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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!
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Доборолися! Добалакались! Досварилися, аж гримить!
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ТЕРНОПІЛЬ

«Наш ДЕНЬ»

Незалежний громадсько-політичний тижневик Тернопілля

КИЇВ

Передплата - 2014:
1 місяць – 7,63 6 місяців – 42,93
3 місяці – 22,29 12 місяців – 84,66 індекс У ціну газети враховано
вартість поштових
послуг: прийом
та доставка видання
до передплатників

Погода
в Тернополі
й області
11 грудня - хмарно, протягом дня сніг, ввечері дрібний
дощ, вночі 8-9 градусів морозу,
вдень 0-2 градуси тепла. Схід
сонця - 8.02, захід - 16.19.
12 грудня - хмарно, дощ зі
снігом, температура повітря
вночі 0-1 градус морозу, вдень
0-1 градус тепла. Схід сонця 8.03, захід - 16.19.
13 грудня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 1-2 градуси
морозу, вдень від 1 градуса морозу - до 2 градусів тепла. Схід

68710

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

сонця - 8.04, захід - 16.19.
14 грудня - хмарно з проясненням, сніг, ввечері невеликий дощ, температура повітря вночі 1-2 градуси морозу, вдень 0-1 градус тепла. Схід
сонця - 8.05, захід - 16.19.
15 грудня - хмарно, сніг з
дощем, температура повітря
вночі 0-1 градус морозу, вдень
0-2 градуси тепла. Схід сонця 8.05, захід - 16.20.
16 грудня - хмарно, без опадів, температура повітря вночі
1-2 градуси морозу, вдень 0-1
градус тепла. Схід сонця - 8.06,
захід - 16.20.
17 грудня - ясно, без опадів,
температура повітря вночі 4-5,
вдень 0-3 градуси морозу. Схід
сонця - 8.07, захід - 16.20.

Народний синоптик

11 грудня - Василя, Стефана
і Григорія. Якщо цього дня сухо
й холодно - на спекотне літо,
а якщо тепло - на холодне. 15
грудня - пророка Авакума. Якщо
цього дня дощ, то падатиме він
ще 40 днів і тиждень. 16 грудня - Івана Мовчальника. У народі цей день називають Днем Світової Німоти і радять чим менше
розмовляти й розповідати про
себе, щоб уникнути безглуздих
пліток. А ще для цього дня є цікава прикмета: якщо сніг падає
на мокру землю, то людям важко
буде жити, а на замерзлу - легше.
17 грудня - святої Варвари. Починаються сильні морози. Небо
у Варварину ніч зоряне - на холод, «сліпе» - на відлигу.
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Україна
понад
усе!

Наш ДЕНЬ
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Тема тижня

«Працюй так, як би все залежало
від тебе, а молися до Господа, якби
все залежало від нього».

Зі звернення Блаженнішого
Любомира Гузара. Майдан Незалежності, Київ,
8 грудня 2013 року.

Дні спротиву, надій
і сподівань розбудженої України

КИЇВ.

Марш мільйонів

8 грудня. На Майдані Незалежності в Києві збираються учасники Народного віче, яке розпочнеться о 12 годині.
У той же час у Маріїнському парку
проходить черговий мітинг «Побудуємо Європу в Україні», на який зібралося
кілька тисяч прихильників Партії регіонів і влади, в тому числі – прибулі з
різних областей країни.
А от Майдан розростається прямо
на очах. Міліція оприлюднює у рази занижені дані про кількість мітингуючих.
Складається враження, що правоохоронці, називаючи цифру 50 тисяч порахували людей тільки біля одного біотуалету. Натомість аерозйомки свідчать, що цього дня у столицю на віче
з’їхалися більше мільйона українців.
Основні їх вимоги - покарання винних у побитті учасників Євромайдану 30 листопада та 1 грудня, відставка уряду та дострокові парламентські
і президентські вибори, а також кримінальна справа проти міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка і звільнення усіх політичних в’язнів.
На віче вирішили встановити блокпости та намети у всьому урядовому
кварталі та поставили ультиматум перед Президентом: за 48 годин відправити Кабмін у відставку.
Близько 18 години на бульварі Тараса Шевченка невідомі знесли пам’ятник
Володимиру Леніну. Міліція через дорогу просто спостерігала, не втручаючись. Молодики, які безпосередньо це
вчинили, одразу втекли, прикриваючи
обличчя. На місці події зібралося кілька сотень людей, також були присут-

ні і народні депутати. Після повалення цію сил спецпризначенців. Усі завмерпам’ятник розбили кувалдами. Люди ли в очікуванні. По периметру барикад
брали собі уламки у якості сувенірів.
мобілізувалися мітигувальники і загоЩе через дві години в інтерне- ни самооборони. Безпеку Майдану заті з’явилося повідомлення столично- безпечували ветерани силових струкго главку міліції про те, що інформація тур та колишні воїни-афганці. Кличко
про події на бульварі Шевченка внесе- закликав жінок та дітей покинути тена до Єдиного реєстру досудових роз- риторію протестів.
слідувань, відкрито провадження за
Також координатори протестувальчастиною 1 статті 294 - масові заво- ників, які утримують будівлю мерії Кирушення. До речі, у лютому 2012-го єва, наполегливо просять усіх сторонроку комісія Київради з питань культу- ніх покинути приміщення у зв’язку з інри та туризму відмовилась прийняти формацією про його можливий штурм.
пам’ятник Леніну до комунальної влас- Три станції метро у центрі – Майдан неності міста. Отже, монумент був «без- залежності, Хрещатик, Театральна – захатченком»?
блоковані у зв’язку з нібито мінуванВідтак для Євромайдану неділя до- ням. Водночас, до Будинку профспілок і
бігла кінця на мажорній ноті.
Майдану незалежності, у серце протестів, наближається «Беркут» та «Тигр»,
Влада пішла
якому вдалося прорвати блокаду у Вау наступ
силькові.
9 грудня. Розширений Євромайдан
Співробітники внутрішніх військ
вистояв ніч, люди добудовували нові перекрили проїжджу частину вулиці
барикади. Найвіддаленіший пост роз- Хрещатик біля вулиці Богдана Хмельмістили на перетинах провулку Кріпос- ницького. Сюди заїхали автобуси з праного з вулицями Грушевського та Ін- воохоронцями, з них вийшло близьститутської.
ко 200 бійців у повній екіпіровці, в шоПід ранок почали надходити три- ломах і зі щитами, які вишикувались у
вожні повідомлення про значну ескала- шеренгу.

Водночас, людей підбадьорили
звісткою про те, що на Хрещатик прибули і представники іноземних посольств, а ще інформацією з офіційного сайту Президента: Віктор Янукович
підтримав ідею екс-президента Леоніда Кравчука про скликання круглого
столу для пошуку виходу із політичної
кризи.
Але, схоже, заспокоюватися було зарано. Увечері співробітники СБУ вдерлися в офіс «Батьківщини» та у приміщення опозиційних засобів масової
інформації вилучили або пошкодили
комп’ютерну техніку. Тим часом співробітники правоохоронних органів почали розбирати барикади по всьому периметру центру Києва. Останні блокпости опозиції залишився ночувати
лише на розі вулиці Грушевського та
Кріпосного провулку.

Вистояти,
щоб перемогти

10 грудня. О першій годині ночі міліція пішла у наступ на мітингувальників на розі вулиці Грушевського та Кріпосного провулку. Спецназ розрізав табір надвоє і крок за кроком просувався
вперед.
Згодом під час зачистки території
на розі вулиць Банкової та Лютеранської до лав мітингувальників пролізли провокатори, які розмахували палицями і застосували проти силовиків
сльозогінний газ. Правоохоронці щитами відтісняли протестувальників.
За попередніми даними, озвученими в
ефірі Громадського ТБ, є близько 10 постраждалих під час атаки.
Дещо раніше близько 200 силовиків
почали зачищати барикади на розі вулиць Шовковичної та Богомольця.
Співпробітники МНС розрізали
дерев’яні огорожі бензопилою. Частини барикад було складено на самоскид.
Мітингувальники опору не здійснювали, бо були оточені з усіх боків спецназівцями.
Ранок розпочався з бравурних заяв
прес-секретаря Миколи Азарова про те,
що Кабінет міністрів після розблокування Будинку уряду почав працювати в звичайному режимі: «Уряд працює
нормально, повноцінно. Зараз ми надолужуємо все, що не вдалося зробити в
дні, коли інтенсивність роботи уряду
була знижена».
Цей день знову треба було вистояти під снігом на морозі. Вистояти, щоб
перемогти…
Фото спецкора «Нашого ДНЯ»
у Києві Миколи ВАСИЛЕЧКА.

Тема тижня
«Наш ДЕНЬ»
розпитав
людей, чим
для них
став Майдан
і чому вони
не поспішають
у теплі домівки.
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Майдан Відродження:
революція очима тернополян

Матвійку Іванківу – два роки. Хлопчик із синьожовтим прапорцем у руках став маленьким героєм
мирного протесту в Тернополі. На Театральну площу,
де розмістився місцевий Євромайдан, малюк приходить з мамою Оксаною, бабусею Марією Василівною
і старшим братом. «Матвійко зранку просинається і
питає: «Мамо, а де мій прапор?», – каже пані Оксана. –
Бере маленький прапорець і йде до сусідки, а коли та
відчиняє, каже «Слава Україні!».
Малюк сам просить маму, щоб привела його на
майдан. Йому дуже подобається слухати Гімн України. І хоч Матвійко ще не вимовляє літери «р», дуже
старанно співає «Ще не вмерли України ні слава, ні
воля...» Слова, каже мама, вивчив тут же, на Майдані.
З уст дитини вони звучать дуже зворушливо і справді символічно.

опільський
Як і в Києві та інших містах України, терншими на ТеПер
ні.
Євромайдан живе вже майже три тиж їх, молодих і аматральну площу вийшли студенти. Саме на саміті у Вільбітних, найбільше обурило те, що влада на Росію. Піснюсі «раптом» різко змінила курс із Європистоко розігналя кривавої суботи 30 листопада, коли жор шилося.
ли мирний мітинг у Києві, байдужих не зали
жінок і дітей.
Сьогодні на мітингах у Тернополі більше нніми днями
Чимало чоловіків і молодих хлопців, які оставласне, одна з
помітно змужніли, поїхали до столиці. Це,мобілізація люфункцій тернопільського Євромайдану – барикади Украдей для організованого виїзду на головнітриває запис доїни. Із перших днів біля великого намету, гроші на дорогу.
бровольців. Збирають для них теплі речі ності. Цієї недіНа Театральній влаштовують акції солідар
лі тут зібралося близько 15 тисяч осіб. як і в усій УкраГасла тернопільського майдану такі ж, м не потріб, «На
їні: «Банду – геть», «Україна – це Європа» » Віднедавна
оду!
нар
о
івець»
на влада, яка проливає кров свог
владу». Маркетолог видавництва «Мандритати,
за
ий
ріш
муд
будь
–
жки
кни
тай
«Чи
азу на Тетральній взяти поч
тут з’явився ще один заклик:
ала кілька ящиків книжок. Їх можна одр
Квітослава Фенюк разом з друзями зібр и й навіть написати на сторінках кілька слів на згадку.
обмінят

Щодня на майдані працюють і учасники Ліги підприємців «Українська справа». Саме працюють, бо іншого слова годі й підібрати. Майже по 4 тисячі склянок гарячого чаю, ще більше канапок і печива роздають вони
учасникам мітингу, підбадьорюють їх морально. З першого дня протестної акції у Тернополі по 12 годин щодоби «чергує» на майдані Ігор Парій. Всіляко допомагають «шеф-кухарю» Володимир Шинке, Галина Ратушняк, Василь
Глемба, Наталя Шоломейчук і багато інших громадських активістів. Продукти на «кухню» майдану приносять сотні тернополян,
чимало установ та організацій краю, зокрема – санаторій «Медобори», дитячий садок №33, кафе «Зоряний ключик», «Стара піцерія»,
«Наша піца», фірма «Надзбруччя-сервіс»...

Тернополянка Світлана Федун
зранку йде на роботу, а після обіду – на майдан. І так – уже вісімнадцять днів. «Я працюю в Тернопільському комерційному інституті. Ми вирішили після занять
колоною приходити сюди. Будемо стояти до перемоги, іншого виходу я не бачу. З Президентом, який і далі тягнутиме за Росією, ми втратимо незалежність.
Але тут, на майдані, відчувається,
що українці об’єднуються. Під нашим прапором згуртовується вся
Україна» , – каже Світлана. У цей
час очі жінки, закутаної в синьожовтий стяг, випромінюють надію на краще.

Багато людей приходять на мітинг щод
году. Як 16-річна Таня Мацієвська, ученицяня, у будь-яку поджу. «Я тут, щоб відстоювати Україну та технічного колевчина. – Тому що дуже хочу, аби наша країї честь, – каже діською. Такою, де є робота для молоді, достїна була європейаток для людей і
діють закони».
Навіть під лапатим снігом Таня не розл
ми – малює синьо-жовті прапорці на обл учається з фарбаичч
Від першого дня на майдані студент ях усіх охочих.
педуніверситету Василь Хомів. «Малює Тернопільського
хи щастя людям, – каже він. – Хоч у такимо, щоб дати трой спосіб вирішили
підтримати майдан. І далі будемо приходи
ти. Політики, які
нацьковують на мирних людей бійців
спец
назу, перейшли
останню межу».

Викладач Тернопільського технічного університету Олег Назаревич поїхав на майдан до Києва.
«Маючи досвід Помаранчевої революції, я був зневірений, – зізнається чоловік. – Знову на майдан
мене привів батьківський інстинкт і відповідальність перед студентами. За кілька років вони закінчать навчання. І як їм влаштувати свої життя? Їхати
за кордон? Моя думка, що Україна – це рай на землі. Треба тільки взяти мітлу та прочистити всі корупційні схеми».
Кілька днів зі своїми студентами Олег жив у
Київській адміністрації. Страх, каже він, був лише
в першу ніч. «Ти приїжджаєш зазомбований, що в
Києві «б’ють і танки». А згодом бачиш, що біля тебе
свідомі люди, на яких можна покластися. Завжди
наголошують: ніяких провокацій!».
На моє запитання, чим усе закінчиться, він не
знаходить однозначної відповіді: «Кожен виконує
свою роботу і розуміє, що це маленька крапелька в
океані протесту. Революція не робиться ні за день,
ні за два».

На щастя, оптимістів зараз чимало. А
тому
шанси залишитись самотнім у цю револю
ційн
у
пору – дорівнюють нулю. З вірою та гото
вніс
тю
стояти до переможного кінця вирушив
ва і тернопільський фотожурналіст Микдо Києола Василечко.
«На майдані кожний може стати вол
ром, чи то в охороні, чи на кухні, чи де-і онтекаже він. – Охоронця з мене б не вийшлонде, –
– на «пекельній» кухні, де праця дуже , то я
дальна. Це ж не так просто нагодувати відповіі зігріти
сотні тисяч революціонерів».

А тим часом десятки, а то й сотні тисяч,
українців у різних містах щодня йдуть
на майдани. І своєю згуртованістю, доброзичливістю доводять, що ми вже
давно – європейці.
Бо свобода - це те, що не можна забрати. Особливо в людей, які згадали, що
живуть у центрі Європи.
Антоніна БРИК.
Фото Андрія БРИКА.
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Громадські слухання
чи безликий «одобрямс»?

Днями у невеличкій кімнатці Українського дому чиновники тернопільської
міської ради тишком-нишком хотіли провести буцімто громадські слухання з обговорення одного з найважливіших для розвитку нашого міста документів – плану зонування території.

Н

а переконання деяких місцевих депутатів, вже навіть у процесі підготовки до проведення
цього заходу організатори явно порушили чинні інструкції. Ще більше запитань до мера
виникло у народних обранців після того, як ці кулуарні «слухання» мало не відбулися. На
щастя, на перешкоді непрозорих намірів влади стала активність та небайдужість тернополян, їхнє
вболівання за долю рідного міста. Відтак, вони звернулися з відкритим листом до міського голови
Тернополя Сергія Надала і закликали його зробити все необхідне для забезпечення якнайширшого
громадського обговорення майбутнього обличчя Тернополя.

Шановний міський голово!
Ми звертаємось до вас з відкритим
листом в історичний час нового українського піднесення. Український народ,
заполонивши майдани наших міст, відкрито повстав проти дій влади. Чашу
народного терпіння переповнили нехтування, зневага, обман, беззаконня,
вседозволеність та тотальна корупція
в діях центральної влади країни. Хочемо звернути вашу увагу, що громада міста, формуючи місцеве самоврядування, прагне до зовсім інших взаємовідносин з владою, яку вона обирає,
а саме до відкритості, гласності, прозорості її дій та служіння мешканцям
конкретного населеного пункту.
Що ж ми маємо?
Наведемо лише один приклад, як
посадовці міської ради готували громадські слухання з обговорення містобудівної документації «План зонування
території міста Тернополя» - одного із
трьох документів, які складають містобудівну документацію та від яких залежить подальший розвиток міста на десятиліття.
План зонування території – надзвичайно важливий документ, бо він
встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови, ландшафтної організації території, охорони
та використання територій з особливим статусом, у тому числі об’єктів
історико-культурної спадщини і розробляється з метою регулювання планування та забудови території з врахуванням державних, громадських та
приватних інтересів, створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно
розвитку населеного пункту, взаємоузгодження державних інтересів, інтересів громади та інвесторів.
А чи знаєте ви, як здійснювалася
підготовка і як прагнули провести ці
слухання у нашому місті? Складається враження, що спеціалісти управління містобудування міської ради не знайомились ні з ДСТУ Н Б Б.1.1-12:2011
«Настанова про склад та зміст плану
зонування території (зонінг)», ні з постановою Кабінету Міністрів України

від 25 травня 2011 року за №555, якою
затверджено «Порядок проведення
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».
Якщо проект плану зонування території Тернополя хоча б в електронному форматі розміщений на сайті
міської ради і кожен тернополянин
може з ним ознайомитись, то Генеральний план Тернополя розроблений і прийнятий декілька років назад заховали подалі від людського
ока за сімома замками, і невідомо з
яких причин він не розміщений навіть на сайті міської ради. Тим часом
у місті поширюється інформація, що
до генплану постійно вносять зміни
і, зазвичай, заднім числом.
Чи відомо вам, що при підготовці до громадських слухань допущено
грубі порушення вищезгаданих документів, адже текстова частина зонінгу
не оприлюднювалась, а із 18-ти пунктів, зазначених в Порядку проведення
громадських слухань, частково виконано лише один - в частині оприлюднення інформації, куди мешканці міста можуть подавати свої пропозиції та зауваження. Решту пунктів, в тому числі такі
як оприлюднення прогнозованих правових, економічних та екологічних наслідків від реалізації в життя містобудівної документації, друкування матеріалів слухань в засобах масової інформації, випуск і розповсюдження брошур та інших важливих процедурних
питань організації оприлюднення матеріалів і проведення слухань, не виконано.
Погоджувальна комісія, у якій мали
б працювати не менше, як 50 відсотків
представників громадськості, була
створена із грубим порушенням вищеназваної постанови Кабінету Міністрів.
Також не були оприлюднені результати розгляду пропозицій громадськості до проекту плану зонування території .
Чи знаєте ви, що для проведення
слухань організатори у приміщенні Українського дому замовили кімнату лише на 30 місць(!!!), а оголо-

шення про місце проведення слухань з’явилося на сайті міської ради
менше, ніж за добу до їх проведення.
Складається враження, що міська рада
свідомо намагалась перетворити громадські слухання з обговорення такого значимого за своєю суттю та масштабом документа у формальний кулуарний «одобрямс».
Тому, за результатами голосування,
16 учасників громадських слухань із
28, які прийшли на цей захід, прийняли
рішення про призначення іншої дати
громадських слухань, запропонували
змінити склад погоджувальної комісії
та у повному обсязі виконати затверджений Порядок проведення слухань.
Наведемо кілька прикладів, як
під час назвемо так - неформального (неофіційного) обговорення посадовці міської ради намагались пояснювати спірні питання.
Так, на звернення близько 400 мешканців мікрорайону і депутата міської
ради Петра Ландяка про недопущення забудови стадіону на проспекті Злуки, який належав ВАТ «Текстерно», начальник управління архітектури В. Бесага сказав, що згідно з Генеральним
планом міста (повторюємо: якого навіть на сайті немає) територія стадіону визначена для житлової забудови і
тому це підтверджено проектом плану
зонування цієї території. А на питання заступника отамана міста Тернополя Українського реєстрового козацтва
пана Олексія Порфір’єва, чому сквер на
вулиці Юності, який відповідно до рішення міської ради від 28 листопада
2008 року за № 5/22/1 прийнято віднести до рекреаційної зони озеленених територій загального користуван-

ня Р-3 (парки і сквери), тепер віднесено вже до зони Ж-3, тобто до житлової забудови, В. Бесага взагалі не відповів. Тобто, тут прив’язки до попередніх рішень міської ради чомусь вже
немає!!! Для нас також незрозуміло,
чому, незважаючи на те, що споруди
Інституту економіки і підприємництва розміщені в зоні Г-3 (навчальні
зони) і що у проекті плану зонування
він є в переліку навчальних закладів
під №70, вирішили за ініціативою
цього ж інституту забудувати його
стадіон. Невже інститут може функціонувати без стадіону? Де тут логіка і чому не чують протестів 90 відсотків мешканців цього мікрорайону?
Давайте проведемо громадське обговорення цього питання безпосередньо на місці розміщення стадіону.
Або ще одне питання: на якій підставі земельну ділянку на вулиці Орлика, яка перебуває в користуванні релігійної громади як цілісна і знаходиться
також у рекреаційній зоні Р-3 (парки і
сквери), поділили на дві частини і одна
з них також стає зоною житлової забудови. На підставі чого в проекті плану
зонування території зазначено дві ділянки, адже церква юридично не відмовилась від частини ділянки і вона є
цілісною.
А чи дотриманий Генеральний
план міста в частині окремих забудов у парках міста???
Чому існують різні підходи до різних ситуацій?
В одному випадку начальник
управління архітектури каже, що
план зонування території узгоджували з Генеральним планом міста, а
в іншому - цього зв’язку немає.
Чим керуються посадовці?
Виходячи із наведеного вище, просимо вас, як міського голову, детально вивчити це питання, так як воно є
надзвичайно важливим для подальшого розвитку нашого міста, дати необхідні доручення службам міської ради
для належного розгляду всіх зауважень
тернополян стосовно проекту плану
зонування території та забезпечити
належну підготовку громадських слухань, як це визначено «Порядком проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під
час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».

Наталія Карпишин, депутат міської ради;
Петро Ландяк, депутат міської ради, голова міської організації
“Асоціація споживачів житлово-комунальних послуг” ;
Андрій Любецький, представник ініціативної
групи “Тернопіль – моє місто”;
Едуард Міляновський, представник мешканців вул. П.Орлика;
Олексій Порфір’єв, заступник отамана м. Тернополя
Українського реєстрового козацтва;
Олександра Філь, голова громадської
ради з питань екології та житлово-комунального
господарства міської ради.

nday.te.ua

Тема тижня

Наш ДЕНЬ

№27/11 грудня 2013 року

«На місці Колі міг бути кожен...»
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У Тернополі влаштували ходу на підтримку
побитого «Беркутом» Миколи Лазаревського

Його побили, а тепер ще й можуть посадити на вісім років. 23-річний Микола Лазаревський, який
народився і виріс у Тернополі, сьогодні – у київській лікарні під вартою. У нього – травми голови
та численні забої. До хлопця не пускають рідних,
лише раз, впродовж 15 хвилин, дозволили зустрітися з матір’ю. Жінка живе в Тернополі, але
тепер весь час проводить у Києві.

Микола Лазаревський –
один із дев’яти українців, яких
нині називають в’язнями Банкової. Його разом з іншими
протестувальниками затримали 1 грудня в Києві, коли бійці «Беркуту» розганяли мітинг
біля Адміністрації Президента.
Як розповіла журналістам
наречена Миколи Яна Степанова, хлопець у неділю вийшов на
Євромайдан. Проте, став свідком провокацій на Банковій
із використанням бульдозера,
каміння та сльозогінного газу.
Потім, коли бійці спецпідрозділу стали розганяти людей, хло-

Н

тоді, на Банковій, він начебто
був у червоній куртці за кермом бульдозера. Насправді ж
у нього чорна куртка. Як він
сказав, вона наразі в крові лежить у міліції...».
За словами Юлії, більшість
його друзів поїхали до Києва, постійно проводять мітинги біля Генпрокуратури та суду.
«Мама Миколи розповіла, що в
нього шрам через всю голову,
сильні болі. Є інформація, що
колять якісь медикаменти, аби
швидше розсмоктувалися гематоми після побиття», – каже
Юля.
пець не встиг утекти.
ця, аби підтримати Колю, виАпеляція на арешт МикоЗв’язок із Миколою обірвав- йшли у неділю на Театраль- ли Лазаревського запланована
ся о 17 годині. Зателефонував ну площу з плакатами «Волю на сьогодні, 11 грудня, в Київвін лише за п’ять годин і ска- політв’язням» і «Свободу Лаза- ському суді. Друзі просять всіх
зав, що в лікарні. Однак, вияви- ревському».
тернополян, мешканців інших
лося, що його охороняє міліція і
«З Колею ми знайомі областей не бути байдужими
йому висувають звинувачення вже багато років, – розпові- та висловити свою підтримку
в організації масових безладів. ла учасниця акції Юлія Кос- хлопцеві.
Яна каже, що на відео зну- тюк. – Він вчився у Тернопо«Я знаю Колю вісім років,
щань «Беркута» впізнала Колю. лі в третій школі, потім всту- – каже тернополянка АнтоніЧітко бачила моменти, коли пив у Київський університет на Федан, яка теж прийшла на
його б’ють. У цей час, за її сло- на архітектора й залишився акцію. – Він простий хлопець.
вами, він не рухався, лежав на жити в столиці. Це абсурдно, Дуже творчий, чудово малює.
землі, намагався закриватися що Коля міг збурювати на- Не можна бути байдужими. На
руками. Били ногами по облич- род. Ми знаємо його й ніко- жаль, в нинішній Україні на місчю.
ли в це не повіримо. Мико- ці Колі міг бути кожен...»
У Тернополі друзі хлоп- лу звинувачують у тому, що
Як пише «Українська прав-

ині чимало політиків чи то необдумано, а чи навмисно зміщують акценти. Стверджуючи, що
громадянський спротив чинній владі є логічним продовженням листопадових мирних акцій української молоді за своє європейське майбутнє, вони намагаються зосередити нашу увагу тільки на одному з аспектів глобальної проблеми народу.
Безумовно, відсутність підпису президента Януковича на угоді про асоціацію
України з ЄС обурила суспільство і, насамперед, мільйони юнаків та дівчат, у яких
ще жевріла надія на гідне життя та належно оцінену реалізацію своїх знань, талантів, інтелекту. Але будьмо відвертими: навіть такі масові протести студентства на
столичному Євромайдані та політичні акції на Європейській площі не мали реальної перспективи створити в Україні революційну ситуацію.
Детонатором загальносуспільного вибуху, безперечно, стали безпрецедентні за
своєю жорстокістю дії влади та керованих
нею силових структур у самісінькому серці Києва.
30 листопада пролилася невинна кров
наших дітей, тому негідна поведінка вітчизняних керманичів на саміті ЄС у Вільнюсі, і той факт, що Україна так і не стала
асоційованим членом європейської спільноти, враз відійшли на другий план. Вже
наступного дня на Народне віче у столицю
з’їхалися сотні тисяч людей - українці по-

«Воля або смерть»

Ці слова вся Україна побачила на захисному шлемі одного з пікетувальників
адміністрації глави держави. І якщо у першому висловлене прагнення мільйонів українців, то вже друге символізує найвищу ціну, яку готові заплатити патріоти у борні з владою, яка опинилася по той бік від народних барикад.
встали, щоб повернути свою гідність!
Саме про єдність народу заради поряТернополяни, котрі 1 грудня у Києві од- тунку країни раз у раз наголошують відоними з перших влилися у багатокілометро- мі наші земляки на Театральному майдаві колони мітингуючих, громадські акти- ні обласного центру, саме про необхідність
вісти з інших областей в один голос ствер- формувати єдиний фронт проти посягань
джують, що зараз йдеться не про україн- влади на нашу гідність та честь не втомський поступ до об’єднаної Європи і навіть люються повторювати вони всім, хто горне про те, що чинна влада вкотре зрадила диться, що він українець.
національні інтереси. Проблема набагато
Так, Україна – велика європейська дерглобальніша - вранці останнього листопа- жава у центрі Європи і її законне місце – у
дового дня президент і його команда роз- демократичній європейській спільноті, а
почали неоголошену війну проти власно- не у тоталітарній євро-азійській імперії.
го народу. Війну на фізичне знищення нації. Безперечно, що членство у ЄС – наша страГенеральним штабом цього злочинного ре- тегічна мета, реальна перспектива, запожиму стали адміністрація глави держави, вітна мрія. Але навряд чи хтось нині може
кабмін, парламент, а полем бою – не тільки уявити себе повноправним громадянином
Євромайдан, а й вся Україна.
об’єднаної Європи, якщо ними також стаСаме війну, а не локальну битву, виграв- нуть Янукович, Азаров, Чечетов та їм поши яку, переможці можуть хіба що зміцни- дібні.
ти свої позиції, а переможені – відійти на
З тими, хто топче нашу гідність, нам не
запасні редути. Українцям з України не- по дорозі. Як і з тими, хто віддає накази замає куди відступати, отже у цій війні вони стосовувати силу проти беззахисних, хто
зобов’язані перемогти агресора. Вони по- купається у розкоші, змусивши мільйовинні здобути вікторію. Не зі зброєю у ру- ни людей виживати, а не жити, хто цинічках, а завдяки згуртованості протестних но плюндрує національну спадщину, брехливо переписує нашу історію та плює на
рядів громадянського суспільства.

да», всі дев’ять арештованих
не були знайомі між собою раніше. Не мали проблем із законом. Не були членами політичних партій. Жили і працювали в різних містах і в абсолютно різних сферах – там є журналіст, водій-дальнобійник, концертний менеджер, працівник
торгівлі, студент, фотографволонтер, інженер.
Шевченківський
райсуд
арештував цих людей на два
місяці 3 грудня – за підозрою
в організації масових безладів,
що передбачає від 5 до 8 років
позбавлення волі. Як стведжують правозахисники, зробили
це практично без жодних доказів.
При цьому тільки через
п’ять днів, після виступів журналістів, втручання омбудсмена й іноземних посольств, прокуратура визнала побитих під
Банковою потерпілими і почала слідчі дії за фактом правопорушень бійців спецпідрозділу
«Беркут». Та в «Беркуті», зазначає «Українська правда», станом на 10 грудня ніхто не те що
не затриманий, навіть не відсторонений від роботи.
Антоні КОЛЯДА.

християнську мораль.
З ними нам не по дорозі до Європи, їх
ми повинні залишити у минулому. Раз і назавжди викинути на смітник історії, змістивши з високих посад, відібравши незаслужені привілеї і незаконно привласнені
маєтки та заводи.
«Я обираю ЄС!» - нині з такими плакатами на десятках зимових майданів України стоїть тендітний цвіт нації, майбутнє України. Ці юнаки та дівчата заслуговують на те, щоб їх вибір став дійсністю.
Як і заслуговує кращої долі весь український народ. Ми мріємо жити за європейськими соціальними стандартами у демократичному суспільстві, яке гарантує реалізацію конституційних прав і свобод. Хочемо, щоб правоохоронці нас охороняли,
щоб суди виносили правосудні рішення.
Прагнемо, щоб держава всіляко підтримувала немічних і хворих та фінансово не душила тих, хто може утримувати свої родини і дати роботу та гідну зарплату ще сотням людей.
Однак, насправді, свій твердий перший крок до євроспільноти ми робимо
лише тепер і саме на майданах громадського спротиву. Впевненою та стрімкою
наша хода стане тільки тоді, коли виконаємо своє домашнє завдання на відмінно, не сходячи з місця протесту. Коли залишимо барикади переможцями, а не полоненими.
Юрко СНІГУР.
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Студенти протестували мовчки

У
Не за партію,
а за країну

Л

ише 5 відсотків
учасників
Євромайдану
стоять там через заклик
опозиції.
Про це свідчать результати опитування, проведеного
Міжнародним інститутом соціології та фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька
Кучеріва.
За даними соціологів, понад 90 відсотків учасників
Євромайдану не належать до
жодної з партій, громадських
організацій та рухів, належать до певних політичних
сил лише 4 відсотки респондентів.
Серед мотивів, які спонукали людей вийти на Майдан,
понад 70% назвали жорстоке
побиття мітингувальників у
ніч на 30 листопада і репресії
влади. Водночас понад 50%
вказали відмову Президента
Віктора Януковича підписати
угоду про асоціацію з ЄС. Третю позицію серед мотивів вийти на Майдан – 39 відсотків
– посіли прагнення змінити
владу в країні.
«Заклики опозиції були
стимулом для п’яти відсотків
учасників Майдану і стільки
ж (5%) вийшло на Майдан,
прагнучи помститися владі
за все, що вона коїть», – повідомила директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина
Бекешкіна.
За словами соціолога, серед основних вимог Євромайдану, які підтримують українці найбільше (понад половина відсотків голосів) отримали звільнення заарештованих учасників, покарання винних у побитті демонстрантів та припинення репресій.
Опитування проводилося
на майдані Незалежності 7-8
грудня.

чора минуло
десять днів після
кривавого розгону
Євромайдану. Однак досі
не названі та не покарані
винні у жорстокому
побитті молоді.
Щоб привернути увагу громадськості до цього, тернопільські студенти на Театральному майдані організували
флешмоб на знак солідарності
зі студентами всієї України. Паралельно такі ж акції відбулися у Львові, Івано-Франківську
та Києві. Молодь скандувала
“Разом – ми сила” та вимагала
відповідальності виконавців
розгону. Хлопці та дівчата, на
відгородженій стрічками території, вишикувалися у формі букв «ЄС» і протягом хвилини мовчали, потім закрили
роти синіми аркушами паперу
на знак того, що влада не при-

слухається до них, а під вигуки
«Беркут» усі присіли і спробували сховатися. В акції взяло
участь 5 тисяч осіб.
- Ми вимагаємо звільнити міністра внутрішніх справ
Віталія Захарченка, розпустити «Беркут» та випустити
з-під варти несправедливо засуджених, – озвучив позицію
студентства організатор акції Любомир Шимків. – Уперше за роки незалежності України у такий нелюдський спосіб відбулася спроба знищити
мирну акцію, метою якої було

відстояти європейське майбутнє для України. Жодних дій
щодо притягнення до відповідальності організаторів і виконавців цього кривавого побоїща з боку влади не зроблено.
Міністр внутрішніх справ Захарченко продовжує залишатися на своїй посаді, керівники «Беркуту», які безпосередньо здійснювали побоїще, не
затримані. Натомість продовжуються фабрикування надуманих справ проти студентів,
які не вчиняли жодних протиправних дій.

Тернопільський Євромайдан судитимуть у четвер

С

удові засідання стосовно дій
активістів тернопільського
Євромайдану та рішень
обласної ради про недовіру
Валентину Хоптяну, створення
виконкому та оголошення області
територією без Януковича
відбудуться 12 грудня у
Тернопільському міськрайонному
суді.
Напередодні, 9 грудня, Володимира
Стаюру, Марію Баб’юк та Марію Чашку вже
викликали до суду. Однак після півторагодинного чекання засідання перенесли на
четвер.
За словами Володимира Стаюри, сьогодні стало відомо, що Тернопільська ОДА
подала позов про заборону мирних акцій у
Тернополі. Та поки що в офіси політичних
партій не надходило жодних повісток в суд.
Окрім цього, репресії розпочалися і в
кількох районах області. За словами страйкомівців, на Теребовлянщині директори
шкіл потерпають від тиску як районного
керівництва, так і правоохоронців через

свій вихід з Партії Регіонів. У Гусятині Надія Хоптян оскаржує
своє зняття з посади
голови райради – судове засідання відбудеться в четвер. А у
Кременці перевіряють протоколи страйкових комітетів навчальних закладів на
наявність учасників віком до 18 років.
Незважаючи на все, Тернопіль залишається на передовій разом з Києвом та
Львовом. Місцеві студенти беруть активну
участь у Майдані, допомагають збирати кошти та речі, займаються відправкою автобусів у Київ. Однак не завжди це вдається.
– Зокрема, 9 грудня були негаразди з
від’їздом автобусів з нашого міста до столиці, – розповідає Любомир Шимків. – ДАІ
отримала наказ нікого не випускати, і ми
один автобус не змогли відправити. Два автобуси виїхало, а третій навіть не випустили з автопарку: пригрозили автоперевізнику позбавити його ліцензії. Але тим людям ми купили квитки на потяг, і всі, хто
мав бажання поїхати у столицю, – поїхали.
Представники страйкому закликають
тернополян до єдності та застерегають не
вірити в різноманітні провокації, які розповсюджує влада. Стверджують, незважаючи на морози та суди, Майдан житиме і
боротиметься до перемоги.
Юля ТИМКІВ.

Тернопільська молодь не
планує здаватися. З 11 грудня Євромайдан проходитиме у
форматі вільного університету. З 15.00 до 18.00 тут виступатимуть лектори, тренери,
спікери на конкретні теми. На
плазмотроні показуватимуть
цікаві та пізнавальні фільми.
Також на Театральному майдані планують розмістити два
військові намети, які будуть
більш пристосовані до нинішніх погодних умов, аніж ті, що
стояли раніше.
Юля ТИМКІВ.

«Запитала маленька синичка у голуба:
- Скільки важить сніжинка?
- Вона невагома, - відповів великий
птах.
Засмутилася синичка, що їй важко
літати від невагомого снігу на тендітних крилах, та все ж не повірила голубу. Сіла на сосну і почала рахувати сніжини, які падали на гілку.
Довго-довго рахувала, мало не збилася, а гілці хоч би що.
Та раптом на колючки опустилася
ще одна сніжинка і гілка не витримала.
Тож закликаю кожного з вас стати
цією останньою майже невагомою сніжиною, яка зломить цю владу»
З виступу громадської активістки Наталі Шоломейчук. Театральний майдан, Тернопіль, 4 грудня 2013
року.

Як створити громадське об’єднання без статусу юридичної особи?

Громадські об’єднання можуть бути
утворені із статусом юридичної особи
або без такого статусу.
Утворення, реєстрація, діяльність
та припинення громадських об’єднань
в Україні регулюється Законом України
«Про громадські об’єднання» (далі – Закон).
Громадське об’єднання, яке має намір
здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, повідомляє про своє утворення уповноважений орган з питань
реєстрації протягом 60 днів з дня його
утворення.
Для повідомлення про утворення
громадського об’єднання його засновники або особа (особи), уповноважена представляти громадське об’єднання, подають (надсилають поштовим відправлен-

ням) до уповноваженого органу з питань
реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання заяву за формою,
затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 № 1842/5, до
якої додаються:
1) примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія протоколу установчих зборів, оформленого з дотриманням вимог ст. 9 Закону;
2) відомості про засновників громадського об’єднання із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові (за наявності), дати
народження, адреси місця проживання,
а в разі якщо засновником є юридична
особа приватного права, – її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційного коду;
3) відомості про особу (осіб), упо-

вноважену представляти громадське
об’єднання, із зазначенням прізвища,
ім’я, по-батькові (за наявності), дати народження, контактного номера телефону та інших засобів зв’язку, до яких додається письмова згода цієї особи, передбачена ст. 9 Закону.
Заява підписується засновниками
громадського об’єднання або особою
(особами), уповноваженою представляти громадське об’єднання, а справжність
їх підписів засвідчується нотаріально.
На підставі поданих документів уповноважений орган з питань реєстрації
протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів, передбачених частиною другою статті 16 Закону, приймає
рішення про прийняття письмового повідомлення або про неприйняття пові-

домлення про утворення громадського об’єднання, яке має бути вмотивованим та містити вичерпні підстави неприйняття повідомлення про утворення.
Для отримання статусу юридичної
особи громадське об’єднання, яке здійснює діяльність без статусу юридичної особи, за рішенням вищого органу
управління може звернутися для проведення процедури реєстрації в порядку,
визначеному ст. 12 Закону.
О. Гніда, головний спеціаліст
відділу державної
реєстрації юридичних осіб,
легалізації об’єднань громадян
та державної реєстрації друкованих
засобів масової інформації
реєстраційної служби
Головного управління юстиції
у Тернопільській області.

Життя
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З теплом у серці,

з турботою - про людей

Щороку лише у стаціонарі лановецькі медики лікують п’ять тисяч пацієнтів. Незважаючи на нестачу коштів, обмежене державне фінансування,
вони щодня повертають здоров’я землякам.
Тож як живеться медицині у глибинці, особливо після так званого реформування галузі? Читайте репортаж з Лановецької центральної районної лікарні у наступному випуску «Нашого ДНЯ».
На фото Юлі ТИМКІВ: Люба Луцишина – операційна перев’язочна сестра,

завідувач відділення травматології Володимир Гулько, головний лікар Омелян Гулько;
Яна Максимчук - мама трьох дітей. У сім’ї незабаром очікують народження ще одного маляти. На жаль, Ігор та Артемчик захворіли, вдома їх з
нетерпінням чекає братик Вадимчик. Яна знає: усе буде добре, адже її хлопчиків лікує завідувач дитячого відділення, районний педіатр Петро Літвінчук.

«Мене не стане, а церква – буде»
У
Малій Іловиці
Шумського району
освятили престол
храму преподобного
Амфілохія Почаївського.
Святий народився в
цьому селі й провів тут
останні роки свого життя,
зціляючи не лише простих
людей, а й воїнів УПА.
І мріяв, що колись тут
побудують церкву.

У селі преподобного Амфілохія знали як отця Йосифа.
Особливе визнання йому приніс дар вправляти вивихи, лікувати переломи, знімати біль
у суглобах без рентгензнімків.
– Коли я була малою, зламала руку, – розповідає жителька Малої Іловиці Тамара Петрук. – Лікарня на той час не
працювала, тому ми звернулися до отця. Він дав мені цілющу
мазь, завдяки якій рука швидко загоїлася.
Згодом лікарі почали вимагати, щоб церква заборонила отцю приймати хворих, та
незважаючи на це, подвижник

продовжував лікувати. До нього приїжджали хворі з усіх куточків світу. Потік людей був
настільки великим, що після Другої світової війни
влада скасувала автобусне сполучення із Малою
Іловицею, де жив Амфілохій. Та все одно кількість не зменшувалась –
люди йшли пішки вдень
і вночі.
Лікував отець Йосиф
безкоштовно. Односельчани розповідають, що
його улюбленою стравою була квашена капуста. Господарки в отця не
було – лише кілька подарованих павичів. Люди
дякували, хто чим міг,

носили продукти, збирали трави з усієї області, допомагали
по дому.
Коли зцілителя перевели
в Лавру, потік
хворих не зменшувався. Отець
і далі допомагав
людям, хворих
і одержимих до
нього звозили з
усього Союзу. У
2002 році отця Йосифа канонізували як преподобного Амфілохія Почаївського.
Святий все життя мріяв
збудувати у своєму селі храм,
але радянська влада всіляко

тому самому місці, де бажав отець Йосиф, сьогодні стоїть церквиця,
а згодом з’явиться ще й
монастир, розказав житель села Микола Яворський, який одержав від
преподобного благословення на зведення святинь. Архієрейське богослужіння з нагоди освячення престолу провів
архієпископ Тернопільський, Кременецький і
цьому перешкоджала. НезваБучацький Нестор.
жаючи на перепони, преподоВідтепер кожен, хто відбний завжди говорив: «Мене чуває потребу, може приїхати
не стане, а церква – буде».
на батьківщину преподобного
І ось, більше як через 40 Амфілохія, помолитися і духороків з дня смерті подвижни- вно збагатитися.
ка, його заповіт виконано. На
Інна ДАНИЛКІВ.
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«Ми хочемо вільно творити
П

ротягом трьох років
своє мистецтво
тернополянам
презентують учасники
незалежної арт-групи
«Сновиди».

Серед них є і професійні художники, і ті, хто лише робить перші кроки у творчості
– спортсмени, вчителі й навіть
школярі. Всього – вже близько двохсот людей, які не можуть не творити. До тернополян приєднуються художники
з інших міст і навіть областей
України.
Їхні мистецькі проекти – завжди цікаві та яскраві. Торік
була виставка «Шляхом серця»,
раніше – «Люди і квіти». У цьогорічній – «Присутність», над
якою працювали півроку, вирішили змінити традиційний
формат через жорстоке побиття мирних учасників протесту в

у вільній
країні»
Тернопільські художники
підтримали тих, хто сьогодні
на барикадах.

Києві. Тепер це проект «Присутність на майдані», що є акцією в підтримку Євромайдану.
– Наша творча група не
може бути осторонь усіх тих
кривавих подій, які сталися в

ДЖАЗ

Києві за останні тижні, – розповіла тернопільська художниця,
координатор виставки Олеся
Гудима. – Хіба можна спокійно
дивитися, як принижуть права
людини? Ми хочемо вільно творити у вільній країні. Та оскільки серед наших митців мало чоловіків, а їхати на барикади молоді мами з дітьми не можуть,
вирішили висловити протест
цій владі під час своєї виставки.
Ще на жодному подібному заході в Тернополі не бачила стільки відвідувачів. Виставку відкрили цієї суботи в обласному краєзнавчому музеї. Півсотні художників представили майже 200 робіт. Зала музею

Культура
стала ніби великим і строкатим
полотном з багатством кольорів, сюжетів. Хтось творив гуашшю, аквареллю, хтось писав
олійними фарбами. Напрямки
теж різні, і таке мистецьке розмаїття, як зауважив інший координатор виставки, художник
Олег Семців, доказ того, що Тернопіль має чим пишатися.
– Художники, чиї картини
представлені тут, малюють для
душі, – зазначив він. – Не у всіх є
академічна освіта, однак мистецтво – їхнє покликання. На цих
полотнах – мрії, побажання, настрій. Приємно, що на виставки приходить все більше людей. Бо суспільство, що не цінує
мистецтво, і породжує таких
прокурорів, котрі фабрикують,
як от нині, докази проти невинних людей.
Крім художників, до імпрези
долучилися тернопільські поети. Вірші планувалися на тематику любові, а згодом автори обрали інші, революційного спрямування. Наш земляк,
талановитий співак Андрій
Підлужний, виконав свою пісню «Вставай, сонце!», яка стала своєрідним гімном для багатьох молодих людей.
«Вставай, сонце, вставай,
вставай, сліпим очі відкривай!», – співали з ним і гості, і
художники. Мистецтво, переконані вони, є одним зі світочів, що може допомогти людям
змінити на краще себе, а отже, і
свою країну.
Антоніна БРИК.

без кордонів і з духом
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Зима у Тернополі
починається, коли
звучить джаз, вільний і безмежний, як
сам світ, створений
із звуків і настроїв,
хвилин щастя і (це
буває також) розчарувань.

Уже традиційний для міста
щорічний міжнародний фестиваль «Jazz Bez» цього року солідаризувався зі студентством
та Євромайданом і відкрив свої
двері для всіх меломанів.
Відмовившись за кілька днів
до старту фестивалю від своєї
комерційної складової, вхід на

всі концерти організатори вирішили зробити вільним. Квитки, що залишилися, розповсюдили серед студентів на майдані. Зібрані кошти та частину гонорарів музикантів теж вирішили передати на потребу мітингарів. Адже джаз – музика свободи, а сам фестиваль вже ро-

ками виховує свідому, мислячу
молодь, здатну творити своє
майбутнє.
У Тернополі «Jazz Bez» провели увосьме, хоча загалом це
вже тринадцятий фестиваль.
Рік у рік він приєднує до джазового руху нові міста. Цього
грудня музичний марафон прокотився Україною та Польщею.
Тернополяни мали змогу насолоджуватися трьома днями
джазу: традиційного та авангардного, елітного і в той же
час доступного. На сцені драм-

театру виступили музиканти
з України, Грузії, Італії, Польщі, США, Ізраїлю, США, Азербайджану. Дехто з них у рамках фестивалю встиг побувати в Києві та, у знак солідарності, вийшов на Євромайдан, як
зробили це грузинські хлопці з
«ZumbaLand» – гості п’ятничної
сцени фестивалю у Тернополі.
«Ми були на Євромайдані, поспівали серед людей наших пісень. Усе у вас буде добре,
ми вже це проходили, – розповів засновник і соліст гурту Заза
Корінтелі. – Коли молодь усвідомлює, що вона має поліпшити життя у своїй країні, перемагає лише любов, відчуття відповідальності та професіоналізм.
Ми починали музикувати ще будучи студентами. Я тоді вивчав
психологію. Це був дуже складний час для Грузії, війна в Абхазії... Тотальна катастрофа: емоційна, економічна. Ніхто не ду-

мав про музику, творчість. Залишалось вийти на вулицю і грати де тільки можливо – в метро,
в автобусах, у підземках... Це був
інстинкт самозбереження. Так
ми зберігали музику і себе, бо
нею ж заробляли на життя».
На знак підтримки Євромайдану та української нації, з
якою Грузію пов’язує багатолітня історична дружба, музиканти гурту винесли на сцену державні прапори України та своєї Батьківщини. А перша фраза,
якою звернулися до тернопільської публіки: «Слава Україні!»,
почувши у відповідь багатоголосе «Героям слава!».
Зустрітися з новими цікавими джазовими виконавцями
тернополяни матимуть нагоду вже наприкінці наступного
року. Адже «Jazz Bez» – це джаз
без кордонів: у музиці, часі та
просторі.
Антоніна БРИК.

Україна і світ
Україна
Бюджетний рік може
закінчитися з «діркою»
у 100 мільярдів

Екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник вважає, що дефіцит держбюджету у
нинішньому році може сягнути історичного максимуму й скласти 100 мільярдів
гривень, повідомляє УНІАН. За його словами, країна не має права жити з такою «дірою», і це закінчиться серйозними випробуваннями. Дефіцит доведеться закривати за рахунок Нацбанку. Частково бюджетна діра закрита банальним улізанням в нові
борги. Віктор Пинзеник звернув увагу, що
події, які відбуваються в економіці, не мають прямого зв’язку з політичним протистоянням. Бюджет просто провалений. Така
ситуація складалася в Україні з першого місяця цього року. «Це - відповідальність уряду, який підготував нереальний бюджет, не
забезпечив реальних джерел фінансування, і призвів до критичного зростання боргів», - підкреслив парламентарій.

Іноземці їдуть до нас
за дешевою
«гарвардською» освітою

Іноземці називають навчання в українських вузах аналогом «дешевого Гарварду» і масово їдуть до нас за дипломами. Таким чином, у вітчизняних вишах
стрімко зростає число іноземних студентів,
які приїхали в Україну за європейською, на
їх думку, освітою. Вони впевнені: Київський
університет імені Шевченка дає освіту, не
гіршу, ніж у славетному Гарварді, і вартість
значно дешевша. За навчання у вузі США
доведеться заплатити у сім разів дорожче,
а за англійський диплом - учетверо більше грошей, ніж за український. Зараз у нас
освіту отримують 62 тисячі іноземців. Найбільше - азербайджанців, туркменів, китайців. Також немало студентів із Нігерії, Індії,
Іраку, Росії, Йорданії, Марокко, Туреччини.
Масово їхати до України на навчання, пише
«Кореспондент», іноземці почали після введення Болонської системи навчання. Найчастіше вони хочуть отримати дипломи медичних і технічних вузів.

Ось так держава і олігархи
«дбають» про пенсіонерів

Ахметов за сім мільйонів гривень
надрукує газети для Пенсійного фонду. ДП «Інформцентр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду» за результатами тендеру уклало угоду на друк періодики на загальну суму 7,01 мільйона гривень, пишуть «Наші гроші» з посиланням
на «Вісник державних закупівель». Як зазначається, ПАТ «Сьогодні Мультімедіа»
отримає 6,37 мільйона за друк щотижневої газети «Пенсійний кур’єр». Загальний
тираж - 13 мільйонів примірників, із них
8,84 мільйона - українською, 4,16 мільйона
- російською мовою. «Сьогодні Мультімедіа» належить до групи СКМ Ріната Ахметова. За останні п’ять років фірма виграла
тендерів на 22,63 мільйона, в основному
від ПФУ, КП «Поліфаст» Київської облради, управління інформаційної політики та
з питань преси Донецької ОДА. Крім того,
0,64 мільйона заплатять ТОВ «Книжково-
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журнальна друкарня «Софія» Олексія Храмова за друк щомісячного журналу «Вісник Пенсійного фонду України».

Мережі побутової
техніки оголосили
владоможцям «війну»

Найбільші торговельні мережі магазинів побутової техніки та електроніки «Фокстрот», «Ельдорадо» і «Сomfy»
об’єднали зусилля для захисту галузі й
прав споживачів у зв’язку з перевірками
і багатомільйонними штрафами Держспоживінспекції. Про це повідомили представники торговельних мереж на зустрічі з
представниками ЗМІ. Вони вказали на невиправданий фіскальний тиск і його руйнівні наслідки. Торгові мережі планують
звернутися до керівництва країни, Мінекономрозвитку і в посольства країн, що
представляють провідних імпортерів. Так,
Держінспекція з захисту прав споживачів
оштрафувала «Ельдорадо» на більш, ніж
100 мільйонів гривень, «Фокстрот. Техніка
для дому» - на 401 мільйон. Згодом у «Фокстроті» повідомили: влада дала команду
оштрафувати торговельну мережу на космічну суму - 1 мільярд гривень.

Фінансова система буде
у небезпеці, якщо…

Криза у фінансовій системі України можлива тоді, коли ряд фінансових
гравців відчують реальну загрозу для
своїх капіталів і почнуть їх виводити на
Захід. Таку думку висловив економіст Володимир Лановий, повідомляє УНН. «У нас
є загроза зриву, і вона не пов’язана з революцією, а з тим, що ряд гравців захочуть
вивести гроші. І якщо загроза буде реальною для них, для втрати їх рахунків, грошей, то вони будуть намагатися вивезти
зараз кошти, долари, чи євро і відкачати
на Захід. Тоді у нас буде фінансова криза,
на кшталт військової ситуації», - пояснив
експерт. На його думку, величезна концентрація капіталу в окремих осіб несе дуже
серйозну небезпеку для фінансової стабільності. Водночас економіст Олександр
Сугоняко закликав населення не панікувати і не вдаватись до різких кроків.

У Фірташа кажуть: криза
в економіці - через
корумпованість влади

Федерація роботодавців України у
відкритому зверненні заявляє, що криза в українській економіці виникла через корумпованість влади, тиск на бізнес
та неможливість захищати права власності у судах. «Високий рівень корумпованості на різних щаблях влади, величезний
адміністративний та податковий тиск на
бізнес, необ’єктивність судової гілки влади у питаннях захисту законних прав власності суб’єктів господарювання вже довели Україну до критичної межі свого розвитку, за якою на нас чекає зниження економічної активності, катастрофічне збільшення безробіття та соціального напруження»,
- йдеться у заяві ФРУ, очолює яку Дмитро
Фірташ. Там також наголошують: як організація, що представляє інтереси українського бізнесу, ФРУ дотримується європейських
цінностей - поваги до приватної власності
та свободи мирних зібрань.

Франківчани не хочуть
ялинки - наразі не до свят

Івано-Франківськ вирішив не встановлювати новорічну ялинку. Про це під час
Всенародного віче повідомив голова міської ради Віктор Анушкевічус. «Буде закуплено необхідну кількість жовто-синіх
стрічечок для того, щоб виготовити багато бантів. Цими жовто-синіми бантами
прикрасимо ялинки, які ростуть на Вічовому майдані та всю «стометрівку». Сьогодні
нам не до свят», - сказав Анушкевічус. На
думку мера, свято наступить тоді, коли почне роботу справжня українська влада.
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Світ
Президент Німеччини бойкотує путінську Олімпіаду
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не просто мільйонером - він щомісяця заробляє майже 27,4 мільйона доларів», - йдеться у повідомленні. У результаті Дубайський апеляційний суд
зобов’язав брехуна щомісяця сплачувати відповідну суму на утримання дітей.

Такого морозу
ще світ не бачив!

Президент Німеччини Йоахім
Гаук відмовився їхати на Олімпіаду
до Сочі. Він став першим зі світових лідерів, хто оголосив про таке рішення,
інформує «Euronews». Гаук неодноразово критикував Росію за порушення
прав людини та переслідування опозиції. Бойкотувати Олімпійські Ігри у
Сочі закликають, переважно, творчі
люди, зокрема, співачка Леді Гага, актор і письменник Стівен Фрай та інші.

Пенсійний вік англійцям
піднімуть до 70 років

Уряд Великобританії має намір
міняти вік виходу на пенсію відповідно до зміни середньої тривалості життя в країні. «Нинішнім молодим людям доведеться працювати до
70 років, перш ніж вони зможуть вийти на пенсію», - пише газета «Times».
Тобто, британцям, яким зараз 18 років,
доведеться працювати 52 роки, щоб
почати отримувати державну пенсію.
Водночас, у Британії діє закон, який забороняє роботодавцю звільняти працівника по досягненні ним пенсійного
віку, якщо останній не хоче цього і володіє необхідними фізичними та інтелектуальними можливостями для виконання своїх професійних обов’язків.

Російських дипломатів
у Нью-Йорку звинуватили
в шахрайстві

У США, в Нью-Йорку, 49 російських дипломатів опинилися у центрі шахрайського скандалу. Їх звинуватили у привласненні $1,5 мільйона. Як повідомляє ВВС, прокуратура
США переконує, що обвинувачені систематично подавали заявки на надання фінансової допомоги для вагітних
та малозабезпечених людей із новонародженими дітьми. Однак, ці заявки
були фальшиві й насправді вагітні жінки не потребували цих грошей. Самі ж
дипломати та їхні дружини також занижували свої доходи й отримували
право на отримання допомоги «Medic
Aid» - американської державної допомоги для людей, які мають надто низькі доходи і не можуть самі платити за
медичне обслуговування. Тим часом,
вони отоварювалися у найдорожчих
брендових магазинах і жили на широку ногу.

В Антарктиді, у районі японської
дослідницької станції «Купол Фудзі», зафіксована температура мінус 91,2 градуса за Цельсієм, повідомляє «The Sunday Times». Ця температура стала найнижчою з усіх, які
коли-небудь фіксували на поверхні
Землі. Виміри робили фахівці Американського національного вимірювального центру снігу і льоду. Вчені повідомили, що рекордна температура була
зафіксована на висоті приблизно 3720
метрів над рівнем моря в умовах ясної безвітряної погоди. Мінімально
можливе, згідно з фізичними законами, значення температури за шкалою
Цельсія дорівнює мінус 273,15 градуса.

У британському місті
заборонили слово
«комуніст»

У Великобританії, у місті Бірмінгем, заборонили вживати слово «комуніст», як не політкоректне. За повідомленням «The Independent», міська рада розіслала всім газетам словник
заборонених слів, які не варто використовувати у публікаціях. Документ
радить називати комуністів «лівими»,
«червоними» або «більшовиками». За
слово «комуніст» у місті блокуватимуть навіть електронні листи, у яких
буде вжите це слово. Школи також
отримали словник заборонених слів.
При цьому слова «нацист» і «фашист»
залишилися дозволеними. Окрім слова «комуніст» під заборону потрапили
вульгарні лайки на сексуальну тему й
расистські висловлювання.

Одній із європейських
націй загрожує швидке
і повне зникнення

Етнічне населення Македонії
може повністю зникнути. Про це
йдеться у різних статистичних даних
країни. Так, дані за 2012 рік свідчать:
число жителів республіки скорочувалося на вісім осіб щодня. Ситуація не
змінюється і цьогоріч. Так, у 2012-у македонців, які проживають на території
країни, стало менше на 2838 осіб, порівняно з показниками 2011 року. Торік у країні народилися 11985 дітей, а
померло 14823 людей. Якщо така тенденція збережеться, то в перспективі
повне зникнення етнічних македонців
буде неминучим.

Путін призначив брехуна
Кісєльова гендиректором
стратегічного «голосу» РФ

Агентство «Росія сьогодні» створюють на базі «РИА Новости», його
очолить Дмітрій Кісєльов, повідомила прес-служба Кремля. «Основним
Мультимільйонер
напрямком діяльності федерального
прикинувся бідним,
державного унітарного підприємства
«Міжнародне інформаційне агентство
аби не платити аліментів
Арабський бізнесмен, мешка- «Росія сьогодні» є висвітлення за корнець Дубая, приховав від суду, що є доном державної політики Російської
мільйонером, аби не платити вели- Федерації та суспільного життя в Рокі аліменти. Правду про статки чо- сії», - йдеться в указі Путіна. Гендирекловіка з’ясували пізніше, повідомляє тором призначено Дмітрія Кісєльова.
«Gulf News». «Апеляційний суд встано- Він веде пропагандистську передачу
вив, що чоловік, який стверджував, що на телеканалі «Росія 1», у якій протя548 доларів завелика для нього сума гом останніх місяців регулярно полиаліментів на утримання двох дітей, є ває брудом і оббріхує Україну.
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Для всієї родини
Сокровенне

Моє село...
Моє село живе і буде жити,
Допоки в ньому
ще народжуються діти!
Допоки в ньому
ще живуть наші батьки!
Запам’ятайте всі і на віки.
Село живе тоді, коли весною
Виходять в поле люди-трударі,
Коли трава вмивається росою,
Коли жнива, коли ідуть дощі.
Коли із осені аж до весни
Ідуть до школи діточки юрбою,
Коли колядки чуються зимою,
Коли мороз, коли тріщать сніги...
Моє село живе пташиним співом,
Дитячим сміхом, шелестом лісів.
Моє село живе пахучим хлібом
І урожаєм щедрим із полів.
Людською добротою
і молитвами
Тяжкою працею,
турботами щодня...
Моє село живе гарними вчинками,
Моє село живе своїм життям!
Раїса Цісельська.
с. Кривчики Збаразького району.

З журналістського
блокнота
У холодні зимові дні мені
чомусь згадується давня історія. Напевне, тому, що лише з
плином літ починаєш розуміти справжність людської доброти.
Вчилася тоді я в інституті. І ось фольклорна практика. Їдемо у села збирати пісні,
казки, народні прислів’я. Мені
з подругою Оксаною припадає Григорів Монастириського району. Приквартировують
нас до самотньої тітки Павлини. Вона стає нашим добровільним гідом. Водить по сільських хатах: хто старовинні,
хто весільні пісні, обряди знає.
Усе дуже цікаво, незвично. Люди щирі, привітні. Тут,
у Григорові, записуємо баладу
про Бондарівну, яку у свій час,
у цьому ж селі записав відомий вчений, фольклорист Володимир Гнатюк. І не один, а
два уже сучасні варіанти пісні.
Практика майже закінчується, і тут тітка Павлина «видає»:
- Ви, дівчата, на хутір перейшлися б. Там живе небагато людей, але які пісні вони
знають. Особливо стара Ольга. Дорога недалека, через ліс
десь три кілометри буде.
Як на зло, прихворіла Оксана. А тітка Павлина навідріз
відмовилася мене супроводжувати.
- Ноги крутить, злива буде.
І тобі не раджу йти одній через
ліс. Взагалі, даремно я вам про
Ольгу сказала. Після того, як в
аварії загинули і чоловік, і син,
дивакувата якась вона стала.
Скільки років минуло, а все одна. Так і молодість змарнувала. Не дуже люблять її у селі.
Я, навпаки, сердилася на
тітку Павлину. Не могла раніше про хутір сказати? Зібралася таки. Якщо і буде дощ - не
розмокну.
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Сімейне

гніздечко

грози

Ось і хутір. Кілька будинків ніби прилипли до узлісся.
Просвічуються у зелених барвах серед літнього сонця. Але
їхні мешканці хто в полі, хто
на роботі. Замкнена хата і старої Ольги. Нічого, зачекаю. Вечори літні світлі, довгі, встигну повернутися до ночі у село.
Хутір незабаром справді
ожив. У першій же хаті мене
зустріли привітно. І в другій
теж. Люди наспівували пісень,
я записувала. Тішилася знахідкою: пісні дуже гарні, досі не
чула таких.
Не помітила, як вдарив
грім. Покотився над лісом,
розколовся блискавкою, упав
на хутір рясним дощем. Спохопилася: я ж не була іще в старої Ольги.
Господиня, де я затрималася, проводить мене до неї. Мокрі вбігаємо у сіни. Ольга неквапом відчиняє до хати двері,
але далі порога не запрошує.
- То я піду, а ви тут розбирайтеся, - каже сусідка Ольги. - Може, дівчина у вас і заночує? Надворі справжня злива. І темно вже. Куди вночі іти
через ліс?
Жінка зникає, а я стою під
прицільним поглядом старої
Ольги. Вицвілі, колись, напевно, сині очі, незворушно охоплюють мою постать. Зупиняються на калюжці води, що
утворилася довкіл мене на
чистій доріжці. На слідах, які
я залишила після себе. А кра-

плі скапують і скапують з мого
мокрого плаття.
- Ночувати у мене? Чого б
то? - врешті порушує мовчанку Ольга. - Хіба я тебе чекала,
запрошувала?
Ніхто не знає, як жалію я у
цю мить, що не послухала тітку Павлину.
- То я піду? - майже шепочу, бо не чую сама свого голосу.
- Хіба я тебе тримаю? - вицвілі очі залишаються такими
ж незворушними.
Я роблю крок кудись убік
і на доріжці залишається ще
один мокрий слід.
- Роззуйся. Зараз постелю тобі ліжко. Коли вже прийшла...
Скрипить Ольжин голос,
скрипить старенька підлога.
Жінка веде мене у сусідню кімнату. Мерехтить тоненький
вогник свічки, яку Ольга несе
у руках, відбиваючи кумедні тіні на стінах. Я не знаю, чи
то через грозу пропало світло,
чи Ольга справді економить
електроенергію, - як казала
тітка Павлина.
Скидаю з себе мокре плаття. Заховатися б швидше під
теплу ковдру і поплакати. Від
жалю до себе, від того, що все
так закінчилося. Але десь там,
за стіною, вовтузиться стара
Ольга, шепоче і шепоче слова
молитви. І я боюся навіть голосніше дихати. Швидше б до
ранку. Від Ольги, до села, а там
і додому, у студентський гур-

запитував - вона відповідала. А Сніжанка ховалася то за тата, то за маму. Сміялася. І щось щебетала, щебетала…
Аж коли Ігор зачинив за собою двері, стало невимовно боляче. Навіть фізичний біль не був таким нестерпним.
Ліда, подруга!..
Сльоза доганяла сльозу. Зоя плакала
тихо, аби не злякати Сніжанку. А доня
маленькою долонькою витирала мами-
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Незнайомий «рятівник» допоміг зібрати апельсини, витріпав маленький
коцик і застелив санчата.
- Нині дорогами ходити важко, а ви
хочете їхати. Давайте, підвезу вас, - пожартував. - Зима тільки почалася, а вже
замело. Моя машина стоїть в гаражі, і
твою, малеча, треба поставити.
- Нам недалеко, - сказала Зоя.
- А тато мене ніколи не возив, - обізвалася Сніжанка.
- Не хвилюйся, маленька, зима
тільки почалася. Навозиться. А то
мама ще загубить тебе в снігу.
- Ось наш будинок. Дякуємо.
Незнайомець у відповідь усміхнувся.
У зимові дні в аптеці людно.
- Доню, що б ти мені від кашлю
дала?
- Пані, ті ліки дуже дорогі,
знайдіть-но щось дешевше.
- Швидше рухайтеся! Шукаєте
півгодини одні таблетки!
- Доброго дня. І як ви це так
спокійно терпите?
За віконечком стояв знайомонезнайомий «рятівник». Купив «простудні» ліки. Подякував. Непомітно затримав на Зої погляд.
Ці дні видалися доволі холодними.
Після роботи хотілося якнайшвидше
додому. А на зупинці, як на зло, завжди
багато людей, тиснява.
- Зою, доброго вечора. Хотів би підвезти вас. Якщо дозволите.
- Звідки ви..
- На бейджику прочитав. А я - Максим. Зізнаюся: чекав, коли ви закінчите роботу. Погоджуйтесь, бо замерзнемо, поки будете думати. Чи вас чоловік
зустрічатиме?
- Ні!
Дорогою додому Зоя дізналася, що
Максим одружився на другому курсі.
А на п’ятому розлучився. Його дружина закохалася у перспективного і не
бідного викладача. Тепер і Максим має
власну справу. А особисте життя відклав на колись.
Максим намагався не набридати
Зої. Інколи забігав до аптеки. Деколи
підвозив додому. А ще любив звіддаля
спостерігати, як Зоя і Сніжана ліплять
у парку сніговичків, бавляться у сніжки... Відчував: йому подобаються ці дві
білявки. Але давнє розчарування вперто не бажало відпускати.
…Доля-невидимка знала: колись
Максим зліпить для Сніжанки величезного сніговика. І називатиме маму
й доню «щастям, знайденим у снігах».
Просто ще не час…
Ольга ЧОРНА.

Щастя,

Маленькі таланти із семи нот починають мандри у чарівний світ музики. Перші доторки до клавіш чи до смичка. Перші акорди. Невдачі і перемоги… Директор Лановецької дитячої музичної школи Надія Іванівна Путіліна вболіває за юних вихованців і дуже любить свою роботу. У школі працює
понад тридцять років. Не ділить роботу і дім, ці дві
речі однаково для неї рідні. Як і всі 167 дітей, які
добираються до музичної школи не лише з Лановець, а й із сіл. Навчаються вони гри на фортепіано, скрипці, гітарі, бандурі, на трубі...
«Наш ДЕНЬ» обов’язково ще повернеться сюди,
щоб розказати про юні таланти, магію музики, від
якої світ стає гарнішим і добрішим. А творить його
разом з дітьми та колегами Надія Іванівна - мудра і
вродлива жінка.
Фото Юлі ТИМКІВ.

Після

Для маленької Зої зима пахла мандаринками, ялинками, шоколадом, материним і батьковим сміхом. А деревця і кущики, вбрані у білі снігові льолі,
були схожі на наречених. Якось дівчатко, коли батьки переглядали свої весільні фотографії, серйозно мовило:
- А я хочу, щоб моє весілля було
взимку!
- Сонечко, взимку холодно. І
квітів нема, - сміючись, відповіла мама.
- Я - сніжинка! - тупнула ніжкою доня і побігла до вікна.
М’якенькими, білими лапками, ступав холодним жовтим листям перший сніг. Несмілива завірюха починала білий танець під
тьмяними софітами ліхтарів. Дівчинка зачаровано дивилася на
народження зими…
З Ігорем Зоя зустрілася на вечірці у подруги-одногрупниці
Ліди. Здавалося, поруч сиділо не двоє
донедавна незнайомих людей, а близьких родичів. Обоє синьоокі, біляві,
вродливі. Доля-невидимка милувалася ними і сумувала водночас. Вона ж бо
знає те, що непідвладне людям - майбутнє.
Весілля Ігоря і Зоя відгуляли взимку.
Швидко пролетіло чотири роки подружнього життя. І тепер вони чекали первістка. Лікарі сказали: буде дівчинка.
- Назвемо Сніжанкою. Ти не проти? запитала в чоловіка.
Ігор у відповідь поцілував дружину.
Маленька народилася здоровою, а
Зоя після пологів почула себе зле. Жила
від лікарні - до лікарні.
Доня тягнула рученята до тата, усміхалася, але він завжди поспішав. Винувато пояснював: мушу багато працювати. Зоїне серце, коли чоловік наспіх цілував її і Сніжанку, починало шалено й
тривожно битися…
Інколи забігала Ліда. Ігор у присутності подруги ніяковів. І Ліді було трохи некомфортно. Зоя нічого не помічала. У неї були зовсім інші клопоти.
Через тиждень, як відсвяткували
два рочки Сніжанки, Ігор прийшов додому раніше, ніж зазвичай.
- Зою, ти повинна вислухати мене.
Не хвилюйся, будь ласка. Я буду допомагати, не відмовляюся від аліментів,
але не можу більше жити з тобою. Ти
була часто в лікарні, я відвик від тебе...
- Хто вона? - чужим, хриплуватим
голосом запитала Зоя.
- Ліда.
Зоя не влаштовувала сцени. Він щось
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знайдене

у снігах

тожиток, де все простто і зрозуміло.
Та прокинулася я, коли
сонце уже заглядало до кімнати. Тихенько прочинила двері. Ольги ніде не було видно.
Лише на старенькому стільці висіло акуратно розправлене випране і попрасоване моє
вчора промокле плаття. На
столі - молоко і ще теплі пиріжки. Такі, на «швидку руку»,
смажила і моя бабуся. З десяток пиріжків були складені у
целофанову торбинку.
Я пила свіже молоко. Вдихала запах чебрецю і м’яти,
пучки яких були густо розвішані по всій кімнаті. Торбинку з пиріжками поклала собі
у сумку. Не сумнівалася: Ольга
приготувала їх для мене.
Пора повертатися у село.
Через тин помітила Ольжину
сусідку. Вона усміхається мені.
- Ольга погнала пасти. Казала, ти знайдеш усе сама.
Уже знайшла. Навіть ключ,
захований перед ганком під
старим відром.
А пиріжки так смачно пахнули. Нагадували мені мою бабусю. Я ж згадувала вчорашній
вечір, коли непроханою гостею увірвалася в Ольжин дім.
А очі в неї, здається, зовсім не
вицвілі. Схожі на блавати, які
щороку половіють у житі під
гарячим літнім сонцем.

Н

а жаль, нема на
світі уже моєї
дорогенької
бабусі. Відійшла у
засвіти й Ольга. Але
час від часу сплине
у пам’яті хата під
лісом, запах сушених
трав, тихі слова
молитви. І свіжі
пиріжки на дорогу для
незнайомого дівчиська.
Думаю: хто ж тоді був
несправедливим - Ольга
до мене чи я до Ольги?
Зіна КУШНІРУК.

Сум’яття душі

А ключ
ти украв...

Б

ілий сніг засипає холодом не
лише землю, а й моє серце.
Засипає надії на зустріч з
тобою. Власне, якби навіть ти
приїхав, у наших стосунках це
уже б нічого не змінило.
Адже у тебе є дружина, маленький
син. На жаль, коли ми познайомилися,
ти приховав це від мене. Навпаки, запевняв, що мріяв зустріти таку дівчину, як я.
Досі не розумію, для чого тобі був потрібен цей обман?
День народження твого друга, на якому ми познайомилися, перші несміливі
поцілунки... Ти провів мене додому, а наступного дня зателефонував, попросив
зустрітися знову. Ми були такі щасливі і
безтурботні...
Ти розказував, що приїхав погостювати до родичів, але тепер, після зустрічі зі мною, повертатимешся у наше місто
знову і знову. Я ж довірилася тобі усім дівочим серцем. Зізналася, що у мене досі
не було хлопця, а ти - моє кохання з першого погляду. Думаю, ти розумів, що для
мене - це не гра. Невже від того, що завдав мені болю, ти отримав насолоду?
Та найгірше, що про твою сім’ю я дізналася випадково. Отож, ти обманював
і їх.
Біль ятрить душу. З часу нашої останньої зустрічі минуло уже майже півроку.
Ти зрідка телефонуєш, просиш зустрітися, поговорити. Але про що? Хіба про те,
як ти украв ключ від мого серця і навіщось забрав його з собою? Але ж він тобі
не потрібен, з тобою поруч - найдорожчі люди.
А я не можу тебе забути. Такого зрадливого і такого рідного. Прошу одне: не
телефонуй мені більше, не грайся з почуттями. Це дуже боляче і гірко, хоча я і
досі люблю тебе.
А сніг засипає надії...
Олена С.
Теребовлянський район.

Лист з минулого

не обличчя. І зовсім по-дорослому зітхала…
Батьки заспокоювали Зою.
- Ти ще будеш щаслива, - гладила, як
у дитинстві, Зоїну голову матір.
- Натовкти б писок зятенькові, - ходив туди-сюди кімнатою злісний батько. - Не чоловік він…
Розлучилися з Ігорем без скандалів.
Він приносив Сніжанці подарунки, вітав зі святами. Зоя навчилася сприймати його, як чужу, посторонню людину.
Не зважаючи на пережите, Зоїне
здоров’я поліпшувалося. Тепер вона
частіше зупинялася біля дзеркала. Але
вродлива жінка з сумними, серйозними
очима не була схожа на колишню Зою.
- Може, б ти повернулася на роботу. Серед людей легше, - радила матір. Сніжанці раду дамо. Сьогодні заходила
в аптеку, дівчата запитували про тебе.
- А й справді, - підтримав батько. - А
то з дому не виходиш.
…У вихідні Зоя садила Сніжанку на
санчата і везла до парку. Ліпили разом
маленькі сніговики. А дорогою додому
заходили до магазину за мандаринамиапельсинами.
Цього дня Зоя ледве тягла санчата.
Снігу нападало стільки… Сніжанка тримала торбинку з апельсинами. Врапт
санчата зашпорталися і перевернулися.
Сніжана злетіла в сніг. Апельсини жовтими клубочками покотилися по дорозі.
Зоя однією рукою обтріпувала доньку, іншою - намагалася зібрати апельсини.
- Не можете дати ради, дівчата?

Зустріч,

якої не було
Привіт, мамо! Не знаю, чи колинебудь ти прочитаєш ці слова, але я не
ображаюся. Напевне, тобі було дуже важко, тому ти залишила мене тут. Хочу сказати, що я маю багато друзів, і вихователька Лариса Іванівна тепер моя названа мама. Вона добра, завжди дає мені подвійну порцію каші. Вчора ми з Арсеном,
це мій найкращий друг, знайшли в піску
поламаного трактора, у нього не було колеса та й дверцята ледь-ледь трималися.
Хотіли взяти його і полагодити, але мама
не дозволила, сказала, що сміття в будинок нести не можна. Та хіба ж це сміття,

я називаю це «реарететом». Такі речі, як
кажуть дорослі, на дорозі не валяються. Через кілька років я б міг подарувати
трактора Михайлику, він зараз у яслах,
малий іще.
Сьогодні гарна погода, ти завжди
любила сонце. Я пам’ятаю, як ми гуляли
парком і ти розказала мені «Історію про
горобця та злого кота». Я добре все обдумав і зрозумів: кіт зовсім не злий, горобець сам спровокував вусатого, щоб той
його з’їв, таке життя. Без тебе, мамо, я почав дивитися на світ по-іншому.
У моїй групі одинадцять хлопчиків
і дві дівчинки. Сьогодні я зрозумів, що
подобаюсь Оленці, але коли говорить
Оксанка, мене всього аж в жар кидає, не
можу пояснити, чому так. Запитав Ларису Іванівну. Вона засміялася і назвала це
- любов’ю. Сказала, що коли стану дорослим, як дядько Володя – це наш садівник,
все зрозумію. Дивна якась ця любов, та
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Струни серця

Найкращій подрузі
Лесі Павук за вірну дружбу, щире
серце та багатогранну душу
Було у мене друзів небагато,
Були, є вірні, були так собі,
А ти у мене, наче вічне свято,
Тому цей вірш присвячую тобі.
Які б не були бурі й грози,
Які б не йшли сніги й дощі,
Від спеки й лютого морозу
Нас дружба захищає вдень і вночі.
Нехай нечистий розкида злі кола,
Готовий збити з істини путі,
Та щирий друг нізащо і ніколи
Нас не залишить одиноким у житті.
Він множить радість, ділить навпіл горе,
Готовий взяти клопоти тяжкі,
Навіть не по коліна йому море,
Якщо у друга наступили дні важкі.
Тому іще сильнішим має бути рвіння
До дружби, вірності і доброти,
Бо фальш породжує лиш тління,
Пускає в душу безодню пустоти.
У дружбі завжди знайдемо розраду,
Підтримку, радість, спокій у душі,
Купатись будем в дружби водоспадах
І приклад дружби подавати у житті.
І коли ви чуєте, бувало, і не раз,
Що дружби між жінками не буває,
Не вірте: дружба ця міцніша за алмаз,
І якщо треба, то і смерть саму здолає.
* * *
Коли тобі підставив хтось підніжку,
І ти, спіткнувшись, на землю впадеш,
То знай, що то не ти упала низько,
То просто в когось почуття низьке.
Коли тобі потрібна допомога,
А хтось в кишені руки заховав,
То знай, що ти знайдеш дорогу,
А хтось багато у житті програв.
Коли із тебе хтось насміявсь лукаво,
А ти лиш мовчки погляд відвернула,
Повір, що не здобув він славу,
А ти важливу істину збагнула.
Тож перед тим, як вчинок свій зробити,
Задумайся - хоча б на одну мить,
Що краще сад добра і честі посадити,
Ніж ниву зла й невігластва зростить.
Надія Хомяк.

нічого, я скоро розгадаю її секрет. Буду
закінчувати свого листа до тебе, мамо.
Через годину ідемо в зоопарк. Вчора
мені снився тигр, я всю ніч думав, який
він живий, нарешті моя мрія здійсниться. Надіюся, мамо, що у тебе все добре і
ми колись зустрінемося. Бережи себе.
Твій Олежик.

Через 17 років Олежик,
P.S.
а тепер Олег Антонович Паращук успішний бізнес-

мен, батько двох дітей, зразковий чоловік. Зустріч з рідною
матір’ю так і не відбулася, ніхто не знає, чи жива вона. Хлопець довгий час шукав, але так
і не знайшов рідну кровинку.
Напевне, десь там, на небесах,
знають краще, що потрібно людині.
Інна Данилків.
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За чемпіонський титул поборються…

Бразилії відбулося жеребкування
фінальної частини чемпіонату
світу-2014, який влітку 2014 року
відбудеться на 12 бразильських стадіонах.
32 команди розділені на 8 квартетів. По дві кращих збірних сформують пари 1/8 фіналу. Далі змагання пройдуть за системою плей-офф.
Склад груп виглядає наступним чином:
Група А: Бразилія, Камерун, Мексика, Хорватія;
група В: Іспанія, Чилі, Австралія, Нідерланди;
Група С: Колумбія, Кот д-Івуар, Японія, Греція;
група D: Уругвай, Італія, Коста-Ріка, Англія;
група E: Швейцарія, Еквадор, Гондурас, Франція;
група F: Аргентина, Нігерія, Іран, Боснія і Герцеговина;

Ш
»
!
н
а
«За Майд

Наші студенти
в Італії
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Українська команда здобула
перше золото у сезоні

іноча збірна України провела феноменальну
естафетну гонку на етапі Кубку світу з біатлону в
австрійському Хохфільцені.
Розпочинала гонку у складі нашої команди 23-річна Юлія Джима,
яка, незважаючи на молодий для біатлону вік, пройшла свій етап рівно, не використавши жодного додаткового патрона.
Віті Семеренко Джима передала естафету третьою, відставши від
Білорусі, яка на той момент лідирувала усього на дві секунди.
Старша із сестер підтримала вдалий старт і на деякий час навіть
вийшла на перше місце. Однак один промах на стрільбі лежачи дещо
відкинув її назад, але Віта це компенсувала точними влучаннями у
«стійці» та повернула собі лідерство. Вже на передачі естафети українку випередили німкені.
Прекрасно пробігла і відстрілялася Валя Семеренко - на передачі
естафети вона випереджала росіянок на 20 секунд, а німкень - на 40.
Далі долю перемоги взялася вирішувати Олена Підгрушна. Чемпіонка світу та Європи пройшла свої шість кілометрів на одному диханні.
У підсумку вона випередила німецьких біатлоністок аж на 56 секунд. Франція залишилася позаду рівно на хвилину. Росія ж, за яку на
останньому етапі бігла Зайцева, провалилася, отримавши одне коло
штрафу, що і відкинуло команду за межі п’єдесталу.
Під час нагородження наші біатлоністки вигукували «За Майдан!»
та здіймали угору державний прапор України.
- Цей легендарний прапор проїхав через всю Україну. У кожному
місті збиралися вболівальники, писали нам побажання і розписувалися. Я навіть не знаю, яка там кількість автографів. Їх так багато, що нереально порахувати. Коли ми відзначали 50-річчя Федерації біатлону
України, вболівальники подарували нам цей прапор, і зараз він весь
час з нами. Я була в захваті, коли у мене з’явився шанс поїхати з прапором на фініш. Збулася моя мрія фінішувати саме з цим прапором.
Це символ того, що нас підтримує вся Україна, особливо у ці нелегкі
дні. У нас на вулицях Києва йдуть бої, затіваються революції, тому нехай ця перемога послужить об’єднанню нашого народу, - сказала Олена Підгрушна.

«Срібло» українки у гонці
переслідування

У

неділю, 8 грудня, у гонці
переслідування Юлія
Джима фінішувала
другою, програвши лише
Сюнневе Сулемдаль з
Норвегії.
23-річна киянка пройшла всі
вогневі перешкоди без промахів.
Валя та Віта Семеренко фінішували на 7-му та 8-му місцях відповідно. Три промахи на останній стрільбі залишили Олену Підгрушну за
межами топ-20.

Тернополянин створив
сенсацію

В Австрії тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний, який
недавно потрапив до основи збірної України з біатлону, став кращим серед учасників збірної України, показавши 6-ий результат та
випередивши всіх досвідчених колег по команді.
Тернополянин пройшов дистанцію спринтерської гонки без
промахів.

естеро
спортсменів
з Тернопілля
змагатимуться за
нагороди Всесвітньої
зимової Універсіади, що
відбудеться в Італії з 11
до 21 грудня.
Тернопільські студенти на
Всесвітній зимовій Універсіаді
будуть представлені у трьох видах спорту: біатлон, лижне двоборство та сноубординг.
Загалом збірну України на
Всесвітній Універсіаді представлять 90 спортсменів. Честь
Тернопілля у біатлоні захищатимуть студентка економічноного університету Анастасія
Меркушина та Іван Моравський
і Дмитро Підручний з педагогічного університету. Ще двоє
тернополян виборюватимуть
нагороди у змаганнях сноубордистів. Це – студенти економічного університету — Ірина Грещук і Тарас Бігус. На Універсіаду також вирушає представник Кременецького обласного
гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Шевченка — Олег
Вілівчук. Він — єдиний у складі збірної України візьме участь
у змаганнях з лижного двоборства.

У

група G: Німеччина, Гана,
США, Португалія;
група H: Бельгія, Алжир, Південна Корея, Росія.
Чемпіонат світу стартує 13
червня в Сан-Паулу матчем у
групі А Бразилія - Хорватія, а
також зустріччю в Натале між
Мексикою та Камеруном.
Завершиться груповий турнір 27 червня поєдинками в групі Н між Південною Кореєю і Бельгією, а також Алжиром і Росією.
Фінальний матч відбудеться 12 липня на стадіоні “Маракана” в Ріо-де-Жанейру.

«Українські Отамани»: стовідсотковий результат

Н

аші боксери
здобули другу
перемогу
у Світовій серії,
здолавши у п’яти
протистояннях
«Аргентинських
Кондорів».
Таким чином, українська команда має у своєму
активі дві перемоги після
двох зустрічей і лідирує в
групі А. У дебюті сезону
«отамани» обіграли “Американських Нокаутерів”
4:1. У другому турі українці повинні були зустрічатися з німецьким колективом, проте цю зустріч перенесли.
Наступний матч «Українські Отамани» проведуть 13 грудня у Броварах проти «Італійського Грому» - півфіналістів минулорічного турніру.

Дограли матч: «Дніпро» - «Металіст» - 2:2

першому таймі цього матчу, який відбувся 6 жовтня,
«Дніпро» забив 2 швидкі голи, а «Металіст» відповів
тільки одним голом.
У другій половині зустрічі через два місяці харків’яни вирівняли становище завдяки влучному удару Девіча. Внаслідок нічиєї
харків’яни наздогнали динамівців при грі у запасі, а «Дніпро», також
маючи на матч менше, порівнявся з «Чорноморцем».

М
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Спорт

Команда		
М
«Шахтар» Донецьк
17
«Металіст» Харків
16
«Динамо» Київ		
17
«Дніпро» Дніпропетровськ 16
«Чорноморець» Одеса
17
«Ворскла» Полтава
17
«Зоря» Луганськ		
17
«Металург» Донецьк
17
«Волинь» Луцьк		
17
«Карпати» Львів		
16
«Севастополь»		
17
«Іллічівець» Маріуполь 17
«Говерла» Ужгород
17
«Металург» Запоріжжя 17
«Таврія» Сімферополь
17
«Арсенал» Київ		
-

В
12
9
10
9
9
6
6
6
5
4
5
5
4
1
2
-

Н
2
6
3
5
5
7
6
5
5
7
4
2
2
5
2
-

П
3
1
4
2
3
4
5
6
7
5
8
10
11
11
13
-

Трійка претендентів
на «Золотий м’яч»

В

остаточний список
потрапили Кріштіану
Роналду, Ліонель
Мессі і Франк Рібері.
Раніше на нагороду претендувало ще 20 гравців - Гарет Бейл,
Луїс Суарес, Едінсон Кавані, Радамель Фалькао, Еден Азар, Златан Ібрагімович, Андрес Іньєста, Хаві, Філіп Лам, Бастіан Швайнштайгер, Томас Мюллер, Мануель Нойєр, Месут Езіл, Роберт Левандовськи, Тьягу Сілва, Неймар,
Андреа Пірло, Робін ван Персі,
Арьєн Роббен і Яя Туре.
Церемонія вручення «Золотого м’яча» відбудеться в Цюріху 13
січня наступного року.

ЗМ
38
30
34
30
18
25
20
26
17
18
19
14
14
16
12
-

ПМ
14
14
19
18
11
26
16
30
26
22
30
20
26
29
30
-

Р
24
16
15
12
7
-1
4
-4
-9
-4
-11
-6
-12
-13
-18
-

О
38
33
33
32
32
25
24
23
20
19
19
17
14
8
8
-
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«Такими ангельськими голосами

можна врятувати світ...»

Є

три речі, якими можна насолоджуватися вічно: як
тече вода, як палає вогонь і як співають вихованці
тернопільської дитячої хорової школи «Зоринка». Їхні
голоси, немов чисте джерело, проникають у найглибші закутки
серця. І мав рацію народний артист України В’ячеслав Хім’як,
сказавши якось, що «такими ангельськими, Божими голосами
можна врятувати світ».

У ці буремні дні зоренята подарували тернополянам нагоду стати добрішими. Минулої неділі у філармонії
вони влаштували незвичайний концерт, який присвятили сучасній українській композиторці Богдані Фільц, знаній в усьому світі. Її твори – це окремий,
різнобарвний, дзвінкоголосий образний світ, яким вона з радістю ділиться
із «Зоринкою».
Для дитячої аудиторії пишуть небагато композиторів. Богдана Михайлівна вже понад півстоліття напрочуд
тонко проникає до світу мрій юних ви-

конавців. Лише у репертуарі «Зоринки» – понад тридцять її творів. Тернопільські соловейки не раз перемагали
з ними на відомих міжнародних конкурсах. Бо «Зоринка» яскраво сяє на
європейському небосхилі. У колекції
школи – десятки престижних нагород.
Де лише не аплодували її вихованцям!
В Угорщині, Австрії, Німеччині, Болгарії, Словаччині, Польщі…
Богдана Фільц з радістю відгукнулася на запрошення керівників «Зоринки» – Ізидора та Анжели Доскочів
і приїхала до Тернополя. «Слава Богу,
що є така прекрасна школа, –зауважила композиторка. – А на якому високому рівні діти виконують твори! Потрібно підтримувати це у місті, адже
перемогами в багатьох країнах світу
не кожен хор може похвалитися. Це
велика праця та високий професіоналізм».
Програма концерту вдалася, як завше, розмаїтою, адже вихованці школи
– це не тільки хори різних
ступенів, а й дуети, тріо,
ансамблі вокальні та інструментальні. Твори Богдани Фільц звучали у виконанні зоренят напрочуд світло та піднесено.
Фінальні номери зібрали всіх вихованців школи, а це майже 250 дітей.
Великий хор не вмістився на сцені й простягнув
свої голосисті промінчики далеко в зал.
«Любимо
землю
свою», – натхненно ви-

водили найменші зоренята. А з глядацького велелюддя промінь світла
вихоплював доброго генія «Зоринки»
– маестро Ізидора Доскоча, котрий усе
життя віддає себе дітям і мистецтву хорового співу.
«Україну чекає щасливе майбутнє,
бо є такі ентузіасти. А головне – чудові діти, які своїм талантом відкривають світлу радість любові», – зауважила гостя з Києва, музикознавець Ірина
Сікорська.
І справді, ця іскорка тепла зігрівала і після концерту, коли довелося повертатися у холод грудневих днів. Ось
уже понад тридцять літ школа зі світлою назвою «Зоринка» плекає в дитячих серцях паростки духовності. А це
значно більше, ніж учити співати.
Антоніна БРИК.
Фото автора.
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16 грудня

Понеділок
УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.50 Полiттеатр.
10.10 Без цензури.
10.35,16.30 Т/с “Таємниця старого мосту”.
11.25 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,17.40,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Шеф-кухар країни.
13.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.50 Свiтло.
14.10 Право на захист.
14.30 Темний силует.
14.40 Вiкно в Америку.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Життя на рiвних.
15.40 Погода.
15.55 Як це?
17.20 Про головне.
18.05 Агро-News.
18.40 Фiнансова перспектива.
18.50 Сiльрада.
19.15 Фестиваль гумору “Умора”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Знак питання.
21.50 Концертна програма “Я люблю тебе,
Україно!”, ч. 1.
00.10 Смiх з доставкою додому.

Êàíàë “1+1”

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”.
09.05,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
11.15 Т/с “Шерлок Холмс”.
13.15,02.05 Т/с “Без слiду”.
16.45,04.30 “ТСН. Особливе”.
20.15,21.20 Т/с “Три мушкетери”.
22.25,04.55 “Грошi”.

Наш ДЕНЬ

11.00 Т/с “Лiтєйний”.
12.00 Т/с “Лiквiдацiя”, 1 с.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Лiквiдацiя”, 2-7 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Спецзагiн “Шторм”.
22.15,03.15 Свобода слова.

ÑÒÁ

06.15,15.55 “Усе буде добре!”
07.55,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.35 “Таємницi Х-фактора. Однi проти всiх”.
10.35,01.25 Х/ф “Дурна зiрка”.
12.40 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти жiнок”.
14.55 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.10 “Куб 4”.
22.25 “Детектор брехнi 4”.

Íîâèé êàíàë

06.35,07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
06.40,13.45 М/с “Губка Боб”.
07.30,08.30,19.55,01.10 Погода.
09.00 Х/ф “Гостя”.
11.40,18.00,22.05 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.25 Kids` Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Татусевi доньки”.
16.50 Т/с “Метод Лаврової”.
19.00,01.05 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Молодiжка”.
21.00 Т/с “Кухня”.

5 êàíàë

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.50
Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Любов неочiкувана нагряне”,
1-3 с.
12.20 Т/с “Любов неочiкувана нагряне”, 4 с.
13.45,03.30 “Судовi справи”.
14.40 “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 “Чорнi кiшки”.
22.30 Т/с “Кулiнар 2”.

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.
09.35,13.35,14.35 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.

06.25 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Анекдоти по-українськи.
09.30 Т/с “Прокурорська перевiрка”.

07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Х/ф “Катiно щастя”.
13.15 Люблю! Чекаю!
14.15,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.

Iíòåð

ICTV

Êàíàë «Óêðà¿íà»

17 грудня

Вівторок
УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40,16.15 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.25 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.15 Знак питання.
12.40 Д/ф “Довге дитинство”.
13.20 Х/ф “Один iз нас”.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 “Секрети успiху” з Н. Городенською.
17.00 Х/ф “Тегеран-43”, 1 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.35 Фестиваль пiснi в Коблево, ч. 1.
21.40 Концертна програма “Я люблю тебе,
Україно!”, ч. 2.
00.10 Смiх з доставкою додому.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.55 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
11.05,12.10,20.15,21.20 Т/с “Три мушкетери”.
13.15,14.35,15.40,02.10,03.00 Т/с “Без
слiду”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.25 “Мiняю жiнку 8”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Чорнi кiшки”.
11.10,12.20,03.35 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.40 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.40 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Аннушка”.
18.00,04.40 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Пасiчник”.
20.00 “Подробицi”

ICTV

06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,16.35 Т/с “Лiтєйний”.

12.45 Факти. День.
13.05,22.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.30,20.10 Т/с “Спецзагiн “Шторм”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф “Пункт призначення 5”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

06.15,15.55 “Усе буде добре!”
08.00,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.50,01.10 Х/ф “Дiвчата”.
11.55 Х/ф “Павутина бабиного лiта”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.25 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
23.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

Íîâèé êàíàë

06.40,13.45 М/с “Губка Боб”.
07.30,08.30,19.55,01.10 Погода.
09.00,20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,22.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.30 Kids` Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Татусевi доньки”.
16.50 Т/с “Метод Лаврової”.
19.00,01.05 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.05 Х/ф “Солдат”. (2 категорiя).

5 êàíàë

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

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.20 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.25,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.

16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,03.55 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Не жiноча справа”, 1 i 2 с.
22.00,03.25 Подiї дня.
23.20 Х/ф “Таємниця перевалу Дятлова”.
(2 категорiя).

Ê1

07.30 М/ф.
10.00 Х/ф “Протистояння”.
11.50 “Пороблено в Українi”.
13.45 “КВК”.
16.10 “Вечiрнiй квартал”.
18.00 “Звана вечеря”.
19.00 “Орел i решка”.
20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 “Леся Здєся”.
22.25 Х/ф “Голий пiстолет 2 1/2”. (2
категорiя).

Програма ТБ
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Лев Пригунов. Джеймс Бонд Радянського Союзу.
12.45 “Будь у курсi!”
13.25 “Моднi iсторiї з Оксаною Новiцькою”.
14.00 Д/с “Сувора планета”.
14.35 “Щоденник для батькiв”.
15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний
пульс”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 “Алло, адвокат!”
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Димитрiя Гордона. Микола
Засєєв-Руденко, ч. 1.
20.00 Засекречена любов.
21.35 Останнiй жарт Григорiя Горiна.
22.45 Д/с “Водний свiт”.

ÍÒÍ

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

06.30 Х/ф “Три плюс два”.
08.00 “Агенти впливу”.
09.00 “Правда життя. Професiя автослюсар”.
09.40 “Легенди шансону”.
10.45 Т/с “Iнкасатори”.
14.50 Т/с “Павутиння 7”.
19.00,21.40,02.35,04.20 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Слiпий”.
22.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “Згадати майбутнє”. (2 категорiя).

08.40 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
09.30 “Жити здорово!”
10.45,01.40 “Iстина десь поряд”.
11.15 “Контрольна закупiвля”.
11.50,03.00 “Модний вирок”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Час обiдати!”
15.00 “Вони i ми”.
16.00 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Наодинцi зi всiма”.
18.40,02.05 “Давай одружимося!”
20.00 “Час”.
20.30,03.50 “Хай говорять”.
21.35 Т/с “Нюхач”.
23.00 Нiчнi новини.
23.10 “Нюхач”.

ÒÅÒ

06.55 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 Єралаш.
10.00,21.05 Країна У.
11.05,00.35 Одна за всiх.
12.05 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
13.05 Т/с “Якось у казцi”.
14.00 Богиня шопiнгу.
15.45 УТЕТа тато!
16.50 Королева балу.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Два батька i два сина”.
22.10 6 кадрiв.
23.15 Дурнєв+1.
23.55 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ÒÂi

07.00 Ранковi курасани.
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,17.00,18.00,21.
00,00.00 Сьогоднi.
11.10 Double Ять.
11.40,12.40,14.40,16.30,17.40,19.30 TBiNews.
12.30,13.10,19.50 Арт дозор.
12.35,13.15,19.45 Базар_IТ.
13.30,16.00,17.10,03.00 Особлива думка.
14.10 Aрт City.
19.00 Спорт.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Òîíiñ

07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Великi династiї: Демидови.
10.05 Т/с “Не жiноча справа”, 1 i 2 с.
12.20 “Хай говорять. Ганна Нетребко розлучається”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.15 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Не жiноча справа”, 3 i 4 с.
22.00,03.45 Подiї дня.

Ê1

07.30 М/ф.
10.10 Х/ф “Братик Ден”.
12.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий янгол”.
15.00,19.00 “Орел i решка”.
16.00,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.

ÍÒÍ

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Засуди мене”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40,19.30 Т/с “Слiпий”.
14.50,17.00 Т/с “Застиглi депешi”.
16.45,19.00,21.40,02.40,04.05 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “Згадати майбутнє”. (2
категорiя).
00.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

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

ÒÂi

07.00 Ранковi курасани.
10.00 Знак оклику з А. Шевченко.
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,17.00,18.00,2
1.00,00.00 Сьогоднi.
11.10 Aрт City.
11.40,12.40,14.40,16.30,17.40,19.10
TBiNews.
12.30,13.10 Арт дозор.
12.35,13.15,19.25 Базар_IТ.
13.30,16.00,17.10,19.30,03.00 Особлива думка.
14.10 Double Ять.
22.00,02.00,04.30 Музика для дорослих.

ÍÒÂ-Ñâiò

08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на згадку.
09.05 “Ти не повiриш”.
10.00 “ДНК”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Горюнов”, 1 i 2 с.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Горюнов”, 3 i 4 с.
23.35 Т/с “Захист Красiна 2”, 5 i 6 с.

Êàíàë «2+2»

07.35 Т/с “Слiдаки”.
09.00 “Заручники правосуддя”.
09.20 Х/ф “Втрачений рай”.
11.00 Т/с “Гончi 6”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”. (2 категорiя).
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “РЕД”. (2 категорiя).

Òîíiñ
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Засекречена любов.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Останнiй жарт Григорiя Горiна.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Ронiн”.
14.00,22.45 Д/с “Водний свiт”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Димитрiя Гордона. Микола Засєєв-Руденко, ч. 2.
21.35 Микола Валуєв. Красень i чудовисько.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

08.40 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
09.30 “Жити здорово!”
10.45,01.45 “Iстина десь поряд”.
11.15 “Контрольна закупiвля”.
11.50,03.00 “Модний вирок”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Час обiдати!”
15.00 “Вони i ми”.
16.00 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Наодинцi зi всiма”.
18.40,02.05 “Давай одружимося!”
20.00 “Час”.
20.30,03.50 “Хай говорять”.
21.35 Т/с “Нюхач”.
23.00 Нiчнi новини.

ÍÒÂ-Ñâiò

08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Кулiнарний двобiй”.
09.25 Росiйська начинка.
10.00 Т/с “Загарбники”, 13 с.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Горюнов”, 5 i 6 с.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Горюнов”, 7 i 8 с.
23.35 Т/с “Захист Красiна 2”, 7 i 8 с.

Êàíàë «2+2»

07.15 Т/с “Слiдаки”.
08.40 “Заручники правосуддя”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Х/ф “Батальйони просять вогню”, 1 с.

Íàøå óëþáëåíå êiíî
05.30,11.30 Х/ф “Повернення резидента”. (12+).
07.50,13.50 Х/ф “Кiнець операцiї “Резидент”. (12+).
10.15,16.15 Х/ф “Травнева нiч, або Утоплениця”. (6+).
17.30,23.30 Мелодрама “Дочки-матерi”. (6+).
19.30,01.30 Х/ф “Озброєний i дуже небезпечний”. (12+).
21.30,03.30 Муз. фiльм “Прощання з Петербургом”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30,17.30,21.00,01.30 Стрибки на лижах. Кубок свiту. Тiтiзеє Нойштадт
(Нiмеччина). HS-140.
10.10 Sports Excellence. Журнал.
10.15 Кiнноспортивний журнал.
10.30 Кiнний спорт. Великий шолом. Женева (Швейцарiя).
11.30,16.00 Зимова Унiверсада. Трентiно
(Iталiя). Бiатлон. Переслiдування.
Чоловiки.
12.30,16.45,00.30 Бiатлон. Кубок свiту. Анси
(Францiя). Переслiдування. Жiнки.
13.00 Футбол. Жеребкування Лiги Чемпiонiв
УЄФА.
14.00 Футбол. Жеребкування Лiги Європи УЄФА.
14.30 Зимова Унiверсада. Трентiно (Iталiя).
Бiатлон. Переслiдування. Жiнки.
15.00,18.30 Зимова Унiверсада. Трентiно
(Iталiя). Двоєборство. 10 км. Масстарт.
19.00 Зимова Унiверсада. Трентiно (Iталiя).
Двоєборство. HS-106.
20.00,23.30 Футбол. Євроголи. Журнал.
20.45,00.10,02.15 Футбол. Бразилеманiя.
Журнал.
21.45 Оце так!
22.00 Про рестлiнг. Огляд WWE.
22.30 Про рестлiнг. Вiнтажна колекцiя. США.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.00,18.00 Новини.
07.15 “АПЛ. Клуби”. “Фулхем”.
07.30 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiко” “Валенсiя”.
09.20 Чемпiонат Нiмеччини. “Шальке” “Фрайбург”.
11.10 Чемпiонат Iспанiї. “Альмерiя” - “Еспаньол”.
13.00 Жеребкування 1/8 фiналу Лiги
чемпiонiв. Пряма трансляцiя.
13.30 “Futbol Mundial”.
14.00 Жеребкування 1/16 i 1/8 фiналу
Лiги Європи. Пряма трансляцiя.
14.45 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
15.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Байєр” “Айнтрахт” (Фр.)
17.05,05.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
18.10,06.00 “Тисяча i один гол”.
19.10 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
20.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
21.10 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Рома”.
Пряма трансляцiя.
23.40 2 Бундеслiга. “Мюнхен 1860” “Санкт-Паулi”.
11.00 Х/ф “Повернення резидента”, 1 с.
12.30 “Апокалiпсис. Сонце”.
13.30 “Код зiрки”.
14.30 “Повiтрянi провокацiї”.
14.55 “Таємницi столiття”.
16.00 Д/ф “Бувалi йдуть на завдання”.
17.00 Х/ф “Солярiс”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”. (2 категорiя).
21.25 “ДжеДАI”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Мелодрама “Дочки-матерi”.
(6+).
07.30,13.30 Х/ф “Озброєний i дуже небезпечний”. (12+).
09.30,15.30 Муз. фiльм “Прощання з Петербургом”. (12+).
17.30,23.30 Детектив “Сумка iнкасатора”.
(12+).
19.30,01.30 Кiноповiсть “Ваш син i брат”.
(12+).
21.30,03.30 Х/ф “Овiд”. (6+).

ªâðîñïîðò
09.35,17.15 Футбол. Євроголи. Журнал.
10.20,15.15,19.00 Зимова Унiверсада.
Трентiно (Iталiя). Бiатлон.
Переслiдування. Чоловiки.
10.50,15.45 Зимова Унiверсада. Трентiно
(Iталiя). Бiатлон. Переслiдування.
Жiнки.
11.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Куршевель
(Францiя). Слалом. Жiнки. 1 спуск.
12.30,12.45 Кiнноспортивний журнал.
13.00,19.45 Зимова Унiверсада. Трентiно
(Iталiя). Стрибки на лижах. HS-106.
14.30,23.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Куршевель (Францiя). Слалом. Жiнки.
2 спуск.
16.15 Зимова Унiверсада. Трентiно (Iталiя).
Лижнi перегони. 10 км. Вiльний
стиль. Чоловiки.
18.00 Футбол. Бразилеманiя. Журнал.
18.15 Зимова Унiверсада. Трентiно (Iталiя).
Двоєборство. HS-106.
21.00 Бокс.
23.45 Оце так!

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.10,13.40 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
08.10,14.40 Огляд матчiв чемпiонату
Нiмеччини.
09.10,21.00 2 Бундеслiга. “Мюнхен 1860”
- “Санкт-Паулi”.
10.55 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
11.45 “Тисяча i один гол”.
12.45 “АПЛ. Клуби”. “Фулхем”.
13.10 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
15.40 “Futbol Mundial”.
16.10,22.50 Чемпiонат Iспанiї. “Вальядолiд”
- “Сельта”.
18.10,06.00 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
19.10 Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Рома”.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
18 грудня

Середа
УТ-1
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.00 Пряме включення з Кабiнету мiнiстрiв
України.
10.15 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.15 Не вiр худому кухарю.
11.40 Книга.ua.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Дорослi iгри.
13.30 Х/ф “Термiново... Секретно... Губчека”.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Українська пiсня.
16.40 Х/ф “Тегеран-43”, 2 с.
17.55 Про головне.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.15 Фестиваль гумору “Умора”.
20.50 Мегалот.
21.40 Концертна програма “Музика нас
з`єднала”.
00.10 Смiх з доставкою додому.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.40,03.3
5 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
11.05,12.10,20.15,21.20,22.25 Т/с “Три
мушкетери”.
13.15,14.35,15.40,01.55,02.45 Т/с “Без
слiду”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
23.55,05.10 “Тачки 2”.

13.10,22.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35,20.10 Т/с “Спецзагiн “Шторм”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф “Немає шляху назад”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

06.30,15.55 “Усе буде добре!”
08.15,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.55 “Зiркове життя. З чудовиська в красуню”.
10.55 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “МайстерШеф 3”.

Íîâèé êàíàë

06.35,07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
06.40,13.45 М/с “Губка Боб”.
07.30,08.30,19.55,01.25 Погода.
09.00,20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,22.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.30 Kids` Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Татусевi доньки”.
16.50 Т/с “Метод Лаврової”.
19.00,01.20 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.05 Х/ф “Ромео повинен померти”. (2
категорiя).

5 êàíàë

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Чорнi кiшки”.
11.10,12.20,04.10 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.40 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.40 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Аннушка”.
18.00 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Пасiчник”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Рiдкiсна група кровi”

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.
07.15,08.15,08.35,16.35,19.45,23.35,03.15,0
6.15 Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0
1.35,05.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
15.35 Дорогi депутати.
17.35 Арсенал.
18.35 Агроконтроль.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Акцент.
22.40 Хронiка дня.
23.25 Crime News.

ICTV

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.40 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,16.45 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.

07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.25,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.
10.05 Т/с “Не жiноча справа”, 3 i 4 с.
12.20 “Хай говорять. 20 тестiв ДНК”.
16.00,04.05 Критична точка.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.

Iíòåð

19 грудня

Четвер
УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40,16.15 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.25 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Контрольна робота.
12.50 Д/ф “Розум, втiлений у звук
чарiвний”.
13.35 Х/ф “Мама”.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Крок до зiрок. З Днем Сятого Миколая.
17.05 Х/ф “Жорстокий романс”, 1 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.35 Фестиваль пiснi в Коблево, ч. 2.
21.40 “Надвечiр`я” з Т. Щербатюк.
22.30 Фестиваль пiснi в Коблево.
00.10 Смiх з доставкою додому.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.40 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
11.05,12.10,13.30,20.15,21.20,22.25 Т/с
“Три мушкетери”.
14.35,15.40,01.55,02.45 Т/с “Без слiду”.
16.45,05.20 “ТСН. Особливе”.
23.55,03.35 Бойовик “Нiколи не здавайся”.
(2 категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,20.30 Т/с “Рiдкiсна група кровi”.
11.10,12.20,04.05 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.40,03.20 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.40 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Аннушка”.
20.00 “Подробицi”

ICTV

06.30 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,16.40 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.10,22.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35,20.10 Т/с “Спецзагiн “Шторм”.

18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф “Обговоренню не пiдлягає 3.
Викуп”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.40,15.55 “Усе буде добре!”
08.20,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.00 Х/ф “На мосту”.
12.10 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Звана вечеря”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Зваженi i щасливi 3”.

Íîâèé êàíàë

06.35,07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
06.40,13.45 М/с “Губка Боб”.
07.30,08.30,19.55,01.05 Погода.
09.00,20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,22.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.30 Kids` Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Татусевi доньки”.
16.50 Т/с “Метод Лаврової”.
19.00,01.00 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.05 Х/ф “Сутичка”. (2 категорiя).

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.
07.15,08.15,19.45,22.45,23.35,03.15,06.15
Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,12.15,20.00,01.15,01.35,0
5.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
16.35,02.40,04.40 Життя цiкаве.
17.35 Акцент.
18.35 Лiсовий патруль.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.10 Реальний сектор.
23.25 Crime News.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.25,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.
10.05 Т/с “Не жiноча справа”, 5 i 6 с.
12.20 “Хай говорять. Нова любов Костi
Цзю”.
16.00,04.05 Критична точка.

19.20,04.50 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Не жiноча справа”, 5 i 6 с.
22.00,03.35 Подiї дня.
00.15 Т/с “Мент в законi 7”, 3 i 4 с. (2
категорiя).

Ê1

07.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий янгол”.
15.00,19.00 “Орел i решка”.
16.00,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.

ÍÒÍ

06.40 Х/ф “Змiєлов”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Засуди мене”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40,19.30 Т/с “Слiпий”.
14.50,17.00 Т/с “Застиглi депешi”.
16.45,19.00,21.40,02.40,04.10 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “Згадати майбутнє”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

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

ÒÂi

07.00 Ранковi курасани.
10.00,04.30 Музика для дорослих.
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,17.00,18.00,2
1.00,00.00 Сьогоднi.
11.10 Приватнi новини.
11.40,12.40,14.40,16.30,17.40,19.10
TBiNews.
12.30,13.10 Арт дозор.
12.35,13.15,19.25 Базар_IТ.
13.30,16.00,17.10,19.30,03.00 Особлива думка.
14.10 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
22.00,02.00 Homo sapiens.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
18.00 Т/с “Поцiлунок! Нова iсторiя”.
19.20,04.50 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Не жiноча справа”.
22.00,03.35 Подiї дня.

Ê1

07.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий янгол”.
15.00,19.00 “Орел i решка”.
16.00,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.

ÍÒÍ

09.00 “Засуди мене”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40,19.30 Т/с “Слiпий”.
16.45,19.00,21.40,02.45,04.15 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “Згадати майбутнє”. (2
категорiя).
00.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

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

ÒÂi

07.00 Ранковi курасани.
10.00 Homo sapiens.
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,17.00,18.00,2
1.00,00.00 Сьогоднi.
11.10 ЖИВЯком.
11.40,12.40,14.40,16.30,17.40,19.10
TBiNews.
12.30,13.10 Арт дозор.
12.35,13.15,19.25 Базар_IТ.
13.30,16.00,17.10,19.30,03.00 Особлива думка.
14.10 Приватнi новини.
22.00,02.00 Стоп-кадр.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Засекречена любов.
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09.00,20.00 Засекречена любов.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Микола Валуєв. Красень i чудовисько.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 Д/с “Водний свiт”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Димитрiя Гордона. Микола Засєєв-Руденко, ч. 3.
21.35 Зiрковi iсторiї. Арiна Шарапова.
Усмiшка для мiльйонiв.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

05.05,08.15 Телеканал “Доброго ранку”.
08.40 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
09.30 “Жити здорово!”
10.45,01.40 “Iстина десь поряд”.
11.15 “Контрольна закупiвля”.
11.50,03.00 “Модний вирок”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Час обiдати!”
15.00 “Вони i ми”.
16.00 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Наодинцi зi всiма”.
18.40,02.05 “Давай одружимося!”
20.00 “Час”.
20.30,03.50 “Хай говорять”.
21.35 Т/с “Нюхач”.
23.00 Нiчнi новини.

ÍÒÂ-Ñâiò

08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Квартирне питання.
09.30 “Поїдемо, поїмо!”
10.00 Т/с “Загарбники”, 14 с.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Горюнов”, 9 i 10 с.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Горюнов”, 11 i 12 с.
23.30 Т/с “Захист Красiна 2”, 9 i 10 с.

Êàíàë «2+2»

07.15 Т/с “Слiдаки”.
08.40 “Заручники правосуддя”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Х/ф “Батальйони просять вогню”, 2 с.
11.00 Х/ф “Повернення резидента”, 2 с.
12.30 “Апокалiпсис: Всесвiт”.
13.30 “Розшифровка майбутнього”.
14.30 “Вбити марсiанина”.
14.55 “Таємницi столiття”.
16.00 Д/ф “Гвинтiвки та пiстолетикулемети”.
16.55 Х/ф “Професiонал”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”. (2 категорiя).
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Чужi”. (2 категорiя).
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Íàøå óëþáëåíå êiíî
05.30,11.30 Детектив “Сумка iнкасатора”.
(12+).
07.30,13.30 Кiноповiсть “Ваш син i брат”.
(12+).
09.30,15.30 Х/ф “Овiд”. (6+).
17.30,23.30 Детектив “Нiчний патруль”. (6+).
19.30,01.30 Драма “Герої Шипки”. (12+).
21.35,03.35 Кiноповiсть “Погана хороша людина”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 GTA. Наступний рiвень. Автоспортивний журнал.
09.45,00.25 Спорт i Ко. Журнал.
09.50 Автоспорт. ЧC у класi Туринг.
Найкращi моменти.
10.15,20.40,00.40 Спортивний паспорт.
Журнал.
10.20,16.00,18.00 Зимова Унiверсада.
Трентiно (Iталiя). Стрибки на лижах. HS-106.
10.45 Зимова Унiверсада. Трентiно (Iталiя).
Двоєборство. HS-106. Командний
старт.
12.00,17.00 Зимова Унiверсада. Трентiно
(Iталiя). Бiатлон. Змiшана естафета.
13.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Куршевель
(Францiя). Слалом-гiгант. Жiнки.
2 спуск.
15.00 Зимова Унiверсада. Трентiно (Iталiя).
Двоєборство. HS-106. Командний
старт. Естафета 4х5 км.
18.45 Зимова Унiверсада. Трентiно (Iталiя).
Стрибки на лижах. HS-106. Командний старт.
20.45 Sport Excellence. Журнал.
20.50 Вибране по середах. Журнал.
20.55,22.05 Вибiр мiсяця. Журнал.
21.05 Кiнний спорт. Великий шолом. Женева (Швейцарiя).
22.10 Кiнний спорт. Global Champions Tour.
Огляд сезону.
23.10 Новини кiнного спорту.
23.15 Новини гольфу.
23.20 Вiтрильний спорт. Monsoon Cup.
23.50 Вiтрильний спорт. Екстремальна серiя.
Огляд сезону.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 “АПЛ. Клуби”. “Астон Вiлла”.
07.30 Чемпiонат Iталiї. “Катанiя” - “Верона”.
09.20 Чемпiонат Iспанiї. “Малага” - “Хетафе”.
11.10 Чемпiонат Англiї. “Халл Сiтi” - “Стоук Сiтi”.
13.15 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
14.15 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” “Вiльярреал”.
16.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Хоффенхайм”
- “Боруссiя” (Дор.)
18.10,06.30 “Bundesliga Special”. Сiдней
Сам, Хен Мiн Сон, Штефан Кисслiнг.
18.40 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - “Арсенал”.
20.30 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” - “Реал”.
22.20 Чемпiонат Нiмеччини. “Вольфсбург”
- “Штутгарт”.
00.05 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.

10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Зiрковi iсторiї. Арiна Шарапова.
Усмiшка для мiльйонiв.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.15 “Щоденник для батькiв”.
14.00,22.45 Д/с “Водний свiт”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
19.00 В гостях у Димитрiя Гордона. Микола Засєєв-Руденко, ч. 4.
21.35 Двох доль лiнiя одна. В. Наумов i Н.
Бєлохвостикова.

21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Чужий 3”. (2 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

ªâðîñïîðò

08.40 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
09.40 “Жити здорово!”
11.00 Прес-конференцiя Президента
Росiйської Федерацiї Володимира
Путiна. Пряма трансляцiя.
14.15 “Час обiдати!”
15.00 “Вони i ми”.
16.00 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.50 Хокей. Кубок Першого каналу.
Збiрна Росiї - Збiрна Швецiї. Прямий ефiр. Пiсля закiнчення - “Час”.
21.00,03.50 “Хай говорять”.
22.05 Т/с “Нюхач”.
23.00 Нiчнi новини.
23.10 “Нюхач”.
00.40 “Проти ночi”.

09.30 Дзюдо. Гран-прi.
09.55 Спортивний паспорт. Журнал.
10.00 Бiг з перешкодами.
10.30,19.00 Зимова Унiверсада. Трентiно
(Iталiя). Бiатлон. Змiшана естафета.
11.30 Зимова Унiверсада. Трентiно (Iталiя).
Стрибки на лижах. HS-106. Командний старт.
13.00 Зимова Унiверсада. Трентiно (Iталiя).
Лижнi перегони. 10 км. Вiльний
стиль. Чоловiки.
13.45 Зимова Унiверсада. Трентiно (Iталiя).
Лижнi перегони. Естафета. Жiнки.
15.00 Оце так!
15.30,01.45 Зимова Унiверсада. Трентiно
(Iталiя). Лижнi перегони. Естафета. Чоловiки.
17.45,20.15 Зимова Унiверсада. Трентiно
(Iталiя). Лижнi перегони. Гiрськi
лижi. Слалом. Чоловiки. 1 спуск.
20.45 Зимова Унiверсада. Трентiно (Iталiя).
Лижнi перегони. Гiрськi лижi. Слалом. Чоловiки. 2 спуск.
21.45 Тенiс. Матс-пойнт. Журнал.
22.10 Вiдкритий чемпiонат Австралiї з
тенiсу. Журнал.
22.15,23.55 Sport Excellence. Журнал.
22.30,23.00 Кiнний спорт. Лондон. Рiздвянi
змагання.

ÍÒÂ-Ñâiò

08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Дачна вiдповiдь.
09.30 “Медичнi таємницi”.
10.00 Т/с “Загарбники”, 15 с.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Горюнов”, 13 с.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Горюнов”, 15 i 16 с.
23.30 Т/с “Захист Красiна 2”, 11 i 12 с.

Êàíàë «2+2»

07.15 Т/с “Слiдаки”.
08.40 “Заручники правосуддя”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Х/ф “Батальйони просять вогню”, 3 с.
11.00 Х/ф “Кiнець операцiї “Резидент”,
1 с.
12.30 “Апокалiпсис: Таємниця порятунку”.
13.30 “Хочу жити вiчно”.
14.30 “Унiверсальний солдат”.
14.55 “Таємницi столiття”.
16.00 Д/ф “Пiстолети”.
17.00 Х/ф “Щасливi номери”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Детектив “Нiчний патруль”.
(6+).
07.30,13.30 Драма “Герої Шипки”. (12+).
09.35,15.35 Кiноповiсть “Погана хороша
людина”. (12+).
17.30,23.35 Кiноповiсть “Завтра була
вiйна”. (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Моонзунд”. (12+).
21.50,03.50 Мелодрама “Тайгова повiсть”.
(12+).

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” “Гамбург”.
09.05 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Крiстал
Пелас”.
10.55 Чемпiонат Iспанiї. “Реал Сосьєдад”
- “Бетiс”.
12.45 “АПЛ. Клуби”. “Астон Вiлла”.
13.15 “Bundesliga Special”. Сiдней Сам, Хен
Мiн Сон, Штефан Кисслiнг.
13.45 Чемпiонат Англiї. “Норвiч” - “Суонсi”.
15.35 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
16.05 Чемпiонат Англiї. “Астон Вiлла” “Ман. Юнайтед”.
18.10,06.30 “Свiт англiйської Прем`єрлiги”.
18.40 Чемпiонат Iталiї. “Наполi” - “Iнтер”.
20.30 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” “Лiверпуль”.
22.20 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” - “Болонья”.
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П’ятниця
УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Офiцiйна хронiка.
09.40,16.20 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.25 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Хто в домi хазяїн?
12.45 “Вiра. Надiя. Любов”.
13.35 Х/ф “Хлопець iз нашого мiста”.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Погода.
15.40 Рояль в кущах.
17.05 Х/ф “Жорстокий романс”, 2 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.15 Фестиваль гумору “Умора”.
21.40 Фольк-music.
23.45 Вiд першої особи.
00.10 Смiх з доставкою додому.

Êàíàë “1+1”

06.00,07.00,08.00,09.00,19.30 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
11.00,12.05,13.25 Т/с “Три мушкетери”.
14.30,15.40,01.40,02.30 Т/с “Без слiду”.
16.45,05.00 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
22.15,05.25 “Супергерої”.
23.30,03.20 Комедiя “Серцеїд”. (2
категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,17.5
0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Рiдкiсна група кровi”.
11.10,12.20,04.05 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.40,03.20 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.40 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Аннушка”.
18.05 Х/ф “Наречена”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Шустер Live”.

ICTV

06.25 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.30 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.15,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.30,16.45 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.10,21.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.

14.40
18.45
20.00
23.25
23.50

ÑÒÁ

Т/с “Спецзагiн “Шторм”.
Факти. Вечiр.
Машина часу.
Максимум в Українi.
Х/ф “Нiндзя”. (2 категорiя).

07.25 Х/ф “Велика перерва”.
13.05 Х/ф “Кавказька полонянка, або Новi
пригоди Шурика”.
14.50 “Звана вечеря”.
15.50 Х/ф “Дiамантова рука”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Танцюють всi! 6”.
22.40 “Танцюють всi!6. Пiдсумки голосування”.
23.35 “Куб 4”.

Íîâèé êàíàë

06.35,07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
06.40,13.45 М/с “Губка Боб”.
07.30,08.30,19.55,01.15 Погода.
09.00,20.00 Т/с “Молодiжка”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,18.00,22.00 Т/с “Воронiни”.
13.25,14.30 Kids` Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Татусевi доньки”.
16.50 Т/с “Метод Лаврової”.
19.00,01.10 Репортер.
19.20 Абзац!
21.00 Т/с “Кухня”.
23.05 Х/ф “Розплата”. (2 категорiя).

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
01.00 Час новин.
07.15,08.15,08.35,19.45,22.40,03.15,06.15
Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0
1.35,05.00,06.00 Час. Пiдсумки дня.
16.35 Лiсовий патруль.
17.35 Не перший погляд.
18.35 Реальний сектор.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.

07.05 Фiльм-концерт “Шукай Вєтрова!”
08.30 Панянка та кулiнар.
09.05 Життя на рiвних.
09.15 Армiя.
09.30 Православний вiсник.
10.10 Моменти життя.
11.15 Театральнi сезони.
12.15 Фiнал Нацiонального вiдбору на
Мiжнародний пiсенний конкурс “Євробачення 2014”.
14.40 Х/ф “Термiново... Секретно... Губчека”.
16.15 В гостях у Д. Гордона.
17.10 Український акцент.
17.30 Золотий гусак.
18.00 Фестиваль гумору “Умора”.
20.35 Слово регiонам.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
23.10 Ювiлейний концерт гурту “Сябри”.

Êàíàë “1+1”

08.15,19.30 “ТСН”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 М/ф “Вiннi-Пух”.
10.20 “Свiтське життя”.
11.25 “Чотири весiлля”.
12.55 “Моя сповiдь”. “Йосиф Кобзон”.
14.00 “Мiняю жiнку 8”.
15.30 М/ф “Машинi казки”.
15.35 М/ф “Маша i ведмiдь”.
16.20 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
20.00,04.10 Бойовик “Люди-Х 2”. (2
категорiя).
22.50 Бойовик “Люди-X 3: Останнiй контакт”. (2 категорiя).

Iíòåð

09.30 “Усе для мами”.
10.00 Д/ф “Костянтин Меладзе. Сiрий кардинал”.
11.05,01.35 Т/с “Iдеальний шлюб”.
15.25 “Юрмала”.
18.00 Х/ф “Пiти, щоб залишитися”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Ти будеш моєю”.
22.30,04.50 “Велика Рiзниця по-українськи”.
23.30 Х/ф “Усе можливо”.

ICTV

06.30,03.45 Х/ф “Каспер”.
08.25 Зiрка YouTube.
09.35 Дача.
10.05 Квартирне питання.
11.00 За кермом.
11.35 Путня країна.
11.55 Х/ф “Американський нiндзя 4”.
14.00 Т/с “Лiквiдацiя”, 8-12 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.

19.20,04.20 “Говорить Україна”.
21.00,22.30 Т/с “Убити двiчi”.
22.00,03.50 Подiї дня.

Ê1

07.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий янгол”.
15.00,19.00 “Орел i решка”.
16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,22.40 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
20.00 “КВК”.
23.40 “ВусоЛапоХвiст”.

ÍÒÍ

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 2”.
12.40 Т/с “Слiпий”.
16.45,19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Парадиз”.
21.30 Х/ф “Пограбування по-iталiйськи”.
23.55 Х/ф “Вантаж”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

06.55 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 Єралаш.
10.00 Країна У.
11.05,00.35 Одна за всiх.
12.05 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
13.05 Т/с “Якось у казцi”.
14.00 Богиня шопiнгу.
15.45 УТЕТа тато!
16.50 Королева балу.
18.00 ТЕТки i шмотки.
19.00 Iкона стилю.
20.15 Х/ф “Дiм великої матусi 3: Який
батько, такий син”. (2 категорiя).
22.45 Смiшнiше, нiж кролики.
23.30 Т/с “Секс i мiсто”.

ÒÂi

07.00 Ранковi курасани. Краще!
10.00,00.00 Третiй дзвiнок.
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,17.00,18.00,2
1.00 Сьогоднi.
11.10 Автомандри.
11.40,12.40,14.40,16.30,17.40,19.30
TBiNews.
12.30,13.10,19.50 Арт дозор.
12.35,13.15,19.45 Базар_IТ.
13.30,16.00,17.10,03.00 Особлива думка.
14.10 ЖИВЯком.
19.00 Спорт.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

Òîíiñ

07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросерде зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.25,17.20 Т/с “Слiд”.
10.05 Т/с “Не жiноча справа”, 7 i 8 с.
12.20 “Хай говорять. П`яний рейс”.
16.00 Критична точка.

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Засекречена любов.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Двох доль лiнiя одна. В. Наумов i Н.

21 грудня

Субота
УТ-1

Наш ДЕНЬ

Стогнiєм.
19.55 Т/с “Лiквiдацiя”.
21.50 Х/ф “Стирач”.

ÑÒÁ

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”.
22.05 “Таємницi Х-фактора. Кожного разу,
як в останнiй”.
23.20 “Х-фактор4. Пiдсумки голосування”.
00.30 “Детектор брехнi 4”.

Íîâèé êàíàë

07.25 Педан-Притула шоу.
09.00 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
11.00 Уральськi пельменi.
12.05 Шурочка.
13.05 Дорослi, як дiти.
14.05 Т/с “Воронiни”.
18.00 М/ф “Стюарт Лiттл 2”.
19.40 Х/ф “Гаррi Поттер i Дари Смертi:
Частина 2”.
22.05 Х/ф “Нестерпнi боси”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Блондинка i блондинка”. (2
категорiя).

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14
.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.0
0,21.00,23.00,01.00,02.00,04.00,05.00,
06.00 Час новин.
07.20,08.25,22.25,23.20,00.15,03.35 Бiзнесчас.
07.35 180 градусiв.
08.35 Не перший погляд.
09.10 Мотор.
09.35,04.35 Укравтоконтинент.
10.35,02.15 Новинометр.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
11.45,23.35 Iсторiя успiху.
12.35 Iнтелект.ua.
13.10 Драйв.
13.35 Вперед, на Олiмп!
14.35 Гра долi.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
16.35 Арсенал.
17.15 Мiграцiйний вектор.
17.35 Феєрiя мандрiв.
19.35 Машина часу.
20.35,01.40 Кабiнети.
21.10,00.35,05.15 Велика полiтика.
21.35,03.00 Вiкно до Америки.
22.35 Майстер-клас iз Наталкою Фiцич.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,19.00,03.25 Подiї.
07.10 Х/ф “Близнюки”.
09.20 Т/с “Iнтерни”, 20 с.
10.00 Т/с “Iнтерни”, 21 i 22 с.
11.00 1 за 100 годин.

12.00 Т/с “Адвокат”.
15.00 Х/ф “Княжна з хрущовки”.
19.20 Х/ф “Мiй бiлий i пухнастий”.
21.20 Х/ф “Продається кiшка”.

Ê1

07.30,10.20 М/ф.
09.00 М/с “Казки Ганса Хрiстiана Андерсена”.
11.25 М/ф “Дорога на Ельдорадо”.
13.00 Х/ф “Олiвер Твiст”.
15.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
17.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
18.45 “Велика рiзниця”.
19.45 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).

ÍÒÍ

08.20 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 2”.
11.30,02.40 “Речовий доказ”.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
14.00 “Правда життя. Професiя автогонщик”.
14.30 Х/ф “Парадиз”.
16.30 Х/ф “Пограбування по-iталiйськи”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
23.00 Т/с “Вiдчинiть, мiлiцiя!” (2 категорiя).

ÒÅÒ

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 “Фея Дiн-Дiн та загублений
скарб”.
12.05 М/с “Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка”.
12.15 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
16.05 Х/ф “Дiти шпигунiв 4”.
18.00 Х/ф “Дiм великої матусi 3: Який батько, такий син”. (2 категорiя).
20.30 Т/с “Два батька i два сина”.
22.00 6 кадрiв.
23.05 Х/ф “Дуже вампiрське кiно”. (2
категорiя

ÒÂi

07.00,10.00,01.00,03.00 Навколо свiту.
07.30,17.00 Авiакатастрофи: причини i
наслiдки.
08.30 TBiNews.
09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе.
1964р. Михайло Суслов.
11.00 Дев`ять мiсяцiв.
12.00 Стоп-кадр.
13.00 Homo sapiens.
14.00 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
14.30 Автомандри.
15.00,22.00 Країна Героїв.
18.00 Double Ять.
18.30 Приватнi новини.
19.00 Х/ф “Генрiх IV”. (2 категорiя).
23.00 Х/ф “Червоне i чорне”, 1 с. (2
категорiя).

Програма ТБ
Бєлохвостикова.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
13.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00 Д/с “Водний свiт”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Д. Гордона. Фiлiп Бобков.
21.35 Владислав Галкiн. Усмiшка на згадку.
22.45 Стоунхендж.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.00,08.00,11.00,14.00 Новини.
05.05,08.15 Телеканал “Доброго ранку”.
08.40 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
09.30 “Жити здорово!”
10.45 “Iстина десь поряд”.
11.15 “Контрольна закупiвля”.
11.50 “Модний вирок”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.15 “Час обiдати!”
15.00 “Вони i ми”.
16.00 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Чекай на мене”.
18.40 “Людина i закон”.
20.00 “Час”.
20.30 “Поле чудес”.
21.30 “Унiверсальний артист”.
23.30 “Вечiрнiй Ургант”.

09.30 Зимова Унiверсада. Трентiно (Iталiя).
Лижнi перегони. Естафета. Чоловiки.
10.30 Тенiс. Матс-пойнт. Журнал.
10.55 Вiдкритий чемпiонат Австралiї з
тенiсу. Журнал.
11.00 Зимова Унiверсада. Трентiно (Iталiя).
Бiатлон. Змiшана естафета.
11.45,16.15 Зимова Унiверсада. Трентiно
(Iталiя). Бiатлон. Мас-старт.
Чоловiки.
12.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь Гардена (Iталiя). Супер-гiгант. Чоловiки.
14.30 Стрибки на лижах. Кубок свiту.
Енгельберг (Швейцарiя). HS-137.
Квалiфiкацiя.
16.45 Зимова Унiверсада. Трентiно (Iталiя).
Лижнi перегони. 15 км. Класика.
Жiнки.
17.45 Зимова Унiверсада. Трентiно (Iталiя).
Лижнi перегони. Гiрськi лижi. Слалом. Жiнки. 1 спуск.
19.00,01.35 Зимова Унiверсада. Трентiно
(Iталiя). Стрибки на лижах. HS-134.
21.00 Зимова Унiверсада. Трентiно (Iталiя).
Лижнi перегони. Гiрськi лижi. Слалом. Жiнки. 2 спуск.
21.45 Скi-пас. Гiрськолижний журнал.
22.00 Бокс.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

ÍÒÂ-Ñâiò

08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Очна ставка”.
09.25 Рятувальники.
10.00 Т/с “Загарбники”, 16 с.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.45 “Говоримо i показуємо”.
19.40 Х/ф “Одесит”.
23.20 “Життя як пiсня: Микола Трубач”.

Êàíàë «2+2»

07.15 Т/с “Слiдаки”.
08.40 “Заручники правосуддя”.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25 Х/ф “Батальйони просять вогню”, 4 с.
11.00 Х/ф “Кiнець операцiї “Резидент”,
2 с.
12.35 “Нове Шалене вiдео”.
15.30 “Облом UA. Новий сезон”.
17.15 Х/ф “Коронадо”.
19.00 Х/ф “Великий переполох у Малому Китаї”.
21.00 Х/ф “Вiддача”. (2 категорiя).
23.00 Х/ф “Унiверсальний агент”. (2
категорiя).

05.30,11.35 Кiноповiсть “Завтра була
вiйна”. (12+).
07.30,13.30 Х/ф “Моонзунд”. (12+).
09.50,15.50 Мелодрама “Тайгова повiсть”.
(12+).
17.30,23.30 Комедiя “Тартюф”. (6+).
19.30,01.30 Кiноповiсть “I знову Анiскiн”,
3 с. (12+).
22.55,04.55 Х/ф “Холостяки”. (12+).

ªâðîñïîðò

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
07.00,13.10,18.00 Новини.
07.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Байєр” “Айнтрахт” (Фр.)
09.00 Чемпiонат Iспанiї. “Севiлья” “Атлетiк”.
10.50 2 Бундеслiга. “Мюнхен 1860” “Санкт-Паулi”.
12.40 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
13.20 Чемпiонат Iспанiї. “Вальядолiд” “Сельта”.
15.10 Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Рома”.
17.00 “Futbol Mundial”.
17.30 Чемпiонат Iталiї. Preview.
18.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
18.40,06.30 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
19.10 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” “Вiльярреал”.
20.55 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Айнтрахт” (Фр.) - “Аугсбург”. Пряма
трансляцiя.
23.25,04.45 2 Бундеслiга. “Санкт-Паулi” “Карлсруе”.

Òîíiñ

Êàíàë «2+2»

07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Засекречена любов.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Убити дракона”.
14.10 За сiм морiв.
14.35 Стоунхендж.
15.50,23.20 Д/с “Бебi-бум у зоопарку”.
16.30 Д/с “Сувора планета”.
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: Голiцини.
20.05 Оскар Фельцман. Легка мелодiя
життя.
21.15 Х/ф “Привиди в жiночiй общазi”. (2
категорiя).

06.00 М/ф.
08.00 Д/ф “Курськ. Останнiй причал”.
09.00 Х/ф “Лейтенант Суворов”.
11.00 Т/с “Гончi”.
19.00 Х/ф “Зорянi вiйни: Атака клонiв”.
22.00 Х/ф “Чужий 4: Воскресiння”. (2
категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

05.10 Х/ф “Зупинився потяг”.
06.40 “Грай, гармонь улюблена!”
07.25 “Смiшарики. Новi пригоди”.
07.55 “Розумницi i розумники”.
08.45 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Галина Волчек. Новий образ до
ювiлею”.
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.10 “Полювання на шпильках”.
13.00 Хокей. Кубок Першого каналу. Збiрна
Росiї - Збiрна Фiнляндiї. Прямий ефiр.
15.10 “Єралаш”.
15.40,17.15 Х/ф “Осiннiй марафон”.
17.00 Вечiрнi новини.
18.05 Ювiлейний вечiр Галини Волчек в
театрi “Современник”.
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.10 “Що? Де? Коли?”
23.30 “Встигнути до опiвночi”.

ÍÒÂ-Ñâiò

06.00,08.00,11.00 Сьогоднi.
06.20 Огляд.
06.55 Головна дорога.
07.25 “Готуємо з Олексiєм Зимiним”.
08.25 Росiйська начинка.
08.55 “Кулiнарний двобiй”.
09.55 Квартирне питання.
11.30 Олександр Журбiн. Мелодiї на згадку.
12.10 Т/с “Глухар. Повернення”. “Сирени”.
“Мертвяк 1”. “Мертвяк 2”.
15.00 Рятувальники.
15.15 “Нашi” з Львом Новоженовим”.
16.05 “Слiдство вели...”
17.00 “Центральне телебачення” з В. Такменевим.
17.50 “Новi росiяни сенсацiї”.
18.45 Ти не повiриш!
19.40 “Острiв”.
21.10 Т/с “Година Волкова”. “Бої без правил”. “Кiбодор”.
23.10 Огляд. Надзвичайна подiя.
23.45 “Промiнь Свiтла”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Комедiя “Тартюф”. (6+).
07.30,13.30 Кiноповiсть “I знову Анiскiн”,
3 с. (12+).
10.55,16.55 Х/ф “Холостяки”. (12+).
17.30,23.30 Мелодрама “Три тополi на
Плющисi”. (6+).
18.55 “Плюс кiно”. (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Гамлет”. (12+).
22.00,04.00 Мелодрама “Пробач”. (12+).
00.55 Х/ф “Рудольфiо”. (6+).

ªâðîñïîðò

09.30 Зимова Унiверсада. Трентiно (Iталiя).
Стрибки на лижах. HS-134.
10.30 Лижне двоєборство. Кубок свiту. Шонах (Нiмеччина).
11.30,18.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь
д`Iзер (Францiя). Швидкiсний спуск.
Жiнки.
13.00,18.55,02.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту.
Валь Гардена (Iталiя). Швидкiсний
спуск. Чоловiки.
14.30,01.00 Стрибки на лижах. Кубок свiту.
Енгельберг (Швейцарiя). HS-137.
16.45 Стрибки на лижах. Кубок свiту.
Хiнтерцартен (Нiмеччина). Жiнки.
HS-108.
17.45 Скi-пас. Гiрськолижний журнал.
19.55 Sport Excellence. Журнал.
20.00 Тенiс. Матс-пойнт. Журнал.
20.25 Вiдкритий чемпiонат Австралiї з тенiсу.
Журнал.
20.30 Оце так!
21.00,22.00 Бойовi мистецтва. Суперкомбат. (16+).

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.00,12.50 Новини.
07.10 Чемпiонат Iталiї. Preview.
07.40 Чемпiонат Англiї. Preview.
08.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
08.40 Чемпiонат Iспанiї. “Ельче” - “Малага”.
10.30 Чемпiонат Нiмеччини. “Айнтрахт”
(Фр.) - “Аугсбург”.
12.20,04.40 “Futbol Mundial”.
13.00 “Bundesliga Special”. Сiдней Сам, Хен
Мiн Сон, Штефан Кисслiнг.
13.30 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” “Кардiфф Сiтi”. Пряма трансляцiя.
16.40 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед”
- “Вест Хем”. Пряма трансляцiя. У
перервi - Новини.
17.55 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед” “Вест Хем”. Пряма трансляцiя.
18.55 Чемпiонат Iспанiї. “Бетiс” - “Альмерiя”.
Пряма трансляцiя.
20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiко” - “Леванте”. Пряма трансляцiя.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Гранада” - “Реал
Сосьєдад”. Пряма трансляцiя.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
22 грудня

Неділя
УТ-1

ÑÒÁ

09.00
09.50
10.15
11.05

06.40,10.55 “МайстерШеф 3”.
08.55 “Усе буде смачно!”
09.55 “Караоке на Майданi”.
14.45 “Х-фактор 4”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти жiнок”.
21.15 “Один за всiх”.
22.30 Х/ф “Новорiчна дружина”.

Шеф-кухар країни.
Околиця.
Як Ваше здоров`я?
Ближче до народу. Фархад Махмудов, ч. 2.
11.45 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
12.10 Крок до зiрок.
13.05 В гостях у Д. Гордона.
13.55 Баскетбол. Чемпiонат України.
Суперлiга.
15.55 Золотий гусак.
16.20 Караоке для дорослих.
17.10 Маю честь запросити.
17.55 Дiловий свiт. Тиждень.
18.35 Концертна програма “Приречений
на любов”.
20.30 Ми хочемо, щоб ви знали.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
22.00 Полiттеатр.
22.20 Фестиваль пiснi в Коблево.
23.35 “Дружина”.
00.50 Смiх з доставкою додому.

Êàíàë “1+1”

07.50 М/ф.
08.25 “ТСН”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “Смакуємо”.
10.40 М/ф “Машинi казки. Маша i
ведмiдь”.
11.20 Мелодрама “Чорна мiтка”.
15.20 Мелодрама “Нелюб”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Битва хорiв”.
22.10 “Свiтське життя”.
23.15 “Що? Де? Коли? 2”.

Iíòåð

07.10 “Юрмала”.
09.25 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Орел i решка. Назад в СРСР”.
11.00 “Зимова кухня”.
11.55,00.50 Т/с “Iдеальний шлюб”.
17.35 Шоу “Одна сiм`я” Фiнал.
20.00,04.20 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Загадка для Вiри”.

ICTV

07.50 Анекдоти по-українськи.
08.10 Дача.
08.50 Х/ф “Конан-руйнiвник”.
11.00 Козирне життя.
11.45 Так$i.
12.10 Машина часу.
14.10 Х/ф “Вiдшкодування збитку”.
16.35 Х/ф “Стирач”.
18.45 Факти тижня.
19.55 Наша Russia.
20.25 Путня країна.
20.45 Х/ф “Повернення героя”. (2
категорiя).
22.55 Х/ф “Нiндзя-вбивця”. (2 категорiя).

Íîâèé êàíàë
08.00
09.50
11.35
12.20
14.00

М/ф “Ку! Кiн-дза-дза”.
Пойа, якщо зможеш.
Божевiльний автостоп.
М/ф “Стюарт Лiттл 2”.
Х/ф “Гаррi Поттер i Дари Смертi:
Частина 2”.
16.45 Т/с “Кухня”.
19.30 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
21.20 Х/ф “Таймлесс. Рубiнова книга”.
00.05 Знайти крайнього.
01.35 Х/ф “Одкровення юної нареченої”.
(2 категорiя).

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19
.00,20.00,23.00,02.00,04.00,06.00
Час новин.
07.10,08.15,18.45,23.50,00.20,06.20 Час
спорту.
07.35 180 градусiв.
08.35 Феєрiя мандрiв.
09.10,19.35 Велика полiтика.
09.35 Вiкно до Америки.
10.15 Здоровi iсторiї.
11.15 Трансмiсiя-тест.
11.35 Технопарк.
12.35,03.40,04.40 Життя цiкаве.
13.35 Мотор.
14.35 Гра долi.
15.35,02.15,05.35 Машина часу.
16.35 Фактор Безпеки.
17.35 Новини Київщини.
20.35 Дорогi депутати.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки тижня з
Ларисою Губiною.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.00 Територiя закону.
22.35,02.40 Кiно з Янiною Соколовою.
23.35 Мiграцiйний вектор.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00 Т/с “Убити двiчi”.
09.00 Свiт на смак.
10.00,11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Х/ф “Мiй бiлий i пухнастий”.
14.00 Х/ф “Продається кiшка”.
16.15 Т/с “Iнтерни”, 25 с.
17.00 Т/с “Iнтерни”, 26 i 27 с.
18.00 Т/с “Iнтерни”, 28 i 29 с.
19.00,03.00 Подiї тижня.
20.00 Як двi краплини.
23.30 Comedy Woman.

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 16 грудня
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Ти зможеш»
08.10 Вікно в Америку
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Т.с.«Життя як життя»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 «Екологічно чисте життя»
12.40 «180 градусів»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Моя мама - шпигунка»
17.00 «Унікальна Україна»
18.00 Т.с.«Життя як життя»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
Наші вітання
21.30 «Розкішні мандрівки»
22.35 Х.ф.«Агент прибульців»

Вівторок, 17 грудня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Погляд зблизька»
08.05 «Ти зможеш»
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Унікальна Україна»
10.00 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.«Інспектори»
17.00 «Унікальна Україна»
18.00 Т.с.«Життя як життя»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф.«Інша жінка»

Середа, 18 грудня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 Межа правди
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Унікальна Україна»
10.00 Т.с.«Життя як життя»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40 «Автоакадемія»
13.00 А.Матвійчук «Полустанок
любові»,1ч.
14.00 Х.ф.«Інспектори-2»

16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Унікальна Україна»
17.30 «Розкішні мандрівки»
18.00 Т.с.«Життя як життя»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Соло»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф.«Акла»

Четвер, 19 грудня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Соло»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Унікальна Україна»
10.00 Т.с.«Життя як життя»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.00 «Формула здоров’я»
13.00 А.Матвійчук «Полустанок
любові»,2ч.
14.00 Х.ф. «Великий дуб»
17.00 «Унікальна Україна»
17.30 «Музичні делікатеси»
18.00 Т.с.«Життя як життя»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.35 Х.ф.«Врятована»

П’ятниця, 20 грудня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 Знати більше
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Унікальна Україна»
10.00 Т.с.«Життя як життя»
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Розкішні мандрівки»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Мільярди Бейлі»
17.00 «Унікальна Україна»
17.30 «Відчиняй»
18.00 Т.с.«Життя як життя»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 «Слід»
21.30 «Ти зможеш»
22.35 Х.ф. «Той,якого замовили»

Субота, 21 грудня

07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Круїз або розводна
мандрівка»
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф.«Ідеальний чоловік»

Ê1
07.30
10.00
12.15
13.50
15.20
18.00
20.00

М/ф.
Х/ф “Олiвер Твiст”.
М/ф “Дорога на Ельдорадо”.
Т/с “Моя прекрасна няня”.
“КВК”.
“Вечiрнiй квартал”.
Х/ф “Голий пiстолет 33 1/3”. (2
категорiя).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Няня 3: Пригоди в раю”.

ÍÒÍ

07.20 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Чорна сотня.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 Х/ф “Хочу у в`язницю”.
14.50 Т/с “Iнкасатори”.
19.00 Т/с “Павутиння 7”.
23.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 8”.
(2 категорiя).

ÒÅÒ

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 “Школа монстрiв: Класнi
дiвчата”.
12.05 М/с “Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка”.
12.20 Х/ф “Острiв Нiм”.
14.20 Х/ф “Дiти шпигунiв 4”.
16.15,01.00 Х/ф “Страхiтливо гарний”.
18.10 Країна У.
19.55 Вiталька.
20.55 Т/с “Два батька i два сина”.
22.00 6 кадрiв.
23.05 Х/ф “Дiти кукурудзи”. (3 категорiя).

ÒÂi

07.30,17.00 Авiакатастрофи: причини i
наслiдки.
08.30 ЖИВЯком.
09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе.
1965р. Олексiй Косигiн.
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.00,21.00 TBiNews.
11.30,18.30 Aрт City.
12.00 Х/ф “Генрiх IV”. (2 категорiя).
14.00 Double Ять.
14.30 Приватнi новини.
15.00 Третiй дзвiнок.
18.00 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
19.00 Знак оклику з А. Шевченко.
20.00 Стоп-кадр.
21.30 Особлива думка.
22.00,02.00 Зелена лампа.

Òîíiñ

07.35,20.15 “Кумири”.
07.50,20.00,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
08.25,18.55 “Погода”.

14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Велика космічна подорож»
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 «Соло»
21.00 Суботній вечір.Роксана
Вікалюк,«Дійство»
22.50 «Відчиняй»
23.40 Час-Тайм

Неділя, 22 грудня
08.00
08.40
09.00
09.30
10.00
10.15
11.00

Новини Європи
Час-Тайм
Повнота радості життя
«Справжня ціна»
Дім книги
Мультфільми
Пряма трансляція Архієрейської Святої Літургії
до 20-річчя утворення Тернопільської Єпархії УГКЦ
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар»
14.30 Межа правди
16.00 «Соло»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Слід»
18.00 Наші вітання
19.40 Хіт-парад
22.00 Х.ф.«Ідеальний чоловік»
23.45 Час-тайм

ТТБ
Понеділок, 16 грудня
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Соло на два голоси”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
13.30 “Словами малечі про цікаві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.15 “Феномен України”
14.30 “Казки Миколаївського зоопарку”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Ми - українські”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Юні експерти”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “Сьогодні у місті”
17.30 “Випробуй на собі”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Мій рідний край”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Мій Шевченко”
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09.00 Великi династiї: Голiцини.
10.00 “Будь у курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.20 Х/ф “Жiнка, яка спiває”.
13.30 За сiм морiв.
14.45 Д/с “Джиммi i Кiт”.
15.40 Д/с “Дика Аравiя”.
16.40,00.00 Д/с “Бебi-бум у зоопарку”.
17.00 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новiцькою”.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
19.00 Великi династiї: Волконськiє.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.05 Анатолiй Папанов. Зворотний бiк
слави (Iншої Папанов).
22.10 Х/ф “Стан психiки”. (2 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)
07.10
07.45
07.55
09.10
09.55

“Служу Батькiвщинi!”
“Смiшарики. ПIН-код”.
“Здоров`я”.
“Поки всi вдома”.
“Леонiд Бронєвой. “Вiдмiтьте, не я
це запропонував...”
11.15 До 400-рiччя царської династiї. “Романови”.
12.15 “Весiльний переполох”.
13.00 Хокей. Кубок Першого каналу.
Збiрна Росiї - Збiрна Чехiї. Прямий ефiр.
15.10 “Народна марка” в Кремлi.
16.50 “Льодовиковий перiод”.
20.00 Недiльний “Час”.
21.00 “Повтори!”

ÍÒÂ-Ñâiò

06.00,08.00,11.00 Сьогоднi.
06.20 Казки Баженова.
06.50 Їхнi вдачi.
07.25 “Перша передача”.
08.20 Їмо вдома!
08.55 “Диво технiки”.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.25 Золотий пил.
11.25 Своя гра.
12.15 Т/с “Глухар. Повернення”. “Скарга”. “Лазня”. “Скандалiсти”.
15.05 Рятувальники.
15.20 “Очна ставка”.
16.20 Надзвичайна подiя. Огляд за тиждень.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” з
К. Поздняковим.
17.50 Х/ф “Гончаки: бракована втеча”.
21.25 Т/с “Година Волкова”. “Шкала
синдромiв”. “Дочка героя”.
23.25 Д/ф “Приднiстров`я”.

Êàíàë «2+2»
06.00
08.00
10.00
13.00
16.00
19.00
21.10
23.10

М/ф.
“Маски-шоу”.
Т/с “Мисливцi за старовиною”.
Т/с “Пригоди Мерлiна”.
Х/ф “Зорянi вiйни: Атака клонiв”.
Х/ф “Ворог мiй”.
Х/ф “Втеча з Нью-Йорку”.
Х/ф “Змiй”. (2 категорiя).

20.15
20.45
21.00
21.30
23.00

“Будьте здорові”
“Вечірня казка”
“Золота провінція”
“Урок… для батьків”
“Іван Франко і Леся Українка”
23.20 Д/Ф “Патріарх”.ч.1

Вівторок , 17 грудня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00

“Вісті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “Сьогодні у місті “
12.30 “Золота провінція”
13.30 “Мій Шевченко”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Рідна мова”
14.30 “Мій рідний край”
14.50 “Храми Поділля”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Музей іграшок”
16.50 “Синова молитва”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “7 природних чудес України”
17.30 “На покуті душі”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.45 Концерт В.Зінкевича
23.20 Д/Ф “Патріарх”.ч.2

Середа, 18 грудня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00

“Вісті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “7 природних чудес України”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “На покуті душі”
12.25 “Україна пишається”
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 “Бременські музики”
17.15 “Силуети минулого”
17.30 “Після школи”
17.45 “У пошуках легенд”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
19.45 “Світ професій”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Моє місто”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Сонце правди Шевченкового слова”

17

Íàøå óëþáëåíå êiíî
05.30,11.30 Мелодрама “Три тополi на
Плющисi”. (6+).
06.55 “Плюс кiно”. (12+).
07.30,13.30 Х/ф “Гамлет”. (12+).
10.00,16.00 Мелодрама “Пробач”. (12+).
12.55 Х/ф “Рудольфiо”. (6+).
17.30,23.35 Детектив “Розiрване коло”.
(12+).
19.30,01.30 Комедiя “Троє в човнi, не рахуючи собаки”.
21.45,03.45 Комедiя “Вулиця повна
несподiванок”. (12+).
23.05,05.00 Х/ф “Други iгрищ i забав”.

ªâðîñïîðò

09.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь Гардена (Iталiя). Швидкiсний спуск.
Чоловiки.
10.00 Скi-пас. Гiрськолижний журнал.
10.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Альта Бадiа
(Iталiя). Слалом-гiгант. Чоловiки.
1 спуск.
11.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь д`Iзер
(Францiя). Слалом-гiгант. Жiнки.
1 спуск.
12.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. Азiаго
(Iталiя). Спринт. Класика.
13.30,18.00,23.10 Гiрськi лижi. Кубок свiту.
Альта Бадiа (Iталiя). Слалом-гiгант.
Чоловiки. 2 спуск.
14.30,18.40,23.55 Гiрськi лижi. Кубок свiту.
Валь д`Iзер (Францiя). Слаломгiгант. Жiнки. 2 спуск.
15.15,22.05,01.25 Стрибки на лижах. Кубок свiту. Енгельберг (Швейцарiя).
HS-137.
16.45 Стрибки на лижах. Кубок свiту.
Хiнтерцартен (Нiмеччина). Жiнки.
HS-108.
17.25,02.25 Зимовий вiкенд. Журнал.
17.30,00.40 Оце так!
19.10,20.10,21.45 Sport Excellence. Журнал.
19.15,20.15 Кiнний спорт. Лондон. Рiздвянi
змагання.
22.00 Спортивний паспорт. Журнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.00,13.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Англiї. “Фулхем” - “Ман.
Сiтi”.
09.05 “АПЛ. Клуби”. “Фулхем”.
09.20 Чемпiонат Нiмеччини. “Вердер” “Байєр”.
11.10 Чемпiонат Iталiї. “Кальярi” - “Наполi”.
13.10 “АПЛ. Клуби”. “Астон Вiлла”.
13.25 Чемпiонат Iталiї. “Болонья” - “Дженоа”. Пряма трансляцiя.
15.25 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
15.55 Чемпiонат Iталiї. “Аталанта” - “Ювентус”. Пряма трансляцiя.
17.55 Чемпiонат Англiї. “Суонсi” - “Евертон”. Пряма трансляцiя. У перервi
- Новини.
18.55 Чемпiонат Англiї. “Суонсi” - “Евертон”. Пряма трансляцiя.
20.00 “Англiйський акцент”.
21.05 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Мiлан”.
Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” “Реал”.

21.30 “Енергоманія”
22.45 “Я чекаю тебе, Миколаю”

Четвер, 19 грудня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00

“Вісті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”
12.15 “Уряд на зв’язку з громадянами”
12.45 “Силуети минулого”
13.30 “Надія є”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Дарунки святого Миколая”
15.30 “Фабрика ідей”
16.15 “Диволяндія”
16.45 “Миколай- наш оберіг”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 “Галерея образів”
17.30 “Легенди Запоріжжя”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 Д/Ф “Таїна Суботова”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.45 “Гра долі”
23.00 Октет “Орфей”.ч.1

П’ятниця, 20 грудня

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00

“Вісті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 Д/Ф “Таїна Суботова”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Галерея образів”
12.15 «Гра долі»
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 “4 лапи”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Монастир отця Іони”
17.30 “Усе в тобі”
18.00 “Запоріжжя туристичне”
18.30 “Назбиране”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Слід”
20.20 “Місто сплетінь”
20.40 “Мандруємо разом”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Захисник Вітчизнирятувальник”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.45 “Мандруємо разом”
22.45 “Просто неба”
23.00 “Октет “Орфей”.ч.2

Субота, 21 грудня
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Місто сплетінь”
7.50 “Мандруємо разом”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави ”
13.00 “Слід”
13.30 “Запоріжжя туристичне”
13.45 “Новини України”
14.00 “Усе в тобі”
14.20 ������
“�����
Ілля ���������������������
Рєпін.Зі спогадів ди�
тинства”
14.30 “Гра долі”
14.45 “Просто неба”
15.00 “Театральні зустрічі”.
(Брехня.ч.1)
16.00 “Скарби роду”
16.30 Д/Ф “Дві долі”
17.00 “Фільм-дітям”
18.30 “Там, де ти живеш”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Координати долі”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Пісенний гобелен”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Три радості”
22.20�������������������������
“�����������������������
Вінниця.650 років молодості”
22.45 “Ходжу я по гаю”
23.00 “Маестро”
23.30 “Світлини душі”

Неділя, 22 грудня

7.00 “Панорама подій”
7.30 “Вінниця.650 років молодості”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 Д/Ф “Дві долі”
10.45 “Словами малечі про цікаві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Координати долі”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Три радості”
14.20 “Міста твої, Житомирщино”
14.25 “Дюймовочка”
15.00 “Поклик таланту ”
16.00 “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”.
(Брехня.ч.2)
17.30 “Людина Всесвіту”
18.00 “Пройди світ”
18.30 “Азбука смаку”
19.00 Д/Ф “Леонід Бакштаєв.Романтик театру і кіно”
20.00 “Ми – українські”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 Аничка.“Силою любові…”
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Найкращi маски:

К

расива і здорова шкіра обличчя - це мрія
кожної жінки. Але наше личко вимагає
ретельного догляду. Салон краси, дорогі
креми - це все, звичайно, добре, а що робити, якщо
немає часу або фінансів? Потішити своє личко
можна і самій, влаштувавши салон краси вдома.
«Наш ДЕНЬ» зібрав натуральні та прості рецепти
скрабів, масок, лосьйонів, які очистять і освіжать
шкіру і наповнять її необхідними речовинами.

Очищаючі маски

Пам’ятайте, що наносити такі
маски слід на чисту шкіру обличчя,
уникаючи області навколо очей.

Салон краси

личко як шовк

и обличчя
Маски для в’янучої і зрілої шкір
учої жирної шкіри
Від ранніх зморшок

Для в’ян

й
Залийте склянкою горілки подрібнени .
,
води
скл.
2
днів
йте
10
зали
те
у
ою лимон. Настоюй
2 ст. л. насіння льон
а- разом з цедр
З вівсяних пластівців
тримайте на вогні, поки насіння не розвла- Просочену настоєм марлеву серветку наклаДо 1 скл. подрібнених вівсяних риться. Потім візьміть теплу масу і нак
або 20 хв. на обличчя. Зніміть маспластівців додайте 1 ч. л. солі, роз- діть на 20 хв. на обличчя. Ця маска підійде діть на 15 йте обличчя. Така маска згладжує
бавте теплою водою до густоти сме- для шкіри, яка схильна до появи подразнень ку та вмиі стягує пори.
зморшки
тани. Нанесіть на шию та обличчя, і вугрів.
Яблучна маска
ніжно масажуючи шкіру. Коли відчуча
ь
ізую
Розітріт варене або свіже яблуко, доєте, що маса легко ковзає по шкірі,
Пом’якшуюча і тон
вкової олії та 1 ч. л.
змийте прохолодною водою.
Змішайте 1 жовток, 1 ст. л. меду і 1 ч. л.- дайте кілька крапель олина обличчя, змийте
хв.
орід
соку айви. Розітріть до отримання одн або меду. Накладіть на 20
Огіркова
15
з
ю.
чере
я,
водо
ичч
ою
обл
тепл
на
ь
есіт
нан
,
Очистіть від шкірки огірок се- ної маси
Зі збитим білком
реднього розміру, потріть на тертці 20 хв. змийте теплою водою.
рзмо
я
у змішайте з 1 збитим білком та
енн
мед
дж
ч.л.
ере
1
поп
та змішайте з 1 збитим білком. На- Вітамінна, для
масу
2 ст. л. борошна. Отриману тістоподібну йте
несіть на обличчя на 10 хв., змийте
шок
Зми
хв.
5
10-1
на
я
ичч
обл
на
ладіть
прохолодною водою. Маска не лише
Візьміть по 1 ч.л. подрібненої шкірки- нак айною водою. Маску рекомендують для
звич
жов
й
сири
очищає, а й добре тонізує шкіру.
йте
дода
,
ани
ження
мандарина та смет
а по- сухої і нормальної шкіри для поперед
Дріжджова
ток. Нанесіть на 20 хв., змийте теплою,
зморшок.
Змішайте 1 ч. л. журавлиного або тім прохолодною водою.
лимонного соку з 20 г дріжджів. Сік
можна замінити теплою водою. Трисіть на обличчя на 10 хв., змийте і нане- Зваріть яйце, висушіть шкаралупу та
майте цю маску на обличчі 15 хв., змий- сіть зволожуючий крем.
подрібніть її в борошно, додайте 1 ст.
З ромашкою
те теплою водою та наність крем. Шкіл. сиру та сметани, для отримання гусЗ
борошном
У
мішечки
з
м’якої
тканини всипте трохи квітів
ра трішки може почервоніти, адже потої суміші. Маску нанесіть на 15 хв. на аптечної ромашки, помістіть у посуд з окропом і заПідійде
будь-яке
борошно:
пшеничсилюється кровообіг і обмінні процеси.
не, картопляне, гречане, вівсяне, ри- обличчя і змийте теплою водою. Якщо лиште на 5-10 хв. Потім, поки мішечки ще теплі, наЗ квашеної капусти
сове. Розведіть його водою. Нанесіть додати до суміші половину столової кладіть їх на очі. Допомагає розгладити зморшки і заКвашену капусту нанесіть на об- отриману масу на обличчя, через 15 хв. ложки манної крупи, то очищення буде брати набряки.
личчя рівномірним шаром на 20 хв. Піс- змийте. Залежно від типу шкіри, до бо- ще кращим.
Із зеленню петрушки
ля цього акуратно зніміть тампоном, рошна додають різні інгредієнти. При
Змішайте
2
ч. л. сметани з 1 ч. л. розтертої петрушпопередньо змоченим у кип’яченій сухій – вершки, сметану, жовток, масло,
ки.
Суміш
накладіть
на шкіру навколо очей на 20-30
воді. Маска очищає, живить шкіру ві- саме ж борошно розводять молоком.
хв,
потім
змийте
холодною
водою. Застосовують при
тамінами, робить її свіжою та матовою. При жирній – йогурт, кефір, сік свіжого
набряках повік і «мішках» під очима.
Маски
з
трав
Для пористої, жирної шкіри
помідора, огірка, лимона, яєчний білок.
З корінням петрушки
Для будь-якої шкіри підходять наПокришіть у глибоку тарілку шмаЗ картоплі
Коріння
петрушки
пропустіть через м’ясорубку
стої
та
відвари
пелюсток
троянди
або
ток чорного хліба і залліть окропом.
Натріть сиру очищену картоплю,
Коли хліб розм’якне, вмийтеся цією те- додайте 1 ч. л. меду, яєчний білок, тро- шипшини, листя м’яти, ромашка, ли- або подрібніть на дрібній тертці. Кашку накладіть на
плою кашкою, як милом, і змийте за- хи дрібної солі, перемішайте і накла- повий цвіт. Для жирної та комбіно- очі на 15-20 хв., потім змийте теплою водою. Застосованої – настої або відвар календули, вують при набряклості повік.
лишки прохолодною водою.
діть на обличчя на 15 хв. Змийте про- шавлії, звіробою, хвоща, деревію, матиМаски з кави
З глиною
холодною водою. Чудово підходить для й-мачухи.
Маски
з
кави
дуже
популярні. Вони діють моменДля кожного типу шкіри можна пі- жирної шкіри.
Візьміть одну рослину або збір у тально. Якщо шкіра суха, чутлива,тоді додайте в кадібрати свою глину. Чорна підійде для
Голлівудська маска
рівних частинах. Для кращого ефекту вову гущу 1 ст. л. оливкової олії або жирної сметани.
будь-якої шкіри, для комбінованої й
Кукурудзяне борошно збийте з біл- трави добре подрібнити у кавомолці При жирній шкірі використовуйте ложку нежирнонормальної краще брати рожеву гли- ком, поки не отримаєте піну, намастіть або розтерти, щоб отримати порошок.
ну, для проблемної та жирної – зелену, обличчя і залиште на 15 хв. Коли мас- Потім 2 ст. л. порошку залліть ½ скл. го кефіру або натурального йогурту. При нормальній
білу, блакитну. Якщо шкіра чутлива або ка висохне, зніміть її вологою сервет- окропу і запарюйте 15 хв. Воду відці- або комбінованій шкірі підійде жирний сир, розмішасуха, потрібно використовувати черво- кою, вмийтеся гарячою, а потім холод- діть, а теплу трав’яну суміш покладіть ний у кавовій гущі до однорідної маси. Отриману суміш нанесіть на обличчя й залиште на 3-5 хв. Змивайну глину, а для в’янучої підійде жовта. ною водою. Після маски зникне жир- на обличчя і тримайте 15-20 хв.
те прохолодною водою.
Придбати глину можна в аптеці чи ма- ний блиск і шкіра стане еластичною.
Іспанська
маска
Для проблемної шкіри
газині, продають її у вигляді порошку.
З яєчною шкаралупою
Живить і розгладжує ніжну та суху
Для цієї маски 1 ст. л. білої або блакитної глини
Необхідну кількість розведіть теплою
Чудово підходить для сухої шкіри. шкіру. Зваріть 1 чашку квасолі, попере- перемішайте із 1 ч.л. кави дрібного помолу. У кавоводою до густоти сметани. Маску нанедньо замочивши її на 2-3 год. Протріть молці подрібніть на порошок кілька сухих апельсище гарячою через сито і змішайте з 1 нових шкірок. Додайте до суміші 1 ч. л. отриманого
ст. л. оливкової олії та соком половини апельсинового порошку. Розбавте невеликою кільза обличчям – скрабу. Він видаляє лимона. Суміш в теплому вигляді нане- кістю кип’яченої води до густої однорідної маси. Щіпяді
догл
в
бу
засо
ого
мінн
неза
з
о
нем
Поч
клітини, при цьому не висушує шкіру. сіть на 15 хв. на обличчя.
ку соди на кінчику ложки погасіть яблучним оцтом і
надмір жиру, залишки косметики, відмерлі
розмішайте в отриманій суміші. Маску нанесіть на обЗ
меду
Вітамінний скраб
г меленого мигдалю, 50 г мелено30
и,
янк
личчя на 5-8 хв.
вівс
1
ст.
л.
меду
розтерти
в
1
ст.
л.
тееної
мел
нки
скля
½
міть
Візь
або рожевих пе- плого молока. Нанесіть на обличчя
вих
ндо
лава
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Кубики кавового льоду
Щоденний ритуал протирання обличчя таким
льодом суттєво знизить появу мімічних зморшок. Готується все дуже просто. Зваріть міцну каву, остудіть,
розлийте її по формочках для льоду та заморозьте.

Для очей

Зволожуючі
та поживні маски

Скраби

Сподіваємося, читачкам «Нашого ДНЯ» сподобаються ці натуральні
маски. Бажаємо вам бути красивими в будь-яку пору року!

Дозвілля

Відповіді

nday.te.ua

Наш ДЕНЬ

Курйоз Папа Римський зізнався, що працював

П

у нічному клубі викидайлом

апа Римський Франциск
зізнався, що в юності
працював викидайлом
у нічному клубі у своїй
рідній Аргентині. Таку заяву
понтифік зробив, виступаючи
перед паствою в Римі, пише
офіційна газета Ватикану
«L’Osservatore Romano».

Наш ДЕНЬ

Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.
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і ставив досліди у хімічній лабораторії.
За словами Франциска, пізніше
він почав вивчати літературу і психологію, що дало йому знання, необхідні для повернення людей у лоно
церкви. Журналісти зазначають: зроблені понтифіком визнання цілком
укладаються у рамки образу Папи,
близького до простого народу.
Інших подробиць стосовно своєї
Раніше Франциск закликав до реколишньої роботи глава Католиць- форми Католицької церкви, а свящекої церкви не навів, проте повідомив, никам порадив бути хоробрішими,
що також трудився прибиральником відкритішими світу і веселими.
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Українські анекдоти
Змінила чоловіка - і знову розумниця, красуня і гарно готую.
***
Старість - це коли підморгнув симпатичній
дівчині у метро, а вона тобі місцем поступилася.
***
«Який тісний світ» - подумав лікар, призначаючи даішнику шість клізм на день.
***
Міністерство фінансів попереджає: куріння і
алкоголь вам не по кишені!
***
- У тебе совість є?!
- Залишилося зовсім мало. Вже економлю.
***
Журналіст запитує у тубільця з Кенії:
- Які небезпечні хижаки у вас водяться?
- Леви, леопарди, гієни, крокодили, безліч
отруйних змій.
- А кого ви найбільше боїтеся?
- Російських туристів!
***
Якщо ваш офіс обставлений за фен-шуй - то
ОМОН вже не увірветься з обшуком, а гармонійно увіллється.
***
- Чому у тебе черевики різні?
- Тому що продавці взуття думають, коли
вони виставили тільки один черевик, то його не
вкрадуть.
***
Міністр освіти здав всі тести, міністр охорони здоров’я відстояла чергу у поліклініці, і тільки тоді пенсіонерка Клавдія Василівна відпустила золоту рибку.
***
Ось і підняли тарифи на ЖКГ. А дехто стверджував, що наш уряд зовсім забув про свій народ.
***
Під час заносу на дорозі з точністю встигаєш
порахувати, скільки навколо тебе лексусів, мерседесів, ауді і БМВ.
***
Пам’ятка для чоловіків: у любовному посланні ключовим має бути слово «куплю».
***
- Мені б твої проблеми
- Бери...
***
Із київського зоопарку вночі втік голодний
слон, протиснувшись крізь решітки клітки.
***
Усім, кого дуже цікавить моє життя, офіційно
повідомляю: я, як і раніше - молода, гарна, щаслива і навіть не на дієті.
***
У світі є три істоти, які ніколи не мерзнуть
при мінус 15 градусів: пінгвіни, полярні ведмеді
та дівчата у міні-спідницях і без шапок.
***
- Лікарю, у мене жахлива жінкофобія!
- Ви так боїтесь жінок?
- Ні! Я боюсь пропустити хоча б одну із них!
***
- Ну й лікарня! Коли я сюди прийшов, один
лікар сказав, що у мене апендицит, інший - камені в нирках, третій - вада серця.
- І чим усе закінчилось?
- Вирізали гланди.
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В угорському парламенті

Для малечі
ГОРОСКОП
З 11 по 17 грудня

Овен

Ви зумiєте отримати максимальну користь вiд давнiх зв’язкiв.
Зустрiчайтеся з друзями, це i настрiй
пiднiме, i допоможе вирiшити деякi
справи. У вас з’явиться можливiсть
знайти додаткову роботу.

Телець

П

навіть турист може себе
відчути трішки депутатом

ро Будапешт кажуть: він суворий і могутній, наче кочовий
воїн, обожнює розкіш і задоволення, як східні народи,
монументальний та витончений, немов велична Австрійська
імперія, і стильний - ідеальний супутник сучасності.

Зараз варто почекати i не
поспiшати з висновками. Ви тiльки
виграєте, якщо утримаєтеся вiд необдуманих слiв. Як кажуть, терпiння
i праця все перетруть.

Близнюки

Сприятливий
перiод
для
творчостi – друга половина тижня.
У вас буде багато приводiв вiдчути
себе лiдером i господарем долi,
смiливо та активно дiйте, не дозволяйте собi лiнуватися.

Рак

Особливу роль вiдiграють давнi
зв’язки. Саме зараз усе може скластися вдало для вас, тому варто озирнутися на минуле. У вихiднi найкраще зайнятися домашнiми справами.

Прекрасна Буда, величний
Пешт і Обуда… На берегах
голубого Дунаю три міста
злилися в одне, щоб дивувати світ. Столиця Угорщини Будапешт - одне з
найгарніших міст Європи.
Воно варте того, щоб у нього закохатися з першого
погляду.

Лев

Друга половина тижня –
найпродуктивнiший перiод. Ви зможете вирiшити питання, якi здавалися тупиковими. Вихідні проведіть
з близькими.

Діва

Ви зумiєте опинитися в потрiбному
мiсцi й у потрiбний час, поспiлкуватися
з впливовими людьми. Словом, не залишайтеся осторонь вiд подiй, якi
вiдбуваються навколо вас. Вашi плани
мають усi шанси на успiх.

Терези

Хотіла би розповісти багато цікавого про місто, яке мені дуже сподобалося.
Але зроблю це іншим разом. У світлі революційних подій в Україні розповім про
угорський парламент - місце засідань Національних зборів. Він вражає не лише неймовірною архітектурою, а й відкритістю,
демократією.
Не всі парламенти світу відгороджуються від свого народу, не кажучи вже про
туристів, високими парканами та армією
охоронців. Спробуйте вільно зайти у Верховну Раду України, навіть тоді, коли парламентарі на канікулах!
Мене, наприклад, приємно здивувало, коли вільно потрапила до Каліфорнійського Білого дому у Сакраменто. Офіцерохоронець жодних документів не вимагав. Лише ввічливо просив через сканер
пропустити речі: сумки, заплічники тощо.
У приміщенні, до речі, відведене місце, де
звичайні люди можуть почути, що говорять і що вирішують політики Каліфорнії.
Але наразі повернемось до Європи. В
Угорщину. Парламент цієї країни відкритий для пересічних громадян і туристів.
Люди задоволені від побаченого і можливості трішки відчути себе депутатами. А
бюджет отримує від екскурсій кошти.
Якщо послухати гідів, а тим паче місцеве населення, то складається враження, що Господь творив світ саме в Угорщині. Просто, люди дуже люблять свою державу, гордяться нею, і приписують мислимі та немислимі подвиги.
Але угорський парламент, без перебільшення, можна назвати перлиною архітектури. Готична будівля вражає розміром, вишуканістю, елегантністю. І є однією з найкращих архітектурних пам’яток
Будапешту й країни загалом. Символом.

Саме час збирати врожай i насолоджуватися заслуженими лаврами.
Вас неодмiнно помiтять i оцiнять,
з’явиться привiд продемонструвати
всi свої таланти. Наприкiнцi тижня
чекайте приємних новин.

Скорпіон

Крім того, має титул другого за величиною парламенту Європи.
Будівлю зводили із 1880 до 1906 року.
Вона розташована на площі у 18 тисяч
квадратних метрів. Налічує десять внутрішніх дворів і майже 700 кімнат. Фасад
оздоблений скульптурами угорських королів і вождів. Усього - 88 скульптур. До
речі, у роки соціалізму шпиль будівлі був
увінчаний червоною зіркою. Важко уявити, як вписувався в архітектуру цей комуністичний символ.
Висота будівлі - 96 метрів. Зводити
щось вище, аніж парламент, заборонено
законодавством країни. Тому хмарочосів
у Будапешті немає. І ніщо не псує архітектурного ансамблю королівського міста.
Проектувальники хотіли, аби ця гі-

гантська споруда нагадувала будівлю парламенту Великобританії у Лондоні. Але
так постаралися, що угорський парламент
перевершив не тільки англійський, але й
Білий дім Сполучених Штатів.
Отож, більшість кімнат парламенту і
зал відкриті для громадян держави і туристів. Кожен охочий може оглянути унікальну виставку шедеврів мистецтва. У
тому числі - коштовні прикраси угорських
монархів. Зокрема, корону святого Іштвана - засновника держави, золоту булаву, срібну шаблю і чимало іншої цікавої історичної всячини. Крім того, у комплексі
угорського парламенту діє публічна бібліотека. А на вході до будівлі стоїть на варті
- і вдень, і вночі - лише один поліцейський.
І ще один цікавий історичний факт:
саме у парламенті Угорщини вперше у світі було встановлено парове опалення.
Будівля парламенту виглядає вражаюче у будь-яку пору дня! Але увечері, уночі!.. Це щось неймовірне! Особливо, якщо
пливти на кораблику Дунаєм. Парламент
схожий на казковий палац. А в річці полощаться відблиски сотень вогнів і вогників.
Краса і велич заворожує…
Ольга ЧОРНА.

Тиждень буде позитивним i з
хорошими результатами, якщо ви
зумiєте почути iнших, врахувати альтернативну думку i в чомусь
навiть наступити своїй пiснi на горло. Словом, скромнiсть має вийти на
перше мiсце.

Стрілець

Перiод сприятливий для командної роботи. Якщо бiльшiсть питань
вирiшуватимете колективно, то
тiльки виграєте вiд цього. На соромтеся висловлюватися, у вас завжди
знайдуться однодумцi.

Козеріг

Незабаром ви впевнитеся, що ризик – благородна справа. Обставини складуться таким чином, що вам
треба буде на щось зважитися, спробувати себе в новiй ролi.

Водолій

Середа–четвер – найбільш насиченi
для вас днi. Смiливо плануйте складнi
справи, в тому числi й тi, якi вiдкладали
на потiм. Зараз у вас достатньо сил i натхнення для їх реалiзацiї.

Риби

Якщо ви намiтили щось серйозне, то, перш нiж приступити до
реалiзацiї планiв, скористайтеся
досвiдом старших колег. Друзi потребують вашої допомоги, але вам
вирiшувати, надавати її чи нi.

