бо вони 
нічим не гірші; якщо хочеш розвива-
тися – поряд мають бути сильні парт-
нери, тому допоможи іншим; підкажи, 
прости... 

– Якщо перекласти буквально, ай-
кідо – це шлях пошуку внутрішньої 
гармонії. То як же цього досягти?

–  Справді, частка «ай» означає «гар-
монія», «кі» –  енергія, «до» – «шлях». 

Різноманітні технічні прийоми під час 
занять допомагають людині зрозумі-
ти, що в ній не так, що її обмежує. Коли 
вона починає працювати зі своїм ті-
лом, розпрямляє плечі, руки, то вини-
кає думка, що і в характері потрібно 
щось міняти. А для цього слід перео-
смислити себе, своє місце у світі. Саме 
тому клуб айкідо в Тернополі ми назва-
ли “Агацу”, тобто “перемога над собою”. 
У процесі занять усвідомлюєш: пере-
могти потрібно не суперника, а насам-
перед свій внутрішній страх, який по-
роджує напруження в тілі, психіці, об-
межує мислення. Цим, до речі, айкідо 
відрізняється від інших єдиноборств. У 
ньому не потрібна фізична сила – вико-
ристовують енергію нападника. Золоте 
правило айкідо: вберегти себе від уда-
рів і утримати супротивника від їх на-
несення. 

А взагалі, майстри казали: тре-
ба оминати “не ті” стежки. Навчитися 
мислити так, щоб не потрапляти у си-
туації, коли необхідно застосовувати 
фізичні вміння. Адже все, як правило, 
в наших думках. Тебе образили? Отже, 
всередині була причина, яка притягну-
ла це. Важливо взяти з неприємної си-
туації урок, а не шукати винних. 

– Невже фізична міць і сила в ай-
кідо справді не головні?

– Часто ми силу розуміємо інакше, 
ніж на Сході. Там це не руйнування, а 
взаємодія. На рівні поєдинку – з енергі-
єю конфлікту. Людина, яка може скон-

центруватися й контролювати її, не ма-
ючи фізичної міці, з успіхом виходить із 
ситуації. У нас в групі жінки займають-
ся нарівні з чоловіками, нема і фізич-
них чи вікових обмежень. Доводилося 
спілкуватися з майстрами, яким дале-
ко за сімдесят, і вони рухаються, як мо-
лоді. 

– Як ви захопилися цим видом єди-
ноборств?

– Раніше я серйозно займався футбо-
лом, входив до збірної області. А потім 
– травми, операція... Коліна до тридця-
ти років турбували настільки, що спа-
ти не міг. Тож почав шукав щось інше. 
І нині почуваюся набагато краще, ніж 
у вісімнадцять. Тоді я просто зношував 
своє тіло, бо, на жаль, таке поняття, як 
фізична культура, у нас забулося. Бойо-
ве мистецтво, навпаки, вчить культурі 
руху, що тісно пов’язана з координаці-
єю, диханням, психологічним станом. 

–  А на що насамперед звертаєте 
увагу, коли працюєте з дітьми?

–  Тренування повинні бути їм у ра-
дість. Важливо, щоб вони “вилізали” з 
комп’ютерів, бо для декого це вже за-
мінило рух. Тож коли приходять у зал, 
мусять побігати, покричати, аби ви-
вільнити енергію. Діти, а ми набираємо 
групи з п’яти років, вчаться правиль-
но падати, виконують вправи на роз-
виток усіх груп м’язів. Це покращує по-
ставу, та й загальний фізичний стан. А 
згодом підходимо до вироблення кон-
центрації та самодисципліни. На жаль, 

у школі не вчать ді-
тей зосереджуватися, 
й учень може годину 
сидіти над завданням, 
яке можна виконати 
за десять хвилин. 

–  Хто є вашим на-
ставником?

 – У бойових мис-
тецтвах ми вчимося 
один в одного. Тільки 
поділившись своїми 
уміннями, можеш по-
новому їх переосмис-
лити та вдосконали-
ти. Відбуваються і се-
мінари, на які приїж-
джають майстри різ-
них країн, у тому чис-
лі з Японії. Є давня му-

дрість про те, що секрет майстра по-
трібно вкрасти, тобто - підгледіти. Ди-
витися ніхто не забороняє, але до істи-
ни можна дійти лише самому.

–  Айкідо – це ледь не єдиний вид 
бойового мистецтва, у якому не про-
водять турнірів. Як учасники під-
тверджують свою майстерність?

– Є атестація та показові виступи. 
Пройшовши основні сходинки май-
стерності, бійці доводять, що гідні чор-
ного поясу й отримують перший дан. 
Всього їх десять. А змагань у традицій-
ному розумінні в айкідо справді нема. 
Адже ціль – отримати досвід. Що біль-
ше поразок, то кращі були вчителі. З ін-
шого боку, якщо ти сильніший, маєш 
підтягнути інших – вони і тебе під-
штовхнуть нагору. Колись це було в на-
шій культурі. Зараз – інші орієнтири: 
досягнути, подолати... Але ж подавля-
ючи інших, уже не взаємодієш із жит-
тям, з тією загальною енергією. І рано 
чи пізно життя тебе викине. Або при-
йде момент, коли досягнення переста-
нуть тішити і стануть кліткою. Люди-
на повинна прагнути до вершин, але не 
будь-якою ціною. Вчитися гармонії. З 
собою. З оточуючими. Зі світом, у яко-
му живемо.

Антоніна БРИК.

«Перемогти потрiбно не суперника, 
а свiй внутрiшнiй страх»

Чи можна з допомогою фізичних тренувань досягти внутрішньої 
гармонії, як не стати рабом власних досягнень і чому поразка 
буває корисною? Президент обласної федерації «Айкідо Айкікай» 
Ігор Бойців розповів про унікальне бойове мистецтво. 

Ігор  БОЙЦІВ  (справа) 
під  час  тренування
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Молдавани їздитимуть 
до Європи без віз

У Євросоюзі вважають, що Молдова 
виконала всі необхідні вимоги для ві-
зової лібералізації з ЄС, і мають намір 
скасувати візовий режим для грома-
дян цієї країни. Єврокомісія найближ-
чим часом запропонує Раді ЄС зняти візо-
ві вимоги для поїздок громадян Молдо-
ви до країн ЄС - із такою заявою виступив 
голова Європейської комісії Жозе Мануел 
Баррозу після зустрічі з главами урядів 
Румунії Віктором Понта і Молдавії Юрі-
єм Лянке в Брюсселі. Він зазначив важ-
ливість цього кроку для зближення Мол-
дови з ЄС, адже йдеться про активізацію 
контактів між простими людьми. А коли 
їздитимуть українці до Європи без віз?

Американець, виявивши 
сховок, повернув власниці 

усі $100 тисяч
У США трапилась неймовірна істо-

рія: житель штату Коннектикут на роз-
продажі придбав стіл за $200, а в ньо-
му знайшов пакет, набитий купюрами. 
Покупець виявив схованку цілком випад-
ково: стіл не проходив у двері, тому його 
довелося розібрати. Схованка була за од-
нією із шухляд. Як з’ясувалося, попере-
дня господиня сховала свій спадок, а по-
тім забула про нього. Чесний америка-
нець повернув їй все до цента.

У Білорусі з безробітних 
хочуть здирати податок 

за дармоїдство
Білоруська влада підготувала за-

конопроект про введення податку на 
дармоїдство, який доведеться спла-
чувати безробітним. Введення такого 
податку ще рік тому запропонував віце-
прем’єр країни Анатолій Тозік. За його 
словами, тисячі безробітних «паразиту-
ють» на соціальній політиці держави і ви-
трачають бюджетні кошти.   

Євро може зникнути
 через 10 років

Євро може бути під загрозою зник-
нення протягом наступного десяти-
ліття, якщо Франція не продовжува-
тиме проводити економічні реформи, 
заявив голова інвестиційної компа-
нії «BlackRock Capital» Ларрі Фінк. Він 
висловив стурбованість з приводу ста-
ну здоров’я однієї з найбільших еконо-
мік Європи на конференції «DealBook», 
організованій виданням «The New York 
Times». «Я не думаю, що через десять ро-
ків ми матимемо євро, якщо у нас не буде 
сильної Франції і сильної Німеччини», - 
сказав Фінк. За його словами, євро трима-
ється на економіках цих двох дуже силь-
них країн, а конкурентоспроможність 
Франції продовжує погіршуватися.

Італійська мафія готує 
вбивство Папи Римського

Одне з найбільших злочинних угру-
повань Італії «Ндрангета» готує замах 
на Папу Римського Франциска. Як по-
відомляє «The Independent», вбивство 
Папи Франциска задумали члени кала-
брійської мафії через намагання понти-
фіка очистити Ватикан від корупції. «Я не 

знаю, чи є в мафії якісь чіткі плани щодо 
замаху на життя Папи Франциска. Однак 
можу підтвердити, що вони думають над 
цим. Це - серйозна загроза», - сказав про-
курор з Калабрії Нікола Граттері. За його 
словами, Папа Франциск намагається 
очистити адміністративні органи Свято-
го Престолу, банк Ватикану та Інститут 
релігійних робіт від священиків, які мали 
зв’язки з кримінальним світом. Однак ма-
фіозі, які багато років отримували великі 
прибутки через церкву, тепер дуже роз-
лючені. Варто зазначити, ще попередній 
Папа Римський закликав італійців проти-
діяти мафії.
Британський принц Чарльз 

заробив $740 пенсії
Спадкоємець британського престо-

лу принц Чарльз відсвяткував 65-річ-
ний ювілей і вихід на пенсію, розмір 
якої складатиме близько $740 доларів 
на місяць. Принц Уельський і майбут-
ній король має достатньо джерел дохо-
ду, тому він прийняв рішення жертвува-
ти свою пенсію на благодійність, щоб до-
помагати літнім людям. Чарльз отримує 
мільйони від холдингу у герцогстві Кор-
нуолл, який був заснований ще в 1337 
році королем Едвардом II, аби забезпечи-
ти дохід своїм спадкоємцям. 

Прощавай, епоха: 
Росія відмовиться 

від плацкартних вагонів
Глава ВАТ «Російські залізниці» Во-

лодимир Якунін заявив, що в Росії у 
найближчі роки зникнуть плацкартні 
вагони. «Я вважаю, що такий анахронізм, 
як плацкартний вагон, повинен поступи-
тися місцем більш комфортним видам 
перевезення людей», - заявив керівник 
РЖД. Утім, точні терміни наразі не ви-
значені. А «Укрзалізниця», навпаки, роз-
раховує лише наступного року закупи-
ти 100 нових плацкартних вагонів. Хоча, 
екс-міністр інфраструктури Борис Колес-
ніков також неодноразово заявляв: плац-
картні вагони - це архаїзм, а майбутнє - за 
швидкісними експресами.
Китаєць подарував коханій 

більше 100 кг грошей
Мешканець Китаю зробив своїй на-

реченій подарунок у вигляді 8,88 міль-
йона юанів (приблизно 1,5 мільйона 
доларів) готівкою, ппише «The Sun». 
Близько 102 кілограмів грошей привезли 
дівчині на машинах, навантажених бам-
буковими корзинами і коробками, в яких 
лежали банкноти. Процесію автомобілів 
очолював спортивний «Maserati». Як ді-
вчина сприйняла подарунок свого наре-
ченого, не повідомляється. Відомо, що за-
кохані -  представники вельми забезпе-
чених сімей із провінції Чжецзян. У цьо-
му регіоні традиція робити дорогі й ще-
дрі весільні подарунки дуже поширена. 

В Італії пограбували 
заправку за допомогою 

пилососа
Курйозний інцидент трапився в 

італійському Солерно. Невідомі зло-
вмисники пограбували місцеву заправ-
ну станцію, у буквальному розумінні ви-
смоктавши з неї всі гроші. Знаряддям 
злочину став звичайний побутовий пи-
лосос, пише «Corriere della Sera». Збиток, 
нанесений зловмисниками, склав близь-
ко трьох тисяч євро. Злодії пробили кор-
пус одного з автоматів для прийому гро-
шей і засунули всередину звичайний по-
бутовий пилосос. Як виявилось, цей при-
стрій цілком підходить не тільки для збо-
ру пилу, але й для поглинання готівки. З 
використаним пилососом бандити обі-
йшлися по-свинськи: випатравши його 
до останнього євро, викинули предмет 
побутової техніки на узбіччі, де його й ви-
явили поліцейські. 

58 відсотків наших співвіт-
чизників - за ЄС, 14 - за МС 
Переважна більшість українців - 58 

відсотків - підтримують вступ нашої 
держави до Євросоюзу. Порівняно з ми-
нулим роком, число прихильників євро-
інтеграції збільшилось на шість відсотків. 
Про це свідчать результати соцопитуван-
ня «DW-Trend», проведеного київським 
відділенням Інституту вивчення громад-
ської думки IFAK. Більшість прихильників 
членства в ЄС висловлюються за макси-
мально швидкий вступ до Євросоюзу. На-
віть на Сході та Півдні  50 відсотків респон-
дентів висловилися за вступ до ЄС. На За-
ході і в Центрі таких - 60 відсотків. На дум-
ку 62 відсотків опитаних, основна мета 
вступу в ЄС - економічне зростання. Для 32 
відсотків - зміцнення демократії та свобо-
ди слова. Країни ЄС, як і раніше, цікавлять 
значну частину українців з туристичної 
точки зору. Опитані кажуть: стали б час-
тіше їздити до Європи, якби не було візо-
вого режиму. Водночас, лише 14 відсотків 
респондентів виступають за вступ до Мит-
ного союзу. 

Фейсбуківський 
конфуз Азарова

Майже 30 відсотків прихильників 
глави українського уряду Миколи Аза-
рова у соцмережі Facebook - не україн-
ці. Про це свідчить дослідження рейтингу 
українських користувачів Facebook, прове-
дене виданням «Watcher». «На сьогодніш-
ній день сторінка Азарова у Facebook - на 
другій сходинці рейтингу українських по-
літиків. Але є одне «але». Виявляється, 
Азаров користується популярністю у та-
ких країнах, як Єгипет, Туреччина, Брази-
лія, В’єтнам, Бангладеш і Пакистан. Видно, 
«покращення» хочуть не тільки українці, 
а й мешканці багатьох інших країн, де, до 
речі, можна недорого придбати кілька ти-
сяч лайків для своєї сторінки, щоб вигля-
дати солідніше на тлі інших політиків. 

Спікера просять вилізти 
на купол Ради з… пилкою
Народний депутат від фракції «Бать-

ківщина» Олександр Бригинець звер-
нувся з проханням до голови парламен-
ту Володимира Рибака у зв’язку зі скар-
гами виборців, украй незадоволених 
радянською зіркою на шпилі купола бу-
дівлі Верховної Ради. «Вже минуло стіль-
ки років, відколи Україна є незалежною 
державою, а над законодавчою будівлею 
досі «красується» радянська зірка - сим-
вол тоталітаризму і автократії. Громадяни 
іронізують, що через цю зірку депутати не 
можуть проголосувати за євроінтеграцій-
ні законопроекти», - написав Бригинець 
у Facebook. І зазначив: йому не хотілося б, 
аби Україна входила в європейську асоціа-
цію з тоталітарною символікою.

В Україні сім’я Януковича - 
табу для журналістів 

За результатами «Моніторингу сво-
боди слова у країнах «Східного парт-
нерства», Україна долучилася до таких 
держав, як Азербайджан і Білорусь, де є 
теми-табу, тобто теми, про які журналіс-
там не можна писати, повідомляє «Ра-
діо Свобода». Наша держава посіла чет-
верту, або - третю з кінця, сходинку у рей-

тингу свободи медіа держав «Східного 
партнерства». Говорити про сім’ю прези-
дента чи про армію у Азербайджані й Біло-
русі є неприпустимим - журналістів штра-
фують, притягують до відповідальності,  
зазначила координатор проекту від ме-
режі громадських організацій «Інтерньюз-
Україна» Наталія Сад. Подібне спостеріга-
ється і в Україні. 

ПР запропонувала 
ЄС «викупити» Тимошенко за 

$20 мільярдів
Європі, яка домагається звільнення 

Юлії Тимошенко, запропонували ком-
пенсувати економічні втрати держа-
ви від газової угоди. З такою пропозиці-
єю виступив в ефірі телеканалу «TBi» нар-
деп, заступник голови фракції Партії регі-
онів Михайло Чечетов. «Коли у 20 мільяр-
дів доларів обійшлося рішення щодо газу, 
то, якщо Європа так просить звільнити 
Тимошенко, нехай ці гроші поверне нам. 
Ціна питання - всього лише 20 мільярдів», 
- заявив представник партії влади. В Укра-
їні уже висловлювали бажання отримати 
від Європи гроші за свободу Тимошенко. 
Але вказували менші суми. У жовтні лідер 
фракції ПР Олександр Єфремов заявив, що 
йому  кортіло зробити представникам ЄС 
подібну пропозицію. «12 мільярдів дола-
рів ми переплатили за три роки за газ. То 
заплатіть їх нам, і жодних питань немає», 
- сказав тоді він. А екс-глава президент-
ського секретаріату Олег Рибачук повідо-
мляв торік, що Віктор Янукович пропону-
вав канцлеру ФРН Ангелі Меркель «вику-
пити» Тимошенко за сім мільярдів дола-
рів. «Мені радник Меркель розповів, що 
вона довго приходила в себе після пропо-
зиції «викупити» Тимошенко, а коли отя-
милася, перестала з Януковичем вітати-
ся», - розповідав Рибачук. 

Більшовицький режим 
знищив 20,5 млн. українців

Наближається 80-а річниця голодо-
мору в Україні. І з кожним днем все актив-
ніше українцям нав’язують тезу, що ніяко-
го голодомору в нашій країні не було. А був 
голод і компартія під керівництвом Сталі-
на робила все, аби люди його відчули як-
найменше. Та факти комуністичною дема-
гогією не приховати. Розстрілювали, заси-
лали в Сибір і тих, хто не бажав вступати у 
колгоспи, і тих, хто ідентифікував себе як 
українець, і тих, хто не зміг виконати хлі-
бопоставки. А потім організували голодо-
мор, щоб витравити з українця навіть дух 
господаря своєї землі. «За  роки окупацій-
ного московсько-більшовицького режи-
му, за підрахунками експертів, було зни-
щено голодом і репресіями близько 20,5 
мільйона українців. Це - майже половина 
населення теперішньої України», - сказав 
в інтерв’ю «Gazeta.ua» Олександр Джунь, 
працівник Миргородського музею голодо-
мору, що на Полтавщині.

Raiffeisen продає «Аваль»
Фінансова група «Raiffeisen Bank 

International» веде переговори про 
продаж свого українського підрозді-
лу - «Раффайзенбанку-Аваль», повідо-
мляє «Reuters». Це підтвердив виконав-
чий директор групи Карл Севелда у Буха-
ресті. «Raiffeisen Bank International» роз-
почав бізнес в Україні у 2005 році, коли за 
$1,05 мільярда купив банк «Аваль», який 
тоді вже мав розгалужену систему обслу-
говування корпоративних і приватних клі-
єнтів. Інші банки австрійського походжен-
ня зараз також згортають свої підрозділи в 
Україні. «Erste» уже вийшов з цього ринку, 
«Bank Austria» розглядає можливість про-
дажу свого українського підрозділу - «Ук-
рсоцбанку». Інвестори вказують на коруп-
цію в Україні, а тепер побоюються ще й не-
гативного впливу торговельної війна з Ро-
сією, яка обурена планами України уклас-
ти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС. 

Україна Світ
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Не проситиму 
про любов

Сірими туманами окутує 
землю листопад. І такий  самий 
сірий сум огортає мою душу - ти 
не зі мною. Зрадливо мовчить 
телефон: ось уже майже місяць 
ти не відповідаєш на мої дзвін-
ки. А клявся любити довіку. Я 
довіряла тобі усі свої таємниці. 
Ти  - один з небагатьох, хто знав, 
що я - з дитбудинку, що бать-
ки усиновили мене. Для чого ти 
розповів усе це своїм друзям, а 
вони ще комусь - навіть не здо-
гадуюся. Але тепер про це знає 
усе селище. Власне, я не дуже 
тим переймаюся, адже мої тепе-
рішні батьки - найкращі, і я дав-
но маю їх за рідних. 

Мені просто боляче, що ти 
так підло насміявся наді мною. 
Візьми телефон - я лише це і 
хочу тобі сказати. Не бійся - я 
не проситиму про любов. Той,  
хто зраджує, встромляючи ніж 
у спину, по-справжньому коха-
ти не вміє.

Олеся. 
Зборівський район.    

В Індії, біля підніжжя 
Гімалаїв, живуть племе-
на красі, які мають дуже 
цікаві звичаї. Жінки тут 
керують усім суспільним 
і родинним життям. Що-
йно дівчина вирішує ви-
йти заміж, вона закликає 
до себе чоловіків зі своєї 
родини й наказує привес-
ти свого обранця. Якщо ж 
хлопець чинить опір - за-
стосовують силу. Під час 
зустрічі з нареченою же-
нихові дають змогу втек-
ти. Коли ж він не скорис-
тався зі свого шансу або 

Струни серця

Оголошення
Одинока симпатична жінка по-

знайомиться з чоловіком 50-60 ро-
ків, без шкідливих звичок, який 
згідний на переїзд. Пияків і засудже-
них прошу не турбувати. Живу в од-
ному з райцентрів області. Працюю. 
Матеріально забезпечена. Телефо-
нуйте за номером -  (068) 6260273.

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

Інна ДАНИЛКІВ.
*    *    *

Зігрій мене…Зимовою ніжністю.
Сховай у своїх долонях. 

Таку терпку й молочну.
Витирай металеву кров 

з обличчя і цілуй…
Цілуй загіпсовані крила.
Підігрій у мікрохвильовій надію 

і накрий на стіл.
Не забудь про сльози. Вони в холодильнику.
Кому є діло до нашого неба? 

Воно ж червоне.
Іноді чорне, навіть буває помаранчевим.
Але синій колір ти вилив мені в душу.
Скло…Різнокольорові скельця, 

в яких переливається сонце.
Ненавиджу сонце. Говорила? 

Тоді слухай знову.
Мелодія з квітів…Чуєш? 

Струни фортепіано мовчать.
У нас все навпаки.

Богдана НИКОЛИШИН.

Невигадана історія

- Кет, чому ти ходиш до цього дерева? - запи-
тав якось Катерину Генрі.

- Там добре місце для молитви, - відповіла.
Старезне дерево росло на краю ферми Ген-

рі. Обтріпане вітрами, з трохи сухим гілляччям, 
воно нагадувало жінці її долю.   

- Господи, благослови землю мою святу, дітей 
і онуків моїх, - починала Катерина свою молит-
ву. - І прости їх…

Генрі знімав свого ковбойського капелюха, 
коли Катерина молилася. Він поважав Кет і її мо-
литву на незрозумілій йому слов’янській мові.          

…Катерина збиралася додому, в Україну. Довгі 
п’ятнадцять років працювала у далекій Америці. 
Щадила гроші не для себе - для дітей, а пізніше й 
для онуків. Рахувала: за квиток додому можна ку-
пити для сина і доньки стільки всього… І відкла-
дала побачення з Батьківщиною на потім. 

Коли діти вивчилися, одружилися, купили 
квартири, народили внуків, вирішила: пора по-
вертатися додому. До свого однокімнатного по-
мешкання у «хрущівці». Зробить ремонт після 
квартирантів, купить нові меблі…

«Я повертаюся», - сказала Катерина під час 
розмови з донькою Галею. «Мамо, ви жартуєте? 
Тут такі ціни жахливі! Життя - дороге. У вас же 
внуки! Хто їм допоможе? - заламувала руки Галя. 
- Ромків малий часто слабує. Ліки…». «Галю, твій 
брат має гарну роботу, його дружина також. І я 
допомагала», - виправдовувалася Катерина. «Ой, 
мамо, ті гроші, як пісок. Та й хату ми здали квар-
тирантам на три роки. Не виганяти ж тепер на 
вулицю. І копійка якась капає. Побудьте ще пів-
тора року в Америці, поки є квартиранти. Ще 
трохи грошей заробите», - переконувала донь-
ка. «Попередь ще раз квартирантів: півтора року 
і ні дня більше! - відрізала Катерина. - І вчіться 
з Ромком жити за власні кошти». «Мамо, що з 
вами? Ви…». 

Катерина більше не хотіла слухати Галину. 
Вона зрозуміла: ні доньці, ні синові не потрібна. І 
це так неймовірно боліло! Пекло!                

- І що тепер робити? - запитувала сама в себе 
жінка. - З роботи пішла. Через тиждень наймане 
помешкання маю залишити. А квиток додому? 
Треба зателефонувати Дороті й попередити, що 
до аеропорту мене везти не потрібно.  

«Господи! Чому?» - закричала душа. 
Коли Катерина овдовіла, Галя і Ромчик ще 

малими були. Важко доводилось. Надя, старша 
сестра, давала зі своїх дітей одяганки, з яких ті 
виросли, батьки підсобляли харчами. А потім… 
Катерина не йняла віри - виграла «зелену кар-
ту». На сімейній раді вирішили: діти залишать-
ся вдома. Ромко ось-ось десятирічку закінчить, 
Галя - дев’ятий клас. Вчитимуться в українських 
вузах. Родичі опікуватимуться дітьми. До Амери-
ки Катерина поїде сама. Попрацює, допоможе ді-

   Вітаю!
Найкращі слова  

вітань з нагоди чудового 
ювілею надсилаю дорогій 

Антоніні  
Петрівні 

Хабурській 
із Теребовлі - прекрас-
ній мудрій людині, вмілому 
підприємцю, надійній при-
ятельці, який вона святку-
ватиме 21 листопада.
Допоки сонце світить з висоти, 
Птахи щебечуть, зацвітають квіти, 
Я вам бажаю - тільки висоти!
І днем грядущим від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана - не минають,
А Вашу працю й мрію повсякчас
Лиш визнання та успіхи вінчають!

З любов’ю 
та повагою - 
Марія 
Маліцька.

гніздечко
Сімейне

Сокровенне

тям вивчитися, а далі буде видно… 
- Дороті, я не лечу додому! Я там нікому не 

потрібна! Я мушу тут залишитися ще на деякий 
час! Дороті, я не можу так жити! - ридала у слу-
хавку Катерина своїй американській подрузі.                           

Дороті - не з тих американок, які люблять 
сентименти. Але до Катерини ставилась по-
особливому. Їй було шкода українки, яка щороку 
святкує без своєї родини Дні подяки, Різдво. Яка 
довго не бачила своїх дітей. Не була на похороні 
батьків. Яка зароблені гроші посилає дорослим 
доньці і синові. Останнє взагалі заганяло Доро-
ті в ступор. Їй годі було уявити, що американська 
жінка може податися на край світу, аби все жит-
тя працювати на своїх дорослих дітей, а потім і на 
внуків.     

- Кет, - якось сказала Дороті, - або ти не маєш 
серця, або воно в тебе дуже велике і неймовірно 
добре.     

Дороті зрозуміла: справи у її подруги кепські. 
- Кет, я скоро приїду. Не хвилюйся, будь ласка.
Коли Дороті переступила поріг, Катерина 

знову зайшлася плачем:    
- Дороті, я не потрібна своїм дітям. Як жити з 

цим? Пробач, це - мої проблеми.  
- Пам’ятаєш, Кет, коли ти мене запросила до 

своєї церкви, я сказала: «Які гарні картини!» А 
ти відповіла: «Це - не картини, це - ікони, це - жи-
вий Бог. Він завжди і всім допомагає». Ти купила 
і подарувала мені маленьку іконку. Я не вірила в 
Бога. Але в твоїй церкві було так гарно, так спо-
кійно. Мені захотілося молитися. Але я не вміла. 
Ти сказала: «Дороті, просто розмовляй з Богом. 
Розповідай йому, що хочеш, запитуй. Це й буде 
твоя молитва». Я не знаю жодної молитви. Я ін-
коли просто розмовляю з Богом, як ти мене вчи-
ла. Я вірю: твій Бог мене чує. А ти ж віриш у Ньо-
го більше, ніж я. Ти завжди вірила. Кет, все буде 
добре. Ти ж віриш?». 

- Люба Дороті, дякую…
- Кет, а зараз поїдемо до мене. Щось придума-

ємо. На роботу ти зможеш повернутися. Ах, ми 
запізнюємось. Має приїхати Генрі. Не хочу зму-
шувати його чекати.

Генрі - вдівець, фермер. Його дружина по-
мерла під час пологів. Так і залишився жити сам. 

Генрі давно товаришував з сім’єю Дороті. Роди-
на Генрі і чоловіка Дороті - Джека - походила зі 
Скандинавії. Це й здружило їхні сім’ї. 

Дороті якось сказала:
- Кет, ти подобаєшся Генрі. Але він так давно 

втратив дружину, що вже, здається, звик до са-
мітності. 

- Дороті, я не приїхала в Америку шукати чо-
ловіка. Я приїхала працювати.

- У твоїй країні всі жінки відмовляються від 
особистого життя?

- Я щаслива… 
- Кет, я інколи тебе зовсім не можу зрозуміти! 

Але якщо Генрі… 
Джек, Дороті і Генрі міркували, яким чином 

допомогти Катерині. 
- Кет, чи можу я тобі запропонувати… заручи-

тися? І ти зможеш жити у моєму будинку в стату-
сі нареченої, - раптом ошелешив усіх Генрі.      

- Я не збираюся заміж, Генрі. 
- Ми можемо бути заручені довго… скільки 

захочеш...
- Кет, - аж підстрибнула майже шестидесяти-

річна Дороті. - Кет, люба, подумай…                 
Генрі то знімав, то одягав свого ковбойського 

капелюха. Хвилювався. 
- Генрі, - мовила збентежена Катерина, - я не 

знаю. Ми справді можемо бути заручені довго?   
…Генрі подобається український борщ, який 

він називає «рожевий суп». І смачне м’ясо, яке 
Кет чомусь називає «заєць». Й інші страви, на-
зви яких Генрі ніяк не може запам’ятати. І море 
квітів біля будинку. І те, що уперше за довгі роки 
запросив до себе гостей на День подяки. Доро-
ті з Джеком не могли нахвалити страви, приго-
товлені Кет. А неймовірний смак тієї індички він 
пам’ятатиме завжди… Але найбільше йому по-
добається Кет - близька й далека водночас. І він 
сумує від однієї лише думки, що ця фантастич-
на жінка може полетіти до своєї далекої країни 
і більше не повернутися.     

А Катерина поспішає до старого дерева. І 
коли вітер жене хмари на схід, вона посилає з 
ними молитви на рідну землю. І смутки, і лю-
бов…

Ольга ЧОРНА. 

І смутки, і любов…

Вітер несе молитви   
  на рідну землю. 

оголошенняЩасливе
Цієї ночі приснилася Оксані 

стара розлога яблуня, 
що колись, в далекому 

дитинстві, вкупі із рядочком 
молодих вишеньок була межею-
кордоном між їхнім і сусідським 
подвір’ям. Ніби із темного 
грозового неба вдарили у неї 
блискавиці, спалюючи довгі 
яблуневі коси, а цвіт -  не згасав, 
рожево пінився на сухих гілках...

О, ту яблуню Оксана пам’ятає! Разом 
із подругою Надійкою любили вони 
гратися під її крислатим гіллям, смаку-
вали соковитими яблуками. Батьки ді-
вчаток дружили і кумували між собою, 
тому часто влаштовували під яблунею 
спільну вечерю. Для таких посиденьок 
Надійчин брат Павло змайстрував сто-
ла зі зручною лавою. Хлопець був стар-
шим від дівчаток на дванадцять років. 
Навчався в університеті у Львові.

Коли приїжджав додому на вихід-
ні, привозив гостинці не лише сестрі, а 
й Оксанці. Як же чекали дівчатка хлоп-
ця! Допомагали тітці Єві, матері Павла і 
Надійки, ліпити його улюблені варени-
ки з вишнями. Замітали подвір’я. Стрі-
чали, як шанованого бажаного гостя!

Павло був дуже вродливим. В Окса-
ниній дитячій уяві - справжнім прин-
цом на білому коні. Жаль, Оксанка іще 
мала. Нічого, втішала себе дівчинка, 
вона ж - виросте...

Якось Оксана нишпорила у шафі, 
переглядала мамині одяганки, у ко-
трі дуже любила наряджатися. З поли-
ці випала акуратно складена білосніж-
на тюль. Оксана, довго не роздумуючи, 
відрізала ножицями зірчастий край. 
Яке диво! Вийшла справжня фата! Ді-
вчинка пришпилила її до кучерявої го-
лівки і замилувалася собою в дзеркалі. 
Чудово! Бачив би Павлик, якою гарною 
молодою вона буде.

Ох, і дісталося Оксані від матері, 
коли згодом та натрапила на змарно-
вану тюль. «Я пошила собі вельон, ма-
мочко! На моє весілля з Павликом», - 
заплакала Оксанка.

Ні, мама не розуміє, не може зрозу-
міти: невже її маленька доня уже гово-
рить про любов? Ці теперішні діти... 

Минали роки. Оксана з мамою часто 

згадували той випадок і тепер уже ве-
село сміялися з пустощів Оксаниної мо-
лодшої сестрички Улянки. Це були щас-
ливі миті й ніхто не відав, що на їхню  
хату насуваються страшні чорні хма-
ри...

Був травень. П’янко пахнув бузок. 
Оксана з мамою збиралися на ринок 
купувати плаття для випускного балу. 
Враз веселу метушню прорізав неочі-
куваний телефонний дзвінок. Хтось 
стривожено кричав у слухавці про 
якусь жахливу аварію, жертвою якої 
став їхній батько.

Голосила згорьована мати, а Оксана 
ніяк не йняла віри: може, це якась по-
милка? Чи страшний сон? На жаль, усе 
було правдою: свічки біля знівеченого 
батькового тіла, чорні стрічки у вінках 
і нестерпно тяжка дорога на кладови-
ще...

Опустів без дбайливого господа-
ря їхній дім. Ще не затягнулася пеку-
ча рана, як невдовзі доля черкнула на 
серці свіжу. Якось гралася Улянка з ді-
тлахами у схованку. Присіла на дашок 
старої криниці між гіллям жасмину і 
несподівано впала униз. Задзеленчали 
ланцюги, сповіщаючи про біду, крича-
ли перелякані діти. Заледенілу, витя-
гли Улянку з криниці, відвезли до лі-
карні. Загоїлося побите личко і подря-
пані рученята, та ніжки дівчинки пере-
стали рухатися.

Сум сповнив їхню хату. Проте злій 
долі, очевидно, було цього мало і через 
п’ять років після смерті батька не ста-
ло й матері. Тепер Оксана була Уляноч-
ці і сестрою, і мамою. Купала її в тра-
вах, сушила цілющі коріння, за кошти, 
що зібрали односельці, возила до зна-
менитих лікарів. А ще - робота, дім, го-
род... У клопотах і не помічала, як не-
вблаганно швидко минала  молодість. 
Скоро Оксані тридцять, а нареченого 
у неї досі нема. Утім, це - не найбіль-
ша біда. Втішно, що полегшало трішки 
Улянці. Медики запевнили, що все має 
бути добре, і запропонували новий ме-
тод лікування. Для цього їм знову тер-
міново потрібні гроші. Ніби не така вже 
й велика сума, щоб у черговий раз до-
помогу в людей просити, та в них, де 
кожну копійку рахують, її - нема.

Була б Надійка поруч, вона неодмін-

но б їх виручила. Але подружка вийшла 
заміж і вся їхня сім’я переїхала до іншо-
го міста. З тих пір вони якось загубили 
одна одну. 

Оксана згадала про свіжу пресу. Роз-
горнула сторінку з колонкою оголо-
шень: може, знайде щось обнадійливе? 
Ось, хоча б це: «Купляємо волосся - не-
фарбоване, довжиною не менше...» А у 
неї ж така коса...

Вона ніяк  не наважувалася зайти 
у перукарню. Присіла на лавочці. Че-
рез просторі вікна спостерігала за ро-
ботою перукарів. Заходили і виходили 
клієнти, а Оксана сиділа, мов завороже-
на, не помічаючи ні краплистого дощу, 
ні прицільного погляду вродливого чо-
ловіка з яскравої іномарки.

Чомусь так шалено б’ється серце! 
Треба заспокоїтися, змиритися: поду-
маєш, велика втрата - коса! Люди ін-
коли більше гублять. Хоча її  косу дуже 
любила мама. Та, може, тих кілька со-
тень допоможуть сестрі, і мама пораді-
ла б  за такий її вчинок. Оксана витерла 
сльози - досить рюмсати - і рішуче сту-
пила вперед.

Біля дверей хтось легенько смик-
нув її за плече. Хто він, цей усміхнений 
чоловік? Що йому треба? Його очі Окса-
ні дуже знайомі. І ця родимка над пра-
вою бровою. Павло! Павлусю, невже це 
ти? Де ти тут взявся?

Оксана почервоніла. Їй забракло по-
вітря. Мов у тумані, казала про те, що 
мусить зайти до салону, що вдома її че-
кає хвора сестра... Павло витирав Окса-
ні сльози, як колись у дитинстві, коли 
вона впала зі старої яблуні, взяв за 
руку і повів до машини. «Ми щось при-
думаємо, Оксаночко. А косу різати не 
треба. Вона тобі дуже личить», - обвів 
дівчину лагідним поглядом. Де взявся? 
Був у відрядженні неподалік, щось по-
тягнуло відвідати рідне селище.

Оксана боялася повірити своєму 
щастю: вона ж стільки років не бачи-
лася з Павлом. Гадала, він давно одру-
жений. Утім, так колись Оксані сказа-
ла його мама. Бідолашна, соромилася 
зізнатися, що її син - сорокарічний хо-
лостяк.

...Багато літ минуло відтоді. У лю-
бові й радості Оксана з Павлом вирос-
тили трьох діток: двох синів і доне-
чку Єву, яка любить і досі розчісувати 
мамині довгі коси. Не оминуло сімей-
не щастя й Уляну. Оксана упевнена: су-
дженої долі не об’їдеш і щастя мусить 
прийти до кожної людини. Навіть якщо 
тебе шарпали холодні вітри і стьогали 
дощі - надії ніколи втрачати не треба...

Марія МАЛІЦЬКА. 

Про те,  
що хвилює

втеча виявилася невдалою, од-
разу ж відбуваються заручини.

Діти одержують прізвище 
матері. З шести років хлопчи-
ки живуть окремо, у  так зва-
них «будиночках чоловіків». 
Вони не можуть одружитися за 
власним уподобанням. Удівцям 
не дозволяється вдруге бра-
ти шлюб, аж доки їх не закли-
че котрась жінка. До речі, при-
гадайте українську історію: у 
давні часи наша держава була 
також матріархальною. Отож, 
жінки, беріть владу до своїх 
рук, ми здатні змінити світ на 
краще! 

Цікаво

Одразу - заручини! Притча
Ми часто стаємо заручниками чиїхось амбіцій чи інтересів. Втрачаємо  гід-

ність, забуваючи, що маємо право на власну думку. З цього приводу згадується по-

вчальна історія німецького письменника Йохана Гебеля про те, як батько і син по-

верталися з мандрівки додому.
Батько їхав на віслюкові, а син ішов поруч. Зустрічний чоловік дорікнув бать-

кові в тому, що він змушує свого слабкого  сина прошкувати, а сам насолоджуєть-

ся, їдучи верхи. Тоді батько дозволив синові сісти на віслюка, а сам пішов пішки. Ін-

ший мандрівник, що трапився їм на шляху, звинуватив сина, мовляв, той не шанує 

батька. Тоді батько і син разом сіли на віслюка. 
Третій зустрічний поспівчував віслюкові, дорікнувши, що люди мучать твари-

ну. Батько і син злізли з віслюка, зв’язали тварині ноги і завдали її собі на плечі. І 

так пішли, змучені і виснажені, хоч могли по черзі їхати верхи.

Подібне може статися з кожним, хто хоче догодити усім. «Ви куплені високою 

ціною! Не ставайте рабами людей!» - пише у своєму першому Посланні до корин-

тян апостол Павло (глава 7, вірш 23). Справді, якщо ми прагнемо догодити усім, 

то неодмінно втрачаємо частинку себе.

Якщо хочемо догодити усім...

От би мама нам спекла 
торт, млинці чи грінки. 
А в пригоді стане їй 
ця «Смачна сторінка»!!!
На фото Інни Данилків: братики  
Владик і Костя Синькович з Борщова.



№24/20 листопада 2013 року Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ12 nday.te.ua Спорт

Рухаючись на своєму автомобілі Ferrari по об’їзній 
дорозі Газіантепа, Мілевський не впорався з 
керуванням і на високій швидкості протаранив 

захисні бар’єри на перехресті.
Як повідомляють турецькі ЗМІ, форвард “Газіантепспора” серйоз-

но не постраждав, чого не скажеш про його автівку. 
Футболіст не став спростовувати інформацію про те, що в його 

крові було знайдено 1,31 проміле алкоголю: «А що говорити, якщо все 
одно напишуть по-іншому... Сам винен, все розумію... не треба мене жа-
літи... Руні теж розбив Ferrari, або ж Кріштіану... Нічого, життя триває, 
вороги і заздрісники радіють». Щоб “воскресити” авто, Артему треба 
затратити 1,5 мільйона гривень, - пише prosport.tsn.ua.

Львів претендує на Олімпіаду-2022 
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 

оприлюднив офіційний список міст-заявників на 
проведення Зимових Олімпійських і Паралімпій-
ських ігор 2022 року.

У список загалом потрапило 6 міст, серед яких і 
Львів. Іншими містами стали Алмати (Казахстан), 
Пекін (Китай), Краків (Польща), Осло (Норвегія) та 
Стокгольм (Швеція).

Остаточний вибір міста-господаря зимової Олім-
піади - 2022 зробить сесія МОК 31 липня 2015 року.

Україна планує провести ігри у Львові, Тисовці і 
Панасівці (обидва – Львівська область) та на гірсько-
му хребті Полонина Боржава (Закарпатська область). 
На підготовку до них наша влада готова витратити 
не менше, ніж на Євро-2012.

Як козаки боксували

Команда «Українські отамани» впевнено де-
бютувала у новому сезоні Всесвітньої серії боксу, 
перемігши у домашній зустрічі «Американських 
нокаутів» з рахунком 4:1.

Денис Шкарубо хоч і програв Еросу Каррері, але 
через те, що його суперник не був заявлений на цей 
сезон, перемогу у цьому протистоянні віддали «Ота-
манам».

Павло Іщенко невимушено здолав Баходіржона 
Султонова, відпрацювавши бій легко і різноманітно. 

«Отаман» Денис Лазарєв в доволі конкурентному 

поєдинку переміг Нодіра Касимова..
Олександр Ганзуля три раунди бив на диво па-

сивного Ентоні Кемпбелла, поки кут американця не 
прийняв рішення відмовитися від продовження бою 
- перемога українця технічним нокаутом.

Єдиної поразки зазнали «Отамани»  у поєдинку 
Ростислава Архипенка та американського шведа аф-
риканського походження Мохаммеда Саллаха. 

«Золото» ЧЄ - достроково
16-го листопада у Варшаві відбувся 8-й тур ко-

мандного чемпіонату Європи з шахів серед жінок.
Чемпіон світу жіноча збірна команда України, що 

лідирувала протягом усього турніру, перемогла збір-
ну Вірменії і за тур до кінця змагань забезпечила собі 
перше місце.

За Бандеру відповів
Президент ФФУ Володимир Коньков задо-

вольнив заяву першого віце-президента феде-
рації Сергія Стороженка про своє звільнення за 
власним бажанням.

Сам чиновник пояснює 
відставку погіршенням ста-
ну здоров’я, хоча багато хто 
вважає відхід Стороженка 
від справ ФФУ закономір-
ним результатом його без-
принципності 

Нагадаємо, після мат-
чу Україна – Сан-Марино 
ФІФА повідомила про санк-
ції щодо стадіону “Арена-Львів” у зв’язку з некорек-
тними жестами фанатів під час матчу і через пор-
трети С.Бандери та Р.Шухевича ті червоно-чорні 
прапори на трибунах.

Пізніше з’ясувалось, що тодішній віце-президент 
ФФУ Стороженко направляв лист у ФІФА з пропози-
цією дискваліфікувати львівський стадіон через ви-
щезазначені дії фанатів.

Наші земляки двічі поступалися суперникам за ходом 
зустрічі, та все ж закономірно здобули одне очко. 
У стартові хвилини гри ініціативою заволоділи 

криворіжці. Натомість, футболісти «Тернополя» будували 
свою гру на контратаках, та все ж досить швидко 
пропустили гол. 

Тінь поразки спонукала муніципалів активніше шукати щастя біля 
чужих воріт і вже через п’ять хвилин вони відновили паритет. 

Ще раз забитими голами команди обмінялися під завісу першо-
го тайму. Спершу гравець 
«Нафтовика» ударом зі 
штрафного вдруге вивів 
свою команду вперед, а 
згодом після навісної по-
дачі з кутового Сергій Ат-
ласюк замкнув точним 
ударом головою даль-
ню стійку воріт господа-
рів – 2:2.

Бойова нічия у Криво-
му Розі виявилася на руку 
ще одному з лідерів -  дні-
продзержинській «Ста-
лі», яка попри те, що про-
пускала тур, зберегла за 
собою першу сходинку у 
турнірній таблиці.   

По-перше, після переконли-
вої перемоги українських футбо-
лістів над однією з найсильніших 
дружин світу та Європи на «Олім-
пійському» стало очевидним, що 
Михайлу Фоменку вдалося ство-
рити чи не найбоєздатнішній ко-
лектив за всі часи існування збір-
ної. Причому, головний тренер 
«зліпив» команду фактично з тих 
же гравців, які ще у березні мину-
лого року під орудою інших коу-
чів бездарно розділили очки з од-
ним з аутсайдерів групи Молдо-
вою та на своєму полі програли 
іншому претенденту на путівку 
до Бразилії - збірній Чорногорії. 

Після цієї невдалої серії Укра-
їну вже мало хто вважав фавори-
том відбірного циклу, а, насправ-
ді, майже ніхто, окрім новоприз-
начених наставників збірної, та, 
можливо, самих футболістів. 

Значно більше оптимізму до-
далося мільйонам наших вболі-
вальників вже навесні цього року 
після заслуженої перемоги з ра-
хунком 3:1 над збірною Польщі у 
Варшаві, а потім після надважко-
го матчу в Одессі, де наші хлопці 
таки здолали непоступливу Мол-
дову – 2:1.

Як на мене, переломним ета-
пом на шляху до виходу з групи 
став червневий матч у Подгори-
ці, де підопічні Фоменка не зали-
шили жодного шансу на успіх гос-
подарям – збірній Чорногорії, за-
бивши у ворота суперників 4 «су-
хих» м’ячі.

Потім, уже на початку осені, у 
Львові українці встановили своє-
рідний рекорд збірної, перемігши 
9:0 команду Сан-Марино, а вже 
через кілька днів на київському 
стадіоні вдруге поспіль відібрали 

очки у лідера групи – англійців.
На гру у Харкові наша коман-

да вийшла на поле уже в якос-
ті реального претендента на пу-
тівку до фіналу ЧС і підтвердила 
це черговою перемогою над збір-
ною Польщі – 1:0. А закінчували 
ми відбірний цикл у Сан-Марино. 
Навіть 8 забитих голів у ворота 
господарів не допомогли україн-
цям посісти перше місце у групі 
та оминути матчі плей-офф.

Відтак, у десяти іграх здобув-
ши шість перемог, три матчі за-
вершивши унічию та лише один 
програвши, наші хлопці із загаль-
ним рахунком 28:4 набрали 21 
очко тоді, як Англія фінішувала з 
22-ма пунктами.

Збірна Франції, безсумнівно, 
найсильніший спаринг-партнер 
для будь-якої елітної команди. 
Цього разу їй випало екзаменува-

ти на футбольну зрілість україн-
ську дружину.

«Кошмар у Києві. Бразилія від-
даляється від «синіх», - так назва-
ли статтю про матч на «Олімпій-
ському» кореспонденти «France 
Football».

 «Збірна Франції провела у Ки-
єві матч, у якому жодного разу не 
здавалася здатною виграти. За-
кінчилося все поразкою з різни-
цею у два м’ячі. Оскільки попе-
реду матч-відповідь, надія ще за-
лишається. Однак гра, продемон-
стрована «синіми» у п’ятницю 
ввечері, перетворює прохід на ЧС 
у майже диво», - написали фран-
цузи про своїх недавніх кумирів.

Натомість, навіть після цілком 
заслуженої перемоги і тренер-
ський штаб, і гравці нашої збірної 
вважають, що зробили лише пів-
кроку на шляху до Бразилії. Осо-

бливо небезпечними будуть під-
скубані «півні» у себе вдома. Тому, 
сподіваємося, у Парижі україн-
ці продемонструють не баналь-
ну гру від оборони на утримання 
рахунку, а дадуть гідну відсіч ата-
кам французів, злагоджено діяти-
муть у захисті та практикувати-
муть гострі контрвипади з метою 
забити хоча б один гол господа-
рям. Наша перевага лише у тому, 
що у першому матчі команді Фо-
менка вдалося втримати свої во-
рота «сухими» До речі, 810 хви-
лин без пропущеного гола - та-
кож новий рекорд нашої збірної і, 
зокрема, її голкіпера П’ятова.

Сподіваємося і віримо у свято 
на українській вулиці.

- Як скажете, - відповів би на 
це Михайло Фоменко.

Олег ГРУШКОВИК.

Підскубані  у  Києві «півні» ДУЖЕ  НЕБЕЗПЕЧНІ  у  Парижі

Україна – Франція – 2:0;
Франція – Україна - ?:?
Пишучи ці рядки, я ще не знаю остаточного підсумку очно-

го протистояння футбольних збірних України та Франції. Коли 
ж ви читатимете їх, рахунок повторної гри у Парижі за вихід до 
фінальної частини Чемпіонату світу вже буде відомим, а тому 
бажання автора цієї публікації можуть не відповідати дійснос-
ті, а зроблені мною на підставі київського матчу висновки  дещо 
різнитимуться від ваших, сформованих вже після фінального 
свистка арбітра на «Стад де Франс». Отже…

 «Нива» у гостях здолала одного з лідерів

Уп’яте в сезоні тернопільська команда святкує 
перемогу. У гостьовому поєдинку 19-го туру Першої 
ліги з охтирським «Нафтовиком» фінальний 

свисток арбітра зафіксував рахунок 1:2 на користь наших 
земляків.

Стартові 10 хвилин матчу були за тернополянами. Потім протягом 
15-20 хвилин перевагою володіли господарі поля. І все ж гол у роздя-
гальню забили гравці «Ниви» - зробив це опорний півзахисник «Ниви» 
Ігор Малиш. А завершилася перша половина матчу вилученням грав-
ця господарів поля.

 І все ж другий тайм «Нафтовик» розпочав активніше і незабаром 
заробив право на пенальті – 1:1. Та, як виявилося, все лише починало-
ся. Незабаром арбітр вилучив з поля ще одного футболіста охтирської 
команди і «Ниві» нічого не залишилось, як сповна використати цю від-
чутну чисельну перевагу. Сталося це на 74 хвилині, коли суддя вдруге 
у матчі призначив одинадцятиметровий, цього разу - у ворота господа-
рів. Сергій Загинайлов невідпорним ударом вивів «Ниву» вперед - 1:2.

Нічия на користь гостей
«Гірник» - «Тернопіль» - 2:2

Артем Мілевський 
погуляв і в Туреччині
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Проблема 
маленьких 
шкіл, зокрема 

сільських, – болюче 
питання в усій 
Україні. Через 
невелику кількість 
дітей у класах 
вони все частіше 
зачиняють двері 
перед учнями. 
Натомість чиновники 
пропонують возити 
хлопчиків і дівчаток 
до сусідніх сіл. 

Експерти кажуть, що 
лише цього року в нашій 
державі закрили 161 шко-
лу, точніше, «законсерву-
вали» до кращих часів. Не 
виняток і Тернопілля. Тут дзвоник не пролунав 
у 20-ти школах. 

Для людей, у яких відбирають освітній за-
клад, це стає справжньою драмою. Адже ма-
ленька школа для них – це життя, яке, попри 
скруту й негаразди, ще вирує в селі.

Виникає багато й інших “але”, передусім – 

як доїхати учням до сусіднього села. Програма 
«Шкільний автобус» далеко не всюди працює. 

Переймаються долею своєї школи і мешкан-
ці села Лози, що на Збаражчині. Вони надіслали 
до редакції «Нашого ДНЯ» теплого листа з роз-
повіддю про невеличкий храм освіти, який по-
дарував Україні генія слова – письменника Бо-
риса Харчука.

Стоїть, колихається, 
головою величається, 
А торкнеш - кусається. 

 ***
Зубів не має, а кусає. 

 ***
Влітку в шубі, зимою в 
шапці. 

 ***
У вінку зеленолистім, 
у червоному намисті 

Видивляється у воду 
на свою хорошу вроду. 

 ***
Не розбивши горщика, не з’їси кашки. 

 ***
Живе один батько і тисячі синів має. 
Всім шапки справляє, а собі не має. 

 ***
Живе вона в лісочку, має червону со-
рочку. Хто йде, той поклониться. 

 ***
Сидить баба на грядках, вся закута-
на в хустках. 

 ***
Дівка в коморі, а коса надворі. 

Сидить Марушка в семи кожушках, 
Хто її роздягає, той сльози проли-
ває. 

 ***
Що то за голова, що лише зуби й бо-
рода. 
  ***
Без рук, без ніг, а вилізе на пліт. 

- Шшшшшще трішшшшшечки, 
шшшшшще трішшшшшечки, - ши-
піло Молоко у банячку і піднімалося 
все вище і вище. - Шшшшшще тріш-
шшшшечки - і втечу... 

Молокові дуже подобалося у дзбан-
ку в прохолодному підвалі. Та чомусь 
господиня щоразу переливала його у 
банячок і ставила на гарячу плиту. Ох 
і припікало тоді боки і п’яточки Моло-
ку. І щоразу Молоко норовило втек-
ти, та господиня вчасно прибігала на 
його сварливе шипіння, щосили дму-
хала на шапку і заганяла назад у ба-
нячок. Цього разу ніхто не згадав про 
Молоко, тож воно помаленьку вибра-
лося на вершечок банячка і побігло 
стрімкими патьоками додолу. 

Сварилося, шипіло, бо ж пекло та 
боліло, плита була ще гарячіша за ба-
нячок. Але це не стримувало втікача. 
Молоко збігло на стіл, на долівку, на 

сходи... 
- Ой-ой-ой! Ай-ай! - примовляла 

господиня і намагалася впіймати бо-
дай останні кілька крапель Молока. - 
Та куди ж ти? Зачекай! Ох, і неслухня-
не ж Молоко!

А воно не чуло, не слухало господи-
ню, бо хотіло прохолоди.

- Нарешшшшшті, нарешшшшшті 
вітер і холодок, - тішилося Молоко, 
збігаючи сходинками у двір.

Та радість його була недовгою, повз 
пробігала кішка, впіймала лапкою не-
слухняне Молоко й злизала. Тільки й 
залишилися від втікача брудні підгорі-
лі патьоки на боках у банячка.

Оксана ХОМА.

«У мальовничій місцевості, на видноколі лісу та ставка, роз-
міщена Лозівська загальноосвітня школа I ступеня. Навесні вона 
потопає у білосніжному цвітінні яблуневих садів, а восени ма-
нить до себе запашними, стиглими яблуками. 

Поринаючи у своє дитинство, дорослі мешканці села безліч 
разів згадують уроки в цій школі. Її історія розпочалася в 1890 
році, коли сюди вперше прийшли ще наші прадіди. У воєнний час, у 
1944 році, школу було спалено, а в 1955-му – відбудовано. Ні війна, 
ні лихоліття не змогли зламати її творчий дух і наснагу. 

Сьогодні в школі – 29 учнів. Затишну, теплу атмосферу ство-
рили дбайливі руки вчителів Раїси Косар, Надії Кубацької і бать-
ки дітей.

Допомагають школі голова сільської ради Анатолій Мусій, 
місцеві підприємці Роман Мацик, Володимир Заєць, Богдан Бойко. 
Тут облаштували внутрішню вбиральню, завдяки громаді села 

підведено воду. Щоб у класних кімна-
тах завжди було тепло, батьки за свої 
кошти встановили металопластико-
ві вікна. Учні 3-4 класу мають нові пар-
ти, замінено вхідні та міжкімнатні 
двері. 

 Свої перші стежини в житті почи-
нав з Лозівської школи видатний укра-
їнський письменник Борис Харчук. Він 
часто навідувався сюди, пишався тим, 
що його дитинство проходило в цьому 
селі.

Ми, батьки учнів, у цей нелегкий 
час з усіх сил прагнемо, щоб ця школа 
функціонувала довгі роки. Адже наші 
діти, навчаючись у своєму селі, бере-
жуть здоров’я, перебуваючи під пиль-
ним оком своїх наставників, які у ма-
ленькі серця засівають зернинки до-
бра.

Уся громада села зацікавлена, щоб 
школа у Лозах і надалі відчиняла двері для наших дітей, внуків, 
правнуків. Відпускати на навчання дітей початкових класів до ін-
шого села – це великий ризик для батьків.

Віримо, що наша школа ще матиме багато учнів, таких же 
талановитих, як і їх відомий земляк...».

Громада села та батьківський 
комітет Лозівської ЗОШ I ступеня.

На Збаражчині просять зберегти школу, 
де вчився Борис Харчук
Сьогодні в ній всього 29 учнів. Але батьки й вчителі 
сподіваються, що тут і надалі лунатимуть дитячі голоси.

Рукавичка

Оповідки бабусі Хомусі

Неслухняне 
МОЛОКО

Розважалочка Загадки 
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УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.50 Полiттеатр.
10.10 Без цензури.
10.35,16.40 Т/с “Таємниця старого мос-

ту”, 33 с.
11.25 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,17.40,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Шеф-кухар країни.
13.15 Свiтло.
13.35 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
14.10 Право на захист.
14.30 Темний силует.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Життя на рiвних.
15.45 Православна енциклопедiя.
16.10 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
18.05 Агро-News.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.50 Сiльрада.
19.10 Фестиваль пiснi в Коблево.
19.30 ДПКЄ-2013. Жеребкування.
20.05 Концертна програма “Пiсня об`єднує 

нас”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Знак питання.
21.55 Концертна програма “Мелодiя двох 

сердець”.
00.15 Фестиваль гумору “Умора”.

Êаíаë “1+1”
06.00 “ТСН-Тиждень”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
07.00,08.00,09.00,19.30,23.45 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 “Шiсть кадрiв”.
09.55,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
11.50 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.55 Комедiя “Iспанський вояж Степа-

новича”.
14.40 Комедiя “Тайський вояж Степано-

вича”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15,21.20 Т/с “Цiна життя”.
22.25,05.10 “Грошi”.

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

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,12.20 Т/с “Тест на любов”.
13.25 “Судовi справи”.
14.35 “Сiмейний суд”.
15.40 “Чекай на мене”.
18.00,04.40 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Пасiчник”.
20.00 “Подробицi”.

20.30 Т/с “Жити далi”.
23.35 Т/с “Кулiнар”.

ICTV
06.20 Т/с “Таксi”.
06.45 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.00 Анекдоти по-українськи.
10.10,22.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
11.40,13.00 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
14.00 Т/с “Врятувати або знищити”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Департамент”.
23.25,03.15 Свобода слова.

ÑТБ
05.10,15.55 “Усе буде добре!”
06.40,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
08.05 “Танцюють всi! 6”.
12.40 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки про-

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

Íоâèé êаíаë
06.35,13.40 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,00.35 Погода.
09.00 Х/ф “Казки на нiч”.
10.55,17.55,22.00 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.25 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.50 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
19.00,00.30 Репортер.
19.15 Абзац!
20.00 Т/с “Молодiжка”.
21.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Спiвай, якщо зможеш.

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

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

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

Хронiка дня.

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

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Зведена сестра”.
13.10 Люблю! Чекаю!
14.10,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.
16.00,04.05 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.50 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”, 

24 i 25 с.
22.00,03.35 Подiї дня.
23.20 Х/ф “Ультиматум Борна”. (2 

категорiя). 

Ê1
07.30 М/ф.
09.45 Х/ф “Поспiшай кохати”.
11.50 “Пороблено в Українi”.
13.15 “КВК”.
15.45 “Вечiрнiй квартал”.
18.00 “Звана вечеря”.
19.00 “Орел i решка”.
20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 “Леся Здєся”.
22.25 Х/ф “Час розплати”. (2 категорiя).

ÍТÍ
07.00 “Агенти впливу”.
08.00,04.05 “Правда життя”.
08.30 “Легенди шансону”.
09.30 Д/с “Пiвдень. Нерадянський Союз”.
10.30 Т/с “Далекобiйники 2”.
14.45 Т/с “Пандора”.
19.00,21.45,02.30,04.55 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Даїшники”.
22.00 Т/с “Згадати майбутнє”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.30,07.30 М/с “Лалалупси”.
07.00 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 Єралаш.
09.55,21.05 Країна У.
11.00,00.30 Одна за всiх.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Брати”.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.10 Вiталька.
23.10 Дурнєв+1.
23.50 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Double Ять.

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

Тоíiñ
07.00 “Ранковий еспресо”.
14.30 “Моднi iсторiї з Оксаною Новiцькою”.
15 .00 ,18 .30 ,21 .00 “Служба новин 

“Соцiальний пульс”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,23.45 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
16.50 “Алло, лiкарю!”
17.50 “Алло, адвокат!”
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Андрiй Мяг-

ков, ч. 1.
20.00 Слiпа любов.
21.35 Олексiй Герман. Труднощi перекладу.
22.45 Люди-феномени.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
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. Ма-

лаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 “Наодинцi зi усiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40,01.00 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Убити Сталiна”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 Нiчнi новини.
23.25 “Познер”.

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

згадку.
09.05 “Ти не повiриш”.
10.00 “ДНК”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”. 

“За спиною”. “Джерело проблем”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Бомбила. Продовження”, 5 i 6 с.
23.35 Х/ф “Страшнi лейтенанти”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00 Х/ф “Бiла ведмедиця”.
11.00 Т/с “Гончi 4”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Мiцний горiшок 3: Вiдплата”. 

(2 категорiя).
00.30 Х/ф “Смертельний рiй”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Драма “Продовження роду”. 

(12+).
07.30,13.40 Х/ф “Ференц Лiст”. (СРСР - 

Угорщина). (12+).
10.05,16.15 Драма “Букет мiмози та iншi 

квiти”. (12+).
13.00 “Плюс кiно”. (12+).
17.35,23.30 Драма “Чужi листи”. (6+).
19.30,01.30 Х/ф “Люди i звiрi”, 1 с. (12+).
21.30,03.30 Х/ф “Люди i звiрi”, 2 с. (12+).

ªâроñïорò
09.30,13.30,18.00,20.15,01.30 Стрибки на 

лижах. Кубок свiту. Клiнгенталь 
(Нiмеччина). HS-140.

10.30,15.00,19.30,00.45 Бiатлон. Кубок 
свiту. Естерсунд (Швецiя). Змiшана 
естафета.

11.30 Фiгурне катання. Кубок Росiї. 
Показовi виступи.

16.00 Керлiнг. ЧЄ. Чоловiки. Груповий етап. 
Францiя - Швецiя.

18.30,23.45 Футбол. Євроголи. Журнал.
21.45 Оце так!
22.00 Про рестлiнг. Огляд WWE.
22.30 Про рестлiнг. Вiнтажна колекцiя. 

США.
23.30 Кiнноспортивний журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 “АПЛ. Клуби”. “Челсi”.
07.30 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєка-

но” - “Еспаньол”.
09.20 Чемпiонат Iталiї. “Лiворно” - “Ювен-

тус”.
11.10 Чемпiонат Iспанiї . “Ельче” - 

“Валенсiя”.
13.15 Чемпiонат Англiї. “Кардiфф Сiтi” - 

“Ман. Юнайтед”.
15.10 Чемпiонат Iспанiї. “Севiлья” - “Бетiс”.
17.05,05.10 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
18.10,06.00 “Тисяча й один гол”.
19.10 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
20.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
21.10 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Кальярi”. 

Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Англiї. “Вест Бромвiч” - 

“Астон Вiлла”.

УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40,15.55 Т/с “Таємниця старого мос-

ту”, 34 с.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”, 8 с.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.35,21.30 Дiловий свiт.
12.20 Знак питання повтор.
12.30 Рояль в кущах.
13.00 Як це?
13.25 Х/ф “Бризки шампанського”.
15.15 Euronews.
15.20 Хто в домi хазяїн?
15.40 Дiловий свiт. Агросектор.
16.55 Т/с “Тiнi зникають опiвднi”, 4 с.
18.50 Фiнансова перспектива.
19.00 Останнє попередження.
19.25 Концертна програма “Мелодiя двох 

сердець”.
21.35 Свiт спорту.
21.40 Концертна програма “Мелодiя двох 

сердец”.
00.15 Фестиваль гумору “Умора”.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.00,03.3

0 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
11.15 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.20,13.30,02.35 Т/с “Костоправ”.
14.35,15.40,20.15,21.20 Т/с “Цiна життя”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.30 “Мiняю жiнку 8”.

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

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Жити далi”.
12.30,04.00 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.25,03.15 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.10 “Давай одружимося в Українi”.
17.10 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00,04.40 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Майор полiцiї”.
00.25 Х/ф “Нiчний рейс”. (2 категорiя).

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

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

10.20,16.35 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.05,22.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35,20.10 Т/с “Департамент”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф “Бiлий тигр”. (2 категорiя).
01.40 Провокатор.

ÑТБ
05.55,15.55 “Усе буде добре!”
07.25,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.20 Х/ф “Мрiї з пластилiну”.
11.20 Х/ф “Zоlushkа.ru”.
13.50 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.25 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
23.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

Íоâèé êаíаë
06.35,13.45 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,00.25 Погода.
09.00,20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,17.55,22.00 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.30 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.50 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
19.00,00.20 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.00 Знайти крайнього.

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

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

07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,15.35 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.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30,15.25 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”, 

21 i 22 с.

12.00 “Хай говорять. Люди, що ожирiли”.
16.00,02.05 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,03.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”, 

26 i 27 с.
22.00,02.50 Подiї дня. 

Ê1
07.30 М/ф.
10.00 Х/ф “Єдина”.
12.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.50 Т/с “Дикий янгол”.
14.50,19.00 “Орел i решка”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “Хi та Ха”.

ÍТÍ
06.45 Х/ф “Таємницi мадам Вонг”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40,19.30 Т/с “Даїшники”.
14.40,17.00 Т/с “Павутиння 5”.
16.45,19.00,21.45,02.30,04.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Згадати майбутнє”. (2 

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

ТÅТ
06.30,07.30 М/с “Лалалупси”.
07.00 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 Єралаш.
09.55,21.05 Країна У.
11.00,00.30 Одна за всiх.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Брати”.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.10 Вiталька.
23.25 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

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

Сьогоднi.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Aрт City.
10.30,12.30,16.30,19.10 TBiNews.
11.00 Спорт.
11.30 Автомандри.
12.20,15.30 Арт дозор.
12.25,15.35,19.25 Базар_IТ.
12.45 Ранковi курасани. Краще!
13.00 Double Ять.
13.30,16.00,19.30,03.00 Особлива думка.
14.00 Знак оклику з А. Шевченко.
17.00 Навколо свiту.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00,04.30 Музика для дорослих.

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

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Слiпа любов.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Олексiй Герман. Труднощi пере-

кладу.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Ронiн”.
14.00 Люди-феномени.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,23.45 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Андрiй Мяг-

ков, ч. 2.
20.00 Загибель адмiралiв.
21.35 Любов на все життя.
22.45 Кого ударить блискавка.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 “Наодинцi зi усiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40,01.05 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Убити Сталiна”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 Нiчнi новини.
23.25 “За один крок вiд Третьої свiтової”. 

Фiльм 1.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Кулiнарний двобiй”.
09.25 Росiйська начинка.
10.00 Т/с “Загарбники”, 1 с.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35,01.55 “Прокурорська перевiрка”.
18.45 “Говоримо i показуємо”.
19.40 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”. 

“Перебої з довiрою”. “Бiльше, нiж 
образа”.

21.35 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.00 Т/с “Бомбила. Продовження”, 7 

i 8 с.
23.55 Х/ф “Ден”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.

09.25 Т/с “Команда ЧЄ”.
11.30 Х/ф “800 льє вниз Амазонкою”.
13.25 “Змова ляльководiв. За наказом 

богiв”.
14.45 “Цiлком таємно: Мiлiцейське 

свавiлля”.
15.45 Д/ф “З усiх знарядь”.
16.40 Х/ф “Вiдображення”.
18.45 Лiга Чемпiонiв УЄФА. Зенiт - Атле-

тико. Пряма трансляцiя.
21.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА. Борусiя - 

Наполi. Пряма трансляцiя.
23.45 Про Лiгу Чемпiонiв + огляд iгрового 

дня.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Драма “Чужi листи”. (6+).
07.30,13.30 Х/ф “Люди i звiрi”, 1 с. (12+).
09.30,15.30 Х/ф “Люди i звiрi”, 2 с. (12+).
17.30,23.35 Трилер “Подорож до щасли-

вої Аравiї”. (12+).
18.55 “Плюс кiно”. (12+).
19.30,01.30 Драма “Фантазiї Фарятьє-

ва”. (12+).
22.05,04.05 Комедiя “Музична iсторiя”.

ªâроñïорò
09.30 Футбол. Євроголи. Журнал.
10.30,16.00,19.00 Стрибки на лижах. Ку-

бок свiту. Клiнгенталь (Нiмеччина). 
HS-140.

11.30,13.00,20.00,01.45 Бiатлон. Кубок 
свiту. Естерсунд (Швецiя). Змiшана 
естафета.

12.45 Кiнноспортивний журнал.
14.00 Керлiнг. ЧЄ. Жiнки. Груповий етап. 

Швецiя - Норвегiя.
16.45 Футбол. Молодiжна Лiга Чемпiонiв. 

Груповий етап. Селтiк (Шотландiя) - 
Мiлан (Iталiя).

21.00 Бокс.
23.00 Автоспорт. Супер-трофей Ламборгiнi. 

Огляд сезону.
23.30 GTA. Наступний рiвень. Автоспор-

тивний журнал.
23.45 Автоспорт. Blancpain Endurance 

Series. Баку. Огляд етапу.

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

Нiмеччини.
09.10 Чемпiонат Англiї. “Вест Бромвiч” - 

“Астон Вiлла”.
11.00 Чемпiонат Iспанiї. “Малага” - 

“Атлетiк”.
12.45 “АПЛ. Клуби”. “Челсi”.
13.10 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
14.00,02.55 “Тисяча й один гол”.
17.00 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
18.00 Лiга чемпiонiв. “Зенiт” - “Атлетiко”. 

Пряма трансляцiя.
21.30 Лiга чемпiонiв. “Боруссiя” (Дор.) - 

“Наполi”. Пряма трансляцiя.
23.45,05.55 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.

Поíåдіëоê

Âіâòороê

25 листопада

26 листопада
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УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.00 Пряме включення з Кабiнету 

Мiнiстрiв України.
10.15 Т/с “МонтеКрiсто”, 9 с.
11.10 Не вiр худому кухарю.
11.40 Книга.ua.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.00,21.30 Дiловий свiт.
12.35 Х/ф “Вони йшли на Схiд”.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Щоденник ДПКЄ-2013.
16.05,21.55 Українська пiсня.
16.55 Т/с “Тiнi зникають опiвднi”, 5 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.50 Бiатлон. Кубок свiту. Iндивiдуальнi 

перегони (жiн).
20.50 Мегалот.
21.40 Свiт спорту.
21.45 Кроки на Захiд.
00.15 Фестиваль гумору “Умора”.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.50 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
11.15 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.20,13.25,02.10 Т/с “Костоправ”.
14.35,15.40,20.15,21.20 Т/с “Цiна життя”.
16.45,03.05 “ТСН. Особливе”.
22.30,04.55 “Територiя обману”.
00.05 “Тачки 2”.

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

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Майор полiцiї”.
12.25,04.00 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.25 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.10 “Давай одружимося в Українi”.
17.10 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00,04.40 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
00.25 Х/ф “Наперекiр долi”. (2 категорiя)

ICTV
06.45 Т/с “Таксi”.
07.10 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.15,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.20,16.35 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.

13.05,22.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.25,20.10 Т/с “Департамент”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф “Шiсть куль”. (2 категорiя).
01.55 Кримiнальний облом.

ÑТБ
06.25,15.55 “Усе буде добре!”
08.10,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.50 “Моя правда. Зваженi i Щасливi. 

Жертви жiночого щастя”.
10.50 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
13.50 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “МайстерШеф 3”.
02.05 Х/ф “Старий знайомий”.

Íоâèé êаíаë
06.20,13.20 М/с “Черепашки нiндзя”.
06.35,13.40 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,00.15 Погода.
09.00,20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
10.55,17.55,22.00 Т/с “Воронiни”.
13.15,14.25 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.50 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
19.00,00.10 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.05 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
00.20 Т/с “Щоденники вампiра 2”. (2 

категорiя).

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

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

07.40 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.
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.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00,03.05 Подiї.
07.30,15.25 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20,21.00,23.40 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”, 

22 i 23 с.

12.00 “Хай говорять. Мiс Всесвiт 2013”.
16.00,02.20 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,03.35 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”, 

28 с.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв УЄФА. “Шах-

тар” - “Сосьєдад”. 

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”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “Хi та Ха”.

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40,19.30 Т/с “Даїшники”.
14.40,17.00 Т/с “Павутиння 5”.
16.45,19.00,21.45,02.35,03.55 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Згадати майбутнє”. (2 

категорiя).
23.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Закон i порядок”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.30,07.30 М/с “Лалалупси”.
07.00 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 Єралаш.
09.55,21.05 Країна У.
11.00,00.30 Одна за всiх.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Брати”.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.10 Вiталька.
23.25 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

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

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

понденти.
13.30,16.00,19.30,03.00 Особлива думка.
14.00,04.30 Музика для дорослих.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Homo sapiens.

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

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Загибель адмiралiв.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Любов на все життя.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00 Кого ударить блискавка.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,23.45 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Д. Гордона. Нiкас Саф-

ронов.
20.00 Подвиг Гастелло. Правда i вигадка.
21.35 Мiй син - Андрiй Краско.
22.45 НЛО. Очевидцi.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 “Наодинцi зi усiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40,01.00 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Убити Сталiна”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 Нiчнi новини.
23.25 “Полiтика”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Квартирне питання.
09.30 “Поїдемо, поїмо!”
10.00 Т/с “Загарбники”, 2 с.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35,01.45 “Прокурорська перевiрка”.
18.45,02.55 “Говоримо i показуємо”.
19.40 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”. 

“Метелик i свiчка”.
20.35 Т/с “Бомбила. Продовження”, 9 с.
21.35 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.00 Т/с “Бомбила. Продовження”, 10 

i 11 с.
23.50 Х/ф “По праву”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.

09.25 Т/с “Команда ЧЄ”.
11.30 Х/ф “Арктичний вибух”.
13.30 “Змова ляльководiв. Кiльця долi”.
14.50 “Цiлком таємно: Остання таємни-

ця кiлера”.
15.50 Д/ф “З усiх знарядь”.
16.45 Х/ф “Ейр Америка”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Спiймати i вбити”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.35,11.40 Трилер “Подорож до щасли-

вої Аравiї”. (12+).
07.00 “Плюс кiно”. (12+).
07.35,13.30 Драма “Фантазiї Фарятьє-

ва”. (12+).
10.10,16.05 Комедiя “Музична iсторiя”.
17.35,23.30 Мелодрама “Я тебе нiколи не 

забуду”. (12+).
19.05,01.00 Х/ф “Бажаю Вам...” (6+).
19.35,01.30 Х/ф “Челюскiнцi”. (12+).
21.50,03.50 Детектив “Мене це не стосу-

ється...” (12+).

ªâроñïорò
09.30 GTA. Наступний рiвень. Автоспор-

тивний журнал.
09.45,02.00 Оце так!
10.00,15.00 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд 

(Швецiя). Змiшана естафета.
11.00 Керлiнг. ЧЄ. Чоловiки. Груповий етап. 

Фiнляндiя - Данiя.
13.00 Футбол. Молодiжна Лiга Чемпiонiв. 

Груповий етап. Селтiк (Шотландiя) - 
Мiлан (Iталiя).

14.00,20.00 Стрибки на лижах. Кубок свiту. 
Клiнгенталь (Нiмеччина). HS-140.

16.00 Керлiнг. ЧЄ. Жiнки. Груповий етап. 
Шотландiя - Норвегiя.

18.00,23.35 Бiатлон. Кубок свiту. Естер-
сунд (Швецiя). Iндивiдуальнi пере-
гони. Жiнки.

21.00,22.00 Вибране по середах. Журнал.
21.05 Новини кiнного спорту.
21.10 Вибiр Люсиi. Журнал.
21.15 Гольф. Mission Hills.
21.45 Новини гольфу.
21.50 Новини вiтрильного спорту.
21.55 Вибiр мiсяця. Журнал.
22.05 Фiгурне катання. Кубок Росiї. 

Показовi виступи.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.25 Новини.
07.10 “АПЛ. Клуби”. “Вест Бромвiч”.
07.25 Лiга чемпiонiв. “Зенiт” - “Атлетiко”.
09.25 Лiга чемпiонiв. “Базель” - “Челсi”.
11.25 Лiга чемпiонiв. “Селтiк” - “Мiлан”.
13.35 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
14.30 “Futbol Mundial”.
15.00 Лiга чемпiонiв. “Аякс” - “Барселона”.
17.00,23.40,06.30 Огляд матчiв Лiги 

чемпiонiв.
18.00 Лiга чемпiонiв. ЦСКА - “Баварiя”. 

Пряма трансляцiя.
21.30 Лiга чемпiонiв. “Байєр” - “Ман. Юнай-

тед”. Пряма трансляцiя.

УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35,16.00 Т/с “Таємниця старого мос-

ту”, 35 с.
10.20 Т/с “МонтеКрiсто”, 10 с.
11.25 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.00,21.30 Дiловий свiт.
12.15 Д/ф “Академiк Борис Патон. Пра-

ця на все життя”.
12.40 Х/ф “Iди i дивись”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Щоденник ДПКЄ-2013.
16.45 Т/с “Тiнi зникають опiвднi”, 6 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.50 Останнє попередження.
19.20 Бiатлон. кубок свiту. Iндивiдуальнi 

перегони (чол).
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 “Надвечiр`я”. 25 рокiв.
00.15 Фестиваль гумору “Умора”.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,23.50 “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 “Росiйськi сiмейнi драми”.
12.25,13.30,02.15 Т/с “Iсторiя льотчика”.
14.30,15.40,20.15,21.20 Т/с “Цiна життя”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
19.30 “Телевiзiйна Служба Новин”.
22.30,04.55 “Iлюзiя безпеки. Згущенка 

на олiї”.

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

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Майор полiцiї”.
12.25,03.55 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.25 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.10 “Давай одружимося в Українi”.
17.10 Т/с “Хатня робiтниця”.
18.00,04.35 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
00.30 Х/ф “Шоу Трумана”.

ICTV
06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.15,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.20,16.35 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.05,22.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.

14.30,20.10 Т/с “Департамент”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.30 Х/ф “Вуличний боєць”.

ÑТБ
07.30,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
08.55 Х/ф “Мiй принц”.
11.00 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
13.50 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Зваженi i Щасливi 3”.
01.10 Х/ф “Отрути, або Всесвiтня iсторiя 

отруєнь”. (2 категорiя).

Íоâèé êаíаë
06.35,13.45 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,00.10 Погода.
09.00,20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,17.55,22.00 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.30 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.50 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
19.00,00.05 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.05 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
00.15 Т/с “Щоденники вампiра 2”. (2 

категорiя).

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

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

07.40 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.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30,15.25 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”, 

24 i 25 с.
12.00 “Хай говорять. Позапланова 

вагiтнiсть”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.00 “Говорить Україна”.

19.50 Футбол. Лiга Європи УЄФА. “Генк” 
- “Динамо” (Київ).

22.00,03.30 Подiї дня. 

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”.
15.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “Хi та Ха”.

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40,19.30 Т/с “Даїшники”.
14.40,17.00 Т/с “Павутиння 6”.
16.45,19.00,21.45,02.30,03.50 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Згадати майбутнє”. (2 

категорiя).
23.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Закон i порядок”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.30,07.30 М/с “Лалалупси”.
07.00 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 Єралаш.
09.55,21.05 Країна У.
11.00,00.30 Одна за всiх.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Брати”.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.10 Вiталька.
23.25 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

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

Сьогоднi.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 ЖИВЯком.
10.30,12.30,16.30,19.10 TBiNews.
11.00 Дев`ять мiсяцiв.
12.20,15.30 Арт дозор.
12.25,15.35,19.25 Базар_IТ.
12.45 Ранковi курасани. Краще!
13.00 Приватнi новини.
13.30,16.00,19.30,03.00 Особлива думка.
14.00 Homo sapiens.
17.00 Навколо свiту.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Зелена лампа.

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

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.

09.00 Подвиг Гастелло. Правда i вигадка.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Мiй син - Андрiй Краско.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
14.00 НЛО. Очевидцi.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,23.45 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Микола Рас-

торгуєв, ч. 1.
20.00 Втеча з раю.
21.35 Залiзний Гармаш i його маленькi 

слабкостi.
22.45 Iнодi вони повертаються.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
08.50 “Жити здорово!”
09.55,02.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20,00.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 “Наодинцi зi усiма”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40,01.00 “Давай одружимося!”
18.55,02.05 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Убити Сталiна”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 Нiчнi новини.
23.25 “Проти ночi”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Дачна вiдповiдь.
09.30 “Медичнi таємницi”.
10.00 Т/с “Загарбники”, 3 с.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35,02.00 “Прокурорська перевiрка”.
18.45 “Говоримо i показуємо”.
19.40 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”. 

“Тезка”.
20.35 Т/с “Бомбила. Продовження”, 12 с.
21.35 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.00 Т/с “Бомбила. Продовження”, 13 

i 14 с.
23.55 Т/с “Небезпечний зв`язок”, 1 i 2 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Т/с “Команда ЧЄ”.
11.30 Х/ф “Жах: Торнадо у Нью-Йорку”.
13.30 “Змова ляльководiв. Хто врятує 

Землю?”

14.50 “Цiлком таємно: Чисто футбольне 
вбивство”.

15.45 Д/ф “З усiх знарядь”.
16.45 Х/ф “Справжня МакКой”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Лiга Європи УЄФА. Днiпро - 

Пандурiй. Пряма трансляцiя.
00.00 Про Лiгу Європи + огляд iгрового 

дня.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Мелодрама “Я тебе нiколи не 

забуду”. (12+).
07.00 Х/ф “Бажаю Вам...” (6+).
07.30,13.35 Х/ф “Челюскiнцi”. (12+).
09.50,15.55 Детектив “Мене це не стосу-

ється...” (12+).
13.00 “Плюс кiно”. (12+).
17.35,23.30 Х/ф “Вiдкрита книга”, 1 с. 

“Молодiсть”. (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Вiдкрита книга”, 2 с. 

“Покликання”. (12+).
21.30,03.30 Мелодрама “Вперше замiжня”. 

(6+).

ªâроñïорò
09.30 Оце так!
10.00 Керлiнг. ЧЄ. Чоловiки. Груповий етап. 

Швецiя - Нiмеччина.
12.00,15.30 Стрибки на лижах. Кубок свiту. 

Клiнгенталь (Нiмеччина). HS-140.
13.00 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд 

(Швецiя). Змiшана естафета.
14.00,17.15 Бiатлон. Кубок свiту. Естер-

сунд (Швецiя). Iндивiдуальнi пере-
гони. Жiнки.

15.00 Стрибки на лижах. Лiтнiй Гран-Прi. 
Алмати (Казахстан). HS-140.

18.00,00.15 Бiатлон. Кубок свiту. Естер-
сунд (Швецiя). Iндивiдуальнi пере-
гони. Чоловiки.

20.00,01.30 Стрибки на лижах. Кубок 
свiту. Куусамо (Фiнляндiя). HS-142. 
Квалiфiкацiя.

21.00 Скi-пас. Журнал.
21.15 Бойовi мистецтва. Тотальний нока-

ут. (16+).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.10 Новини.
07.10 Лiга чемпiонiв. ЦСКА - “Баварiя”.
09.10 Лiга чемпiонiв. “Реал” - “Галата-

сарай”.
11.10 Лiга чемпiонiв. “Ювентус” - “Ко-

пенгаген”.
13.15 “АПЛ. Клуби”. “Вест Бромвiч”.
13.30 Лiга чемпiонiв. “Байєр” - “Ман. 

Юнайтед”.
15.30 Лiга чемпiонiв. “Шахтар” - “Реал 

Сосьєдад”.
17.30 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.
18.00 Лiга Європи. “Кубань” - “Санкт-

Галлен”. Пряма трансляцiя.
21.25,06.30 “Свiт англiйської Прем`єр-

лiги”.
21.55 Лiга Європи. “Суонсi” - “Валенсiя”. 

Пряма трансляцiя.

Ñåрåда

Чåòâåр

27 листопада

28 листопада
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УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.35,16.20 Т/с “Таємниця старого мос-

ту”, 36 с.
10.20 Т/с “МонтеКрiсто”, 11 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 “Безсмертний гарнiзон”.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Щоденник ДПКЄ-2013.
15.40 Крок до зiрок.
17.10 Т/с “Тiнi зникають опiвднi”, 7 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.15 Бiатлон. кубок свiту. Спринт (жiн).
21.40 Без цензури.
22.05 Фольк-music.
00.10 Фестиваль гумору “Умора”.

Êаíаë “1+1”
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”.
12.30,13.30,01.10 Т/с “Iсторiя льотчика”.
14.35,15.40 Т/с “Цiна життя”.
16.45,05.55 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
22.15,04.05 “Супергерої”.
23.20 Комедiя “Що коять чоловiки”. (3 

категорiя).

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

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

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

ICTV
06.30 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.15,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.20,16.35 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.05,21.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.30 Т/с “Департамент”.

18.45 Факти. Вечiр.
20.00 Машина часу.
23.05 Максимум в Українi.
23.35 Х/ф “Подвiйний удар”.

ÑТБ
05.35 Х/ф “Коханий за наймом”.
07.10,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
08.45,15.55 Х/ф “Тiльки ти”.
14.55 “Звана вечеря 2”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Танцюють всi! 6”.
22.40 “Танцюють всi! 6”. Пiдсумки голо-

сування”.
23.35 “Куб 4”.
01.05 Х/ф “До Чорного моря”.

Íоâèé êаíаë
06.20,13.25 М/с “Черепашки нiндзя”.
06.35,13.50 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,00.10 Погода.
09.00,20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,17.55,22.00 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.30 Kids` Time.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Двi дiвчини на мiлинi”.
16.50 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
19.00,00.05 Репортер.
19.15 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.05 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
00.15 Т/с “Щоденники вампiра 2”. (2 

категорiя).

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

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

07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30,15.25 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”, 

27 i 28 с.
16.00 Критична точка.

18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,03.30 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”, 

29 с.
22.00,03.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”.
23.30 Х/ф “Моє прiзвище Шилов”. (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”.
17.00,22.40 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
20.00 “КВК”.
23.40 “Хi та Ха”.

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.30 Т/с “Даїшники”.
14.35,17.00 Т/с “Павутиння 6”.
16.45,19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Оперативна розробка”.
21.30 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна 3”.
00.10 Х/ф “600 кг золота”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.30,07.30 М/с “Лалалупси”.
07.00 Малята-твiйнята.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 Єралаш.
09.55 Країна У.
11.00,00.30 Одна за всiх.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Любов з майбутнього.
13.55 Богиня шопiнгу.
16.00 Т/с “Брати”.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Iкона стилю.
20.15 Х/ф “102 далматинцi”.
22.20 Вiталька.
23.20 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
06.00,12.00,15.00,18.00,21.00 Сьогоднi.
07.00,12.45 Ранковi курасани. Краще!
10.00 Автомандри.
10.30,12.30,16.30,19.30 TBiNews.
11.00,17.00 Навколо свiту.
12.20,15.30,19.50 Арт дозор.
12.25,15.35,19.45 Базар_IТ.
13.00 ЖИВЯком.
13.30,16.00,03.00 Особлива думка.
14.00,00.00 Третiй дзвiнок.
19.00 Спорт.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.

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

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

07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Втеча з раю.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Залiзний Гармаш i його маленькi 

слабкостi.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
13.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00 Iнодi вони повертаються.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,23.45 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Д. Гордона. Микола Рас-

торгуєв, ч. 2.
20.00 У бiй iдуть лише дiвчата.
21.35 Спецрозслiдування. Учитель пiд 

прицiлом.
22.45 Раби марновiрств.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 “Чекай на мене”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Людина i закон”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Унiверсальний артист”.
22.30 “Вечiрнiй Ургант”.
23.05 Концерт “Вогонь вавилона”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Очна ставка”.
09.25 Рятувальники.
10.00 Т/с “Загарбники”, 4 с.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.45 “Говоримо i показуємо”.
19.40 Т/с “П`ятницький. Роздiл третiй”. 

“Жахи”. “Операцiя з сумлiнням”. 
“Мертвi почекають”. “Захист 
Зимiної”.

23.15 Детектив “Кiнець свiту”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.15,08.15 Т/с “Слiдаки”.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25 Т/с “Команда ЧЄ”.
11.30 Х/ф “Не вiдступати та не здаватися”.
13.30 “Нове Шалене вiдео по-українськи”.

15.30 “Облом UA. Новий сезон”.
16.50 Х/ф “Десант”.
18.55 Баскетбол. “Євролiга”. Будiвельник 

(Україна) - ЦСКА (Росiя). Пряма 
трансляцiя.

21.00 Х/ф “Шанхайський полудень”.
23.15 Х/ф “Захисник”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Х/ф “Вiдкрита книга”, 1 с. 

“Молодiсть”. (12+).
07.30,13.30 Х/ф “Вiдкрита книга”, 2 с. 

“Покликання”. (12+).
09.30,15.30 Мелодрама “Вперше замiжня”. 

(6+).
17.30,23.30 Бойовик “Не ставте лiсовику 

капкани...” (12+).
18.55 “Плюс кiно”. (12+).
19.30,01.30 Комедiя “Небеснi ластiвки”.
21.45,03.45 Х/ф “Один раз по одно-

му”. (6+).
00.50 Х/ф “Ванька”. (6+).

ªâроñïорò
09.30,12.00 Стрибки на лижах. Кубок 

свiту. Куусамо (Фiнляндiя). HS-142. 
Квалiфiкацiя.

10.30 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд 
(Швецiя). Iндивiдуальнi перего-
ни. Жiнки.

11.15 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд 
(Швецiя). Iндивiдуальнi перегони. 
Чоловiки.

13.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. Куу-
само (Фiнляндiя). Спринт. Класика.

15.15 Керлiнг. ЧЄ. Чоловiки. 1/2 фiналу.
17.00,21.30 Стрибки на лижах. Кубок свiту. 

Куусамо (Фiнляндiя). HS-142.
18.45,00.00 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд 

(Швецiя). Спринт. Жiнки.
20.00,01.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Бiвер Крик (США). Швидкiсний 
спуск. Жiнки.

21.15 Скi-пас. Журнал.
22.30 Керлiнг. ЧЄ. Жiнки. 1/2 фiналу.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.15 Новини.
07.15 Лiга Європи. “Анжi” - “Шериф”.
09.10 Лiга Європи. “Рубiн” - “Марiбор”.
11.05 Лiга Європи. “Шахтар” (Караган-

да) - ПАОК.
13.10,18.25 Огляд матчiв Лiги Європи.
14.05 Лiга Європи. “Чорноморець” - “Ди-

намо” (Загреб).
15.55 Лiга Європи. “Бордо” - “Айнтрахт” 

(Фр.)
17.45 “Futbol Mundial”.
19.25 Чемпiонат Iталiї. Preview.
19.55 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
20.25,06.30 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
20.55 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Вольфсбург” 

- “Гамбург”. Пряма трансляцiя.
23.25 2 Бундеслiга. “Санкт-Паулi” - 

“Кельн”.

УТ-1
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 “Гарячий снiг”.
14.00 Театральнi сезони. Тадей Едер.
14.55 В гостях у Д. Гордона.
16.10 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт (чол).
17.45 Український акцент.
18.05 Слово регiонам.
18.20 Золотий гусак.
18.50 Дитяче Євробачення. Ми першi.
19.25 Щоденник ДПКЄ-2013.
20.00 Фiнал Мiжнародного дитячого 

пiсенного конкурсу Євробачен-
ня 2013.

22.10 Пiдсумки дня.
23.10 Концерт “Ми єдинi”, ч. 1.

Êаíаë “1+1”
08.15,19.30 “ТСН”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 М/ф “Вiннi-Пух i день турбот”.
10.25 “Свiтське життя”.
11.30 “Чотири весiлля”.
12.40,05.20 “Моя сповiдь”. “Алла Пуга-

чова”.
14.00 “Мiняю жiнку 8”.
15.30 М/ф “Маша i ведмiдь”.
15.50 М/ф “Ну, постривай!”
16.20 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
20.00,01.55 Драма “Висоцький. Дякую, що 

живий”. (2 категорiя).

Iíòåр
09.00 “Усе для мами”.
10.00 Д/ф “Володимир Меньшов. Режи-

сер свого часу”.
11.00 Х/ф “Любов i голуби”.
13.10 Х/ф “Любити не можна забути”.
15.10 “Юрмала-2012”.
18.00,20.30 Т/с “Птах у клiтцi”.
20.00 “Подробицi”.
22.30 “Велика Рiзниця по-українськи”.
23.30 Х/ф “Дiм на краю”. (2 категорiя)

ICTV
06.25 Х/ф “Вуличний боєць”.
08.25 Зiрка YouTube.
09.35 Дача.
10.05 Квартирне питання.
11.00 За кермом.
11.35 Путня країна.
12.20 Х/ф “V Центурiя”.
14.25 Т/с “Пiд зливою куль”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.

20.00 Х/ф “Сволоти”. (2 категорiя).
22.05 Х/ф “Ворошиловський стрiлець”.

ÑТБ
06.55 “Караоке на Майданi”.
07.50 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
11.10 “Танцюють всi! 6”.
14.10 “Зваженi i Щасливi 3”.
19.00 “Х-фактор 4”.
21.50 “Таємницi Х-фактора. Без права на 

слабкiсть”.
22.50 “Х-фактор 4. Пiдсумки голосування”.

Íоâèé êаíаë
07.10 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
11.00 Уральськi пельменi.
12.05 Шурочка.
13.05 Рудi.
14.05 Дорослi, як дiти.
15.05 Уже який день.
16.10 Про що говорять тварини.
17.35 Т/с “Воронiни”.
18.00 М/ф “Три богатирi на далеких бе-

регах”.
19.50 Х/ф “Гаррi Поттер i Орден Фенiкса”.
22.35 Х/ф “Божевiльна їзда”. (2 категорiя).

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

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

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

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.10 Х/ф “Вiн, я i його друзi”.
09.20 Т/с “Iнтерни”, 112 с.
10.00 Т/с “Iнтерни”, 177 i 178 с.
11.00 1 за 100 годин.
12.00 Т/с “Адвокат”.
15.00 Х/ф “Карусель”.

17.00,19.20 Т/с “Багаття на снiгу”.
21.20 Т/с “Любов iз пробiрки”.
23.30 Х/ф “Королева криги”. 

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

дерсена”.
11.30 М/ф “Коти-аристократи”.
13.00 Х/ф “Пригоди кулiнара”.
14.55 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.50 Т/с “Моя прекрасна няня”.
18.40 “Велика рiзниця”.
19.45 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00 .20 Х/ф “Одружуся з першою 

зустрiчною”. (2 категорiя).
02.00 Х/ф “Пропащий 2”.

ÍТÍ
08.15 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
11.30 “Речовий доказ”. Справа на мiльйон.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.30 “Правда життя. Професiя тамада”.
14.00 “Легенди шансону”.
14.55 Х/ф “Оперативна розробка”.
16.45 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна 3”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 6”.
23.00 “Втеча. Реальнi iсторiї”. Кiт, який гу-

ляє сам по собi.
23.30 Х/ф “Паранормальне явище 2”. (2 

категорiя).

ТÅТ
06.00 М/ф “Як козаки...”
07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.
08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.40 М/ф “Астерiкс iз Галiї”.
12.00 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
15.55 Х/ф “101 далматинець”.
18.00 Х/ф “102 далматинцi”.
20.00 Країна У.
21.05 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.10 Велика рiзниця.

ТÂi
07.00,00.40,03.00 Музичний автомат.
08.00 Навколо свiту.
09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе. 

1958р. Борис Пастернак i Єдуард 
Стрєльцов.

10.00,21.00 TBiNews.
10.15,17.00 Базар_IТ.
10.30,19.30 Приватнi новини.
11.00 Дев`ять мiсяцiв.
12.00,20.00 Країна Боксерiв.
13.00,02.00 Третiй дзвiнок.
14.00 Знак оклику з А. Шевченко.
15.00 Стоп-кадр.
17.30 Автомандри.
18.00 ЖИВЯком.
18.30 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
19.00 Double Ять.

21.30 Спорт.
22.00,04.30 Музика для дорослих.

Тоíiñ
07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 У бiй iдуть лише дiвчата.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Калина червона”.
13.45 За сiм морiв.
14.05 Раби марновiрств.
15.25 Д/с “Таємний свiт крокодилiв з Бе-

ном Фоглом”.
16.15,23.15 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: Долгорукови.
20.05 Надлюдина.
21.10 Х/ф “Анна”. (2 категорiя).
00.00 “Вихiдний, пiсля пiвночi”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.25 “Смiшарики. Новi пригоди”.
07.55 “Розумницi i розумники”.
08.45 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Валерiй Меладзе. Нiхто не винен”.
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.25 “Льодовиковий перiод”.
15.45 Т/с “Вепр”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.15 “Весiльний переполох”.
18.05 “Вгадай мелодiю”.
18.40 “Хвилина слави. Дорога на Олiмп!”
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.10 “Встигнути до опiвночi”.
22.50 Комедiя “Мiмiно”.
00.40 Х/ф “Неочiкуваний гiсть”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00 Сьогоднi.
06.20 Огляд.
06.55 Головна дорога.
07.25 “Готуємо з Олексiєм Зимiним”.
08.25 Росiйська начинка.
08.55 “Кулiнарний двобiй”.
09.55 Квартирне питання.
11.30 “Я худну”.
12.35 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
13.15 “Повернення Мухтара 2”. “Кiлер по-

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

менєвим.
17.50 “НОВI Росiйськi сенсацiї”.
18.45 Ти не повiриш!
19.40 “Острiв”.
21.10 Т/с “Знаки долi 3”. “Чужа гра”. “Се-

зон знижок”.
23.00 “ДНК”.
23.55 “Промiнь Свiтла”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Д/ф “Елiта ВДВ”.
08.55 Х/ф “Десант”.

11.00 Т/с “Гончi 5”.
19.00 Х/ф “Сорок”.
20.45 Х/ф “Мiцний горiшок 4”. (2 

категорiя).
00.00 Х/ф “Нова земля”. (3 категорiя).
02.10 Х/ф “Чорна Рада”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Бойовик “Не ставте лiсовику 

капкани...” (12+).
06.50,12.50 Х/ф “Ванька”. (6+).
07.30,13.30 Комедiя “Небеснi ластiвки”.
09.45,15.45 Х/ф “Один раз по одно-

му”. (6+).
17.30,23.30 Комедiя “Веселi хлоп`ята”. 

(6+).
19.30,01.30 Х/ф “Надбання республiки”. 

(12+).
21.50,03.50 Мелодрама “Люблю. Чекаю. 

Олена”. (6+).

ªâроñïорò
09.30,14.00 Лижне двоєборство. Кубок 

свiту. Куусамо (Фiнляндiя).
10.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. Куусамо 

(Фiнляндiя). 5 км. Класика. Жiнки.
12.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. Куу-

само (Фiнляндiя). 10 км. Класика. 
Чоловiки.

14.15 Лижне двоєборство. Кубок свiту. Ку-
усамо (Фiнляндiя). Естафета. 4х5 км.

15.15 Санний спорт. Кубок свiту. Вiнтерберг 
(Нiмеччина). Чоловiки. 2 спуск.

16.00,02.15 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд 
(Швецiя). Спринт. Чоловiки.

17.45 Стрибки на лижах. Кубок свiту. Ку-
усамо (Фiнляндiя). HS-142.

19.45 Автоспорт. World Endurance Series. 
Бахрейн.

21.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк 
Луїз (Канада). Швидкiсний спуск. 
Чоловiки.

22.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер Крик 
(США). Супер-гiгант. Жiнки.

23.00 Кiнний спорт. Стокгольм (Швецiя).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,12.50 Новини.
07.10 Чемпiонат Iталiї. Preview.
07.40 Чемпiонат Англiї. Preview.
08.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
08.40 2 Бундеслiга. “Санкт-Паулi” - 

“Кельн”.
10.30 Чемпiонат Iспанiї. “Хетафе” - “Ле-

ванте”.
12.20 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
13.00 “Futbol Mundial”.
13.30 Чемпiонат Iспанiї. “Вiльярреал” - 

“Малага”.
15.20 Огляд матчiв Лiги Європи.
16.15 Чемпiонат Англiї. “Кардiфф Сiтi” 

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

18.55 Чемпiонат Iталiї. “Парма” - “Боло-
нья”. Пряма трансляцiя.

20.55 Чемпiонат Iспанi ї .  “Реал” - 
“Вальядолiд”. Пряма трансляцiя.

22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Еспаньол” - “Реал 
Сосьєдад”. Пряма трансляцiя.

П’яòíèця

Ñóáоòа

29 листопада

30 листопада
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УТ-1
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.00 Шеф-кухар країни.
09.50 Околиця.
10.15 Подорожуй свiтом з Ю.Акунiною.
10.40 Як Ваше здоров`я?
11.30 Крок до зiрок.
12.25 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування 

(жiн.)
13.30 Золотий гусак.
13.55 Баскетбол. Чемпiонат України. 

Суперлiга.
15.55 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування 

(чол.)
16.50 Погода.
16.55 Караоке для дорослих.
17.50 Маю честь запросити.
18.40 Дiловий свiт. Тиждень.
19.20 Вечiр пам`ятi Народного артиста Укра-

їни Назарiя Яремчука.
20.30 Ми хочемо, щоб ви знали.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.55 Полiттеатр.
22.15 Концертна програма “Здрастуй, рiдне 

село”.
23.55 Концерт “Ми єдинi”, ч. 2

Êаíаë “1+1”
07.50 М/ф.
08.25 “ТСН”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “Смакуємо”.
10.40 Комедiя “Сусiди”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Битва хорiв”.
22.15 “Свiтське життя”.
23.20 “Що? Де? Коли? 2”.
00.25 “Альманах українських короткоме-

тражних фiльмiв”.

Iíòåр
07.30 “Юрмала-2012”.
09.25 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Орел i Решка. Назад в СРСР”.
11.00 “Осiння кухня”.
12.00 Т/с “Школа для товстух”.
16.05 Х/ф “Лiсове озеро”.
18.00 “Одна сiм`я”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Диван для самотнього чоловiка”.
01.00 Х/ф “...У стилi джаз”.

ICTV
07.40 Анекдоти по-українськи.
08.00 Дача.
08.45 Х/ф “Подвiйний удар”.
11.00 Козирне життя.
11.45 Так$i.
12.10 Машина часу.
14.10 Х/ф “V Центурiя”.
16.40 Х/ф “Ворошиловський стрiлець”.

18.45 Факти тижня.
19.55 Наша Russia.
20.30 Путня країна.
20.50 Х/ф “Бригада. Спадкоємець”.
23.00 Х/ф “Сволоти”. (2 категорiя).

ÑТБ
07.05 “Їмо вдома”.
08.30,11.00 “МайстерШеф 3”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.00 “Караоке на Майданi”.
14.45 “Х-фактор 4”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки про-

ти жiнок”.
21.15 “Один за всiх”.
22.30 Х/ф “Нiколи не забуду тебе”.
00.50 Х/ф “Коханий за наймом”.

Íоâèé êаíаë
07.45 Церква Христова.
08.00 Х/ф “Уривки”.
09.40 Спiвай, якщо зможеш.
11.25 Божевiльний автостоп.
12.10 Х/ф “Гаррi Поттер i Орден Фенiкса”.
15.00 М/ф “Три богатирi на далеких бе-

регах”.
16.45 Т/с “Кухня”.
19.30 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
21.20 Х/ф “Шопо-коп”.
23.10 Х/ф “Тачка 19”. (2 категорiя).
01.00 Х/ф “Нескiнченний свiт”. (2 категорiя).

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

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

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

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00 Х/ф “Карусель”.
09.00 Свiт на смак.
10.00,11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Багаття на снiгу”.
16.00 Т/с “Iнтерни”, 12 i 13 с.
17.00 Т/с “Iнтерни”, 14 i 15 с.

18.00 Т/с “Iнтерни”, 179 i 180 с.
19.00,03.00 Подiї тижня.
20.00 Як двi краплi.
23.30 Великий футбол.
01.20 Х/ф “Моє прiзвище Шилов”. (2 

категорiя). 

Ê1
07.30,10.00 М/ф.
08.30 М/ф “Коти-аристократи”.
10.50 Х/ф “Перша донька”.
13.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.45 “КВК”.
17.10 “Вечiрнiй квартал”.
19.00 Х/ф “Залiзна людина 2”. (2 категорiя).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).

ÍТÍ
07.30 Т/с “Таємницi слiдства 6”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Док-

тор Смерть.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 Х/ф “Добрi та поганi”.
15.00 Т/с “Далекобiйники. Десять рокiв 

по тому”.
19.00 Т/с “Пандора”.
23.20 Д/с “Таємницi радянського дефiциту”. 

Про смачну i здорову їжу.
00.30 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 8”. 

(2 категорiя).

ТÅТ
06.00 М/ф “Як козаки олiмпiйцями стали”.
06.25 М/ф “Астерiкс iз Галiї”.
07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.
08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.40 М/с “Бiлка та Стрiлка. Пустотлива 

сiмейка”.
11.30 М/ф “Воруши ластами 2. Утеча з раю”.
13.25 Х/ф “101 далматинець”.
15.30 Х/ф “Школа супергероїв”.
17.40 Дайош молодьож!
18.45 Країна У.
19.50 Вiталька.
20.55 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2 категорiя).
22.00 Зупинiть, я закохалась!

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

1959р. Митрополит Микола.
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.00 ЖИВЯком.
11.30,18.30 Aрт City.
12.00 Х/ф “Генрiх IV”. (2 категорiя).
13.40 Приватнi новини.
14.10 Базар_IТ.
14.40 TBiNews.
15.00 Homo sapiens.
17.00 Третiй дзвiнок.
18.00 Double Ять.
19.00,01.00 Вiдверто з В. Портниковим.

20.00 Стоп-кадр.
21.00 Знак оклику з А. Шевченко.
22.00,02.00 Зелена лампа.
23.00 Х/ф “Iнший бiк лiжка”. (3 категорiя).

Тоíiñ
07.35,20.10 “Кумири”.
07.50,20.00,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Надлюдина.
10.00 “Будь у курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.20 Х/ф “Страх висоти”.
13.35 За сiм морiв.
14.45,00.20 Д/с “Дика Аравiя”.
15.50 “Мелодiя двох сердець”, 1 с.
17.15 Д/с “Сувора планета”.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новiцькою”.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
19.00 Великi династiї: Строганови.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.10 Поклик кровi.
22.10 Х/ф “Нiжнiсть”. (2 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
07.05 “Армiйський магазин”.
07.40 “Смiшарики. ПIН-код”.
07.55 “Здоров`я”.
09.10 “Непутящi замiтки”.
09.35 “Поки всi вдома”.
10.25 “Фазенда”.
11.15 До 400-рiччя царської династiї. “Ро-

манови”.
12.25 Х/ф “Шкiльний вальс”.
14.25 “Єралаш”.
15.00 До 35-рiччя “АIФ”. Святковий концерт.
16.45 “Льодовиковий перiод”.
20.00 Недiльний “Час”.
21.00 “Повтори!”
23.30 Х/ф “Жорстокий романс”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00 Сьогоднi.
06.20 Казки Баженова.
06.50,03.50 Їхнi вдачi.
07.25 “Перша передача”.
08.20 Їмо вдома!
08.55 “Диво технiки”.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.25 Золотий пил.
11.25 Своя гра.
12.15 Рятувальники.
12.35 “Слiдство вели...”
13.30 Т/с “Глухар. Повернення”. “Нiхто”. 

“Операцiя”.
15.25 “Очна ставка”.
16.25 Надзвичайна подiя. Огляд за тиждень.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” з К. 

Поздняковим.
17.50 Х/ф “Гончаки: Хорошi хлопцi”.
21.25 Т/с “Знаки долi 3”. “Полювання на 

вiдьом”. “Головний iнстинкт”.
23.15 “Залiзний єврей Сталiна”.

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

2014.

08.00 “Маски-шоу”.
10.00 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
13.00 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
15.20 Про Лiгу Чемпiонiв. Дайджест.
16.10 Про Лiгу Європи. Дайджест.
16.50 ЧУ 18 Тур. Волинь - Металург З.
19.00 Х/ф “Шанхайський полудень”.
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “Захисник”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Комедiя “Веселi хлоп`ята”. (6+).
07.30,13.30 Х/ф “Надбання республiки”. 

(12+).
09.50,15.50 Мелодрама “Люблю. Чекаю. 

Олена”. (6+).
17.30,23.30 Драма “...А зiрки тут тихi”. (12+).
20.40,02.40 Комедiя “Ведмiдь”.
21.30,03.30 Комедiя “Фонтан”. (18+).

ªâроñïорò
09.30 Стрибки на лижах. Кубок свiту. Кууса-

мо (Фiнляндiя). HS-142.
10.15 Лижне двоєборство. Кубок свiту. Куу-

само (Фiнляндiя).
11.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. Кууса-

мо (Фiнляндiя). 10 км. Вiльний стиль. 
Жiнки.

12.00,01.45 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд 
(Швецiя). Переслiдування. Жiнки.

13.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. Кууса-
мо (Фiнляндiя). 15 км. Вiльний стиль. 
Чоловiки.

14.00 Скi-пас. Журнал.
14.15,01.00 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд 

(Швецiя). Переслiдування. Чоловiки.
15.15 Лижне двоєборство. Кубок свiту. Куу-

само (Фiнляндiя). Iндивiдуальнi пере-
гони за системою Гундерсена.

16.15,23.00 Снукер. Чемпiонат Британiї. 
Йорк. День 2.

19.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер Крик 
(США). Слалом-гiгант. Жiнки. 1 спуск.

20.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк Луїз (Ка-
нада). Супер-гiгант. Чоловiки.

21.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер Крик 
(США). Слалом-гiгант. Жiнки. 2 спуск.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” - “Айн-

трахт” (Бр.)
09.05 Чемпiонат Англiї. “Вест Хем” - “Фул-

хем”.
10.55 “АПЛ. Клуби”. “Челсi”.
11.10 Чемпiонат Англiї. “Кардiфф Сiтi” - “Ар-

сенал”.
13.15 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” - “Ман. 

Юнайтед”. Пряма трансляцiя.
15.55 Чемпiонат Iталiї. “Аталанта” - “Рома”. 

Пряма трансляцiя.
17.55 Чемпiонат Iспанiї. “Гранада” - “Севiлья”. 

Пряма трансляцiя. У перервi - Новини.
19.55 Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” - “Осасу-

на”. Пряма трансляцiя.
21.55 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - “Барсе-

лона”. Пряма трансляцiя.
23.55 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Саут-

гемптон”.

Íåдіëя

Програма міñцåâèх òåëåêаíаëіâ

   TV-4

Поíåдіëоê, 25 ëèñòоïада
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Ти зможеш» 
07.50 «Слід»
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди                   
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф.«Лісова пісня»  
17.00 «Унікальна Україна»
17.30 «Гал-кліп»
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. «Вогнений бій» 

Âіâòороê, 26 ëèñòоïада
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Сільський календар»
08.00 «Ти зможеш»
08.05 «Індекс небезпеки»
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад               
14.00 Х.ф. «Провулок Д’ю Кашало» 
17.30 «Рекламна кухня»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 В.ф.«Ісусе,йду за тобою»
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф. «Жінка з тіні» 

Cåрåда, 27 ëèñòоïада
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Екологічно чисте життя»
08.10 «180 градусів»        
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Влад Дарвін. «Сенс життя»
14.00 Х.ф. «Викрасти дитину» 
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. «Реквієм за мрією» 

Чåòâåр, 28 ëèñòоïада
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.25 «Рекламна кухня»
12.40 «Індекс небезпеки»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Порятунок Джесіки 

Мак Клур» 
17.30 «Музичні делікатеси»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відповідно до закону»
22.35 Х.ф. «Зламати ногу» 

П’яòíèця, 29 ëèñòоïада
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 Знати більше 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Розкішні мандрівки»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Один у лісі» 
17.30 «Відчиняй»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Цивільний захист»
21.30 «Ти зможеш» 
22.35 Х.ф. «Сноубордисти» 

Ñóáоòа, 30 ëèñòоïада
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Троянський спас» 
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Рен-

нером 
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф.«Постскриптум: Ваш кіт 

мертвий» 
14.00 «Цивільний захист»
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Капітан Крокус» 

16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.00 «Розкішні мандрівки»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 Суботній вечір
22.40 Х.ф. «Троянський спас» 

Íåдіëя, 1 грóдíя
08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

12.00 Х.ф.«Капітан Крокус» 
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 «Відповідно до закону»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
21.00 «Гал-кліп»
22.00 Х.ф.«Екстремальне поба-

чення»

   ТТБ   

Поíåдіëоê, 25 ëèñòоïада
16.00, 19.00, 22.00  “Вісті ТТБ”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Біржа праці”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “До чистих джерел”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Обери життя”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Сучасник”
20.10 “Музична хвиля ТТБ”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Золота провінція”
21.30 “Урок… для батьків”
22.45 “У пошуках легенд”
23.00 “Відкрита студія”
23.30 Д/Ф “Олександр Довженко.

Роздуми після життя”

Âіâòороê ,  26 ëèñòоïада
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”

10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “100  шедеврів“
12.30 “Золота провінція”
13.30 “Обери життя”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “До чистих джерел”
14.30 “Мова про мову”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Нова хвиля”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Живі історії”
17.30 “Легенди Запоріжжя”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.45 Д/Ф “Таїна Суботова”
23.00 “Відкрита студія”
23.30 “Червона калина”

Ñåрåда, 27 ëèñòоïада
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Живі історії”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Легенди Запоріжжя”
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 “Дитячий калейдоскоп”
17.15 “Моя професія”
17.30 “Після школи”
17.45 “Козацька звитяга”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Галерея образів”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Живу, як відчуваю”
20.35 “Людина праці”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Як це було”
21.30 “Енергоманія”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Наодинці з усіма”
23.30 “Біля рідних джерел”

Чåòâåр, 28 ëèñòоïада
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Живу, як відчуваю”
7.50 “Музична хвиля ТТБ”
8.00 “Ранок з ТТБ”

10.15 “Думки вголос”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”
12.15 “Уряд на зв’язку з грома-

дянами”
12.45 “Моя професія”
13.30 “Надія є”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Козацька звитяга”
14.15 Д/Ф “Ісусе, йду за Тобою”
15.00 “Біля рідних джерел”
15.30  “Інновації”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Маленька перерва”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Обери життя”
17.30 “Скарби музеїв Полтавщини”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Так було”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.45 Д/Ф “Ростов Великий”
23.00 Д/Ф “Клавдія Шульженко”
23.50 “Сходи до неба”

П’яòíèця, 29 ëèñòоïада
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

“Вісті ТТБ”
7.30 “Скарби музеїв Полтавщини”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Обери життя”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Живі сторінки”
12.30 “Час реформ”
13.30 “Загублені у часі”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Міське кільце”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Почерк долі”
17.45 “Силуети минулого”
18.00 “Запоріжжя туристичне”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Моє хобі-життя”
20.25 “Рідна хата”
20.45 “Вечірня казка”
21 .00  “Захисник В і тчизни -

рятувальник”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.45 “Гра долі”
23.00 Д/Ф “Ісусе, йду за Тобою”
23.50 Д/Ф “Мелодії барв”

Ñóáоòа, 30 ëèñòоïада
7.00 “Вісті ТТБ”
7 . 3 0  “За хи с ни к  В і т ч и з ни -

рятувальник”
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 “Азбука смаку”
13.30 “Запоріжжя туристичне”
13.45 “Новини України”
14.00 “Музичний БУМ”
14.30 “Моє хобі-життя”
14.55 “Театральні зустрічі”. (“Укра-

дене щастя”.ч.1)
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 “Фільм-дітям”
18.30 “Жива традиція”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 Д/Ф “Казковий моря світ”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Просто неба”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “У народному стилі”
22.30 “Поліська світлиця”
23.00 “Кіно, кіно”
23.30 “Встань, козацька славо!”

Íåдіëя, 1 грóдíя
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Встань, козацька славо!”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Країна талантів”
10.45 “Словами малечі про ціка-

ві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Жива традиція”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.30 “Смак життя”
14.00 “У народному стилі”
14.30 “Побрехеньки”
15.00 “Поклик таланту ” 
16.00  “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”. 
17.30 “Казки Миколаївського зо-

опарку”
18.00 “Пройди світ”
18.30 “Азбука смаку”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Мамина доля”
19.55 Д/Ф “Письменник нашого 

дитинства”
20.00 “Ми-українські”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Поліська світлиця”
23.00 “А у нас кіно знімали”
23.30 “Акценти”

1 грудня
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Рум’яніють у печі смаколики: 
круасани, ватрушки, рогалики

Останнім часом у нас прижилися модні круасани. І хоч називають їх французьким, створи-
ли цю випічку у Відні. У 1683 році османське військо взяло в облогу нинішню столицю Австрії. 
Легенда свідчить, що на честь перемоги віденські пекарі приготували ароматні булки з лист-
кового тіста у формі півмісяця, який прикрашав турецькі прапори. Що ж, вельми оригіналь-
ний спосіб відзначити перемогу і вписати її в історію за допомогою кулінарії. 

До нас рецепти цих диво-виробів прийшли за Австро-Угорської імперії. Тоді часто панські 
столи прикрашали ці смачні маленькі півмісяці. А чим ми не пани? Нумо, поласуймо круаса-
нами, а ще - смачними домашніми рогаликами та ватрушками.
Віденські круасани з шоколадом 

П о т р і б -
но: масло 
вершкове - 
280 г, дріж-
джі свіжі - 10 
г, вода - 170 
мл, борошно 
пшеничне - 420 г, дрібка солі, цукор - 60 г, 
шоколад чорний.

Приготування: дріжджі розвести у 
воді кімнатної температури. Просіяти бо-
рошно, додати сіль, цукор і 30 г м’якого 
масла, влити розведені дріжджі та заміси-
ти тісто. Накрити харчовою плівкою і зали-
шити, щоб підходило, на 1,5 год. Прим’яти 
тісто, накрити плівкою і помістити в холо-
дильник на 1 год. Потім ще раз прим’яти й 
покласти в морозилку на 0,5 год. 

Решту масла розтерти до м’якого ста-
ну. Тісто розкачати в прямокутник. Змас-
тити половиною масла 2/3 прямокутника 
і згорнути втроє. Після цього повернути на 
90 градусів, знову розкачати прямокутник 
і скласти втроє. Загорнути тісто в харчову 
плівку, поставити в морозилку на 0,5 год, 
потім в холодильник на 1 год.

Вийнявши, знову розкачати тісто в 
прямокутник, 2/3 змастити рештою масла, 
скласти втроє. Розвернути на 90 градусів, 
розкачати і ще раз скласти втроє. Обгорну-
ти плівкою і помістити в морозилку на 0,5 
год., потім – у холодильник. Вже за годину 
можна розкачувати тісто для формування 
круасанів. 

Холодне тісто розкачати в пласт, порі-
зати на трикутники. На основу трикутни-
ка покласти шматок шоколаду і згорну-
ти в рогалик (спочатку легко, потім тугі-
ше). Викласти на деко, встелене пергамен-
том. Змастити жовтком. Залишити підхо-
дити на 1-1,5 год. Знову змастити жовтком 
і випікати у розігрітій до 220 °С духовці 5 
хв, потім зменшити температуру до 190°С і 
пекти до готовності (близько 10 хв.)

Круасани з сирного тіста 
П о т р і б -

но: сир - 250 
г, борошно 
- 200 г, яйце 
- 1 шт., цукор 
2-4 ст.л., роз-
пушувач для 
тіста - 3 ч.л. 

(або сода - 1 ч.л.), варення малинове (або 
будь-яке інше).

Приготування: відокремити жовток 
від білка. Розтерти жовток з цукром і ва-
ніллю. Білки збити в круту піну і акурат-
но з’єднати з жовтковою масою. Додати 
сир і все добре перемішати. З’єднати з бо-
рошном і замісити тісто. Дати постояти 30 
хв. Розділити на 2 кульки. Одну розпласта-
ти та розрізати надвоє. Тоді кожне півко-
ло скласти вдвічі, щоб вийшов трикутник. 
Три кінці трикутника загорнути всереди-
ну і затиснути. Руками розпластати, щоб 
отримати круглий коржик. Цей корж роз-
качати в коло товщиною 0,2-0,3 мм. Розрі-
зати на 6-8 трикутників. На основу трикут-
ника покласти варення і закрутити у фор-
мі рогалика. Помістити на деко, встеле-
не пекарським папером, на значній відста-
ні один від одного. Випікати в нагрітій ду-
ховці при 180-200 °С 15-20 хв. Охолодити, 
можна посипати цукровою пудрою.

Круасани з корицею
Потрібно: для тіста - 2 скл. борошна, 4 

ст. л. цукру, 1 скл. молока, 2-3 яйця, дрібка 
солі, 2 ст. л. сухих дріжджів, 2 ст. л. вершко-
вого масла. Для начинки - 8 ст. л. кориці, 4 
ст. л. цукру.

Приготування: розвести дріжджі у не-
великій кількості теплого підсолоджено-
го молока, змішати їх з борошном, збити-
ми з цукром яйцями, рештою молока і сіл-
лю. Замісити, сформувати кулю, поклас-
ти в миску і накрити рушником. Постави-
ти в тепле місце, щоб піднялося. Потім вмі-
сити в тісто дрібно посічене масло, знову 
дати піднятися. Після цього поділити на 24 
частини, сформувати з них кульки і ще раз 
дати підійти. Кожну кульку розкачати і на-
дати форму довгих (15 см) рівнобедренних 
трикутників.

Для начинки перемішати корицю та 
цукор і посипати кожен трикутник 1ч. л. 
суміші. Згортати круасани, взявши за ши-
рокий край (основу) в бік кута.

Круасанам дати підійти, змастити яй-
цем і випікати на верхній полиці в духовці 
при температурі 180 °С приблизно 15-20 
хв. до золотистої скоринки.

Французькі круасани з кремом
Потрібно:  тіс-

то листкове - 900 
г, яйця - 3 шт., бо-
рошно - 2 ст. л., мо-
локо - 1 скл., цу-
кор - 3 ст. л., вані-
лін - 10 ч. л.

Приготування: готове листкове тісто 
розкачати й порізати на продовгуваті три-
кутники. Загорнути в рогалик від широко-
го краю. Викласти на деко й випікати при 
температурі 220°С до зарум’янення. 

Приготувати заварний крем. Змішати 
жовтки яєць з 2 ст. л. муки та добре розтер-
ти. Молоко змішати з цукром і ваніліном 
та прогріти на водяній бані. У тепле моло-
ко потроху ввести яйця з мукою, постійно 
помішуючи вінчиком, та варити до консис-
тенції густої сметани. Готовий крем пере-
лити в тарілочку та охолодити.

Готові круасани начинити за допомо-
гою кондитерського шприца кремом (все-
редині круасани повітряні, тож зробити це 
легко).

Круасани на кефірі
Потрібно: кефір – 500 мл, сіль - 1 ч.л., 

цукор - 1 ст.л., яйце - 1 шт., масло вершко-
ве - 200г, сухі дріжджі - 1 ч.л., борошно - 4 
скл., олія - 1/3 скл.

Приготування: змішати дріжджі з те-
плим молоком, цукром і сіллю, залишити 
на 5 хв. У каструльці розтопити масло або 
маргарин. У розтоплене масло вбити яйце 
та влити в кефір з дріжджами, додати бо-
рошно, після цього влити олію та вимішу-
вати. Тісто має відставати від рук. Накри-
ти плівкою, поставити в холодильник на 1 
год. Розігріти духовку до 180 °С , розкача-
ти тісто в коло як на рогалики, розрізати 
на 6-8 секторів. На основу кожного трикут-
ника покласти начинку (яблука, сир, ва-
рення). Закручувати від основи до верши-
ни, розкласти на деку й трохи загнути - як 
півмісяць. Змастити жовтком з цукром - і в 
духовку.

Круасани з яблучною начинкою
Потрібно: дріжджі – 50 г, цукор - 3 ст.л., 

сіль - на кінчику ножа, яйце - 2 шт., кефір 
або сметана - 1/ 2 скл., вода - 1 скл., борош-
но - 4 скл., маргарин - 250 г. Для начинки 
- яблука, цукор.

Приготування: дріжджі, цукор, теплу 
воду і сіль змішати й відставити. 3 скл. бо-
рошна в комбайні змішати з 1 пачкою мар-
гарину в крихту (або перетерти на терт-
ці). Яйця збити з кефіром і додати суміш 
з дріжджів. Змішати рідку масу з борош-
ном. Замісити тісто, додавши 1 скл. борош-
на, що залишилося. Покласти в кульок і по-
містити  в холодильник на 1 год. (можна на 
ніч). Потім розкатати в 5 мм, нарізати три-
кутники. Викласти на них начинку з яблук, 
додати цукор за смаком. Згорнути рогалик, 
посипати його цукром – і на деко. Випіка-
ти при температурі 180 °С до рум’яного ко-
льору.

Круасани по-домашньому
П р и г о т у -

вання: 50 г 
дріжджів роз-
терти з 1 ст.л. 
цукру, додати 
50 г теплого мо-
лока. Нехай ця 
суміш постоїть 
10-15 хв. Дода-

ти 250 г кефіру, 2 яйця, спушені виделкою. 
Окремо посікти 100 г смальцю і 2 скл. бо-
рошна, додати 1 ч.л. погашеної оцтом соди, 
щіпку солі. Перемішати обидві суміші і, до-
даючи борошно, замісити м’яке тісто (як 
на вареники). Покласти в поліетиленовий 
пакет (туго не замотувати, щоб було міс-
це - тісто ще виросте) - і в холодильник на 
2 год. (або на ніч). Поділити тісто на 6 час-
тин, розкачати кожну в кру, розрізати на 8 
частин, покласти в кожну начинку до сма-
ку і скрутити рогалики. Пекти до легкого 
зарум’янення. Готові вироби посипати цу-
кровою пудрою.

Рогалики від Дарії Цвєк
Потрібно: для тіста - 350 г борошна, 

250 г вершкового масла чи маргарину, 0,5 
скл. сметани, 1 ст. л. цукру, на кінець ножа 
солі, 10 г дріжджів. Для начинка - 1 скл. 
трояндового варення. 

Приготування: борошно перетерти з 
маслом, додати сметану, розведені дріджі, 
сіль, замісити круте тісто, поставити на 2 
год. в холодне місце. Після цього розкача-
ти, нарізати смугами, порізати їх на три-
кутники, накласти варення, закрутити 
рогалики, викласти на змащений жиром 
лист, змастити яйцем або водою і пекти в 
гарячй духовці (210-220 °С) протягом 15-
20 хв. Ще гарячі рогалики посипати цукро-
вою пудрою з ваніліном.

Рогалики з варенням
Потрібно: 50 

г свіжих дріж-
джів, 1 скл. мо-
лока, 200 г мар-
гарину, 2 яєч-
них жовтки, 3 ст. 
ложки цукру, бо-
рошно, густе ва-
рення.

Приготування: тепле молоко розміша-
ти з цукром і дріжджами і залишити на 20 
хв. Далі додати теплий маргарин і жовтки. 
Додаючи борошно, замісити не дуже круте 
тісто і поділити його на 4 частини. Розка-

чати частину в коло і розрізати на 6 три-
кутних частин. На широкий край поклас-
ти повидло і замотати його до вузького 
краю. Таким чином зробити рогалики з по-
видлом з усього тіста. Перед тим, як поста-
вити їх у духовку, потрібно дати хвилин 20-
25 підійти на деку. Випікати 25-30 хв. при 
температурі 160-170 °С. Посипати пудрою.

Бананові рогалики
Потрібно: борошно пшеничне - 300г, 

яйце - 2 шт., масло вершкове – 100 г, бана-
ни - 8 шт., сік лимона і цедра - 1 шт., джем 
- 6 ст.л., пластівці мигдальні - 2 ст.л., цукор 
– 100 г, дрібка солі. 

Приготування: борошно змішати з сіл-
лю, цукром, тертою лимонною цедрою, 
ввести яйце, рубане масло, замісити тісто, 
охолоджувати протягом 1 год. Готове тіс-
то розкачати в пласт, нарізати квадрата-
ми розміром 8 х 8 см, краї змастити яєчним 
білком.

Банани нарізати кружальцями, збриз-
нути їх лимонним соком. У центр квадра-
тів викласти кружечки бананів, краї тіста 
з’єднати, надаючи виробам форму рогали-
ків. Змастити рогалики збитим жовтком, 
викласти  їх на деко і випікати при 180 °С до 
готовності. Джем прогріти, змастити ним 
готові рогалики, посипати їх мигдальними 
пластівцями .
Ватрушки з сиром та родзинками

Потрібно: для тіста: 5 г сухих дріжджі, 
1 яйце, 270 мл молока, 2 ст. л. цукру, 500 г 
борошна, 50 г вершкового масла, сіль. Для 
начинки: 500 г сиру, 1 яйце, 4 ст. л. цукру, 
50 г родзинок.

Приготування: налити молоко у ка-
струлю та нагріти до 45 °С, розчинити в мо-
лоці цукор і дріжджі. Залишити на 10 хви-
лин, поки на молоці не з’явиться «шапоч-
ка». В суміш додати розтоплене вершко-
ве масло, яйце, сіль та борошно. Замісити 
пухке тісто. Поставити його в тепле місце, 
щоб «виросло». Коли тісто підійде, знову 
його змісити, поділити на кульки, поклас-
ти на форму для випікання і залишити під-
ростати.

Тим часом приготувати начинку. Для 
цього сир змішати з цукром, яйцем та ро-
дзинками. У центрі кожної кульки сформу-
вати за допомогою стаканчика невелич-
ку ямку, в яку покласти начинку. Змастити 
краї ватрушок жовтком і випікати в духо-
вці до золотистої скоринки.
Міні-ватрушки

П о т р і б н о : 
сушки 10-20 шт., 
сир кисломолоч-
ний - 100-200 г, 
1 яйце, цукор за 
смаком, кориця 
чи ваніль - за бажанням, родзинки, молоко 
для розмочування сушок.

Приготування: сушки залити моло-
ком і залишити набухати на декілька го-
дин. Сушки мають розм’якнути і набряк-
нути, але не розлазитися. Сир, цукор, кори-
цю і збите яйце з’єднати і добре вимішати. 
Добавити родзинки. Трішки збитого яйця 
відлити для змащування ватрушок. Заго-
товки викласти на деко, застелене перга-
ментним папером. В середину кожної ви-
класти начинку. Змастити яйцем. Випіка-
ти при 180-200 °С до рум’яності, приблиз-
но 15 хв. Остудити і смакувати.
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Українські анекдоти

Відповіді

Фейсбук - як холодильник. Начебто нічого 
нового, а постійно протягом дня заглядаєш.

* * *
Якщо у дружини жахливий настрій, відійдіть 

на безпечну відстань і киньте в неї гаманцем.
* * *

Працівник ДАІ застав дружину з коханцем, 
але за 500 гривень закрив очі на інцидент.

 * * *
Український парадокс: економічного розви-

тку немає, а міністерство економічного розви-
тку - є.

* * *
Чоловік прийшов додому і попередив дружи-

ну, що запросив друга на вечерю. Дружина зне-
рвовано: 

- Навіщо? Ти здурів? У хаті безлад. Я ще не хо-
дила в магазин. Посуд не митий. Я не зачесана. І, 
взагалі, у мене немає настрою готувати.

- Я знаю.
- Навіщо тоді запросив друга на вечерю?
- Тому що бідний хлопець подумує про весілля.

* * *
Учора ввечері телефоную до сусідки: 
- Наталю, в тебе качалка є?
- Не дам! Я сама чоловіка чекаю!

* * *
Коли дружина сказала чоловікові, що купила 

нові чоботи - шкіряні, коричневі і з пряжкою, він 
і не підозрював, що це... три пари.

* * *
Подвійна загроза - коли одна жінка вчить 

іншу водити авто. 
* * *

Дитина розгадує кросворд:
- «Без неї млинців не приготуєш, чотири лі-

тери, перша - «м»
- Гм, мама?

* * *
Із появою власних дітей знову починаєш від-

прошуватися у батьків, щоб кудись піти.
* * *

Життя - дивна річ. Сидиш на роботі й дума-
єш, де б це грошей заробити?

* * *
- Найважку роботу я завжди виконую зранку.
- Це ж яку?
- Встаю з ліжка!

* * *
Один із радянських туристів у Луврі зупи-

нився і буквально завмер перед скульптурою 
дівчини, прикритої фіговим листком. Він стояв 
так довго, що екскурсовод запитав його:

- Сер, ви чекаєте осені?
* * *

Провідник потяга, який зачинив туалет, від-
чуває себе володарем світу.

* * *
У губернатора дилема: де взяти асфальт для 

доріг, щоб їздити на «Порше», який, за наклад-
ними, і є асфальт.

* * *
У поліклініці:
- Дивно, але чому ж ви не отруїлися?
- Напевно, тому, що я звик до отрути, вжива-

ючи її тривалий час у малих дозах.
- Це ж яким чином?
- П’ю нашу водопровідну воду.

* * *
Комісар поліції запитує у молодого агента:
- Ви коли-небудь бачили детектор брехні?
- Звісно! Я навіть одружений на одному з них. 

Курйоз «Перли» учасників ЗНО-2013: 
«треба мати мозок на плечах»

Вчителі української мови і лі-
тератури, які перевіряють роботи 
учасників зовнішнього незалежно-
го оцінювання, збирають та публі-
кують «перли» майбутніх студентів 
вузів. Цікаві «факти» з літератури 
та історії можна почерпнути з «пер-
лин» учасників ЗНО-2013 (орфогра-
фія й пунктуація цитат збережені). 

«Моя хата скраю - добре тільки 
тоді, коли пожежа, бо сусідські хати 
не загоряться». 

«Я наведу приклад стареньких 

бабусь, які щось там сидять біля 
подвір’я і начебто нічого не роблять, 
але все знають і переживають за ін-
ших».

«Моя хата у тихому Сімферополь-
ському району. Вона стоїть на вули-
ці скраю, де люди нічого не знають».

«У матері - материнський ін-
стинкт. Існування батьківського нау-
кою не доведено».

«Людина байдужа з трьох при-
чин: їй боляче, вона втомилася, вона 
дурна».

«Наталка була згодна одружитися на во-
рогах народу».

«Я теж допомагаю людям. Допомагаю 
встати п’яним з асфальту».

«Хто допоможе бездімним кітам?»



Трирічний Ігорчик 
Павук хоче бути 
рятувальником, як 

і тато (на фото). А поки 
підросте, із захватом 
грається мініатюрними 
пожежними 
автомобілями. 

Його батько – Ігор Павук – 
збирає їх уже п’ять років. Він 
очолює Тернопільський місь-
кий відділ обласного управ-
ління Держслужби України з 
надзвичайних ситуацій. Че-
рез захоплення роботою і 
з’явилося хобі, пов’язане з 
нею.

– Найперші моделі, з яких 
почалася колекція, я отри-
мав у подарунок, – розпові-
дає Ігор Володимирович. – А 
згодом це мене зацікавило, і 
коли заходив у магазин ігра-
шок купувати Ігорчику та мо-
лодшому синові Віталику по-
дарунки, мимоволі зупиняв 
погляд на пожежних маши-
нах. 

Тепер у родичів і знайомих 
питань про подарунки для 
Ігоря Павука не виникає. Мо-
делі пожежних автомобілів 
йому привозять звідусіль, у 
тому числі з-за кордону. Сьо-
годні серед понад сотні екс-
понатів – копії машин різних 
епох і призначень. Є пожеж-
ні автонасоси, автоцистерни, 
автодрабини, штабні й опера-
тивні автомобілі та багато ін-
ших. У цій колекції – ціла іс-

торія пожежної охорони, і не 
тільки української.

–  Тут є моделі різних країн 
– США, Англії, Франції, Німеч-
чини, Канади... Чимало ретро-
автомобілів, які нині вже ста-
ли музейними експонатами. 
Ось ці, наприклад, використо-
вували після війни в Австрії 
та Чехії, – з гордістю показує 
Ігор Павук експонати.

У майбутньому, споді-
вається він, вдасться попо-
внити колекцію так званим 
кінно-бочковим ходом, що 
допомагав боротися з вогнем 
ще на початку минулого сто-
ліття, а то й раніше. Таку уста-
новку, яку тягнула пара ко-
ней, можна побачити і на ста-
ровинних світлинах з Тер-
нополя. Перша муні-
ципальна пожеж-
на команда тут 
з’явилася напри-
кінці 19 століт-
тя у централь-
ній частині міста, 
у будівлі неподалік 
теперішнього відді-
лення зв’язку. 

Привертають увагу в 
колекції не лише ретро-
автомобілі, а й найновіші мо-
делі пожежних машин, яки-
ми можуть похвалитися бага-
ті держави. Подібну техніку, 
тільки у реальному розмірі, 
тернопільські рятувальники 
хотіли би бачити і в себе. 

Говорячи про пожежні ав-

томобілі, не можна оминути 
й відмінності між країнами, 
зауважує Ігор Павук. Напри-
клад, європейські машини бу-
дують на основі шасі ванта-
жівок, американські ж виго-
товляють ексклюзивно. Та-
кож традиційно машини вог-
неборців у США обвішані ма-
сою «мигалок», від чого схожі 
на пересувну дискотеку, і об-
ладнані неповторними звуко-
вими сигналами, які не вико-
ристовують на інших спецав-
томобілях. А спільним для по-
жежних авто чи не всіх країн 
світу є їх яскраво-червоний 
колір – забарвлення, що ви-
дно здалеку.

Сьогодні незвичайна ко-
лекція вже ледь вміщається 
на одному столі. Частину ав-
томобілів рятувальник збері-
гає на кількох полицях у ро-
бочому кабінеті, решту – вдо-
ма. 

– Колекція у мене поки не 
повна, – каже він. – І навряд 
чи такою стане. Правда, в ма-
газинах все рідше вдається 
знайти щось нове, тому почав 
освоювати замовлення через 
інтернет.

До захоплення Ігоря Паву-
ка проявляють інтерес коле-
ги, та найбільше хоббі батька 

тішить його синів.
– Старший Ігор-
чик має вдо-

ма каску, по-
ж е ж н и й 
пояс, ра-
зом з мо-
л о д ш и м 

В і т а л и ко м 
вони часто 

граються в ряту-
вальників, – усміха-

ється чоловік. – Колекція не 
пропаде, бо маю, кому пере-
дати.

Звичайно, насправді в ро-
боті рятувальників більше 
ризику, ніж романтики. Адже 
їм щодня доводиться йти на-
зустріч небезпеці, коли інші, 
навпаки, прагнуть втекти від 
неї якнайдалі. Неважливо, що 
відбивають у вогню пожеж-
ники – чиюсь оселю чи ліс, їх 
праця гідна поваги, а люди, 
які вибрали для себе такий 
нелегкий шлях, – захоплення 
та наслідування.

Антоніна БРИК.

ГОРОСКОП
з 20 до 26 листопада
Овен
На цьому тижнi справдяться вашi 

надiї, доля неодмiнно посмiхнеться 
вам. Не зупиняйтеся на пiвшляху, 
продовжуйте справи, якi почали 
ранiше. Вихiднi — чудовий час для 
розваг i веселощiв.

Телець
Дружня пiдтримка знадобить-

ся вашим близьким. Можливо, ви й 
самi здивуєтеся, наскiльки корис-
ними можуть бути вашi поради. У 
вихiднi придiлiть час улюбленим 
справам.

Близнюки 
Не пiдганяйте подiї -  ситуацiя ви-

рішиться на вашу користь. Довiряйте 
своїй iнтуїцiї, не пiддавайтеся на 
вмовляння зробити щось швидко – 
це позначиться на якостi.

Рак
У будь-якiй справi ви зна-

йдете щось приємне та корис-
не. Стабiльнiсть i позитив – ось 
девiзи на найближчий час. Все 
вiдбуватиметься без зайвих зусиль з 
вашого боку, та результатом ви буде-
те задоволені.

Лев 
Період буде насиченим i вдалим, 

залишається тiльки насолоджувати-
ся заслуженими успiхами. Сприятли-
вий час для зустрiчей, навчання i по-
їздок. Не пропускайте цiкавi заходи.

Діва 
Сімейнi проблеми впритул набли-

зяться до вас. Доведеться не тiльки 
мирити родичiв, а й займатися їхнiми 
фiнансовими питаннями. Наприкiнцi 
тижня вдасться домовитися з парт-
нерами щодо спiльної роботи.

Терези
Не варто боятися експериментiв, 

спробуйте себе у новiй дiяльностi, 
може, ви знайдете спiльникiв се-
ред друзiв. Для вас вiдкриються новi 
можливостi, а близькi пiдтримають 
вас.

Скорпіон 
Чудовий час, щоб спробувати 

свої сили у новiй справi. У четвер-
п’ятницю ви займатиметеся актив-
ною роботою, адже накопичило-
ся багато справ, якi треба негайно 
вирiшити.

Стрілець 
Вам треба бiльше часу присвя-

тити простим, рутинним справам, 
зробити те, що давно вiдкладали. 
Незабаром у вас з’явиться нагода 
вирiшити найважливiшi питання. 
Не соромтеся демонструвати свої 
здiбностi.

Козеріг 
Збiльшаться вимоги до вас, ви 

й самi здивуєтеся, скiльки питань 
спроможнi вирiшити за короткий 
промiжок часу. Варто тiльки почати. 
Вихiднi краще провести без екстриму.

Водолій 
Вам краще уникати важли-

вих рiшень. Ближче до вихiдних 
вiдчуєте пiдтримку близьких, ко-
лег i навiть керiвництва. Вдало 
вирiшаться намiченi плани, тому 
треба просто дочекатися сприятли-
вого моменту.

Риби 
Середа i четвер – найсприятливiшi 

днi. Не забувайте стару iстину: ска-
жи, хто твiй друг, i я скажу, хто ти. 
Особливе значення має ваше ото-
чення, будьте уважнiшi у виборi 
друзiв, остерiгайтесь iнтриг i плiток.
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Тернопільський 
рятувальник 
зібрав  колекцію 
пожежних  машин

У ній – більше сотні 

моделей  автомобілів 

різних епох і країн

Хлопчаки у дитин-
стві мають безліч 
кумирів, на яких хо-
чуть бути схожи-
ми. Це і супергерої 
з фільмів, комік-
сів, мультиків. А се-
ред них – відважні 
пожежні, які їздять 
на величезній чер-
воній машині з «ми-
галкою», сміливо 
вриваються в роз-
бурхане полум’я та 
з будь-якої ситуації 
виходять перемож-
цями. 


