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Замість

«йолки» –

народна
ялинка

Погода
в Тернополі
й області
18 грудня - хмарно з
проясненням, без опадів,
температура повітря вночі
2-3 градуси морозу, вдень
1-3 градуси тепла. Схід
сонця - 8.07, захід - 16.20.
19 грудня - хмарно з
проясненням, без опадів,
температура повітря вночі
3-4 градуси морозу, вдень
0-2 градуси тепла. Схід
сонця - 8.08, захід - 16.21.
20 грудня - ясно, вночі
4-5 градусів морозу, вдень
3-4 градуси тепла. Схід
сонця - 8.09, захід - 16.21.
21 грудня - хмарно,

вранці та вдень місцями
дощ, температура повітря вночі 0-2 градуси морозу, вдень 1-2 градуси тепла. Схід сонця - 8.09, захід
- 16.22.
22 грудня - ясно, вночі
3-4 градуси морозу, вдень
2-3 градуси тепла. Схід
сонця - 8.10, захід - 16.22.
23 грудня - хмарно з
проясненням, без опадів,
температура повітря вночі
1-3 градуси морозу, вдень
1-3 градуси тепла. Схід
сонця - 8.10, захід - 16.23.
24 грудня - хмарно з
проясненням, без опадів,
температура повітря вночі
2-3 градуси морозу, вдень
0-2 градуси тепла. Схід
сонця - 8.10, захід - 16.23.

Г

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

оловне новорічне
деревце Тернополя
цьогоріч особливе
Вперше за багато років ялинки
на Тетральній площі міста не буде.
Замість неї вже почали прикрашати зелену красуню, що росте на
майдані Волі, біля пам’ятника Данилу Галицькому. Іграшки виготовили учні тернопільських шкіл. Ці
прикраси символізують прагнення України до Європейського союзу.
– Традиційно ялинку розміщували на Театральній площі, але через останні події в Україні ми вирішили прикрасити «живу» ялинку
на майдані Волі. Тож усі новорічні святкування будуть проходити
біля пам’ятника Данилу Галицькому, – розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.
Навколо ялинки облаштують
ілюмінацію, на яку додатково виділили близько 20 тисяч гривень.
А от на Театральній, де нині розмістився тернопільський Євромайдан, буде народна ялинка –
український дідух. Біля неї встановлять велику Різдвяну шопку.
Символи зимових свят урочисто
відкриють 24 грудня.
Так у Тернополі підтримали київський Євромайдан, на якому не
раз звучали гасла про те, що «йолка» на крові українцям не потрібна. Адже саме під приводом встановлення ялинки у столиці в ніч
на 30 листопада жорстоко розігнали мирний мітинг.

Народний синоптик

19 грудня - Миколая. Цей день передвіщає погоду на весняного Миколу
(22 травня): «Скільки дає день на Миколая снігу, стільки буде трави на Миколи
теплого». 20 грудня - Амвросія. Яка погода цього дня, така буде і в січні. Мисливці мають свою прикмету на Амвросія. Збираючись на полювання, спостерігають за собакою: якщо пес качається
на снігу, йти на полювання не слід - заметіль у дорозі застане. 22 грудня - зачаття матері Пресвятої Богородиці. У народі - Ганна Зимова - найкоротший день
у році, коли зима встановлюється остаточно. Якщо на Ганни сонячно і ясно, то
31 грудня буде ясний і морозний. А якщо
похмуро і на деревах іній - на похмуре й
тепле новоріччя. За цим днем визначали
погоду на півроку вперед: сніг - на дощ,
заметіль - на вітер з дощем, мороз - на
ясну погоду, відлига - на теплий дощ.

Хто стане людиною
року на Тернопіллі?
Триває двомісячний марафон
найпрестижнішого конкурсу
Тернопілля «Людина року- 2013».

На основі представлених документів - виписки з протоколу
загальних зборів колективів підприємств, установ, навчальних
закладів тощо - конкурна комісія, яку очолює ректор медичного
університету професор Леонід Ковальчук, визначить лауреатів і
оприлюднить їх у ЗМІ області.
Документи на конкурс можна надсилати до 25 грудня
на адресу: м. Тернопіль, вул. Замкова 12, спортивна школа,
поштовий індекс - 46001. З поміткою на конверті: «Людина
року-2013». Контактний телефон - 0975761566.
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«Наш
ДЕНЬ»
Передплата - 2014:
1 місяць – 7,63
3 місяці – 22,29
6 місяців – 42,93
12 місяців – 84,66

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

індекс -

68710

Передплатити
«Наш ДЕНЬ» можна
у будь-якому
поштовому відділенні
або у листоноші.
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Разом і до кінця!?
Дні спротиву, надій
і сподівань розбудженої України

КИЇВ.
14 грудня. Субота розпочалася з тривожних повідомлень
про можливі масштабні провокації влади та найнятих нею
«тітушок» на Європейській
площі столиці, куди з усіх регіонів звезли тисячі бюджетників на підтримку президента
та уряду. Відтак на Євромайдані значно активізувалися загони самооборони, а два полярні
мітинги розділив кордон «Бер-

куту».
Проте, навіть цей факт не
вплинув на доброзичливість
протестувальників і вони всіляко намагалися налагодити
контакти з учасниками провладного майдану – то співали їм пісень, то запрошували
у гості на виступ «Океану Ельзи», анонсованому на вечір.
У час, коли на площі Микола Азаров розповідав своїм
підневільним прихильникам

про одностатеві шлюби, Генеральний прокурор зібрав брифінг та повідомив, що за розгін
Євромайдану 30 листопада покарають заступника секретаря
РНБО Володимира Сівковича,
начальника київської міліції
Валерія Коряка і голову Київської міської держадміністрації Олександра Попова.
Віктор Пшонка заявив, що
саме вони та ще заступник Коряка Петро Федчук давали ко-

Дай нам, Боже, снаги і сили
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манду бити студентів.
Буквально через годину
президент своїми указами відсторонив Попова та Сівковича від виконання ними посадових обов’язків «у зв’язку з
підозрою у причетності до порушення конституційних прав
громадян на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада».
Перші пішли…
Натомість
провладний
«безстроковий» мітинг на Європейській площі закінчився точно за графіком робочого
дня – о шостій вечора.
15 грудня. На третє Народне віче “День гідності” на Майдані в центрі Києва зібралися
більше 200 тисяч учасників. Зі
сцени їх бойовий дух підтримували українські співаки, лідери опозиції, американські
сенатори, а також інформація
про те, що Попов почав «здавати» Клюєва, отже влада посипалася.
Тим часом на п’яти виборчих округах відбувалися вибори депутатів Верховної Ради.
Спостерігачі заявили про масові фальсифікації.
16 грудня. Понеділок розпочався інформацією про збори фракції Партії регіонів та
про те, що влада готова «пере-
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Дай на
бі, нас хоч на мит
Там, у своєму не требі і по ділах - воздай!
інок,
Кожному - по поцям славу, а сластолюбцям - ж
Дай марнослав баву, а мудрецям - урок!
Дурникам дай забитву, а рядовому - мир,
Дай генералам молитву, а олігархам - ясир!
Праведникам - просим, Боже, не підведи,
Щиро тебе ми у розум, щоб не робив біди.
сь.
Дай президент ертовність шлях подолати веь!
ж
Лицарям дай совість, а депутатам - чест
Дай прокурораммушу, Боже, твоїх зусиль:
Ще попросити
відчували біль.
об
щ
у,
ш
ду
ам
Дай беркутят хисту на нескінченну борню
Міцності дай і им журналістам,
ь брехню.
що викривают
Справжнім от
			ессіє, зглянься, ну хоч би раз:
І наостанок, М я Митний Союз... без нас!
іш,
Хай побудує Росі маленьку свій заробляють гр
по
Хай вони там , Господи, - нам залиш!
.
ВІЙЧУК, співак
А Украіну-неньку
Анатолій МАТ Андрія БРИКА.
Фото

Тема тижня
форматувати» уряд на 90 відсотків. Також почали надходити повідомлення, що за попередніми підрахунками голосів
опозиційні лави у парламенті
зможе поповнити тільки один
депутат. Опозиція відразу ж заявила, що не визнає результатів довиборів і всіляко захищатиме своїх кандидатів. Чи не
запізно?
Відтак, Євромайдан знову мобілізовують на вівторок,
коли Янукович у Москві підписуватиме якісь угоди з РФ.
17 грудня. Мітингувальники «провели» кортеж президента біля повороту в аеропорт Бориспіль, а депутати від
опозиції знову заблокували
Раду. Разом і до кінця вирішили стояти українці, щоб «перезавантажити» систему влади у
державі. Натомість, влада, схоже, так і залишилася глухою до
вимог мільйонів, а всіляко догоджає тільки десяткам членів
«сім’ї».
Дехто з політологів почав
стверджувати, що громадянське суспільство, яке сформувалося на євромайданах країни уже давно переросло тих,
хто намагається його очолити.
Фото Миколи
ВАСИЛЕЧКА.

Культура
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олектив «Тріода»
з’явився на світ
у студентському
гуртожитку
Інституту мистецтв
Тернопільського
національного
педагогічного
університету імені
Володимира Гнатюка.
Сашко Аліксєєв, Андрій
Гамбаль та Володя Рибак мешкали в одній кімнаті, тож часто проводили вечори з піснею.
Люди, які люблять співати, роблять це усюди, так і утворилося співзвуччя, яке переросло в гурт, пригадують хлопці.
А от за перший публічний виступ вони мало не потрапили
в міліцію.
– Ми залізли на дах одного
приміщення біля гуртожитку
і почали співати, – розповідає
Сашко. – Студенти повідкривали вікна, відразу дівчата повиглядали, аплодували нам. Тільки от це було опівночі. І раптом
хтось крикнув: хлопці, міліція
їде. Ми відразу втекли. А вже
наступного дня нас викликали до декана… Ох, і часи були.
Але коли щиро зізналися, що
це ми співали, нас запросили
взяти участь у концерті. Відтоді ми часто виступали на різноманітних університетських
заходах.
Після закінчення університету Андрій та Сашко співали
у місцевому ресторані, а Володя працював учителем музики у рідному селі Старому Скалаті. Зізнаються, саме телешоу
«Х-Фактор» стало для них чудовою можливістю зберегти
колектив і займатися улюбленою справою, досконалюватися та розвиватися. Однак обставини склалися так, що на
львівський кастинг співоча
трійця не встигла, тож довелося їхати в Одесу. Тут хлопці не
лише отримали позитивні відгуки журі за акапельно виконану пісню Олександра Пономарьова «Він чекає на неї», а
й мали змогу поспілкуватися
з ведучою Оксаною Марченко.
– Вона вселила в нас віру,
що українські пісні у нашому виконанні звучать поособливому. З’явився запал рухатися далі, – каже Андрій.
Лише один член журі тоді

Саме так називають трьох тернопільських хлопців, які за
кілька місяців стали
улюбленцями українців. Вони зламали всі стереотипи вокальних шоу і довели, що українські пісні
та справжній талант
допоможуть досягти успіху в сучасному
шоу-бізнесі.

це голос нашого народу

сказав «ні» тернополянам.
Це був Ігор Кондратюк. Спершу він не вірив. що хлопці зможуть проявити себе на
«Х-Факторі». Але з часом не
лише змінив свою думку, а й
став їхнім наставником.
Вже сьомий тиждень поспіль «Тріода» успішно виступає у прямих ефірах талантшоу і захоплює публіку чудовими українськими піснями,
душевністю та фантастичним
вокалом.
Відомий тернополянин, заслужений артист України Богдан Іваноньків щосуботи вмикає телевізор, аби подивитися
виступ своїх учнів. Він займався з Сашком, Володею та
Андрієм ще зі студентських років. Саме він навчав їх вокалу та техніки
співу і близько чотирьох
років був наставником
цих трьох талановитих
хлопців – спершу в Інституті мистецтв, а згодом
у камерному хорі Тернопільської обласної філармонії.
– Хлопці телефонують мені щотижня, радяться,– розповідає Богдан
Михайлович. – Я завжди висловлюю свою думку про їхні
виступи. І хвалю, і критикую.
Звичайно, дуже хотілося б, аби
перемогли. Але те, що вони
практично дійшли до фіналу,
це вже перемога. Вони зачарували своїм співом Україну та
світ, показали мільйонній аудиторії, що таке прекрасна

українська пісня. Зараз всі дивуються їх вокалу. Насправді, це результат наполегливої
праці та регулярних занять.
На «Х-Факторі» вони показали, що можуть співати все. Як
українською, так англійською,
як ліричні пісні, так і диско. А
це під силу тільки найкращим.
Три гарні високі голоси, яких
не так багато є в Україні. Вони
дуже схожі і водночас кожен
особливий і цікавий по-своєму.
Саме тому вони так гармонійно зливаються разом, як і єднаються душі хлопців, їх особливе ставлення до музики, до
української пісні, до життя.
Вдома за тернопільських

шоу в Тернополі, завжди підтримувала їх та допомагала у
всьому.
Журналісту «Нашого дня»
вдалося поспілкуватися з
трьома матусями хлопців. Як
виявилось, і Сашко, і Андрій, і
Володя почали співати ледь не
з пелюшок, а ще всі зростали у
творчих співочих родинах.
Пані Оля Гамбаль із села Лосяч Борщівського радіє за свого сина. Каже, що Андрій здіснив її мрію. Адже у молодості вона хотіла пов’язати своє
життя з музикою, але у ті непрості часи не мала такої можливості.
– Я материнським сер-

соловейків вболівають батьки, рідні та друзі. Щотижня
вони вирушають у столицю
на прямі ефіри, щоб підтримати «Тріоду». А от на Андрія
Гамбаля у файному місті чекає
ще й молода дружина Ксеня.
Молода пара відгуляла весілля уже під час участі колективу в «Х-Факторі». Хлопцю довелося відпрошуватися на власне весілля. Сашко
та Володя поїхали в Київ на прослуховування, а
Андрій відсвяткував весілля і приєднався до них.
Ксеня зізнається, що пишається
своїм чоловіком і
щиро вірить у перемогу «Тріоди».
Вона була присутня на всіх репетиціях хлопців під
час підготовки до

цем відчуваю, що вони переможуть, – розповідає жінка.
– «Тріода» заслуговує на це –
вони найкращі. А ще дуже хотіла б, щоб хлопці виконували
пісні Івасюка, аби вся Україна
їх чула і знала.
З пані Аделею Рибак із Старого Скалата Підволочиського
району розмовляю після її повернення із Києва. Жінка вже
не вперше їздила підтримати сина під час прямого ефіру.
Розповідає, що зустріла в залі
багато прихильників «Тріоди».
Коли люди дізнавалися, що
вона мама Володі, підходили,
дякували, що виховала такого
сина. Особливе піднесення також панує у школі, де хлопець
викладає музику, а пані Аделя
– світову літературу.
–Учні і вчителі вітають
мене, розпитують про Володю – зізнається жінка. – А ще
кажуть. що у виконанні «Тріоди» українські пісні звучать

по-особливому, пронизують
серце. Це мені особливо приємно чути.
Красивий високий голос
та абсолютний слух Володя
успадкував від дідуся.
– Він працював трактористом, але після важкого трудового дня йшов на репетицію у
будинок культури, був надзвичайно талановитою людиною,
душею компанії, – із болем в
серці пані Аделя згадує покійного батька та радіє, що сину
передався його талант.
Село Чернилівка Підволочиського району активно
вболіває за «Тріоду» та Сашка Аліксєєва. Хлопець з чудовим голосом, добрим серцем та неймовірною харизмою ще з юних років
став одним з найулюбленіших місцевих артистів.
Жоден сільський та шкільний концерт не відбувався без пісень у його виконанні. Музичні здібності та чудовий голос Сашко
успадкував від матері та
бабусі, які професійно займаються музикою. Батьки Едуард і Анюта Аліксєєви не знали про участь Сашка
в «Х-Факторі» аж до того моменту поки колектив не ввійшов у двадцятку кращих і не
потрапив у прямі ефіри. Зараз же щиро вірять, що «Тріода» переможе і вболівають
за сина та його друзів. У столицю збираються приїхати на
фінальний концерт, оскільки
Сашко дуже хвилюється, коли
в залі батьки, тому не хочуть,
щоб він зайвий раз переживав і спостерігають за успіхами сина з екрану телевізора.
Ну що ж, села Старий Скалат, Чернилівка та Лосяч палко
вболівають за своїх уродженців. А з ними вся Тернопільщина й Україна. Ми пишаємося
«Тріодою», щиро зичимо їм перемоги та чекаємо наступних
ефірів і чудових українських
пісень у їхньому виконанні.
Хай переможе Тріода – голос нашого народу!
Юля ТИМКІВ.
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Тернопіль проти Митного Союзу

Наголос

Т

ернополяни одностайно проголосували проти
підписання Митного Союзу під час народного віча,
яке відбулося вчора на Театральному майдані.
На площу прийшло близько двох тисяч людей. Усі вони підняли руки, коли активісти оголосили голосування проти підписання угоди з Росією. Ніхто з присутніх не виступив «за», також ніхто і
не утримався. Тернопільські активісти запевняють, що подібні віче
мали б відбутися у всіх містах України, як реакція на підписання сьогоднішніх угод Президентами України та Росії.
- Ми знаємо, що Янукович сьогодні практично вже погодився,
що буде зовнішню політику узгоджувати з Росією, - зазначив голова страйкому Володимир Стаюра. - Це означає, що ми переходимо
в статус губернії Росії. Це не допустимо, тому тернополяни сьогодні
висловили свою позицію.
Тернопільський майдан продовжує жити. У середу о 13.00 на центральній площі міста відбудеться віче. Про інші акції у штабі національного спротиву повідомлятимуть додатково.
Юля ТИМКІВ.

«Не треба казочки, мамо,

ліпше гімн тихенько заспівай…»

Цікаве враження від столичного євромайдану незалежного російського
журналіста Аркадія Бабченка: «Найбільше мені запам’яталася жінка років п’ятдесяти. Вона скромно стояла
збоку біля наметів зі своїм плакатом.
Та й плакат у неї був - звичайний шматок ватману. Тільки написано на ньому:
«Ми, матері, можемо не бігти від кийків. Ми можемо бігти на автомати. Хочете?»
А журналіст «Радіо Свобода» Віталій Портников зазначив: «Українці стоять на своєму Майдані за росіян, білорусів, казахів - за всіх, з ким у них практично тотожні проблеми, які кожен житель пострадянського простору перелічить, не замислюючись»…
У всьому світі, навіть у маленьких
острівних державах, збираються євромайдани на підтримку України. Відеокадри з побиттям мирних демонстрантів змусили здригнутися уряди та простих громадян на різних кінцях планети. В Україну, підтримати мітингувальників, приїжджають представники західного політичного істеблішменту - верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Європейського Союзу Кетрін Ештон, єврокомісари, заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, американський сенатор-республіканець Джон
МакКейн та сенатор-демократ Крістофер Мерфі, урядовці, дипломати, депутати… Такого «зіркового» політичного
десанту Україна ще не бачила.
Разом із паствою на Майдані стоїть
Церква.
Українські події висвітлюють світові телеканали, найпопулярніші газети і
журнали.
Лише Росія продовжує поливати
брудом євромітинги, називаючи протести, вимоги та розгул «беркутівської» орди - шоу. В унісон з північною
сусідкою «співають» і деякі вітчизняні
політики. Навіть просять Путіна захистити Україну від… українців.
Загалом, дії української влади настільки суперечливі та невмотивовані, що ні в нашій державі, ні в світі не
можуть знайти їм пояснення й ніхто не
знає, яким буде наступний крок.
Президент не чує вимоги майдану
про необхідність провести нові вибори,
про відставку уряду на чолі з Миколою

Прочитала у Фейсбук. Молода жінка повернулася увечері
зі столичного євромайдану. Шестирічний син запитав:
«Як там наші?» «Тримаються. Спи. Я тобі казочку розповім».
«Не треба казочки, мамо, ліпше гімн тихенько заспівай…»
Маленький, згорнувшись бубликом, засинав під тихий спів
національного гімну. Проймає до сліз…

Азаровим. Щоправда, з’явилася інформація: найближчим часом буде оголошено про відставки декількох високопоставлених чиновників. Зокрема, Янукович може звільнити міністра економічного розвитку й торгівлі Ігоря Прасолова, міністра закордонних справ Леоніда Кожару й міністра промислової
політики Михайла Короленка - за те,
що вони вчасно не поінформували уряд
про загрози, які несе підписання угоди
про асоціацію з ЄС для економіки України. Водночас, президент уперто не бажає усунути з посади прем’єра Азарова
та міністра МВС Віталія Захарченка.
За великим рахунком, часткова зміна складу уряду політичної кризи в країні не вирішить. Що вже казати за парламент з його специфічною більшістю.
А ось винних за розгін акції у ніч на
30 листопада уже «призначили». Генпрокуратура притягує до відповідальності за перевищення повноважень
голову Київської міськдержадміністрації Олександра Попова, заступника секретаря Ради нацбезпеки Володимира Сівковича, начальника київської
міліції Валерія Коряка та його заступника Петра Федчука. Утім, як зазначає «Українська правда», навіть якщо
провина підозрюваних буде доведена,
вони можуть уникнути покарання, бо
в Партії регіонів готують законопроект про амністію. Його автор - депутат
Вадим Колєсніченко.
Відсторонений президентом з посади голови КМДА Олександр Попов
на допиті у ГПУ заявив: розгін мітингу на Майдані у ніч на 30 листопада відбувся після того, як секретар РНБО Андрій Клюєв зажадав негайно встановити ялинку. Однак, у Генпрокуратурі не
знайшли доказів, що підтверджують
причетність Андрія Клюєва до силового розгону Майдану.
Пригадалася фраза журналіста Мустафи Наєма: «Я іншої країни не знаю,
де секретар Ради національної безпеки

і оборони особисто керує встановленням новорічної ялинки».
Щодо Азарова та Захарченка «Сім’я» «своїх» не здає. Тим паче, що деякі олігархи підтримали Майдан. У числі перших - Петро Порошенко і Віктор
Пінчук. Пізніше, після розмови із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд, свою позицію висловив
мільярдер Рінат Ахметов. Нуланд попередила бізнесмена, що у випадку силового розгону майдану санкції застосують не лише проти чиновників і лідерів Партії регіонів, а й проти її спонсорів. Незадовго до цього США неофіційно заборонили вʼїзд у країну декому з
оточення Януковича, зокрема й Ахметову. А в нього у Штатах вугільний бізнес.
Дехто з олігархів, за інформацією
видання «Політика і культура», у першу чергу, група Фірташа-Льовочкіна,
тихенько кладе яйця в опозиційні кошики.
Проте втручання олігархів не варто переоцінювати. Їм байдужі революційні пориви й мета майданівців. Пересічних українців Європа приваблює
добробутом, справедливою правовою
системою, демократичним устроєм. А
для олігархів - це місце, безпечне для
капіталів і проживання.
Не зважаючи на дику впертість
українського президента, ЄС не зачинив двері перед нашою державою.
Якщо Україна прийме рішення, угода
про асоціацію може бути підписана наприкінці цього тижня, заявив міністр
закордонних справ Швеції Карл Більдт.
«Але останнє рішення - за Януковичем», - наголосив він.
Торкнувся Карл Більдт і позиції Росії щодо євроінтеграції України: «З російського боку запустили потужну пропагандистську кампанію, яка грунтується на неправдивій інформації, а часом і просто на брехні проти угоди про
асоціацію України та ЄС. І це, звичайно,

має вплив…»
Голова Представництва ЄС в Україні
Ян Томбінський також наголосив: «У ЄС
чекають ясності від Києва, чи має він
намір підписати угоду про асоціацію».
Водночас, позафракційний народний депутат Петро Порошенко провів
у Брюсселі зустріч із президентом Європейської Ради Германом ван Ромпеєм. За підсумками розмови Порошенко заявив, що Україна і ЄС розроблять
пілотний проект щодо безвізового режиму, який реалізовуватимуть півроку. «Буде розроблено пілотний проект
безвізового режиму на півроку, включно з безкоштовними візами для громадян України. Міністри закордонних
справ ЄС, з якими я зустрічався, і президент ван Ромпей підтримують цю
ідею», - сказав нардеп. За його словами, Євромайдан може пришвидшити
розв’язання питання про безвізовий
режим між Україною та Євросоюзом.
Утім, політик не уточнив, коли саме реалізовуватимуть цей пілотний проект.
А ось Азаров безвізовий режим для
українців має намір узгоджувати з Росією. «Введення безвізового режиму з
ЄС означає відкриття безвізового режиму для громадян з країн ЄС на нашому
східному кордоні. Тому російська сторона висловила занепокоєння з цього приводу, адже буде втрачений контроль на
кордоні, і навіть лунали виступи окремих російських політиків щодо введення віз для громадян України, що для нас
є категорично неприйнятним…», - заявив прем’єр.
Якщо далі й так піде, то українці й
дихати не матимуть права без дозволу Путіна. А, загалом, складається враження, що влада не вельми хоче, аби
пересічні громадяни мали можливість
поїхати до Європи і подивитися на тамтешнє життя й порядки. А то, боронь
Боже, на Донбасі скажуть: «Батя, давай
Європу!»
…Пишеться новітня історія України.
Скроплена невинною кров’ю, брутально потоптана важкими чобітьми «Беркута», ігнорована владою, омита слізьми, благословенна Церквою, освячена
мільйонами волелюбних сердець, які
вірять у перемогу майдану, здорового
глузду, європейське майбутнє… В іншому випадку… навіть страшно подумати.
Ольга ЧОРНА.
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Омелян ГУЛЬКО:

«Ми лікуємо людей.
А держава повинна вилікувати медицину»
За час роботи у журналістиці про Лановецьку районну лікарню писала не раз. Приваблювали мене сюди позитивна енергетика, привітний персонал, тепла атмосфера стосунків між медиками і пацієнтами. Тут, у глибинці, роблять усе, аби повернути здоров’я
хворим, серед яких переважно спрацьовані сільські жителі.
Як живеться районній лікарні нині? Адже не секрет, що реформи, яких зазнає останнім часом медицина області, приносять небагато користі як самій системі охорони
здоров’я, так і нам, її пацієнтам. Якщо держава ще нашкрібає на зарплату медичним працівникам та на оплату за енергоносії, то лікування повністю переклала на людей. Не дай
Бог, захворіти, і вам одразу вручать список медикаментів, котрі необхідно самому придбати. Причім, ціни на ліки в Україні зростають в геометричній прогресії. І неважливо,
що ви працюєте, чи все життя пропрацювали, сплачуючи величезні податки у державну
казну, у тому числі й на медицину. Не оминули новації і районних лікарень. Та чи стало від
того легше і медикам, і пацієнтам?

Л

ановецька ЦРЛ
розрахована на
160 ліжок. У день
нашого приїзду тут
перебувало 156 хворих.
Звісно, головне для медиків, аби ці люди пішли додому
здоровими. Слово «кількість»
фахівців якраз не тішить, адже
це свідчить про збільшення захворюваності серед населення. Щороку у стаціонарі медики лікують 5 тисяч краян, роблять понад три тисячі різнопрофільних операцій. Нині у
районі проживає 30 тисяч людей. Виходить, кожен шостий
звертається за медичною допомогою у стаціонар. А скільки ще у поліклініку чи їдуть на
лікування в обласні заклади?
Сумно.
- У не такому вже й далекому 1977 році, коли я прийшов
працювати на Лановеччину, у
районі було 45 тисяч жителів,
- каже головний лікар Омелян
Гулько. - На жаль, люди хворіють, вимирають, виїжджають
за кордон у пошуках кращого. Нині у районі, як і в області,
прогресують серцево-судинні,
легеневі, онкологічні недуги.
Люди часто просто не мають
за що лікуватися.
До речі, у районі уже діє,
як окрема юридична одиниця, центр первинної медикосанітарної допомоги. Саме він
має акумулювати роботу амбулаторій, ФАПів, сімейних лікарів з метою наближення цієї
допомоги до населення. Але чи
від перестановки доданків зміниться щось на ліпше?
и варто було відділяти те, що напрацьоване роками, від лікарні, створюючи додаткову
штатну структуру, яка, звісно
ж, потребує і додаткових коштів? Запитую про це у головного лікаря.
- Справді, все впирається
у таке болюче питання, як фінансування охорони здоров’я,
що йде з розрахунку на одного
жителя району, - каже Омелян
Миколайович. - Нині воно - мізерне. Безумовно, створення
центру, збільшення кількості
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Акушер-гінеколог пологового відділу Гання Дмитрук і акушерка Зоряна Демчук
з молодою мамою Наталею Катеринчук та її новонародженою донечкою Настею.
адмінперсоналу, потягне переділ коштів, яких і так не густо.
Як на мене, при такій ситуації,
краще було б закупити обладнання для тих же ФАПів, амбулаторій. Адже, як не прикро,
згідно нормативів у нас укомплектовані лише дві з 11 амбулаторій і три ФАПи з 34.
Ще одна новація, яка сьогодні навряд чи працює на користь пацієнтів. Із створенням
єдиного обласного територіального закладу - центру екстреної медичної допомоги Лановецька «швидка» втратила
самостійність. Відтепер вона
- підрозділ Кременецької підстанції швидкої допомоги.
- Звісно, логіка у цьому є, ділиться міркуваннями Омелян Гулько. - Із створенням
централізованої диспетчерської служби можна справді відслідковувати, де перебуває та чи інша машина «швидкої» і направляти одразу до
найближчого виклику за потребою. Але під це треба було
підвести не лише законодавчу, а й матеріальну базу. Подбати про GPS-навігатори, щоб у
Тернополі бачити одразу всю
мережу. Хоч ця система, задіяна через супутник, теж немало коштує. Відремонтувати
трохи дороги, через які навіть
до найближчого села доїхати тяжко. Заміни потребують
і зношені автомобілі швидкої допомоги. Але в нас чомусь
робиться багато чого ніби на-

впаки. Що було поганого, коли
служба «швидкої» перебувала у структурі ЦРЛ? Одразу після чергової зміни аналізували:
що сталося, чому був виклик,
хто не допрацював і на якому
етапі?
Врешті, і законодавча база
відпрацьована не до кінця. Наприклад, новостворений підрозділ швидкої медичної допомоги не має ліцензії на використання наркотичних препаратів. При гострих серцевих станах чи дорожньо-транспортних
пригодах, коли постраждалі перебувають у шоці, потрібних
обезболюючих просто немає,
що може спричинити людські
втрати на догоспітальному етапі. Іншими словами - вартувати
комусь життя.
І ще один штрих. Центр екстреної медичної допомоги оголошував тендер на закупівлю бензину. Виграла його фірма «АВІАС», заправок якої у районі немає. Тож «швидка» з Лановець курсує тепер аж до виїзду зі Збаража, де є потрібна
заправка. Це - 40 кілометрів
лише в один бік. Підрахувати,
скільки треба стратити пального тільки на дорогу, думаю,
нескладно. Пального, яке важкохворі люди часто купляють
за власні гроші.
Взагалі, пропонована урядом концепція реформування
медицини торкається якраз,
чи не найбільше, районних лікарень. Адже з утворенням

госпітальних округів у них передбачається скорочення, точніше, закриття цілих відділень: хірургії, травматології,
пологового.
- Ми не проти оптимізації
ліжкового фонду, - каже Омелян Гулько. - Але нехай це буде
віддано на розгляд органів місцевого самоврядування, керівників медичних закладів, трудових колективів. Ми вивчаємо стан здоров’я населення
тут і знаємо, що потрібно людям насамперед. Без названих відділень лікарня, вважаю,
буде знищена. Кому це на користь? Жителям району? Ні.
При відсутності нормальних
доріг, спеціалізованого медичного транспорту, санавіації - як
довести вчасно пацієнта за тих
20 хвилин до обласного центру чи окружної лікарні при
відстані, наприклад, 60 кілометрів? Боляче вдарить це і по
медичних працівниках. Якщо
ліквідують служби - не стане і
спеціалістів.
тим часом медики Лановецької райлікарні
щодня, щогодини повертають здоров’я і життя своїм пацієнтам. Багато вдячних
щирих слів чули ми того дня
на адресу лікарів і сестричок,
молодшого персоналу.
Тепло і затишно у пологовому відділенні. Щороку тут
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народжується дві сотні немовлят. До речі, закладу недавно
присвоїли звання «Лікарні, доброзичливої до дитини».
З ініціативи медичних працівників за рахунок благодійних коштів у відділеннях зроблені поточні ремонти. Омелян
Гулько вдячний керівникам
сільськогосподарських фірм,
підприємцям, які відгукуються
на прохання підсобити.
Дбають у лікарні і про харчування пацієнтів. Страви - як
удома, - чули від хворих.
- Заготовляємо достатньо
зерна, з якого робимо крупи,
муку, печемо хліб, чим здешевлюємо бюджетні видатки, - зазначає керівник закладу. - На
підсобному господарстві тримаємо до 40 свиней, тож маємо
своє м’ясо. Від населення заготовили десь 20 тонн картоплі.
З саду маємо трохи сушини на
компоти.
Чого не вистачає - так це
новітнього обладнання. Кілька років тому німецькі благодійники подарували лікарні
два сучасних рентген-апарати.
Один - з перетворювачем рентгенівських променів, що дозволяє проектувати знімки одразу на екран та контролювати хід оперативних втручань.
Самій же районній лікарні не
під силу закупити дороговартісну, але вкрай неохідну апаратуру.
а завершення наших
відвідин ми запитали головного лікаря,
щоб він побажав медицині і її
пацієнтам?
- Медицині - стабільності.
Ми лікуємо людей, а держава
повинна вилікувати медицину.
Щоб в результаті реформування було якнайменше негативних наслідків. А людям, кожному з нас, - бути здоровими і
дбати про здоров’я. Бо кажуть,
німець іде до лікаря за рік до
розвитку якогось захворювання. Француз - теж. А українець
за п’ять хвилин до смерті. Тому
віри усім й оптимізму, вони
нині нам дуже потрібні.
Зіна КУШНІРУК.
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Фоторозповідь про колектив медиків Лановецької
райлікарні - у наступних числах «Нашого ДНЯ».
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Зацікавлена розмова про діяльність
З
спортивних організацій
Н
а початку грудня
у приміщенні
Тернопільського
міського управління
юстиції відбувся
круглий стіл на тему
«Діяльність спортивних
громадських організацій
Тернопільщини у світлі
нового закону про
громадські об’єднання».
У його роботі взяли участь:
начальник
Тернопільського
міського управління юстиції Василь Марцинкевич, провідний
спеціаліст реєстраційної служби Тернопільського міського
управління юстиції Надія Процишин, юрист, експерт з діяльності громадських організацій
Роман Руснак, Президент обласної федерації айкідо айкікай
Ігор Бойців, секретар федерації каное Тернопільщини Оксана Лемак та інші представники
громадських організацій краю.
Учасники круглого столу
обговорили позитивні сторони та деякі проблемні питання діяльності спортивних громадських організацій з урахуванням майже річної практики
з часу застосування нового Закону України «Про громадські
об’єднання».

У ході заходу обговорювались новації закону та необхідність для громадських організацій більш суворо дотримуватись процедур у своїй організаційній діяльності.
Василь Марцинкевич відзначив, що оновлення законодавства щодо громадських організацій було суспільною необхідністю, також розповів
про усі позитивні сторони нового Закону і, зокрема, зазначив: «Уже минуло одинадцять
місяців, відколи новий Закон
вступив у дію, і я можу констатувати, що стало набагато легше працювати з громадськими
об’єднаннями, тому, що у порівнянні з попереднім законодавчим актом Закон «Про громадські об’єднання» передбачає безоплатну реєстрацію
громадських об’єднань протягом 7 робочих днів (за старим
законом такий строк становив
щонайменше місяць). Він значно спростив порядок та скоротив строк реєстрації порівняно із старим законом».
Також Василь Марцинкевич ознайомив присутніх з наказом Державної служби молоді та спорту України від 14 лютого 2012 року № 690, де у до-

Не розминулися автобус і таксі

Д

нями у
Тернополі
лоб у лоб
зіткнулися
автомобіль марки
«Chevrolet Aveo»
та автобус «БАЗ».
Водія іномарки госпіталізували із численними травмами. За
попередніми даними, 46-річний водій таксі, рухаючись по проспекту С. Бандери у напрямку перехрестя Коновальця та Слівенської, раптово виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок цього іномарка зіштовхнулася з автобусом. Як стало відомо, «БАЗ»
саме віз робочих на ранкову зміну на підприємство. У момент
ДТП в автобусі було майже тридцятеро осіб. У день, коли сталася
автопригода, жоден із пасажирів автобуса за медичною допомогою не звертався. Водія ж іномарки з місця автопригоди забрала
бригада швидкої допомоги.
Подію
внесли
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху. Обставини автопригоди
з’ясовують слідчі.

датку є реєстр визнаних видів
спорту України.
Надія Процишин розповіла
про новації Закону та підкреслила, що цей законодавчий
акт значно спрощує реєстрацію неурядових організацій,
встановлює чіткішу процедуру
повернення установчих документів на доопрацювання засновникам, чим виключає багаторазові відмови в реєстрації ГО. Також закон послаблює
державний контроль над їхньою статутною діяльністю.
Роман Руснак розповів про
новації нового закону і підкреслив що, діяльність громадських організацій не обмежуватиметься територіально і може здійснюватись по
всій країні незалежно від міс-
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П’яному
за кермо – зась

ця реєстрації. Ще однією з новацій є те що, реєстрація відокремлених підрозділів ГО здійснюється за місцем реєстрації
громадської організації.
Керівники громадських організацій цікавилися деякими
процедурними питаннями діяльності осередків всеукраїнських громадських об’єднань,
запитували, чи буде різниця у
правах громадських організацій зі статусом юридичної особи та організацій заснованих
шляхом повідомлень та ін.
На завершення круглого
столу Василь Марцинкевич пообіцяв учасникам подальшу
співпрацю у громадському супроводі виконання політики
сприяння розвитку громадянського суспільства.

Крига не витримала

понеділок з тернопільського ставу витягнули
тіло чоловіка, який втопився напередодні
вночі.
Трагічний випадок трапився поблизу ресторану «Максим». Один із працівників закладу повідомив на пункт зв`язку
оперативно-диспетчерської служби управління ДСНС, що на
Тернопільському ставі, близько 50 м від берега, провалився під
кригу чоловік. За 6 хвилин до місця поді прибули рятувальники. За допомогою човна вони добралися до місця, де провалився
чоловік, однак потерпілого на поверхні вже не було. Вранці до
пошуку залучили працівників обласної рятувально-водолазної
служби. Близько 14-ї години тіло чоловіка знайшли та підняли
на поверхню. Особу загиблого встановлюють.
До слова, незважаючи на тонкий лід та відсутність морозу,
багато любителів зимової рибалки вже розпочали сезон. У державній службі України з надзвичайних ситуацій закликають
тернополян бути обачними та не виходити на тонку кригу водойм. Це надзвичайно небезпечно! Необдумана та необережна
поведінка загрожує життю і здоров’ю.

Матір вбила новонароджене дитя
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ернопільські правоохоронці з’ясовують
обставини смерті новонародженої
дівчинки.
Напередодні до обласного перинатального центру матері та дитини з сильною кровотечею доставили
17-річну жительку одного із сіл Тернопільського району.
Медики, які оглянули дівчину, з’ясували, що кровотеча
спровокована пологами. Де дитина, породілля не зізнавалася.
Аби з’ясувати усі обставини інциденту, до медичного закладу прибула слідчо-оперативна група Тернопільського райвідділу міліції. Правоохоронці опитали родичів дівчини, медиків. Незабаром було знайдено тіло немовляти.
Наразі призначено проведення низки судовомедичних експертиз. Подію внесли до Єдиного реєстру
досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією
«умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини» (стаття 117 ККУ України). Триває досудове розслідування.

14 грудня посилено
відповідальність
громадян
за керування
транспортним засобом
у стані алкогольного
сп’яніння.
Зокрема для нетверезих
водіїв передбачений штраф
від 3400 до 5950 гривень або
позбавлення права керування авто на строк від 1 до 2
років, або адміністративний
арешт на строк від 7 до 10
діб, для інших осіб – штраф
від 3400 до 5950 гривень або
адміністративний арешт на
строк від 7 до 10 діб.
Повторне протягом року
вчинення такого порушення
тягне за собою: для водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 2 до 3 років з
оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого, або адміністративний
арешт на строк від 10 до 15
діб з оплатним вилученням
транспортного засобу чи без
такого.
Для інших осіб таке порушення тягне за собою арешт
на строк від 10 до 15 діб з
оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.
Вчинення
зазначеного правопорушення особою,
яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування
транспортними засобами у
стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння
тягне за собою: для водіїв позбавлення права керування транспортними засобами
на строк до 10 років з оплатним вилученням транспортного засобу, для інших осіб
– адміністративний арешт
на строк від 10 до 15 діб з
оплатним вилученням транспортного засобу.

Прикраси поцупив...
залицяльник

С

ім найменувань золотих
виробів виніс із помешкання
знайомої 28-річний житель
Чорткова.
Частину викраденого молодик встиг
здати у ломбард, решту в нього вилучили міліціонери. Про крадіжку в міліцію заявила 21-річна потерпіла. Вона розповіла,
що з її квартири зникли прикраси вартістю близько 8 тисяч гривень. Яким же було
її здивування, коли виявилося, що ювелірні
вироби поцупив залицяльник.
Чоловік часто навідувався в гості до дівчини, інколи залишався ночувати. Напередодні крадіжки він також побував у її помешканні. Саме тоді чоловік й поцупив із
шафи золото подруги: сережки, ланцюжки,
підвіски. Стосовно крадія правоохоронці
відкрили кримінальне провадження.

Україна і світ
Україна
Без України ЄС не зможе
себе захистити від Росії

Підписання угоди про асоціацію
України з Євросоюзом і її успіх у довгостроковій перспективі гарантує Брюсселю військову безпеку та зміни на усьому пострадянському просторі, пише Ед
Лукас на сторінках американського видання «Wall Street Journal». Він зазначає,
що ЄС продемонстрував свою неспроможність вести переговори з Україною і назвав
це «ганьбою». Автор підкреслює: успіх
України після зближення з ЄС вдарить по
«режиму» президента Путіна і змусить росіян замислитися, «чи справді їх країна визначна». «Політичний, економічний і культурний успіх великої, православної, індустріальної пострадянської країни стане
для росіян сигналом про те, що їх жорстокі,
брехливі та злодійкуваті керівники не роблять Росію визначною, а лише послаблюють її», - пише Лукас. Оглядач також зазначає, що без України Євросоюзу стане важче забезпечити собі воєнний захист. «НАТО
вже зараз ледве захищає країни Прибалтики і Польщу від збройних сил Росії та Білорусі, які продовжують посилюватися. Додайте до цього альянсу Україну, і головний
біль перетвориться у кошмар», - зазначає
автор.

Вартість ікри для санаторію
Ради - державна тємниця?

Санаторний комплекс «Дюльбер»
управління справами апарату ВР за результатами тендерів уклав угоди на постачання продуктів харчування на 742
тисячі гривень, пишуть «Наші гроші» з
посиланням на «Вісник державних закупівель». Більшу частину коштів витратили на постачання 6,4 тонни м’яса птиці
(144 тис. грн.) та 6,3 тонни свинини і яловичини (290 тис. грн). Ще 100 тисяч виділено на придбання рибної продукції, у
тому числі - тисячі 130-грамових банок лососевої червоної ікри. «Дюльбер» не опублікував дані про вартість окремих найменувань продуктів харчування, що суперечить вимогам Мінекономрозвитку. Загалом цього року парламентський санаторій
провів тендери на 10,50 мільйона гривень,
із яких 3,94 мільйона витратили на харчі.

Силовикам і суддям
«під шумок» майдану
ВР докидає мільйони

Бюджетний комітет Верховної Ради
збільшив фінансування судів і «силового» блоку: їм докинули понад 240 мільйонів гривень. Про прийняття відповідних рішень на останньому засіданні комітету повідомив у блозі на «Українській
правді» журналіст Сергій Андрушко. Він
пише: «Засідання, на якому розглянули 12
питань «пакетом», без обговорення, тривали близько 15 хвилин. Під час євромайдану фінансування силовиків збільшили на два десятки мільйонів, зокрема два
мільйони - на охорону громадського порядку. 219 мільйонів - на суддівську винагороду й зарплату. Ці гроші пропонують
забрати, зокрема, й від заходів щодо компенсації громадянам втрат від знецінення
грошових заощаджень». Ще два рішення
бюджетного комітету стосуються фінансування силових відомств. «Це - збільшення фінансування на 24 мільйони 410 тисяч
на лікування, реабілітацію й санаторне забезпечення особового складу ЗСУ, ветеранів військової служби та членів їх сімей»,
- пише журналіст.

Уряд продовжує витрачати
гроші на власний комфорт

Управління адміністративними будинками Державного управління справами модернізує їдальні Кабміну майже
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на мільйон гривень. Про відповідні тендери повідомляє «Вісник державних закупівель». Так, для закладів громадського харчування, призначених для вищих
посадових осіб держави, закуплять холодильне обладнання на 253 тисячі гривень,
а також кухонне - на 723 тисячі. Загальна
сума тендерів склала 977 тисяч. Зокрема,
їдальні поповняться дев’ятьма холодильниками, кількома одиницями морозильного обладнання, трьома кондиціонерами,
блендером, фритюрницею, двома кухонними машинами, картоплечисткою, тісторізкою, куттером ( подрібнювач для м’яса),
слайсером , соковитискачем, кавоваркою,
двома м’ясорубками, овочерізками, електричними сковорідками, сімома електроплитами.

Влада знову пропонує
закривати сайти
без рішення суду

Державна служба інтелектуальної
власності України оприлюднила проект закону, який дозволятиме закривати сайти без рішення суду. Для цього
достатньо буде звернення до провайдера
про порушення авторських прав. Публічне обговорення проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі інтернет» триватиме до
12 січня 2014 року. Але вже зараз стає зрозумілим, наголошують експерти, що влада
знову намагається протиснути рішення,
яке може суттєво обмежити свободу слова
в українському інтернеті.

«Укрпошта» накупила
комп’ютерів у донецької
фірми на 46 мільйонів

ДП «Укрпошта» за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ
«Донбасінформзв’язоксервіс» на закупівлю серверного, комп’ютерного, комутаційного обладнання та систем безперебійного живлення, пишуть «Наші
гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель». Вартість угоди 45,92 мільйона гривень. Поставити товар мають протягом 2013 року. Власником
фірми є Геннадій Рибенков. У липні минулого року Віктор Янукович нагородив Рибенкова орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
«за значний особистий внесок у підготовку і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, успішну реалізацію інфраструктурних
проектів». Ця донецька фірма почала отримувати державні підряди наприкінці 2010
року, після призначення Бориса Колеснікова віце-прем’єром з питань Євро-2012. З
того часу компанія отримала низку підрядів від київського НСК «Олімпійський» на
631,44 мільйона. Всі підряди фірма отримала без відкритих торгів.

Більшість людей не мають
доступу до інтернету

65 відсотків населення - більша частина мешканців України - не має регулярного доступу до інформації в інтернеті, повідомляє УНН. Переважно - це
мешканці невеликих населених пунктів,
які не мають не лише необхідної техніки,
але й базових навичок комп’ютерної грамотності. Особливо гостро питання стоїть для мешканців сільських та віддалених
місцевостей. Наразі за посередництва публічних бібліотек понад 16 відсотків українців отримали доступ до інтернету.
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Папа Франциск людина року
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спостерігалося останні 122 роки, повідомляє ІТАР-ТАРС. Подібні холоди - стихійне лихо для місцевих мешканців, які звикли до спеки. Похолодання навіть до +17
градусів відчувається там дуже гостро. А
температура нижче +10 градусів у Єгипті
дорівнює нулю. Головне управління з метеорології закликало єгиптян не залишати свої будинки без крайньої необхідності. А Ізраїль засипало снігом. Тамтешні ЗМІ
охрестили цьогорічну завірюху найсильнішою за останні 134 років.

Норвезький мільярдер
віддасть всі гроші
на доброчинність

Папу Римського Франциска визнали людиною року за версією журналу «Time». Понтифік очолив рейтинг
завдяки своїм активним діям із реформування католицької церкви й відродження її авторитету. Крім того, пише
видання, папа вміє дивувати світ своїми вчинками - він омивав ноги мусульманам, відвідував важкохворих у лікарнях, постійно при цьому демонструючи головні християнські чесноти. Друге місце укладачі рейтингу віддали
екс-співробітникові ЦРУ Едварду Сноудену. Третій - президент США Барак Обама. До ТОП-п’ятірки увійшли також співачка Майлі Сайрус і засновник сайту
«Амазон» Джеффрі Безос.

МЗС Австрії очолив студент

Себастіан Курц очолив міністерство закордонних справ Австрії. Як пишуть місцеві ЗМІ, він - наймолодший міністр в історії країни. Йому 27 років і він
досі навчається на юридичному факультеті. Курц - лідер молодіжної секції правоцентристської Австрійської народної
партії, який служив у минулому кабінеті держсекретарем з інтеграції. Він народився у Відні, і родині шкільної вчительки та інженера. У свою чергу, високопоставлений австрійський дипломат у відставці повідомив, що призначення Курца може бути гарним кроком. Однак недолік знань і досвіду залишають багато питань. «Проблема не в його здатності керувати МЗС - це він зможе. А ось як
він буде розмовляти з главою МЗС РФ
Сергієм Лавровим, новим главою МЗС
ФРН Франк-Вальтером Штайнмайєром
або главою МЗС Польщі Радославом Сікорським: це важко собі уявити, навіть
якщо він одягне краватку», - сказав дипломат.

Лукашенко «готовий на все»
для нормалізації
відносин з Європою

Олександр Лукашенко заявив, що
Білорусь щиро зацікавлена у розвитку добросусідських відносин з Євросоюзом і заради цього країна готова
на будь-які кроки. Про це президент Білорусі сказав, приймаючи вірчі грамоти
у послів іноземних держав, передає УНІАН. «Нам один від одного нікуди не дітися. Необхідно жити разом, по-сусідськи.
Ми готові на будь-які кроки щодо нормалізації наших відносин. Ми щиро зацікавлені в розвитку добросусідських відносин
з Європейським Союзом. Це зумовлено не
тільки географічною, історичною, культурною близькістю, а й необхідністю вживання спільних заходів реагування на регіональні виклики і загрози», - заявив він.
У свою чергу, представники ЄС неодноразово заявляли, що діалог з Мінськом можливий лише після звільнення та реабілітації політв’язнів.

У Єгипті та Їзраїлі
рекордні холоди

У Єгипті - справжня зима за африканськими мірками - похолодало до
семи градусів тепла. Такої погоди тут не

90-річний Улав Тун, норвезький будівельний і готельний магнат, який володіє, зокрема, мережею готелів «Thon»
і 40 відсотків акцій аеропорту «Рігге»
неподалік від Осло, пожертвує всі свої
статки на доброчинність. Про це він сказав в інтерв’ю газеті «Dagblaget». «Маю велосипед і лижі, а їм я небагато. Так що, думаю, все буде добре», - каже він. Тун заснував благодійний фонд, загальний капітал
якого складе 25,4 млрд. крон. «Ми сподіваємося, що зможемо віддавати на доброчинність як мінімум 50 млн. крон на рік»,
- заявив бізнесмен. Улав Тун посідає перше
місце у списку найбагатших людей Норвегії. Його маєток оцінюють у 9,9 млрд. крон.
В інтерв’ю мільярдер сказав, що зрозумів:
на тому світі його гроші не стануть у пригоді. Дітей чи інших прямих спадкоємців
у нього немає. У 2005 році Тун пожертвував 15 млн. норвезькому туристичному
об’єднанню, а у 2006-у розділив 26 млн.
крон між 26 своїми далекими родичами.
Тун має намір зберегти невеличку частину своїх грошей, щоб вистачило безбідно
дожити до смерті.

Єврокомісія роздасть
Молдові, Грузії і Вірменії
87 млн. євро

Єврокомісія вирішила виділити 87
мільйонів євро трьом країнам Східного партнерства, повідомляє пресслужба представництва ЄС в Україні.
Кошти розподілені між Молдовою - 35
мільйонів євро, Грузією - 27 мільйонів,
Вірменією - 25 мільйонів. «У цьому році
три країни-учасниці Східного партнерства були винагороджені за свої зусилля
щодо демократичних перетворень та відданість основоположним цінностям. Ми
сподіваємося, що у майбутньому ця група
країн стане більшою. Додаткове фінансування означає більшу підтримку національних реформ та спільних проектів,
які приносять конкретну користь у життя громадян», - сказав комісар з питань
розширення і політики сусідства Штефан
Фюле. Програма «EaPIC» надає додаткове фінансування країнам Східного партнерства, які досягли успіху в проведенні
реформ щодо поглиблення демократії та
прав людини.

Викуп за наречену - мільйон
«лайків» у Facebook

Житель Ємену зажадав від претендента на руку його доньки викуп
у вигляді одного мільйона «лайків»
у соцмережі Facebook, пише газета
«Emirates 24/7». «Єменський юнак Осама, який вирішив одружитися зі своєю
коханою, був шокований, коли її батько зажадав від нього викуп у вигляді мільйона «лайків» у Facebook. Батько Салім Айяш звелів майбутньому чоловіку написати слово like («подобається») мільйон разів упродовж місяця в усіх
своїх повідомленнях і контактах з друзями у соцмережі», - йдеться у повідомленні. Майбутній тесть заявив, що особисто
спостерігатиме за успіхами хлопця щодо
виконання завдання, і якщо буде задоволений його старанністю, то може зменшити кількість необхідних «лайків».
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Духовність

Урок добра
Хтось просив
вибачення
за невивчені
уроки, хтось –
за випадкові
образи,
непослух...

для школярів Н

езвичайний урок
з української
літератури
«Добро – живе
у кожнім серці»
відбувся у
Тернопільській
загальноосвітній школі
№4. Важливу
тему добра, яке є
в кожному з нас,
Викладач-методист Любов Методіївна Ковальчук обговорили учні
зі своїми вихованцями. 5-Б класу.

Провела відкритий урок Любов Методіївна Ковальчук – методист Тернопільського методичного центру освітніх інновацій та моніторингу. На імпрові-

зованому занятті-виставі діти
власними поетичними рядками попросили вибачення у першої вчительки Наталі Анатоліївни Счасної за невивчені уроки, у

Щастя

Даринка Марцинюк і Анна Діденко.

тата і мами – за випадкові образи
і непослух, і навіть у попугайчика за те, що якось забули його погодувати. Батьків, яких запросили на урок, це розчулило до сліз.

Та скільки б не говорили
про добро, а слів завжди замало.
Тому разом із Любов’ю Методіївною школярі підготували сюрприз для учнів першого класу. З

Зло і добро очима
Карини Матиящук.
нагоди свята Миколая вони показали їм виставу «Ріпка». А на
уроці інсценізували моменти з
українських народних казок, зокрема «Про правду і кривду». Завітають з цією святковою програмою вони і до Тернопільського садочка №8, де виховуються
малята з обмеженими можливостями.
Як зауважила Любов Ковальчук, такі уроки на прикладах народної мудрості допомагають
дітям краще зрозуміти, якими
важливими є вчинки кожного з
нас, усвідомити, що таке добро
і як просто та легко його можна
творити. А від цього світ стає теплішим.
Інна ДАНИЛКІВ.

неможливо купити

Народний театр пісні “Співаночка”
Центру творчості дітей та юнацтва.

Десяту річницю
діяльності
«Школи
щасливого
материнства
святої Анни»
відзначили у
Тернополі в
Українському
домі «Перемога».

Свято було теплим і сімейним, а головними гостями стали маленькі жителі «файного міста».
За словами керівників школи, її
основна мета – підготувати майбутніх
матерів до народження та виховання
дітей.
– Ми працюємо заради того, аби
кожна жінка зрозуміла: народження дитини – це дар, – каже координатор проекту Марія Хомів. – А ще пояснюємо, що
це відповідальний крок і до нього потрібно готуватися.
Свято розпочалося з відкриття зворушливої фотовиставки Олександра
Дзюня «Щастя неможливо купити. Його

можна тільки народити». Світлини розкривають усю красу жінки під час вагітності. А ще об’єктив зафіксував щасливі миті матерів з дітками, які фотограф
збирав упродовж року.
Гарний настрій усім створював музичний колектив «Ларінель» – дует
скрипки та гітари. Організатори пригощали гостей солодощами, які готували мамусі-волонтерки. І дорослі, і дітки
могли зробити подарунок своїми руками – просто в холі цьому навчали чотири тернопільські майстрині. А для найменших запросили Миколая, з яким малеча ділилася своїми побажаннями.
Інна ДАНИЛКІВ.

Мар’яна Форостина
із донечкою Марічкою.
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домашній
женьшень

се частіше в домівках тернополян можна
побачити «волосся Венери», більш відоме як
золотий вус. Ще цю кімнатну рослину називають
домашнім женьшенем за цілющі властивості. Люди
розповідають неймовірні історії про те, як вилікували
з її допомогою різні болячки, передають один одному
паростки, шукають у квіткових магазинах.

спирту і настояти 2 тижні в темному місці. Під час приготування ліків їх потрібно щодня збовтувати, потім проціджувати. Вживають настоянку тричі на день за
20 хв. до їди по 15 крапель, розбавлених
у 100 мл води.
Курс лікування – 10 днів. Його можна
повторювати з інтервалом у 5 днів.
Від опіків, обморожень,
фурункулів
Для лікування використовують свіжу
кашку з листя золотого вуса, розтертого у порцеляновій ступці. Отриману масу
накладають на бинт, складений удвоє, і
прикладають до рани (бинтом до ушкодженої поверхні). Пов’язку слід міняти
двічі на добу.
Для лікування фурункулів, ран, укусів тварин можна використовувати цілі,
добре промиті листки (або частину листка), розміром не менше 20 см. Така процедура сприяє швидкому загоєнню ран.
Гайморит і бронхіт
Тридцять «колінець» рослини залити 0,5 л горілки, настояти сім днів. При
цьому настоянка повинна набути світлобузкового кольору. Закапувати в разі виникнення гаймориту по 2 краплі в кожну
ніздрю з різницею у 15 хв. (одна крапля,
а через 15 хв. – друга). Робити цю процедуру тричі на день.
Хвороби нирок і сечового міхура
Подрібнити 1 лист золотого вуса довжиною не менше 20 см, залити 1 л окропу, закутати посудину і настоювати протягом доби. Вживати за 40 хв. до їди по
1/4 склянки 3 рази на день, попередньо
підігрівши на водяній бані. Курс лікування – 14 днів. Після перерви (не менше 5
днів) курс можна повторити.
Хвороби суглобів
Стебло довжиною 10 см і 2-3 листки
золотого вуса подрібнити й вичавити сік.
Вичавки підсушити і залити 1,5 склянки
оливкової олії. Настояти 2-3 тижні, процідити і додати половину вичавленого раніше соку золотого вуса. Зберігати
олію у темному місці в закритому посу-

Журавлина захистить від грипу
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ЗОЛОТИЙ ВУС –

Цілющі краплини

Золотий вус швидко розмножується,
росте і добре приживається. Тому кожен
має змогу завести «цілителя» на своєму
підвіконні.
Завдяки активним біологічним речовинам золотий вус здатний боротися з
різними інфекціями, стимулювати процеси обміну речовин, зміцнювати кровоносну систему й імунітет, сприяти виведенню шлаків з організму. Окрім того, ця
рослина багата на вітаміни та мінерали.
У народній медицині золотий вус використовують для лікування багатьох
захворювань. Найбільш ефективні рецепти пропонуємо читачам «Нашого
ДНЯ». Однак зауважте: придатною для
лікування рослина стає тоді, як її відростки – «вуса» – набувають не менш як 9
суглобчиків-члеників. Цілющі властивості мають листя, стовбур і пагони. Використовують і колінця, тобто міжвузля,
коли вони вже дозріли. Про це свідчить
їхній темно-фіолетовий колір. Якщо колінця тривалий час залишаються зеленими і не змінюють колір, це означає, що
рослині бракує світла.
Хвороби
шлунково-кишкового тракту
У випадку різних розладів процесів травлення можна порекомендувати
відвар з листя золотого вуса. Один листок довжиною 20-25 см (чи два листки
по 10-15 см) подрібнити і залити 700 мл
окропу. Поставити суміш на 10-15 хв. на
слабкий вогонь. Потім зняти посуд з вогню, закутати й настояти 10-12 год. Вживають відвар, підігрівши на водяній бані,
тричі на день за півгодини до їди по 5070 мл (залежно від маси тіла).
У холодильник відвар можна не ставити. Завдяки антисептичним властивостям цієї рослини він може досить довго
зберігатися при кімнатній температурі.
Панкреатит і порушення
обміну речовин
Для приготування ліків треба подрібнити 3-4 горизонтальних відростки, які
доросли до 12 міжвузлів. Залити їх 600
мл медичного спирту, настояти добу в
темному місці. Долити 900 мл очищеної
води й поставити у темне місце ще на
тиждень. Вживати по 1 десертній ложці 1
раз на два дні. Курс лікування — 30 днів.
Серцево-судинні захворювання
Подрібнити до 20 міжвузлів золотого вуса, залити 500 мл 70-відсоткового
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уравлина (російською «клюква»)
– унікальна ягода. Вона містить
дуже корисні речовини. У ній
багато калію, кальцію, фосфору, заліза,
марганцю і йоду. У великій кількості
містяться вітаміни С і Р, а також В1 і В2.
Тому сік з журавлини – прекрасний засіб для лікування багатьох хвороб, у тому числі простуди та грипу. Він знижує високу
температуру, виводить шлаки і, що найголовніше, посилює дію ліків (антибіотиків і сульфаніламідів) у кілька разів. А ще ця ягода
– чемпіон із вмісту таніну, який має особливу здатність збирати в
організмі різні хвороботворні бактерії і виводити їх.
Корисно пити морс із журавлини, особливо – взимку. Для
того, щоб правильно приготувати напій, потрібно 2 склянки
ягід розім’яти у ступці або блендері, відтиснути сік і перелити
у посуд, що не окислюється. Шкірки покласти в каструлю, залити двома літрами води, довести до кипіння і кип’ятити 4-5
хв. Відвар злити, процідити, розвести у ньому півсклянки меду
й одну столову ложку цукру, додати сік. Перемішати та охолодити.

П

ді. Цю олію з успіхом використовують для розтирань. Їх зазвичай проводять перед сном по
10 хв. Можна робити
й аплікації: шматочок
марлі, складеної у кілька шарів, змочити олією
і накласти на хворе місце на 10-15 хв. Цю процедуру проводять
перед сном через день.
Артрити, артрози
та шкірні хвороби
Для лікування використовують олію.
Її виготовляють із висушених вичавок
після відділення соку з листя та стебел
або з кашки з подрібнених свіжих вусів.
Отриману масу залити оливковою олією (рослина має бути покрита олією на
1-2 см). Настоювати 2-3 тижні, потім відтиснути. Олійний екстракт зберігають у
темному скляному посуді в темному місці. Використовуюь для розтирань і аплікацій.
Остеохондроз і радикуліт
Сорок міжвузлів бокових паростківвусів залити 0,5 л горілки, настоювати
20 днів у темному місці. Для лікування
застосовують у вигляді компресів.
Для розтирань при застуді
За основу беруть внутрішній свинячий або борсучий жир. Сік змішати з
основою у співвідношенні 1:3, кашку — у
співвідношенні 2:3.
Запалення ясен, пародонтоз
Можна прикладати пожмакане листя
(2-3 см) на 20-30 хв. до ясен кілька разів
на день. Жмих випльовувати.
Шкірні хвороби, рани
Використовують кашку або сік з листя та стебел рослини. За основу мож-

на брати дитячий крем або вазелін. Сік
змішати з основою у співвідношенні 1:3,
кашку – у співвідношенні 2:3. Мазь накладати на хворе місце.
Фарингіт, ангіна, загострення
хронічного тонзиліту
Полоскати горло водним настоєм золотого вуса (1 лист на літр теплої перевареної води, настоювати ніч) кілька разів на день.
Гіпертонія
Знизити артеріальний тиск допомагає суміш відварів глоду і золотого вуса.
Для приготування відвару із золотого
вуса можна використовувати листя, стебло та «колінця» пагонів. Їх подрібнюють, заливають холодною водою, доводять до кипіння, але не кип’ятять, а залишають на 6-7 год. Потім проціджують
і зберігають відвар у темному місці. Вживати по десертній ложці два рази на день
за 30 хв. до їжі. Курс лікування – 5 днів
Для виведення холестерину
Беруть 35 колінець золотого вуса,
складають у темну банку, заливають 1,5
л 70% спирту. Настоюють 2 тижні в темному прохолодному місці. Перед вживанням десертну ложку настоянки добре
зміш��������������������������������
ати зі
����������������������������
столовою ложкою нерафінованої соняшникової олії. П’ють 3 рази
на день за 20 хв. до їди. Перед прийомом
ліків���������������������������������������
–�������������������������������������
2 год�������������������������������
.������������������������������
нічого не їсти. Курс лікування – 20 днів.

Неприпустиме в разі прийому всередину передозування. Максимальна добова доза спиртової настоянки – 3 десертні ложки. Також не можна тримати компреси надто довго, щоб не було подразнення.
В окремих людей, особливо зі схильністю до алергій, препарати золотого вуса можуть викликати висипання на шкірі. Тому потрібна обережність,
бажано проконсультуватися з лікарем.

ропонуємо
добірку
народних
рецептів для
лікування дихальних
шляхів і простудних
захворювань

Коли хвороба бере за горло

Змішати свіжий сік
моркви з молоком у рівних пропорціях. Приймати при кашлі 5-6 разів на день.
Натерти
чорної
редьки й відтиснути сік крізь марлю. 1 л цього соку
змішати з 400 г рідкого меду. Пити по 2 ст. л. перед
їдою і на ніч. Можна нарізати чорну редьку шматочками і посипати цукром. Пити одержаний сік по 1 ст. л.
щогодини. Швидко припиняється найсильніший кашель.
Ще один засіб від кашлю. Порізати на дрібні шматочки і кип’ятити 10 цибулин і головку часнику в непастеризованому молоці доти, поки цибуля і часник
не пом’якшаться, потім додати меду. Доза: по столовій ложці щогодини протягом дня.
Добрий відхаркувальний засіб при кашлі – відвар
з чебрецю, мати-й-мачухи і медунки. 1 ст. л. суміші заварити 0,5 л води, довести до кипіння, настоювати 15

хв. У відвар покласти 2 ст. л. меду. Приймати 3 рази на
день по столовій ложці.
При бронхіті й коклюші приготувати суміш: 500 г
очищеної та подрібненої цибулі, 50 г меду, 400 г цукру.
Варити в одному літрі води на слабкому вогні протягом 3 год., потім рідину остудити і налити в пляшку,
яка закривається. Приймати по 4-6 ст. л. на день.
Якщо хворе горло, приймати всередину кашку з
тертої цибулі з тертими яблуками і медом 2-3 рази на
день по 2-3 ч. л.
При захворюванні верхніх дихальних шляхів очистити 5-6 зубців часнику, дрібно потовкти і розвести
у склянці молока. Закип’ятити і дати охолонути. Приймати по 1 ч. л. кілька разів на день.
При хронічному тонзиліті змазувати піднебіння
і мигдалини соком алое, змішаним з натуральним
медом у співвідношенні 1:3, щодня протягом двох
тижнів, а наступні два тижні змащувати через день.
Цю процедуру рекомендують проводити натщесерце.
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Невигадана історія

Етюд про кохання
Не телефонуєш, не
приходиш... Не запрошуєш мене до себе у гості.
Мовчання холодом пролягло між нами. І хто у цьому винен? Моя гордість чи
твоя впертість? А, може,
зима, що засипає стежки
кохання, хоч познайомила
нас весна...
Твої теплі руки, гарячі поцілунки залишилися
лише у моїх солодких тривожних снах. А наяву, як
сказали мені, ти зустрічаєшся уже з іншою. Невже так легко можна викреслити із серця три
роки нашої любові? Друзі запитують: що ж сталося між нами? Адже ми
планували весілля...
Що я можу відповісти?
Що насправді - не знаю. В
останню нашу зустріч ти
просив піти з тобою на
день народження до свого товариша. Я відмовилася, тому що хотіла побути
з тобою наодинці, а люди
ці були мені зовсім незнайомі. Хіба це така велика провина, аби руйнувати
почуття?
Повернись, коханий, і
тоді зима розквітне весною...
Інна К.

Просто життя

nday.te.ua

Для всієї родини

Сімейне

гніздечко

Ніжно-ніжно хай голубить,
Палко обнімає,
Юне серденько розбудить…
А де він? – Не знаєм …
Фотоетюд Івана Пшоняна
(Бережанський район)

що це - востаннє

Притча
Група випускників, успішних,
таких, що зробили чудову кар’єру,
прийшли в гості до свого старого професора. Звичайно ж, незабаром розмова зайшла про роботу - випускники скаржилися на
численні труднощі і життєві проблеми... Професор пішов на кухню
і повернувся з кавою та підносом,
на якому стояли різноманітні чашки, - фарфорові, скляні, пластикові, кришталеві і прості, дорогі і вишукані.
Коли випускники розібрали
чашки, професор сказав:
- Якщо ви зауважили, всі дорогі
чашки розібрані. Ніхто не вибрав
чашки простої і дешевої. Бажання мати для себе тільки краще і є
джерело ваших проблем.
Зрозумійте, що чашка сама по
собі не зробить каву кращою. Інко-

На дозвіллі

З

своєю кавою

ли вона просто дорожча, а інколи
навіть приховує те, що ми п’ємо. Те,
що ви дійсно хотіли, було кава, а не
посуд. Але ви свідомо вибрали кращі чашки. А тепер подумайте: життя - це кава, а робота, гроші, становище, суспільство - це чашки. Це
всього лише інструменти для “зберігання” життя.
Тож, яку чашку ми маємо, не
визначає і не міняє якості нашого життя. Інколи, концентруючись
тільки на чашці, ми забуваємо насолодитися смаком самої кави.
Насолоджуйтеся своєю кавою!
Вона набагато важливіша і приємніша за чашку.
Бруно Ферреро.

День з усмiшки

Кожного ранку пообіцяйте собі:
сьогодні я зумію виправити щось у
собі на краще. Я не вважаю, що заслуговую щастя уже самим своїм існуванням.
І слід щодня щось добре творити
й створювати. Нехай це буде лише затишок у кімнаті чи смачний пиріг вихідного дня для всієї родини.
У кожного різні можливості, звісна річ. Але, коли ви вирішили зробити щось гарне й корисне та поставили перед собою конкретну мету, ваше
життя стане зовсім іншим. Мрії збуваються! Усміхайтеся! А взагалі, пропонуємо до уваги ось такий тест.

Варіанти відповідей: «так», «ні»,
«важко сказати».
1. Усміхаюся, коли мені радісно.
2. Сміюся, слухаючи анекдоти.
3. Сміх душить, коли дивлюся кінокомедії.
4. Усміхаюся, бачачи клоунів.
5. Не можу стримати сміху, коли бачу, як
сусід падає в калюжу.
6. Усміх не сходить з мого обличчя на вечорі гумору.
7. Коли мені сумно, все одно всміхаюся.
8. Навіть будучи злим, можу всміхнутися.
9. Можу посміятися, якщо мені раптом
щось звалиться на голову.

10. Можу усміхнутися без очевидних на
те причин.
Кожна відповідь «так» - 2 бали, «ні» 0 балів, важко сказати - 1 бал.
Понад 15 балів. Ви достатньо усміхаєтеся, щоб підтримувати оптимістичний
стан і гарний настрій.
10-15 балів. Не дуже веселі за вдачею,
ви тільки виграєте, якщо будете усміхатися частіше.
Менше 10 балів. Рідко всміхаєтеся, часто вигляд ваш - похмурий і нудний. Чи не набридло
це вам?
Якщо ж ви взагалі не
відповідали на запитання, то
ще раз уважно їх перечитайте - й
неодмінно всміхніться!

Народ помітив

Весільний коровай - символ достатку та фортуни. Тож
обов’язково подбайте, щоб він,
спечений хресними батьками чи добрими друзями,
був на вашому святі.
Вважається,
що поцілунок
наречених
о б ’є д н у є
їхні душі в
одне ціле.
Діти
обсипа-

е

чого, як правило, ми
починаємо робочий
день? Прокидаємося,
вмиваємося, причісуємося.
Дивимося у дзеркало.
Лише не кажіть: Боже,
як страшно я виглядаю!
Ліпше усміхніться самі собі,
побажайте доброго ранку,
гарного дня. Навіть, якщо
на вас чекає безліч клопотів
і проблем. Зустрічаючись
з друзями, колегами,
знайомими, усміхайтеся.
Йдучи у гості, принесіть з
собою ту частинку радості,
яку можете подарувати.

Насолоджуйтеся

на квітучому горбику, було викарбуване їхнє
прізвище. Наталі забракло повітря: чия це
могила? Хто її доглядає? Глянула на дату: той
чоловік помер молодим. По літах міг би бути
батьком її дитини.
Відтепер щороку, напередодні Юркових
іменин, Наталка їздила із сином на Хмельниччину. Якось на дорозі зустрівся їм Дмитро. «Ви куди зібралися?» - кивнув на заквітчану корзину. «До тата на могилу», - випередив Наталю з відповіддю Юрко. Запитливий
погляд Дмитра прострілив Наталку. Благально попросила очима: мовчи... «Так треба, і ти
не воруши моєї таємниці», - молила Дмитра,
коли той згодом вимагав пояснення.
«Це ж мій син, Наталю. І ти це чудово знаєш!» - не вгамовувався Дмитро. «Знаю. Тільки, коли дізнаються інші, буде усім гірше»,
- переконувала вона. А сама відчувала, що не
ті слова хотіла б насправді сказати Дмитрові.
З народженням сина щось тепле і ніжне пробудилося в ній до цього чоловіка. Боялася
признатися сама собі, що кохає. Не могла загасити почуття. Дмитро просив її зустрічатися: хіба ж не добре їм удвох? Та Наталка не хотіла бути коханкою батька свого сина. Видно,
доля - бути їй без пари. Бо і Дмитро не зможе
залишити хвору дружину.
Летіли за днями дні. Якось, повернувшись з роботи, Наталя не застала вдома сина.
На столі знайшла записку. Юрко писав, що по-

ан

об’явився. Згорблений, обшарпаний - мало хто і
впізнає, особливо з молодших. Вона якраз воду набирала з криниці.
- Ти, Уляно? - зупинився, відвернувши погляд
убік.
Аж відро з водою впустила назад у криницю.
Гепнулося об цямрини, як спогад - каменем у душу.
- Я - то я. А от ти - звідки? І куди? - оговталася.
- Е, - махнув рукою. Довго розказувати. Уже нікому я не потрібний. Помирати буду, слабий зовсім.
Не знаєш, хата моя, батьківська, іще не завалилася?
Розпитував так, ніби бачилися учора.
- Не знаю, - відповіла і пішла до свого дому. Микола ж пошкутильгав на колишнє обійстя.
Там і оселився. У холодній напірозваленій хаті.
Не просив нікого і нічого помогти. Рубав сухі дерева у саду, розпалював раз у два дні грубку. А от їсти
немає що, переказували сусіди Уляні.
Сердилася. Нащо їй це знати? Хіба лише один
раз піде, гляне, чи не задубів там зовсім. Набрала з
собою всілякої їжі.
- Ти здуріла, мамо? - тільки й запитала дочка.
- Напевне, -відповіла одним словом стиха.
Тепер Уляна як не сама іде, то випроводжає Надійку з теплою їжею до Миколи. Хоча й щоразу обіцяє собі, що це - востаннє...
Зіна КУШНІРУК.

вернеться пізно - поїхав на Хмельниччину.
Чомусь синові раптом захотілося побути на
могилі батька одному.
... Прозору навколишню тишу порушило
дрібне стукотіння. Спираючись на паличку,
до могили підійшла бабуся. Здивовано глянула на хлопця. Приклякла у молитві. Звівшись, почала обламувати зісохлі гілочки на
калині: деревце посадила Наталя з сином,
коли вперше сюди приїхали. «Ти хто? І що тут
робиш?» - врешті спитала бабуся. «Я приїхав
до тата. Привіз вінок», - збентежився Юрко.
У старенької знервовано засіпалися повіки.
Худенькою рукою вона присадила хлопця на
лавочку: «Тут похований мій син.
Загинув у аварії. Думала, не переживу цього. П’ять років не зводилася з ліжка. Бог милосердний, дав
мені силу знову приходити сюди,
до сина». І, поправивши чорну хустку, обвела Юрка прицільним поглядом. «Кажеш,
то тата твого могила? А
я не вірила людям, коли
говорили, що хтось навідує могилу, кладе віночки. Гадала - втішають мене».
Ганна, так звали бабусю, запрошувала до
себе, у село. Та хлопець спішив на поїзд: мама,
мабуть, хвилюється. Тільки хто вона, ця старенька? «Виходить, що я бабуся твоя», - відповіла без вагань Ганна. Як це бабуся? Ото новину привезе він додому! У них є бабуся! Вона
запрошує їх у гості!
Кілька днів, після повернення Юрка, Наталка ходила, як заворожена. Що вона скаже цій незнайомій жінці? Як пояснити те, що
присвоїла батьківство її покійному синові? Ні,
вона нікуди не поїде. Та Юрко просив, наполягав: там чекають.
Ганна виглядала їх з-за воріт. Пахло осінніми квітами і стиглими ранетами у саду. Пахло духмяними пирогами, свіжим молоком і
ще чимось теплим, добрим у Ганниній хаті.
Юрко зривав яблука на верхівках дерев
- Ганні досягнути їх несила. А Наталя виплакувала перед старенькою свою сповідь, благала простити, що ось так, без запрошення,
як настирливий вітер увірвалася у її життя.
Плакала Ганна від жалю і втіхи, що віднині
її одиноке горе стало спільним, бо поріднило, зблизило з цією миловидною жінкою та
її сином.
Відтоді минуло майже два десятки літ.
Ганна спродала своє обійстя - нелегко ж бо
за учительську зарплату було Наталі вивчити сина. Ожило, замайоріло чорнобривцями і
мальвами Наталчине подвір’я - Ганна закосичила його ними і ще усіляким зіллям.
На почесному місці сиділа Ганна на весіллі Юрка, який дуже любить свою бабусю. На
честь неї назвав і свою донечку.
Наталя дивується, як то рідні по крові
люди інколи стають чужими. А для неї незнайома жінка стала рідною. Наталя турботливо
ставиться до неї, шанує її старість, прислухається до мудрих порад. Живуть вони у мирі та
злагоді, як матір з донькою.
Марія МАЛІЦЬКА.
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- Надійко, ходи швидше до хати, я уже все зготувала, - закликає Уляна з вулиці внучку.
Мала неохоче кидає гурт дівчаток.
- Бабцю, ви ж учора казали, що до того старого
гаспида я більше не піду. Що вам уже набридло і хай
би раніше думав, що коїть...
- Може, й казала, а ти не повторюй усілякої погані. Ліпше не барися. Темніє швидко, а тобі аж на
сусідню вулицю треба. Й обережно з тими слоїками, не зашпортайся та не побий. Ось тут борщ, а тут
каша гречана. Біжи, поки тепле. Будеш слухняна,
цукерок куплю.
Надійка невдоволено перекидає через плече
приготовлений старенькою пакет. Бабуся у неї добра, цукерок і так купить. А плентатися в інший кінець села... Он мама категорично відмовилася туди
ходити. І тато. І лише як не вона, то бабця...
Слоїчки підстрибують на худеньких дитячих
плечах. Уляна проводжає поглядом онучку. Мала
ще, мусить слухатися. А от дочка із зятем - навідріз.
Хоча й просила їх Уляна заглянути хоч інколи, хоч
раз у ту хату край села - батько ж усе-таки.
- Хто? - саркастично усміхнулася дочка. - Добре,
що сказала, а то я б і не знала, мамо.
Це правда. Залишив її Микола - доньці ще й
року не виповнилося. Віявся по світах: переказували Уляні, що бачили його то на Херсонщині, то у
наших краях, у якомусь селі за Почаєвом. То з однією, то з іншою жінкою. Подейкували, що залишив
Микола тим жінкам, як і їй, дітей та нелегкі життєві клопоти.
Спочатку тривожилася, а потім уже й збайдужіла до подібних чуток. Виростила доньку, заміж за
доброго хлопця видала. Роботящий і путящий, як
кажуть. Поїхав на заробітки, не хату он - замок вибудував. Меблі купили, килими дорогі по всіх кімнатах - Уляні інколи аж страшно ступати. А зять сміється: поживіть, мовляв, хоч на старість, мамо.
І раптом, не знати звідки, Микола в селі

Сказати Юркові правду? Тоді вона назавжди
втратить його довір’я. Тим паче, що вже пообіцяла синові поїхати на могилу. Отож єдиний вихід - відшукати чиюсь вічну домівку із
таким прізвищем, як у них. Тільки де? На якому кладовищі? Згадала, як колись її покійний
батько казав, що їхнє прізвище дуже поширене на Хмельниччині, звідки був він родом.
Наступного дня Наталка відпросилася з
роботи, поспішала на поїзд.
Мабуть, небо змилосердилося над нею:
на одному із сільських цвинтарів, після настирливих пошуків Наталя віднайшла «потрібну» могилу». На хресті, прилаштованому
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Як мати
з донькою

Уся справа – в капелюсі,
А точніше – в брилі.
Пошукаєм господаря –
Може, стане милим.

Хоча й обіцяє,

Наталка була першою дівчиною на селі:
гарно викладена віночком пишна коса, променисті очі, гнучкий стан. Хлопці за нею упадали. І водночас побоювалися, знали, що дівчина горда. Коли Наталя вступила до педагогічного інституту, не один парубок зітхав:
знайде собі дівчина в місті інтелігента. Куди
там сільському хлопцеві зрівнятися буде!
Вчилася Наталя легко й охоче. Та на другому курсі змушена була перевестися на заочне відділення: її мати після нещасного випадку на фермі пошкодила хребет, а домашня
господарка чекала рук.
У тривозі минали дні, місяці.
Матері ставало усе гірше. Змарніла, принишкла дівчина. Забула дорогу до клубу. Непомітні
її подруги і ті заміж вийшли, а
вона - одна.
Застогнала пусткою хата, обімліла від
розпуки Наталя, коли
одного ранку матір
покинула білий світ.
Пішла дівчина вчителювати. У школі ніби
забувала про самотність, а вдома клубком
смутку стискала вона душу. Якби ж у неї хоч
дитинка була! Ця думка спалахнула стрімко
і несподівано, як вогник у пустелі. Звеселила і злякала її: так, їй треба народити дитину.
Молодість уже не вернеш і поки не пізно.... Ні,
вона, мабуть, таки з’їхала з глузду - це ж неможливо.
Вночі Наталі приснився хлопчик, білявий,
синьоокий. Вона купала його у пахучих травах, чесала лляне волоссячко...
Відтепер бажання народити дитя її переслідувало. Усе частіше думки поверталися
до Дмитра - колеги з роботи. Колись він був
одним із її прихильників. Здається, і зараз не
байдужий до неї. Щоправда, у Дмитра важкохвора дружина. Утім, вона не збирається відбирати його від сім’ї. Їй потрібна тільки дитина. Тож, коли в учительській Дмитро вкотре
шепнув їй зостатися, щоб поговорити - розчервонілася і ... погодилася.
Наталку не лякали ні запитливі погляди
знайомих, ані перешіптування за її спиною.
У ній билося дитя. Вона берегла його спокій.
І була щасливою.
З народженням сина Наталя аж розквітла, помолоділа. Яка то радість - мати для кого
жити.
Уперше Юрко спитав про тата, коли мав
п’ять років. Наталя знала - це мало колись
статися, але щоб отак, зненацька... Мимохідь
почала вигадувати історію про якусь жахливу аварію, у якій загинув тато, про те, як він
сильно любив сина.
Цю сумну казку Юрчик бажав слухати
щовечора, навіть, коли вже пішов до школи.
Та якось хлопчик повернувся додому у сльозах: «Як ти могла мені брехати, мамо?» - вигукнув ще з порога. - Де мій тато? Якщо він
справді помер - повези мене на його могилу!»
- захлинався син від сліз.
Усю ніч Наталя не спала: як чинити їй?
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Струни серця
* * *
Є на вишиванці розмаїті квіти Це ж Вкраїна наша перлами розшита,
Є на ній і гори, є на ній долини,Все, що є найкраще на Вкраїні милій.
Є на ній і півники святкові,
Є на ній і квіти малинові.
Синя нитка - птиці прилітають,
А червона - квіти розцвітають.
Листя вишиванки зеленаве,
Голуб із голубкою до пари.
Щоб любов до краю розцвітала,
Слава України не пропала.
Вишивали прабабусі руки,
Щоби пам’ятали внуки і правнуки,
Щоби своїм дітям в пам’ять передали,
І щоб рідну землю завжди шанували.
Матінка Небесна на руках із Сином
Від бід і негараздів збережи Вкраїну,
Від рук загребущих, лиха і напасті,
Щоб, як вишиванка, розцвітало щастя.
Вишиванки різні - я сказати мушу,
Але кожна має своє серце й душу,
Вишиті ночами, вишиті з сльозами,
Вишиті надією й ніжними думками.
Є на них лелеки, є на них узори,
Є на них і щастя вперемішку з горем.
Працю величають, кохання вінчають,
Неньку Україну від зла захищають!
Надія Хомяк.
* * *
Дві смужки життя: чорна і біла,
Мелодія в них сумна і весела...
Нам часом здається: життя знахабніло,
Й закритися хочеться у власній оселі.
Забутись від крику, від болю, від смутку,
Не чути нікого, не бачить нічого...
Та сонечка промінь зранку розбуджує
І хочеться нам жити знову.
І ми закриваємо очі на втому,
На всі негаразди, на всякі проблеми.
Шануємо ми ту «крихту», що маємо,
І просто живемо! Просто живемо!
* * *
Я хочу повернутись у дитинство
Краєчком ока, помахом руки...
Перегорнути із життя минулого
Своєї книги давні сторінки...
Подякувати хочу мамі й тату,
Всім предкам з мого роду, з поколінь...
Перелистати книгу того часу,
І поклонитись їм аж до землі.
Я хочу, щоб уся моя родина
Жила щасливо. І щоб в цім житті
Я більш не оступилася з дороги,
Яка Богом призначена мені.
Раїса Цісельська.
с. Кривчики Збаразького району.

ють наречених зерном, цукерками, пелюстками квітів, грошима, щоб у сім’ї
завжди панували добробут, кохання і
було багато дітей.
Європейська традиція: наприкінці церемонії наречена повертається спиною до гостей і кидає свій букет. Дівчата прагнуть спіймати його, оскільки це
пророкує їм швидке заміжжя.
Аби в сімейному житті не виникали непорозуміння, нареченому не варто
перед церемонією бачити кохану у весільній сукні.
У весільну туфельку наречена неодмінно має покласти на якийсь час монету - родина не знатиме фінансової скрути.
Хто з молодят першим стане на весільний рушник, той і буде головою родини.
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«Шахтар» вибував з Ліги Чемпіонів

П

роте, третя позиція за підсумками групового турніру
дозволить «гірникам» «перебазуватись» до 1/16
фіналу Ліги Європи УЄФА.

«Манчестер Юнайтед» − «Шахтар» − 1:0.

Господарі заздалегідь виконали завдання проходу до наступного
раунду і з українським чемпіоном могли боротись хіба що за перше
місце. У першому таймі краще виглядали гості, однак донеччани низку
слушних моментів поблизу чужих воріт не зуміли перетворити на гол.
«Манчестер» також шукав можливість відкрити рахунок і англійці
зуміли забити єдиний у цьому матчі гол після кутового.
Інша гра шостого туру у групі «А» принесла виїзну перемогу «Байеру», який в Іспанії з мінімальним рахунком здолав місцевий «Реал
Сосьєдад».
За підсумками групового турніру перше місце посіли англійці − у
них 14 очок. На другому − «Байер» - 10 пунктів, за ним «Шахтар», в якого залишилось 8 балів. Іспанці вибули з боротьби за єврокубки, адже у
них в активі лише одне очко.

Потужний
фініш футбольного року
сі три представники Ліги Європи УЄФА він нашої

У

країни зуміли пройти до стадії плей-офф, де до них
приєднається донецький «Шахтар».

ПСВ Ейндховен, Голландія − «Чорноморець» − 0:1

Незважаючи на рівну кількість очок суперників перед
останнім туром, «Чорноморцю»
була потрібна лише перемога −
давалась взнаки домашня поразка від голландців.
У першому таймі гості прагнули більше йти вперед, але ПСВ
ловив їх на контратаках. Втім, за
реальною гостротою на полі залишалась, як і на табло, рівновага.
Натомість після перерви
швидка атака одеситів закінчилася голом через помилку голландського голкіпера, який необачно
залишив лінію воріт. Надалі півгодини гри були відверто неяскравими для «Чорноморця», проте український клуб вистояв і здобув право
зіграти в 1/16 фіналу турніру.
Інший матч групи В: «Динамо» Загреб, Хорватія − «Лудогорець»
Болгарія − 1:2 Підсумкове становище команд: «Лудогорець» - 16
очок; «Чорноморець» - 10; ПСВ - 7; «Динамо» Загреб - 1.

«Динамо» − «Аустрія» Австрія − 3:1

Кияни самі себе загнали у положення, коли останній тур давав відповідь, чи зможе ще одна українська команда подолати груповий етап.
Щоправда, динамівців цілком влаштовувала нічия з безпосереднім переслідувачем, який також був не проти пробитись далі. Зрозуміло, що
перед рідними трибунами підопічні Олега Блохіна не думали обмежуватись грою без голів і за безоглядні атаки «Рапід» дуже швидко покарав господарів.
Та все ж свої три м’ячі «Динамо» забило. Причому, заспокоїли власних вболівальників українці швидко. Ще до перерви вони не тільки
відновили рівновагу, а й вийшли вперед. А остаточно зняв усі питання у середині другої 45-хвилинки прямим ударом зі штрафного Мігель
Велозу. Саме португальцю пощастило забити останній для вітчизняних команд гол 2013 року. У відпустку вони йдуть на оптимістичній
ноті.
Інший матч групи G: «Тун» Швейцарія − «Генк» Бельгія − 0:1.
Підсумкове становище команд: «Генк» - 14 очок; «Динамо» - 10;
«Рапід» - 6; «Тун» - 3.

Англійці, французи, іспанці, поляки…

У

країнські клуби дізналися, з ким гратимуть в 1/16
фіналу Ліги Європи УЄФА.
За підсумком групових турнірів єврокубків визначились 32
претенденти на завоювання другого за престижністю клубного трофею континенту. Серед них - 4 клуби від України. Три з них були несіяними, отже у наступному раунді спершу зіграють вдома. У гості до
«Дніпра» завітає англійський «Тоттенхем», «Чорноморець» прийме
французький «Ліон», а «Динамо» чекатиме на приїзд іспанської «Валенсії». «Шахтар» був у числі сіяних колективів, і тому спочатку зіграє
на полі чеської «Вікторії». Перші матчі відбудуться 20 лютого 2014
року, а з’ясуються переможці за сумою двох поєдинків за тиждень, 27
лютого.
Також відомо, з ким, у разі успіху на стадії 1/16 фіналу, команди зіграють у суперечці за вихід до чвертьфіналу. Так «Дніпро» може очікувати переможець пари ПАОК Греція − «Бенфіка» Португалія. «Динамо» має можливість вийти на сильнішого з-поміж італійського «Лаціо» та болгарського «Лудогорця». Нарешті переможці пар за участю
«Шахтаря» та «Чорноморця» виходять один на одного. Таким чином,
в 1/8 можна очікувати українське дербі європейського зразка.

Спорт

Валентина Семеренко
поза конкуренцією

У

країнка здобула свою першу
індивідуальну перемогу на
етапах Кубку світу з біатлону у
французькому Ансі.

У гонці переслідування Валентина
один раз спіткнулася тільки на першому вогневому рубежі, решту ж дистанції
вона пройшла на відмінно.
Щоправда, на останньому кілометрі
гонки Валя дозволила підібратися до
себе росіянці, проте на одному з підйомів обійшла її та фінішувала першою.
До речі, днем раніше у спринтерській гонці
Валентина Семеренко завоювала «бронзу».
Також на третьому етапі Кубка світу жіноча

Максимальний
результат боксера

збірна України в естафеті виборола друге місце.
Відтак, в особистому заліку Валентина Семеренко піднялася на четверту позицію, Олена Підгрушна посідає шосте місце, Юлія Джима зберегла сьоме, а Віта Семеренко – двадцять
третє.

«Бронза»
тернополянина

В

О

лександр Усик здобув
другу перемогу у
своїй поки нетривалій
кар’єрі на професіональному
рингу.

Минулої суботи у Броварах
українець достроково переміг
колумбійця Епіфаніо Мендозу.
Олімпійський чемпіон Лондона-2012 з перших секунд заволодів ініціативою та почав перевіряти на міцність суперника.
У другому та третьому раундах колумбієць побував у нокдаунах, а у четвертій трихвилинці рефері вирішив припинити його
побиття.

ідразу дві медалі
здобули українські
біатлоністи у
чоловічому спринті
на Всесвітній Зимовій
Універсіаді у Третіно.
Віталій Кільчицький показав другий результат, а наш земляк Дмитро Підручний став
третім.
До десятки кращих потрапили ще троє українців - Дмитро
Русинов, Руслан Ткаленко й Артем Тищенко. А до цього у лижних перегонах Катерина Григоренко здобула для України срібну медаль.

Лідери показують приклад

У

«Фіорентина» − «Дніпро» − 2:1

Це був шанс для дніпропетровців в особистій суперечці посунути
«Фіорентину» з першого місця і здобути право привілеїв під час жеребкування наступної стадії. Втім, італійський бар’єр знову, як і під час
першого кола, став нездоланним.
Інший матч групи Е: «Пасуш Ферейра» Португалія − «Пандурій»
Румунія − 0:0. Підсумкове становище команд: «Фіорентина» - 16
очок; «Дніпро» - 12; «Пасуш Ферейра» - 3; «Пандурій» - 2.
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країнська збірна
команда з плавання
вдало виступила
на чемпіонаті Європи
на короткій воді у Данії.

Вже у перші дні цих змагань Андрій Говоров виграв «бронзу» на дистанції 50 метрів вільним стилем, а Дарина Зевіна взяла «срібло» у плаванні на 100 м на спині. Потужно виступили українці на фініші європейської першості. Лідери нашої команди Андрій Говоров та Дарина Зевіна
піднялися на найвищі сходинки п’єдесталу пошани, виборовши «золото» чемпіонату відповідно на дистанції 50 метрів батерфляєм та на 200 метрів на спині.

Навіщо Прем’єр-лізі
чиновники?

П

резидент київського
«Динамо» Ігор Суркіс
закликав розпустити
українську Прем’єр-лігу.
- Ця структура повинна припинити своє існування, - розповів Ігор
Михайлович. - Прем’єр-ліга нам зовсім не потрібна. Зараз федерація
футболу України проводить чемпіонат України, а прем’єр-ліга тільки
імітує роботу на папері та існує за
наші гроші.
За його словами, на зарплату 20 менеджерам прем’єр-ліги за
п’ять років витратили близько 30
мільйонів гривень.
- Нам не потрібен такий президент і така прем’єр-ліга! Тому й 18
грудня я не маю наміру йти на вибори, - підсумував Ігор Суркіс.
Нагадаємо, що на по чатку
грудня клуби української Прем’єрліги провалили вибори свого президента, оскільки не було кворуму.
На вибори не приїхали представники київського «Динамо», «Дніпра», «Карпат», «Волині», «Таврії»
і «Арсеналу». Відтак, з необхідних
11 учасників зібралося лише 10.
Другу спробу обрати президента
ПЛ призначили на 18 грудня.

Віталій Кличко - почесний чемпіон

В

сесвітня боксерська рада присвоїла Віталію
Кличку статус почесного чемпіона. Це означає,
що він залишає вакантним титул чемпіона світу
за версією WBC у суперважкій вазі.
Звання почесного чемпіона дає Віталію Кличку можливість вимагати негайної зустрічі з чинним чемпіоном WBC.
Така ситуація вже була у кар’єрі Кличка, коли у 2008 році він повернувся на ринг після 4-річної перерви і відразу ж зустрівся з діючим чемпіоном за версією WBC.

В

Не до спорту

італій Кличко вирішив призупинити
спортивну кар’єру
«Хочу подякувати WBC і її президенту Хосе Сулейману за
підтримку в нашій боротьбі за свободу і демократію в Україні. Велика честь для мене носити звання чемпіона світу за версією WBC.
Рішення WBC залишає мені теоретичну можливість повернення на
ринг, але я не можу цього навіть уявити в нинішніх обставинах»,
- заявив Кличко, додавши, що повністю сконцентрований на політичній кар’єрі в Україні, і відчуває, що саме там більше потрібен людям.
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бу.

Блохін залишається

грудня, відбулася зустріч президента
ФК “Динамо” Ігоря Суркіса та головного
тренера Олега Блохіна.
Вона тривала більше двох годин, повідомив офіційний сайт клу-

Сторони дійшли згоди щодо продовження співпраці до закінчення сезону-2013/14.
У свою чергу Олег Блохін висловив упевненість у тому, що йому
вдасться вирішити з командою всі завдання, поставлені на сезон.

Свято наближається nday.te.ua

Наш ДЕНЬ

№28/18 грудня 2013 року

13

«Миколайчику, будь ласка,
завітай до всіх дітей»
... просили Чудотворця
учасники «Української родини»

Там, на небесах, ангелики ще
готували сани та вороних коней,
аби святий Миколай міг щасливо добратися зоряним шляхом
до малечі з подарунками. А тут,
на землі, хлопчики та дівчатка теж не дармували, старалися,
аби гідно зустріти Чудотворця.
Діткам, якими опікується
благодійна організація «Українська родина», це вдалося на славу. Доброчинна організація підтримує сиріт, дітей із соціально незахищених сімей. І цього

року її працівники подбали, аби
до їх підопічних теж завітав Миколай.
На святі зібралися більше сотні діточок із Тернополя, Козівського, Підгаєцького й Теребовлянського районів. Зал квітував
вишиванками, віночками, розмаїтими стрічками. Хлопчики й
дівчатка раділи гостинцям від
святого Миколая, який прийшов із двома великими мішками подарунків.
Дякували діти за подарунки

Чудотворцю, а їх матері, бабусі
й навіть одна прабабуся, котра
змушена сама виховувати правнучку, – голові «Української родини» Ірині Найдух. Вдячність
висловила і Марія Музика з Великої Плавучі Козівського району. Жінка залишилася з двома
внучками-сирітками після того,
як у сім’ї сталася трагедія.
Щасливі малята розказували віршики, співали пісень. Зі
свята поверталися з усмішками,
а ще – чудовими книжечками,
які подарувала їм поетеса Леся
Любарська.
Ганна БАЧИНСЬКА,
член правління
благодійної організації
«Українська родина».

Ялинкові прикраси
з… солоного тіста

Для непосидючих ручок

З
авичка

Рук

Прислів’я і приказки про зиму

имові свята ось-ось постукають у двері. І вже
час подумати, як же оздобити головну красуню
свят – ялинку. Знайди вільну хвилинку та
створи неймовірні прикраси зі звичайнісінького
тіста. І для цього тобі знадобиться лишень борошно,
сіль, вода та трішки фантазії.

тіста краще відразу на поверхні, де забудь зробити дірочки для нитки
вони будуть сушитися.
чи стрічки, аби потім можна було
Якщо ти сушитимеш фігурки повісити прикрасу на ялинку. З цією
при кімнатній температурі, то для метою підійде звичайна пластикова
цього підійде, наприклад, велика трубочка для коктейлів чи соків.
плоска таріль, яку необхідно обгорПоверхню таких фігурок можна
нути фольгою. Фольга не дає виро- оздобити відбитками, наприклад,
бам прилипнути і втратити форму. ґудзиків, намистин чи круп. Тоді
Якщо ж сушитимеш в духовці, то вони матимуть рельєф і їх буде ціможна відразу вирізати їх на деці, кавіше розмальовувати. Щоб предпоклавши на нього шматок картону мети, якими ти робитимеш відбиті застеливши його фольгою.
ки на солоному тісті, не прилипали
Ліпимо з солоного тіста: до нього, змасти їх рослинною оліЗмішай 1 частину дрібної солі, 2
як і чим?
частини борошна та приблизно півєю. Можеш зробити відбиток своєї
горнятка теплої води (води може
долоньки і матимеш згадку на добути більше або менше, це залевгі роки!
жить від борошна). Додай трішки
Сушимо і розфарбовуємо
олії, аби тісто не прилипало до рук.
До речі, воду можна замінити
киселем, звареним з картопляного
крохмалю (1ст.л. крохмалю розчини
в 1/2 склянки холодної води. Потім
влий у цю рідину, помішуючи, ще 1
склянку кип’яченої води. Коли киСушка здійснюється при темпесіль загусне і стане прозорим, зніми
Почни вирізати прості за фор- ратурі +80 С в духовці протягом гойого з вогню, - ось тобі й клейстер).
Від такої заміни тісто тільки виграє. мою вироби (попроси у мами спе- дини або на батареї (в зимовий пеціальні кондитерські металеві фор- ріод). Тривалість просушування заРобоче місце
Розкачай тісто товщиною 0,5- мочки для вирізання пряників): лежить від товщини фігурки. Роз1 см. Вирізати фігурки з солоного сердечка, зірочки, пташки тощо. Не фарбовувати тісто можна гуашшю.
Якщо хтось із вас, наші маленькі читачі, пише віршики чи
Надсилайте ваші творчі роботи за адресою
оповідання, казочки, малює чи вигадує ігри, надсилайте
свої творіння до «Рукавички». Ми обов’язково опублікуєредакції: м.Тернопіль, вул. Крушельницької,
мо їх у газеті. Попросіть допомогти маму, татка чи когось
18, офіс 409. Також пишіть на електронну
із старших. А ще чекаємо ваших фотографій, тим паче, що
швидко «Рукавичка» оголосить ду-у-уже цікавий конкурс. пошту «Рукавички»: rukavychka13@gmail.com.

Літо запасає, а зима з’їдає.
Узимку літа не доженеш.
Що влітку відкладеш, то взимку як знайдеш.
Страшна зима, як дров нема.
Зима літо з’їдає, хоч перед ним і тікає.
То сніг, то завірюха, бо вже зима коло вуха.
Багато снігу – багато хліба.
Добрий той сніг, що вчасно ліг.
Зимою деньок, як комарів носок.

Рецепти солоного тiста
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23 грудня

Понеділок
УТ-1
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.50 Полiттеатр.
10.10 Без цензури.
10.35,16.30 Т/с “Таємниця старого мосту”, 42 с.
11.25 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,17.40,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Шеф-кухар країни.
13.30 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
13.50 Свiтло.
14.10 Право на захист.
14.30 Темний силует.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.35 Погода.
15.40 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Як це?
17.20 Про головне.
18.05 Агро-News.
18.35 Фiнансова перспектива.
18.45 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!”

Êàíàë “1+1”

06.00 “ТСН-Тиждень”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
07.00,08.00,09.00,19.30,23.35,02.40 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 “Шiсть кадрiв”.
09.45,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
11.55 Драма “Зозуля”.
15.45,01.50 Т/с “Без слiду”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Мелодрама “Остання жертва”. (2
категорiя).
22.15,05.10 “Грошi”.
23.50,03.25 Трилер “Червонi вогнi”. (2
категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,17.50 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Х/ф “Ти будеш моєю”.
11.10,12.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
12.00 “Новини”.
13.35 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.40 “Чекай на мене”.
18.00,04.40 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Жiнки на межi”.
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с “Любов не картопля”.
22.25 Т/с “Полювання на Беркута”.

ICTV

06.30 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.

07.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
10.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
11.10 Т/с “Лiтєйний”.
12.10 Т/с “Лiквiдацiя”, 8 с.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Лiквiдацiя”, 9-14 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Пристрастi за Чапаєм”.
22.25,03.25 Свобода слова.

ÑÒÁ

06.25 “Усе буде добре!”
08.05,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.45 “Таємницi Х-фактора. Життя як
D-версiя”.
10.45 Х/ф “Зимовий роман”.
12.40 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти жiнок”.
14.55 “Звана вечеря”.
15.55 “Усе буде добрi”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.15 “Куб 4”.
22.25 “Детектор брехнi 4. Життя пiсля
сповiдi”.

Íîâèé êàíàë

06.40,13.45 М/с “Губка Боб”.
09.00 Х/ф “Таймлесс. Рубiнова книга”.
11.40,17.55,21.05 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.30 Kids` Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Татусевi доньки”.
16.50 Т/с “Метод Лаврової”.
19.00,01.30 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Трохи не в собi”.
23.10 Х/ф “Дублери”. (2 категорiя).

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,23
.00,01.00 Час новин.
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.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Х/ф “Княжна з хрущовки”.

24 грудня

Вівторок
УТ-1
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40,16.05 Т/с “Таємниця старого мосту”, 43 с.
10.25 Т/с “МонтеКрiсто”, 17 с.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.05,18.50,21.15 Дiловий свiт.
12.15 Знак питання.
12.35 Д/ф “Слово про загибель Руської землi”.
13.05 Х/ф “Нормандiя - Неман”.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Українська пiсня.
16.55 Х/ф “Фронт без флангiв”, 1 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.35 Концерт “Мама i син”.
21.25 Нiчна Рiздвяна Лiтургiя пiд проводом Святiйшого отця Франциска в
базилiцi Святого Петра.
00.30 Вiд першої особи.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.45,03.2
0 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
10.55 Мелодрама “Проїзний квиток”.
14.45,15.45,01.40,02.30 Т/с “Без слiду”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Драма “Грiх”. (2 категорiя).
22.15 “Мiняю жiнку 8”.
00.00,04.05 Комедiя “Пiсля прочитання спалити”. (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 “Любов не картопля”.
11.10,12.20,03.20 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.35 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.40 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Аннушка”.
18.00,04.40 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Жiнки на межi”.
20.00 “Подробицi”.
00.30 “Велика Рiзниця по-українськи”.

ICTV

06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,12.55 Анекдоти по-українськи.
10.30,16.35 Т/с “Лiтєйний”.
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12.45 Факти. День.
13.00,20.10 Т/с “Пристрастi за Чапаєм”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.30 Х/ф “Повернення героя”. (2
категорiя).
01.35 Нетаємнi файли.

ÑÒÁ

05.50 “Усе буде добре!”
07.20,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.10,01.35 Х/ф “Снiгове кохання, або Сон
зимової ночi”.
11.55 Х/ф “Новорiчна дружина”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Звана вечеря”.
15.55 “Усе буде добрi”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
23.55 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

Íîâèé êàíàë

06.35,07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
06.40,13.45 М/с “Губка Боб”.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,17.55,21.05 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.30 Kids` Time.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Татусевi доньки”.
16.50 Т/с “Метод Лаврової”.
19.00,00.50 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Трохи не в собi”.
23.10 Х/ф “Апартаменти Джо”. (2
категорiя).
01.00 Т/с “Щоденники вампiра”. (2
категорiя).
01.40 Т/с “Плiткарка”.

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»

06.00 Т/с “Адвокат”.
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.20 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.

13.15 Люблю! Чекаю!
14.15,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
16.00,04.00 Критична точка.
19.20,04.45 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Ключi вiд минулого”, 1 i 2 с.
22.00,03.30 Подiї дня.
23.20 Х/ф “Дiвич-вечiр у Вегасi”. (2
категорiя).

Ê1

07.30 М/ф.
09.45 Х/ф “Зухвалi дiвчата”.
11.40 “Пороблено в Українi”.
13.00 “КВК”.
15.40 “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 33 1/3”. (2
категорiя).

ÍÒÍ

08.30 “Агенти впливу”.
09.30 “Правда життя. Професiя автогонщик”.
10.15 Т/с “Iнкасатори”.
14.45 Т/с “Павутиння 7”.
19.00,21.40,02.30,04.50 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Слiпий 2”.
22.00 Т/с “Кримiналiсти: мислити як злочинець”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “Згадати майбутнє”. (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 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

06.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,18.00,21.00,0
0.00 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.
17.00 Огляд блогiв.
19.00 Спорт.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.
09.10 Т/с “Пiлот мiжнародних авiалiнiй”.
13.15,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
16.00,04.30 Критична точка.
19.20,05.15 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Ключi вiд минулого”, 3 i 4 с.
22.00,04.00 Подiї дня.
00.15 Т/с “Мент у законi 7”, 7 i 8 с. (2
категорiя).

Ê1

07.30 М/ф.
10.10 Х/ф “Фальшиве весiлля”.
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”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
(2 категорiя)

ÍÒÍ

06.55 Х/ф “Кольє Шарлотти”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Засуди мене”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40,19.30 Т/с “Слiпий 2”.
14.40,17.00 Т/с “Жорстокий бiзнес”.
16.45,19.00,21.40,02.25,04.15 “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 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 Знак оклику з А. Шевченко.
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,18.00,21.00,0
0.00 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.
17.00 Огляд блогiв.
22.00,02.00,04.30 Музика для дорослих.

Програма ТБ
Òîíiñ

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,08.30 “Свiт за тиждень”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
14.30 “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”.
16.50 “Алло, лiкарю!”
17.50 “Алло, адвокат!”
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона: Iван Дзюба, ч. 1.
20.00 Засекречена любов.
21.35 Анна Герман. Вiдлуння любовi, 1 с.
22.45 НЛО: факти i фальсифiкацiя.

05.30,11.30 Детектив “Розiрване коло”.
(12+).
07.30,13.30 Комедiя “Троє в човнi, не рахуючи собаки”.
09.45,15.45 Комедiя “Вулиця повна
несподiванок”. (12+).
11.00,17.00 Х/ф “Други iгрищ i забав”.
13.00 “Плюс кiно”. (12+).
17.30,23.35 Кiноповiсть “На шляху до
Берлiна”. (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Звiробiй”. (6+).
22.00,04.00 Детектив “Нiчна подiя”. (12+).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

07.50 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.45 “Iстина десь поряд”.
10.15,03.20 “Контрольна закупiвля”.
10.50 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi з усiма”.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.25 “Хай говорять”.
20.40,22.10 Т/с “Рiдкiсна група кровi”.
22.00 Нiчнi новини.
23.10 “Вечiрнiй Ургант”.

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 “Справа темна”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.30 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.40 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Горюнов”, 17 i 18 с.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Горюнов”, 19 i 20 с.
23.35 Т/с “Захист Красiна 3”, 1 i 2 с.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
08.40 “Заручники правосуддя”.
09.00 Х/ф “Лейтенант Суворов”.
11.00 Т/с “Гончi”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”. (2 категорiя).
20.00 “Нове Шалене вiдео”.
20.30 “Облом UA. Новий сезон”.
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Втеча з Нью-Йорку”. (2
категорiя).

Òîíiñ
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
07.00,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.05,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Засекречена любов.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Анна Герман. Вiдлуння любовi, 1 с.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Ронiн”.
14.00,22.45 НЛО: факти i фальсифiкацiя.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона: Iван Дзюба, ч. 2.
21.35 Анна Герман. Вiдлуння любовi, 2 с.
00.30 Т/с “Ескорт агентство”. (3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

07.50 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.45 “Iстина десь поряд”.
10.15,03.20 “Контрольна закупiвля”.
10.50 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi з усiма”.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.25 “Хай говорять”.
20.40,22.10 Т/с “Рiдкiсна група кровi”.
22.00 Нiчнi новини.
23.10 “Вечiрнiй Ургант”.
23.50,01.05 Х/ф “Солом`яний капелюшок”.

ÍÒÂ-Ñâiò

08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Кулiнарний двобiй”.
09.25 Росiйська начинка.
10.00 Т/с “Кримiнальне вiдео”, 1 с. “Привид, який повертається”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.30 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.40 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Горюнов”, 21 i 22 с.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Горюнов”, 23 i 24 с.
23.35 Т/с “Захист Красiна 3”, 3 i 4 с.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
08.40 “Заручники правосуддя”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.

ªâðîñïîðò

09.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Альта Бадiа
(Iталiя). Слалом-гiгант. Чоловiки.
2 спуск.
10.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Валь д`Iзер
(Францiя). Слалом-гiгант. Жiнки.
2 спуск.
11.00 Легка атлетика. ЧC в Москвi.
Найкращi моменти.
11.45,21.30 Легка атлетика. Усайн Болт.
Спецвипуск. Журнал.
12.00 Стрибки на лижах. Кубок свiту. Енгельберг (Швейцарiя). HS-137.
13.00,18.30 Велоспорт. Журнал.
13.30,19.00 Велоспорт. Крiс Фрум. Журнал.
14.00 Гiрськi лижi. Показовий турнiр. Iталiя.
Слалом.
15.25,21.25 Вiдкритий чемпiонат Австралiї
з тенiсу. Журнал.
15.30 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат Австралiї.
Фiнал. Чоловiки.
16.55,19.25 Тенiс. Повернення Рафи. Журнал.
17.00,21.45,00.15 Оце так!
17.30 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд
(Швецiя). Змiшана естафета.
19.30 Футбол. ЧЄ. Жiнки. Фiнал.
21.00,02.00 Футбол. Євроголи. Журнал.
22.00 Про рестлiнг. Огляд WWE.
22.30 Про рестлiнг. Вiнтажна колекцiя.
США.
23.30 Кiнноспортивний журнал.
23.45 Sport Excellence. Журнал.
23.50 GTA. Наступний рiвень. Автоспортивний журнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15,21.40 “АПЛ. Клуби”. “Ман. Сiтi”.
07.30 Чемпiонат Англiї. “Саутгемптон” “Тоттенхем”.
09.20 Чемпiонат Iспанiї. “Еспаньол” “Вальдолiд”.
11.10 Чемпiонат Iталiї. “Сассуоло” “Фiорентiна”.
13.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя”
(Мен.) - “Вольфсбург”.
15.10 Чемпiонат Iспанiї. “Сельта” - “Осасуна”.
17.05,05.10 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 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
21.55 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” “Челсi”. Пряма трансляцiя.
23.55,03.25 2 Бундеслiга. “Iнгольштадт” “Кайзерслаутерн”.
09.25 Х/ф “Перша кiнна”.
12.30 “Насильно щасливi”.
13.30 “Пiрамiди - антени Всесвiту”.
14.30 “По Чумацькому шляху”.
14.55 “Енциклопедiя Росiйського флоту”.
16.00 Д/ф “Кулемети”, ч. 1.
16.55 Х/ф “Ворог мiй”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”. (2 категорiя).
20.00 “Нове Шалене вiдео”.
20.30 “Облом UA. Новий сезон”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Тюряга”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.35,11.35 Кiноповiсть “На шляху до
Берлiна”. (12+).
07.30,13.30 Х/ф “Звiробiй”. (6+).
10.00,16.00 Детектив “Нiчна подiя”. (12+).
17.35,23.30 Х/ф “Кiнець iмператора тайги”. (12+).
19.10 “Плюс кiно”. (12+).
19.40,01.30 Х/ф “Говорить Москва”. (12+).
21.30,03.30 Драма “Шинель”. (6+).
22.50,04.50 Х/ф “Начальник”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30,19.00 Оце так! Рiздвяний випуск.
11.30 Стрибки на лижах. Кубок свiту. Куусамо (Фiнляндiя). HS-142.
12.30 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд
(Швецiя). Спринт. Чоловiки.
13.30 Легка атлетика. ЧC в Москвi.
14.15 Легка атлетика. Усайн Болт. Спецвипуск. Журнал.
14.25,16.25 Вiдкритий чемпiонат Австралiї
з тенiсу. Журнал.
14.30 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат Францiї.
1/2 фiналу. Чоловiки.
16.30 Тенiс. Матс-пойнт. Журнал.
16.55 Тенiс. Повернення Рафи. Журнал.
17.00 Бiатлон. Кубок свiту. Хохфiльцен
(Австрiя). Естафета. Чоловiки.
18.00 Стрибки на лижах. Кубок свiту.
Лiллехаммер (Норвегiя). HS-106.

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.
09.10,19.10 Чемпiонат Англiї. “Арсенал”
- “Челсi”.
10.55 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
11.45 “Тисяча i один гол”.
12.45 “АПЛ. Клуби”. “Ман. Сiтi”.
13.10 “Futbol Mundial”.
15.40 “Bundesliga Special”. Сiдней Сам, Хен
Мiн Сон, Штефан Кисслiнг.
16.10,00.35 2 Бундеслiга. “Iнгольштадт” “Кайзерслаутерн”.
18.10,06.00 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
21.00 Чемпiонат Iталiї. “Аталанта” - “Ювентус”.
22.50 Чемпiонат Англiї. “Суонсi” - “Евертон”.
02.25 Чемпiонат Iталiї. “Болонья” - “Дженоа”.
04.10 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - “Райо
Вальєкано”.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
25 грудня

Середа
УТ-1
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.00 Пряме включення з Кабiнету мiнiстрiв
України.
10.15 Т/с “МонтеКрiсто”, 18 с.
11.10 Хто в домi хазяїн?
11.35,18.50,21.30 Дiловий свiт.
11.45,15.00,18.20 Новини.
11.55 Рiздвяне Привiтання i Апостольське
Благословення Святiйшого отця
Франциска з площi Святого Петра.
12.45 Не вiр худому кухарю.
13.25 Х/ф “Свiй серед чужих, чужий серед своїх”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Книга.ua.
16.00 Крок до зiрок.
16.55 Х/ф “Фронт без флангiв”, 2 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.15 Рiздвяний концерт.
20.50 Мегалот.
21.40 Концертна програма “Я люблю тебе,
Україно!”, ч. 2.
23.50 Вiд першої особи.
00.10 Смiх з доставкою додому.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.55 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Любов та покарання”.
10.55,02.50 Мелодрама “Школа проживання”.
14.40,15.45,01.10,02.00 Т/с “Без слiду”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Мелодрама “Бiла ворона”.
00.15 “Тачки 2”.

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 “Любов не картопля”.
11.10,12.20,04.00 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.35 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.40 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Аннушка”.
18.00,04.40 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Жiнки на межi”.
20.00 “Подробицi”.
00.30 “Велика Рiзниця по-українськи”

ICTV

06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.

10.10,12.55 Анекдоти по-українськи.
10.20,16.35 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.00,20.10 Т/с “Пристрастi за Чапаєм”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.30 Х/ф “Нiндзя-вбивця”. (2 категорiя).
01.35 Кримiнальний облом.

ÑÒÁ

06.15 “Усе буде добре!”
07.55,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.35 “Зiркове життя. Зорянi схуднення”.
10.40 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Звана вечеря”.
15.55 “Усе буде добрi”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “МайстерШеф 3”.
22.40 “МайстерШеф 3. Оголошення переможця”.
23.10 “МайстерШеф 3. Невiдома версiя”.

Íîâèé êàíàë

06.35,07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
06.40,13.45 М/с “Губка Боб”.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,17.55,21.05 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.30 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!
20.00 Т/с “Трохи не в собi”.
23.10 Х/ф “Артур: iдеальний мiльйонер”.
(2 категорiя).
01.30 Т/с “Щоденники вампiра”. (2
категорiя).

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,23
.00,01.00 Час новин.
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.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Пiлот мiжнародних авiалiнiй”.
13.15,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
16.00,04.05 Критична точка.
19.20,04.50 “Говорить Україна”.
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Четвер
УТ-1
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,20.55 Офiцiйна хронiка.
09.40,16.05 Т/с “Таємниця старого мосту”, 44 с.
10.25 Т/с “МонтеКрiсто”, 19 с.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Дорослi iгри.
13.25 Х/ф “Людина з бульвару Капуцинiв”.
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Рояль в кущах.
16.55 Х/ф “Фронт за лiнiєю фронту”, 1 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.35 Концерт “Музика нас з`єднала”.
21.40 “Надвечiр`я”.
22.30 Фестиваль пiснi в Коблево.
00.10 Смiх з доставкою додому.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.35,03.2
5 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Т/с “Любов та покарання”.
10.55 Мелодрама “Бiла ворона”.
14.40,15.45,01.45,02.35 Т/с “Без слiду”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Комедiя “Операцiя “И” та iншi пригоди Шурика”.
20.15 Мелодрама “Москва сльозам не
вiрить”.
23.50,03.40 Мелодрама “Несуть мене конi”.
(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 “Любов не картопля”.
11.10,12.20,04.00 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.35 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.40 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Аннушка”.
18.00,04.40 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Жiнки на межi”.
20.00 “Подробицi”.
00.30 “Велика Рiзниця по-українськи”

ICTV

06.30 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.20,16.40 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.05,20.10 Т/с “Пристрастi за Чапаєм”.

18.45 Факти. Вечiр.
23.25 Х/ф “Пiд прицiлом”. (2 категорiя).
01.15 Кримiнальний облом.

ÑÒÁ

06.30 “Усе буде добре!”
08.15,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.55,00.40 Х/ф “Любов i голуби”.
12.05 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Звана вечеря”.
15.55 “Усе буде добрi”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Зваженi i щасливi 3”.
22.40 “Зваженi i щасливi 3. Оголошення переможця”.

Íîâèé êàíàë

06.35,07.30,08.30 Пiдйом.
06.40,13.45 М/с “Губка Боб”.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,17.55,21.05 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.30 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!
20.00 Т/с “Трохи не в собi”.
23.05 Х/ф “Остiн Пауерс Голдмембер”.
01.10 Т/с “Щоденники вампiра”. (2
категорiя).
01.50 Т/с “Плiткарка”.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14
.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,23.0
0,01.00 Час новин.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,12.15,20.00,01.15,01.35,05
.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»

06.00 Т/с “Адвокат”.
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Пiлот мiжнародних авiалiнiй”.
13.15,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
16.00,04.05 Критична точка.
19.20,04.50 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Ключi вiд минулого”.
22.00,03.35 Подiї дня.

20.00 Т/с “Ключi вiд минулого”, 5 i 6 с.
22.00,03.35 Подiї дня.
00.15 Т/с “Мент у законi 7”, 9 i 10 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”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
(2 категорiя)

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 2”.
14.40,17.00 Т/с “Жорстокий бiзнес”.
16.45,19.00,21.40,02.25,03.55 “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 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.
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,18.00,21.00,0
0.00 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.
17.00 Огляд блогiв.
22.00,02.00 Homo sapiens.

Òîíiñ

06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.

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”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
(2 категорiя)

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 2”.
16.45,19.00,21.40,02.35,03.55 “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).
01.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
(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 Моду народу.
20.00 Т/с “Два батька i два сина”.
22.10 6 кадрiв.
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
01.25 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

ÒÂi

07.00 Ранковi курасани.
10.00 Homo sapiens.
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,18.00,21.00,0
0.00 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.
17.00 Огляд блогiв.
22.00,02.00 Стоп-кадр.
01.00,03.30 Навколо свiту.

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”.
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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 Анна Герман. Вiдлуння любовi, 2 с.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 НЛО: факти i фальсифiкацiя.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Д. Гордона: Iван Дзюба, ч. 3.
21.35 Батьки мимоволi.
00.30 Т/с “Ескорт агентство”. (3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

07.50 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.45 “Iстина десь поряд”.
10.15,03.30 “Контрольна закупiвля”.
10.50,01.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi з усiма”.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.35 “Хай говорять”.
20.40,22.10 Т/с “Рiдкiсна група кровi”.
22.00 Нiчнi новини.
23.10 “Вечiрнiй Ургант”.
23.50,01.05 Комедiя “Ласкаво просимо
на борт”.

ÍÒÂ-Ñâiò

08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Квартирне питання.
09.30 “Поїдемо, поїмо!”
10.00 Т/с “Кримiнальне вiдео”, 2 с. “Привид, який повертається”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.30 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.40 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Горюнов”, 25 i 26 с.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Горюнов”, 27 i 28 с.
23.35 Т/с “Захист Красiна 3”, 5 i 6 с.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
08.40 “Заручники правосуддя”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Х/ф “Через Гобi та Хiнган”.
12.50 “Зцiлення смертю”.
13.50 “Таємниця вiрусу смертi”.
14.50 “Карлики у Всесвiтi”.
15.15 “Видатнi авiаконструктори”.
09.00,20.00 Засекречена любов.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Батьки мимоволi.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
14.00,22.45 НЛО: факти i фальсифiкацiя.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олександр Пороховщиков, ч. 1.
21.35 Кiно на двох. Усков i Краснопольський.
00.30 Т/с “Ескорт агентство”. (3 категорiя).

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

07.50 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.45 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.50,01.50 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi з усiма”.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.45 “Хай говорять”.
20.40,22.10 Т/с “Рiдкiсна група кровi”.
22.00 Нiчнi новини.
23.10 “Вечiрнiй Ургант”.
23.50,01.05 Х/ф “Головне - не боятися!”

ÍÒÂ-Ñâiò

08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Дачна вiдповiдь.
09.30 “Медичнi таємницi”.
10.00 Т/с “Кримiнальне вiдео”, 3 с. “Привид, який повертається”.
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”, 29 i 30 с.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Горюнов”, 31 i 32 с.
23.30 Т/с “Захист Красiна 3”, 7 i 8 с.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
07.15 Т/с “Слiдаки”.
08.40 “Заручники правосуддя”.
09.00,21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Х/ф “Юнiсть Петра”.
12.30 “Тягар Богiв”.
13.30 “Царськi оракули”.
14.30 “Помста природи”.
14.55 “Видатнi авiаконструктори”.
16.00 Д/ф “Снайперська зброя”.

16.20
17.15
19.00
20.00
20.30
21.25
22.00
00.00

15

Д/ф “Кулемети”, ч. 2.
Х/ф “Планета битв”.
Т/с “Лiнiйний вiддiл”. (2 категорiя).
“Нове Шалене вiдео”.
“Облом UA. Новий сезон”.
“ДжеДАI”.
Х/ф “Глибинна зiрка 6”.
Х/ф “Жах: Торнадо у Нью-Йорку”.
(2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Х/ф “Кiнець iмператора тайги”. (12+).
07.05 “Плюс кiно”. (12+).
07.35,13.30 Х/ф “Говорить Москва”. (12+).
09.30,15.30 Драма “Шинель”. (6+).
10.50,16.50 Х/ф “Начальник”. (12+).
17.30,23.30 Мелодрама “Зося”. (СРСР Польща). (12+).
18.40,00.40 Х/ф “Лоша”. (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Гойя, або Тяжкий шлях
пiзнання”. (12+).
21.50,03.50 Х/ф “Наказано узяти живим”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30,23.00 Оце так! Рiздвяний випуск.
13.30 Автоспорт. 24 ле Мана.
14.00 Ралi. Дакар. Роудбук. Журнал.
14.25,16.55,19.55 Тенiс. Повернення Рафи.
Журнал.
14.30 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат США.
Фiнал. Чоловiки.
16.25 Вiдкритий чемпiонат Австралiї з
тенiсу. Журнал.
16.30 Тенiс. Матс-пойнт. Журнал.
17.00 Бiатлон. Кубок свiту. Ансi (Францiя).
Естафета. Жiнки.
18.00 Бiатлон. Кубок свiту. Ансi (Францiя).
Естафета. Чоловiки.
19.00 Стрибки на лижах. Кубок свiту.
Тiтiзеє-Нойштадт (Нiмеччина). HS142.
20.00 Легка атлетика. ЧC в Москвi.
20.45 Легка атлетика. Усайн Болт. Спецвипуск. Журнал.
21.00 Бойовi мистецтва. Суперкомбат.
Гран-прi. (16+).

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 “АПЛ. Клуби”. “Кардiфф Сiтi”.
07.30 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Катанья”.
09.20 Чемпiонат Iспанiї. “Хетафе” - “Барселона”.
11.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Вердер” “Байєр”.
13.15 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
14.15 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” “Челсi”.
16.05 Чемпiонат Iспанiї. “Гранада” - “Реал
Сосьєдад”.
18.10 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Мiлан”.
20.00 Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” “Реал”.
21.50 Чемпiонат Нiмеччини. “Айнтрахт”
(Фр.) - “Аугсбург”.
23.40 Чемпiонат Iспанiї. “Ельче” - “Малага”.
17.00 Х/ф “Глибинна зiрка 6”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”. (2 категорiя).
20.00 “Нове Шалене вiдео”.
20.30 “Облом UA. Новий сезон”.
21.20 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Погоня”.
00.05 Х/ф “Захованi”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Мелодрама “Зося”. (СРСР Польща). (12+).
06.40 Х/ф “Лоша”. (12+).
07.30,13.30 Х/ф “Гойя, або Тяжкий шлях
пiзнання”. (12+).
09.50,15.50 Х/ф “Наказано узяти живим”. (12+).
12.55 “Плюс кiно”. (12+).
17.30,23.30 Х/ф “Планета бур”. (6+).
18.55,00.55 Х/ф “Молодший науковий
спiвробiтник”. (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Дiм, у якому я живу”. (6+).
21.30,03.30 Драма “Сентиментальний роман”. (6+).

ªâðîñïîðò

09.30 GTA. Наступний рiвень. Автоспортивний журнал.
09.45,19.00,01.00 Оце так! Рiздвяний випуск.
11.25,20.55 Вiдкритий чемпiонат Австралiї з
тенiсу. Журнал.
11.30,18.15 Стрибки на лижах. Кубок свiту.
Тiтiзеє-Нойштадт (Нiмеччина). HS-142.
12.30 Бiатлон. Кубок свiту. Ансi (Францiя).
Естафета. Жiнки.
13.30 Бiатлон. Кубок свiту. Ансi (Францiя).
Естафета. Чоловiки.
14.30 Стрибки на лижах. Кубок свiту. Куусамо (Фiнляндiя). HS-142.
15.15 Стрибки на лижах. Кубок свiту.
Лiллехаммер (Норвегiя). HS-106.
15.45,21.00,01.30 Хокей. Кубок Шпенглера.
Давос (Швейцарiя). Груповий етап.
20.30 Кампус. Журнал.
23.25 Тенiс. Повернення Рафи. Журнал.
23.30 Бойовi мистецтва. Бiйцiвський клуб.
(16+).

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
07.00,13.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - “Челсi”.
09.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя”
(Дор.) - “Герта”.
11.05 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед” “Вест Хем”.
13.15 “АПЛ. Клуби”. “Кардiфф Сiтi”.
13.30,22.40,06.30 “Свiт англiйської Прем`єрлiги”.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Халл Сiтi” - “Ман.
Юнайтед”. Пряма трансляцiя.
16.40 Чемпiонат Англiї. “Вест Хем” - “Арсенал”. Пряма трансляцiя. У перервi
- Новини.
18.55 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” “Лiверпуль”. Пряма трансляцiя.
21.30 “Англiйський акцент”.
23.10 Чемпiонат Англiї. “Евертон” - “Сандерленд”.

16

№28/ 18 грудня 2013 року
27 грудня

П’ятниця
УТ-1
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Офiцiйна хронiка.
09.40,16.05 Т/с “Таємниця старого мосту”, 45 с.
10.25 Т/с “МонтеКрiсто”, 20 с.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.50,21.30 Дiловий свiт.
12.15 “Вiра. Надiя. Любов”.
13.05 Кордон держави.
13.25 Х/ф “Табiр iде у небо”.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
16.50 Х/ф “Фронт за лiнiєю фронту”, 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”

06.00,07.00,08.00,09.00,19.30,04.00 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Комедiя “Операцiя “И” та iншi пригоди Шурика”.
11.00 Мелодрама “Москва сльозам не
вiрить”.
13.55,14.55,15.50,01.30,02.20,03.10 Т/с
“Без слiду”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Комедiя “Джентльмени удачi”.
20.15 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
22.15 “Супергерої”.
23.20,04.45 Комедiя “Оскар”.

Наш ДЕНЬ

10.10,13.00 Анекдоти по-українськи.
10.25,16.40 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.20,22.00 Т/с “Пристрастi за Чапаєм”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.00 Машина часу.
22.50 Максимум в Українi.
23.20 Х/ф “Прибрати Картера”.

ÑÒÁ

07.50 Х/ф “Джентльмени удачi”.
09.45 Х/ф “Москва сльозам не вiрить”.
12.55 Х/ф “Операцiя “И” та iншi пригоди Шурика”.
15.00 “Звана вечеря”.
16.00 Х/ф “Iван Васильович змiнює
професiю”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Танцюють всi!6. Гала-концерт”.
22.40 “Танцюють всi!6. Гала-концерт. Оголошення переможця”.
00.40 “Куб 4”.

Íîâèé êàíàë

06.35,07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
06.40,13.25 М/с “Губка Боб”.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00,17.55,21.05 Т/с “Воронiни”.
13.20,14.30 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!
20.00 Т/с “Трохи не в собi”.
23.10 Х/ф “Це все вона”. (2 категорiя).
01.15 Т/с “Щоденники вампiра”.

5 êàíàë

ICTV

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.

06.20 Т/с “Таксi”.
06.45 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.

06.00 Т/с “Адвокат”.
06.15 Срiбний апельсин.
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.

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 “Любов не картопля”.
11.10,12.20,04.45 Д/с “Слiдство вели...” з
Л. Каневським”.
13.35 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.40 “Давай одружимося в Українi”.
16.45 Т/с “Аннушка”.
18.00 Т/с “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Жiнки на межi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Шустер Live”.
00.40 Х/ф “Термiнал”.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

28 грудня

Субота
УТ-1
08.30 Панянка та кулiнар.
09.10 Православний вiсник.
09.35 Моменти життя.
10.45 Х/ф “Людина з бульвару Капуцинiв”.
12.35 Театральнi сезони.
13.30 Слiдами ДПКЄ-2013.
13.55 Баскетбол. Чемпiонат України.
Суперлiга.
16.10 В гостях у Д. Гордона.
17.00 Фестиваль пiснi в Коблево.
17.30 Український акцент.
17.55 Золотий гусак.
18.30 Фестиваль гумору “Умора”.
20.35 Слово регiонам.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
23.50 Х/ф “Зайчик”.

Êàíàë “1+1”

08.15,19.30 “ТСН”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 М/ф “Ну, постривай”.
10.20 “Свiтське життя”.
11.25 “Чотири весiлля”.
12.55 “Моя сповiдь”. “Микола Басков”.
14.05 “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 Бойовик “Люди-Iкс. Росомаха”.
22.10,02.30 Бойовик “Команда А”. (2
категорiя).

Iíòåð

09.30 “Усе для мами”.
10.00,02.40 Д/ф “Андрiй Мягков. I нiякої
iронiї долi”.
11.05 Х/ф “Понаїхали тут”.
15.10 Концерт “Двi зiрки. Новий Рiк”.
18.05 Т/с “Криве дзеркало душi”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Криве дзеркало душi”, 3 i 4 с.
22.25 Х/ф “П`ять зiрок”.
00.35 Х/ф “Двiчi в одну рiчку”. (2
категорiя).

ICTV

07.05,01.55 Х/ф “Кенгуру Джек”.
08.50 Зiрка YouTube.
09.50 Дача.
10.20 Квартирне питання.
11.20 За кермом.
11.55 ПуТЕва країна.
12.15 Наша Russia.
12.45 Т/с “Морськi пiхотинцi”, 1-6 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.

19.55 Т/с “Морськi пiхотинцi”.
22.00 Х/ф “Рембо 4”. (2 категорiя).
23.50 Х/ф “Фахiвець”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

07.50 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 “Танцюють всi! 6”.
14.55 “Зваженi i щасливi 3”.
19.00 “Х-фактор 4. Фiнал”.
22.05 “Таємницi Х-фактора. З мене досить!”
23.20 “Х-фактор 4. Пiдсумки голосування”.
00.40 “Детектор брехнi 4. Життя пiсля
сповiдi”.

Íîâèé êàíàë

08.50 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
10.55 Уральськi пельменi.
12.00 Шурочка.
13.00 Дорослi, як дiти.
14.00 Т/с “Воронiни”.
16.10 Х/ф “Володар перснiв. Братство
персня”.
20.00 Х/ф “Володар перснiв. Двi фортецi”.
(2 категорiя).
23.40 Х/ф “Кохання за правилами i без”.
01.35 Т/с “Плiткарка”.
02.15,03.10,04.15 Зона ночi.
02.20 Леопольд, або Втеча вiд волi.
02.45 Марiя i Марфа.

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,
20.00,21.00,23.00,01.00,02.00,04.00,
05.00,06.00 Час новин.
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»

07.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”, 166 i 167 с.
08.10 Т/с “Iнтерни”, 168 i 169 с.
09.15 Т/с “Ключi вiд минулого”.

08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Пiлот мiжнародних авiалiнiй”.
13.15,17.25,21.00,22.30 Т/с “Слiд”.
16.00 Критична точка.
19.20,04.50 “Говорить Україна”.
22.00,03.35 Подiї дня.
00.15 Т/с “Мент у законi 7”, 13 i 14 с. (2
категорiя).
02.05 Т/с “Мент у законi 7”. (2 категорiя).
04.05 Т/с “Собр”. (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 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.00,22.20 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
20.00 “КВК”.
23.20 “ВусоЛапоХвiст”

ÍÒÍ

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 2”.
12.25 Т/с “Слiпий 2”.
14.25,17.00 Т/с “Сiмейна iсторiя”.
16.45,19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Небезпечна комбiнацiя”.
21.30 Х/ф “На гачку”.
00.05 Х/ф “Дiамантовi пси”. (3 категорiя).
01.55 Т/с “Слiдство веде Да Вiнчi”.

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”.
14.00 Богиня шопiнгу.
15.45 УТЕТа тато!
16.50 Королева балу.
18.00 Моду народу.
19.00 Iкона стилю.
20.15 Х/ф “Джентльмени, удачi!”
22.40 Смiшнiше, нiж кролики.
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
01.25 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

ÒÂi

07.00 Ранковi курасани. Краще!
10.00,00.00 Третiй дзвiнок.
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,18.00,21.0
0 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.
17.00 Огляд блогiв.
19.00 Спорт.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.
01.00,03.30 Навколо свiту.
17.15,19.20 Т/с “Анютине щастя”.
21.30 Х/ф “Золотi ножицi”.
23.30,04.00 Т/с “Пiлот мiжнародних
авiалiнiй”.

Ê1

07.30 М/ф.
09.00 М/с “Казки Ганса Хрiстiана Андерсена”.
10.20 М/ф “Вiдпочивай, Скубi-Ду!”
11.30 Х/ф “Пригоди Елоїзи”.
13.25 Х/ф “Зiркова хвороба”.
15.10 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
18.05 Т/с “Моя прекрасна няня”.
19.50 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.20 Х/ф “Дружина священика”

ÍÒÍ
08.30
11.30
12.00
13.00
14.00
14.30
16.30
19.00
23.00

ÒÅÒ
07.55
08.30
09.00
09.40
10.05
10.40
10.55
12.15
16.05
18.05
20.30
22.00
23.00

ÒÂi

Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 2”.
“Речовий доказ”. Слiдами хижака.
“Головний свiдок”.
“Випадковий свiдок”.
“Правда життя. Професiя Дiд Мороз”.
Х/ф “Небезпечна комбiнацiя”.
Х/ф “На гачку”.
Т/с “Таємницi слiдства 7”.
Т/с “Вiдчинiть, мiлiцiя!”
Телепузики.
М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
Мультик з Лунтiком.
М/с “Даша-дослiдниця”.
М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/с “Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка”.
М/ф “Кришталик i Пiнгвiн”.
Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
Х/ф “Космiчнi яйця”.
Х/ф “Джентльмени, удачi!”
Т/с “Два батька i два сина”.
Вiталька. Новий рiк.
Смiшнiше, нiж кролики.

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.
1966р. Леонiд Брежнєв.
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 “Дiтям до 16”. (2 категорiя).
23.00 Х/ф “Серпнева рапсодiя”. (2
категорiя).
02.00 Третiй дзвiнок.

Програма ТБ
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 Кiно на двох. Усков i Краснопольський.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
13.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 НЛО: факти i фальсифiкацiя.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Дивовижнi жителi саду”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олександр
Пороховщиков, ч. 2.
21.35 Микола Слiченко. Життя, як диво.
00.30,01.50 Т/с “Ескорт агентство”. (3
категорiя).
01.15 “Вихiдний, пiсля пiвночi”.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

07.50 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Малаховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.45 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.50 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Чекай на мене”.
17.45 “Людина i закон”.
19.00 “Час”.
19.30 “Поле чудес”.
20.40 “Унiверсальний артист”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.40 Комедiя “Здрастуйте, я ваша тiтка!”

ÍÒÂ-Ñâiò

08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Очна ставка”.
09.25 Рятувальники.
10.00 Т/с “Кримiнальне вiдео”, 4 с. “Привид, який повертається”.
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 Детектив “Зниклий безвiсти”.
23.15 “Життя як пiсня: Сергiй Челобанов”.
00.55 “Школа лихослiв`я”.

09.00 “Новини 2+2”.
09.25 Х/ф “На початку славних справ”.
12.35 “Нове Шалене вiдео”.
15.30 “Облом UA. Новий сезон”.
16.55 Х/ф “Погоня”.
19.00 Х/ф “Сонце, що сходить”. (2
категорiя).
21.30 Х/ф “Макс Пейн”. (2 категорiя).
23.35 Х/ф “Смертельний удар”. (2
категорiя).
01.30 Х/ф “Газонокосар 2: По той бiк
кiберпростору”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Х/ф “Планета бур”. (6+).
06.55,12.55 Х/ф “Молодший науковий
спiвробiтник”. (12+).
07.30,13.30 Х/ф “Дiм, у якому я живу”.
(6+).
09.30,15.30 Драма “Сентиментальний роман”. (6+).
17.30,23.30 Комедiя “Унiкум”. (6+).
19.00 “Плюс кiно”. (12+).
19.30,01.30 Мелодрама “Любов з
привiлеями”. (12+).
22.15,04.15 Муз. фiльм “Марiца”.

ªâðîñïîðò

09.30,10.30,12.30,15.00,15.45,21.00,01.4
5 Хокей. Кубок Шпенглера. Давос
(Швейцарiя). Груповий етап.
11.25 Вiдкритий чемпiонат Австралiї з
тенiсу. Журнал.
11.30,14.15,18.15 Стрибки на лижах. Кубок свiту. Енгельберг (Швейцарiя).
HS-137.
13.30 Стрибки на лижах. Кубок свiту.
Тiтiзеє-Нойштадт (Нiмеччина). HS142.
19.00 Оце так! Рiздвяний випуск.
20.00 Змагання лiсорубiв.
23.25 Тенiс. Повернення Рафи. Журнал.
23.30,00.30 Боулiнг. PBA.
01.30 GTA. Наступний рiвень. Автоспортивний журнал.
01.40 Спортивний паспорт. Журнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.15 Т/с “Слiдаки”.
08.40 “Заручники правосуддя”.

07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15,12.00 “Англiйський акцент”.
08.15,01.05 Чемпiонат Англiї. “Халл Сiтi”
- “Ман. Юнайтед”.
10.05,02.55 Чемпiонат Англiї. “Вест Хем”
- “Арсенал”.
13.15,04.40 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi”
- “Лiверпуль”.
15.05 Чемпiонат Англiї. “Евертон” - “Сандерленд”.
17.00 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
17.30 “Futbol Mundial”.
18.10 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
19.10 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” “Вест Бромвiч”.
21.00,06.30 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.30 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Суонсi”.

Òîíiñ

Êàíàë «2+2»

08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Засекречена любов.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Василiса Прекрасна”.
13.15 За сiм морiв.
13.40 НЛО: факти i фальсифiкацiя.
15.00 Д/с “Сувора планета”.
15.35,23.25 Д/с “Африка. Небезпечна
реальнiсть”.
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: Строганови.
20.05 Олексiй Ягудiн. “Менi дуже пощастило з Тетяною”.
21.15 Х/ф “Кухар-злодiй”. (2 категорiя).
00.45 “Вихiдний, пiсля пiвночi”.

06.00 М/ф.
08.25 Д/ф “Десантник Дядя Вася”.
09.15 Х/ф “Потрiйний стрибок пантери”.
11.00 Т/с “Гончi”.
19.00 Х/ф “Зорянi вiйни: Помста ситхiв”.
22.00 Х/ф “Сонце, що сходить”. (2
категорiя).
00.30 Х/ф “Апокалiпсис: Останнiй день”.
(2 категорiя).

Êàíàë «2+2»

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)

07.45 “Слово пастиря”.
08.15 “Смак”.
08.55 “Юрiй Нiколаєв. “Не можу без ТБ”.
10.15 “Iдеальний ремонт”.
11.15 “Льодовиковий перiод”.
14.25 “Приборкання Амура”.
15.15 “Вiдгадай мелодiю”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.15 Комедiя “Труффальдiно з Бергамо”.
19.00 “Час”.
19.20 “Хвилина слави. Дорога на Олiмп!”
20.40 “Сьогоднi увечерi”.
22.30 “Встигнути до опiвночi”.
23.15 “Що? Де? Коли?”
00.35 Детектив “Загадка Ендхауза”.

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”. “Няня”.
“Мрiя”. “Я - табурет”.
15.05 Рятувальники.
15.15 “Нашi” з Львом Новоженовим”.
16.05 “Слiдство вели...”
17.00 “Центральне телебачення” з В. Такменевим.
17.50 “Новi росiйськi сенсацiї”.
18.45 Ти не повiриш!
19.40 “Острiв”.
21.10 “Церемонiя вручення щорiчної премiї
Федерацiї єврейських общин Росiї
“Скрипаль на даху”. Ханука в Державному Кремлiвському Палацi.
23.30 Огляд. Надзвичайна подiя.
00.05 “Промiнь Свiтла”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Комедiя “Унiкум”. (6+).
07.30,13.30 Мелодрама “Любов з
привiлеями”. (12+).
10.15,16.15 Муз. фiльм “Марiца”.
17.30,23.30 Комедiя “Волга-Волга”.
19.30,01.30 Комедiя “Бiдна Маша”. (6+).
21.55,03.55 Драма “Сiрано де Бержерак”. (6+).

ªâðîñïîðò

09.30,21.00 Хокей. Кубок Шпенглера. Давос (Швейцарiя). Груповий етап.
10.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лiєнц
(Австрiя). Слалом-гiгант. Жiнки.
1 спуск.
12.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бормiо
(Iталiя). Швидкiсний спуск. Чоловiки.
13.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лiєнц
(Австрiя). Слалом-гiгант. Жiнки.
2 спуск.
14.45 Лижнi перегони. Тур де Скi. Оберхоф
(Нiмеччина). 3 км. Жiнки.
15.30 Лижнi перегони. Тур де Скi. Оберхоф
(Нiмеччина). 4 км. Чоловiки.
17.00 Стрибки на лижах. Турне 4-х
трамплiнiв. Оберстдорф (Нiмеччина).
HS-137. Квалiфiкацiя.
18.45,23.45 Оце так! Рiздвяний випуск.
19.00,01.00 Бiатлон. Рiздвянi перегони.
Нiмеччина.
23.25 Тенiс. Повернення Рафи. Журнал.
23.30 Кiнноспортивний журнал.
00.00 Стрибки на лижах. Турне 4-х
трамплiнiв. Оберстдорф (Нiмеччина).
HS-137.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.00,12.50 Новини.
07.10,11.50 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
08.10 Чемпiонат Англiї. “Евертон” - “Сандерленд”.
10.00 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Суонсi”.
13.00 Чемпiонат Нiмеччини. Пiдсумки першого кола.
13.30 Чемпiонат Англiї. Preview.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Вест Хем” - “Вест
Бромвiч”. Пряма трансляцiя.
16.40 Чемпiонат Англiї. “Норвiч” - “Ман.
Юнайтед”. Пряма трансляцiя. У
перервi - Новини.
18.55 Чемпiонат Англiї. “Кардiфф Сiтi” “Сандерленд”. Пряма трансляцiя.
21.25 Чемпiонат Англiї. “Астон Вiлла” “Суонсi”.
23.15 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” “Крiстал Пелас”.

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ
29 грудня

Неділя
УТ-1
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.05 Шеф-кухар країни.
10.00 Пошторг.
10.10 Околиця.
10.35 Як Ваше здоров`я?
11.25 Ближче до народу.
12.10 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
12.35 Крок до зiрок.
13.25 В гостях у Д. Гордона.
14.30 Наш спорт. Олiмпiйським курсом.
15.00 Золотий гусак.
15.25 Караоке для дорослих.
16.20,22.20 Фестиваль пiснi в Коблево.
16.55 Маю честь запросити.
17.45 Дiловий свiт. Тиждень.
18.25 “Живу... Люблю...” Концертна програма Надi Крутової-Шестак.
20.30 Ми хочемо, щоб ви знали.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
22.00 Полiттеатр.
23.35 “Дружина”.

Êàíàë “1+1”

07.50 М/ф.
08.25 “ТСН”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “Смакуємо”.
10.40 “Машинi казки. Маша i Ведмiдь”.
11.25 Х/ф “Попелюшка”.
13.10 Комедiя “Кохання-зiтхання”.
15.20 Комедiя “Кохання-зiтхання 2”.
17.30 Комедiя “Кохання-зiтхання 3”.
19.30,02.05 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Битва хорiв”.
22.10 “Свiтське життя”.
23.15 “Що? Де? Коли? 2”.

Iíòåð

09.25 “Школа доктора Комаровського”.
10.00 “Орел i решка. Назад в СРСР”.
11.00 “Зимова кухня”.
12.00 Х/ф “Мiцний шлюб”.
14.00 Т/с “Криве дзеркало душi”, 1-4 с.
18.00 Х/ф “Подаруй менi трiшки тепла”.
20.00,02.40 “Подробицi тижня”.
21.00 Концерт “Пiсня року 2013”.
23.05 Х/ф “Малахольна”. (2 категорiя).

ICTV

07.25 Анекдоти по-українськи.
07.45 Дача.
08.25 Х/ф “Прибрати Картера”.
10.30 Козирне життя.
11.00 Машина часу.
13.00 Х/ф “Особливостi нацiонального
пiдлiдного лову, або Вiдрив на повну”.

14.40 Х/ф “Особливостi нацiонального
полювання”.
16.40 Х/ф “Особливостi нацiональної
риболовлi”.
18.45 Факти тижня.
19.55 Наша Russia.
20.25 ПуТЕва країна.
20.50 Х/ф “Фахiвець”. (2 категорiя).
23.00 Х/ф “Обитель зла 3. Вимирання”.
(2 категорiя).

ÑÒÁ

06.50 “Їмо вдома”.
07.55,11.00 “МайстерШеф 3”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.00 “Караоке на Майданi”.
14.20 “Х-фактор 4”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки проти жiнок”.
21.15 “Один за всiх”.
22.30 Х/ф “Новий старий дiм”.
00.35 Х/ф “Моя мама - наречена”.

Íîâèé êàíàë

05.10 Педан-Притула шоу.
07.45 Церква Христова.
08.00 Х/ф “Вiд музики до любовi один
крок”.
10.00 Співай, якщо зможеш.
11.40 Х/ф “Володар перснiв. Двi фортецi”.
15.10 Х/ф “Володар перснiв. Повернення короля”.
19.30 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
21.25 Х/ф “Хоббiт: Неочiкувана подорож”.

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.
17.01 Палата.
17.35 Новини Київщини.
20.35 Дорогi депутати.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки тижня з
Ларисою Губiною.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.00 Територiя закону.
22.35,02.40 Кiно з Янiною Соколовою.
23.35 Мiграцiйний вектор.

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 23 грудня
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Ти зможеш»
07.50 «Слід»
08.10 Вікно в Америку
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Межа правди
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Круїз або розвідна
мандрівка»
17.00 «Унікальна Україна»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Розкішні мандрівки»
22.35 Х.ф. «Нелюдь»

Вівторок, 24 грудня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Сільський календар»
08.00 «Індекс небезпеки»
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя»
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Упіймати буревій»
17.30 «Рекламна кухня»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Екологічно чисте життя»
20.30 «180 градусів»
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф. «Чистилище»

Cереда, 25 грудня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Екологічно чисте життя»
08.10 «180 градусів»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40 «Автоакадемія»
13.10 Роксана Вікалюк,«Дійство»,
1ч.
14.00 Х.ф. «Коли сонце було Богом»

16.40 «Чарівний ключик»
17.30 «Розкішні мандрівки»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Формула здоров’я»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф. «Час прощання»

Четвер, 26 грудня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 «Про кіно»
12.25 «Рекламна кухня»
12.40 «Індекс небезпеки»
13.10 Роксана Вікалюк,«Дійство»,
2ч.
14.00 Х.ф. «Поріг»
17.30 «Музичні делікатеси»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відповідно до закону»
22.35 Х.ф. «Новокаїн»

П’ятниця, 27 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, 17.00 «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.«Один у лісі»
17.30 «Відчиняй»
18.00 Т.с.«Життя як життя»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Індекс небезпеки»
22.35 Х.ф. «Прокляття нефритового скорпіону»

Субота, 28 грудня
07.00
07.35
09.00
09.30
10.30
11.30
12.00
12.30
14.00
14.30
15.00
16.30
17.00

Провінційні вісті
Х.ф. «Рись повертається»
Час-Tайм
Знати більше
Блага звістка з Ріком Реннером
Зміни свій світ
Новини Європи
Х.ф.«Мавпа»
«Цивільний захист»
Мультфільми
Х.ф.«Співоче деревце»
Дім книги
Хіт-парад

17.50
18.00
19.00
19.30
20.10
22.30

Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.50 Подiї.
07.10 Х/ф “Золотi ножицi”.
09.10,10.10 Таємницi зiрок.
11.10 Х/ф “Випробування вiрнiстю”.
15.15 Х/ф “Зимове танго”.
19.00,03.40 Подiї тижня.
20.00 Як двi краплi.
23.30,04.25 Т/с “Пiлот мiжнародних
авiалiнiй”.

Ê1

07.30
08.40
10.00
11.50
13.50
15.20
18.00
19.50
21.40
00.20

М/ф.
М/ф “Вiдпочивай, Скубi-Ду!”
Х/ф “Пригоди Елоїзи”.
Х/ф “Елоїза 2: Рiздво”.
Т/с “Моя прекрасна няня”.
“КВК”.
“Вечiрнiй квартал”.
Х/ф “Пережити Рiздво”.
Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
Х/ф “Моє перше весiлля”

ÍÒÍ

07.20 Т/с “Таємницi слiдства 7”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Злочин
столiття по-одеськи.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 Х/ф “Левова частка”.
15.00 Т/с “Стрiлець”.
19.00 Т/с “Павутиння 7”.
23.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 9”.
(2 категорiя).
01.05 Х/ф “З-пiд землi”. (2 категорiя).

ÒÅÒ
07.30
07.55
08.30
09.00
09.40
10.05
10.40

Малята-твiйнята.
Телепузики.
М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
Мультик з Лунтiком.
М/с “Даша-дослiдниця”.
М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/с “Бiлка та Стрiлка. Пустотлива сiмейка”.
10.50 М/ф “Школа монстрiв. Перегони в
нiч на суботу”.
11.50,01.00 Х/ф “Iсторiя вiчного кохання,
або Попелюшка”.
14.15 Х/ф “Цуценята Санти”.
16.10 Х/ф “Привiт сiм`ї”.
18.15 Країна У.
19.20,21.30 Вiталька. Новий рiк.
20.25 Т/с “Два батька i два сина”.
23.00 Смiшнiше, нiж кролики.

ÒÂi

06.30,04.30 Музика для дорослих.
07.30,17.00 Авiакатастрофи: причини i
наслiдки.
08.30 ЖИВЯком.
09.00,16.00 Iсторичнi хронiки з М. Сванiдзе.
1967р. Юрiй Нагибiн.
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.00,21.00 TBiNews.
11.30,18.30 Aрт City.
12.00 Х/ф “Серпнева рапсодiя”. (2
категорiя).

ТНЕУ-калейдоскоп подій
Наші вітання
«Розкішні мандрівки»
«Музичні делікатеси»
Суботній вечір
Х.ф. «Армійський пиріг»

Неділя, 29 грудня

08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ
м.Тернополя
12.00 Х.ф.«Співоче деревце»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька»
14.30 «Екологічно чисте життя»
15.00 «180 градусів»
16.00 «Формула здоров’я»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Цивільний захист»
17.40 «Відповідно до закону»
18.00 Наші вітання
19.40 Хіт-парад
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф.«Квартирант»

ТТБ
Понеділок, 23 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 “Людина Всесвіту”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
13.30 “Словами малечі про цікаві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.00 Д/Ф “Леонід Бакштаєв.Романтик театру і кіно”
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 “100 шедеврів”
17.30 “Випробуй на собі”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Цікаво про чай та каву”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Живі історії”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Портрет”
21.30 “Урок… для батьків”
22.45 “Гра долі”
23.00 Д/Ф “Мелодії барв”
23.10 Д/Ф “Олександр Кобелєв”
23.30 “Від класики до джазу”
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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”.
09.00 Великi династiї: Строганови.
10.00 “Будь у курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.15 Х/ф “Бiг”.
14.50 За сiм морiв.
16.00 Сувора планета.
16.40 Африка. Небезпечна реальнiсть.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новiцькою”.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
19.00 Великi династiї: Шереметеви.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.00 Перше кохання.
22.00 Х/ф “Долина квiтiв”. (3 категорiя).
00.25 Д/с “Африка. Небезпечна
реальнiсть”.

17

Êàíàë «2+2»
06.00
08.00
10.00
13.00
16.00
19.00
21.00
23.10

М/ф.
“Маски-шоу”.
Т/с “Мисливцi за старовиною”.
Т/с “Пригоди Мерлiна”.
Х/ф “Зорянi вiйни: Помста ситхiв”.
Х/ф “Макс Пейн”. (2 категорiя).
Х/ф “Скелелаз”. (2 категорiя).
Х/ф “Мега-акула проти карнозавра”. (3 категорiя).
00.50 Х/ф “Дорз”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

05.30,11.30 Комедiя “Волга-Волга”.
07.30,13.30 Комедiя “Бiдна Маша”. (6+).
09.55,15.55 Драма “Сiрано де Бержерак”. (6+).
17.30,23.30 Х/ф “Початок”. (6+).
19.30,01.30 Комедiя “Собака на сiнi”. (6+).
21.50,03.50 Комедiя “Цирк”.

ªâðîñïîðò

ÍÒÂ-Ñâiò

09.30,01.30 Бiатлон. Рiздвянi перегони.
Нiмеччина.
10.30 Лижнi перегони. Тур де Скi. Оберхоф
(Нiмеччина). 3 км. Жiнки.
11.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лiєнц
(Австрiя). Слалом. Жiнки. 1 спуск.
12.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бормiо
(Iталiя). Швидкiсний спуск. Чоловiки.
14.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лiєнц
(Австрiя). Слалом. Жiнки. 2 спуск.
15.15,19.20,00.30 Лижнi перегони. Тур де
Скi. Оберхоф (Нiмеччина). 9 км.
Жiнки.
16.15,19.45,01.00 Лижнi перегони. Тур де
Скi. Оберхоф (Нiмеччина). 15 км.
Чоловiки.
17.15,23.30 Стрибки на лижах. Турне 4-х
трамплiнiв. Оберстдорф (Нiмеччина).
HS-137.
19.10 Sport Excellence. Журнал.
19.15,02.25 Зимовий вiкенд. Журнал.
20.15,21.15 Хокей. Кубок Шпенглера. Давос (Швейцарiя). 1/2 фiналу.

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”. “Присяжний”. “Вiйна”. “Пiдпал”.
15.10 Рятувальники.
15.20 “Очна ставка”.
16.20 Надзвичайна подiя. Огляд за тиждень.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” з
К. Поздняковим.
17.50 Х/ф “Подвiйний блюз”.
21.20 Т/с “Година Волкова”. “Ера
водолiя”. “Водiй за викликом”.
23.20 “Анастасiя Волочкова. Моя сповiдь”.
00.20 “Судовий детектив”.

07.00,12.45 Новини.
07.15 Чемпiонат Англiї. “Астон Вiлла” “Суонсi”.
09.05 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” “Крiстал Пелас”.
10.55 Чемпiонат Англiї. “Вест Хем” - “Вест
Бромвiч”.
12.55 Чемпiонат Англiї. “Норвiч” - “Ман.
Юнайтед”.
14.45 Чемпiонат Англiї. “Ньюкасл” - “Арсенал”. Пряма трансляцiя.
17.25 Чемпiонат Англiї. “Челсi” “Лiверпуль”. Пряма трансляцiя. У
перервi - Новини.
20.00,06.00 “Англiйський акцент”.
21.00,04.10 Чемпiонат Англiї. “Евертон” “Саутгемптон”.
22.50 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” - “Стоук Сiтi”.
00.35 Чемпiонат Англiї. “Ньюкасл” - “Арсенал”.

Ïåðøèé êàíàë. (Óêðà¿íà)
06.50
08.10
08.35
09.25
10.15
11.25
14.30
15.45
19.00
20.00
22.35

“Здоров`я”.
“Непутящi нотатки”.
“Поки всi вдома”.
“Фазенда”.
“Гафт, який гуляє сам по собi”.
Комедiя “Чародiї”.
“Кривi дзеркала”.
“Льодовиковий перiод”.
Недiльний “Час”. Пiдсумки року.
“Повтори!”
Комедiя “Вiдчайдушна домогосподарка”.
00.35 Комедiя “Собака на сiнi”.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

Вівторок , 24 грудня

Четвер, 26 грудня

Субота, 28 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 “100 шедеврів“
12.30 “Випробуй на собі”
13.30 “Цікаво про чай та каву”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Силуети минулого”
14.15 “Живі історії”
14.30 “Від класики до джазу”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Мандри кота Фініка”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.20 “У пошуках легенд”
17.30 “Дніпропетровськ-місто можливостей”
17.50 “Цей дивовижний Крим”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.45 “Просто неба”
23.00 “Обрій-2013”.ч.1

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 “Галерея образів”
13.30 “Надія є”
13.45 “Новини України”
14.00 “Соціальні грані”
14.25 “Хвилини з Кобзарем”
14.30 “А у нас кіно знімали”
14.50 “Моє місто”
15.00 “Невигадані історії”
15.30 “Інновації”
16.15 “Диволяндія”
16.45 “Іноземна для дітей”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 “Азбука смаку”
17.30 “Як це було”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Мандри”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.50 “Обрій-2013”.ч.3

Середа, 25 грудня

П’ятниця, 27 грудня

7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави ”
12.30 “Музичний калейдоскоп ”
13.00 “Так було”
13.30 “Від класики до джазу”
13.45 “Новини України”
14.00 “Творчий портрет”
14.30 “Історія рідного краю”
14.50 “4 лапи”
15.00 “Театральні зустрічі”
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Ми- українські”
17.00 “Фільм-дітям”
18.30 “Біржа праці”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Вінтаж”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “7 природних чудес України”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Тетерів”
22.25 Телеекскурсія
22.35 “Пісня вирине з душі”
23.00 “Монологи майстра.Мирослав Вантух”.ч.2

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Просто неба”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дніпропетровськ-місто можливостей”
12.20 “У пошуках легенд”
12.30 “Час реформ”
13.30 “Студмістечко”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Cоціальні грані”
17.15 “Галерея образів”
17.30 “Після школи”
17.45 “Моє місто”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
19.45 “7 природних чудес України”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Національний художній
музей”
20.25 “А у нас кіно знімали”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Невигадані історії”
21.30 “Енергоманія”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Обрій-2013”.ч.2

7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Як це було ”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Азбука смаку”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Класна робота”
12.30 “Час реформ”
13.30 “Загублені у часі”
13.45 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Міське кільце”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Так було”
17.30 “Легенди Запоріжжя”
18.00 “Від класики до джазу”
18.30 “Назбиране”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Творчий портрет”
20.30 “4 лапи”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Захисник Вітчизнирятувальник”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Монологи майстра.Мирослав Вантух”.ч.1

Неділя, 29 грудня

7.00 “Панорама подій”
7.30 “Ми- українські”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Біржа праці”
10.30 “Кулінарія від Андрія”
10.45 “Словами малечі про цікаві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “7 природних чудес України”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Пісня вирине з душі”
14.30 “Казки Миколаївського зоопарку”
15.00 “Поклик таланту ”
16.00 “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”
17.30 “Кіноконцерт”
18.00 “Пройди світ”
18.30 “Прости”
19.00 “Азбука ремесел”
19.20 Д/Ф “Апостольська нива
Олександра Тоцького”
20.00 “Зелений БУМ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Професіонал”
22.55 “Музична хвиля ТТБ”
23.00 Дует “Писанка”
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Кінь назустріч усім мчить…

З

а східним календарем, господарем 2014 року
буде дерев’яний Кінь. Як відомо, улюбленими
ласощами коня є зелень, овочі, фрукти, зерно…
Однак це не означає, що у новорічну ніч ви повинні
гризти сиру морквину та закусувати її яблуком. Щоб і
покровителю року догодити, і щоб гості залишилися
задоволені, пропонуємо добірку найрізноманітніших
новорічних страв – від салатів і до десертів.

Чим
же його
пригостить?
Страви новорічного столу Десерти

Особливих обмежень щодо вибору продуктів немає, але, звичайно ж, не варто подавати на стіл страви з конини. Також не використовуйте для приготування їжі лаврового листа, бо це для коней отрута. Головний акцент зробіть на зелені, спеціях, пряних травах. Щоб дотриматися східних традицій, можна в центрі столу покласти склянку з водою і тарілку з сіном, а зверху все прикрасити червоною ниткою, яка символізує вуздечку священного Коня.

Салати
Салат «Шишки»

Потрібно: 200 г курячого
філе, 150 г шампіньйонів, 1 велика цибулина, 1 морквина, 2
яйця, 100 г твердого сиру, 150200 г мигдалю, майонез, сіль.
Приготування: шампіньйони нарізати кубиками, цибулину подрібнити й усе разом
обсмажити на невеликому вогні до готовності. Яйця відварити, відділити білки від жовтків, потерти на дрібній тертці
в окремі посудини. Куряче філе порізати кубиками та обсмажити до готовності. Морквину відварити та потерти на дрібній терці. Сир також потерти. Взяти велику плоску таріль і викласти почергово у формі шишок усі інгредієнти: спочатку куряче філе, далі – шампіньйони, моркву, жовток, твердий сир.
Останній шар – білок. Кожен шар злегка змастити майонезом.
Викласти мигдалем лусочки шишок. Прикрасьте гілочками
розмарину чи кропу.

Салат «Рукавичка»

Потрібно: 5 яєць, 2 морквини, 3
картоплини, 1/2 цибулини, 1 банка
сардин в олії, 1 яблуко, 1 червоний
болгарський перець, зелена цибуля, майонез, сіль.
Приготування:
картоплю,
моркву та яйця відварити до готовності. Овочі потерти. Із сардин
вийняти кісточки та розім’яти їх
вилкою. Яйця почистити, білки потерти на терці для буряка, а жовтки – на дрібній. Яблуко та перець
теж подрібнити на терці для буряка. Якщо перець дасть багато соку, слід відтиснути, перш ніж додавати у салат. Цибулю
дрібно порізати. Всі шари салату викласти у формі рукавички та злегка змастити майонезом: спочатку – картоплю, далі
– сардини, цибулю, яблуко, жовтки, білки (трішки білків залишити для оздоблення), моркву, перець. Залишилося прикрасити смакотульку: хутро зробити з білків, а майонезом намалювати сніжинку посередині рукавички.

Салат новорічний з курячим філе та броколі

Потрібно: 300-350 г відвареного курячого філе, 4
варених яйця, 6 картоплин,
2 морквини, 3 маринованих
огірка, 4-5 ст.л. майонезу, 1
свіжий огірок для оздоблення, зелена цибуля, 300 г капусти броколі, можна замороженої.
Приготування: картоплю та моркву відварити, почистити й нарізати невеликими
кубиками. Частину моркви залишити для прикраси. Куряче
філе порізати на невеликі шматки, а потім ще ножем або виделкою поділити волокна. Мариновані огірки теж порізати
кубиками. Всі інгредієнти добре перемішати, додати подрібнений жовток і майонез і ще раз перемішайте. Білок потерти
на дрібній тертці. Броколі опустити на 5 хв. у киплячу воду,
остудити. Відрізати ніжки від суцвіть, подрібнити й додати їх
у салат. На овальну злегка заглиблену таріль викласти салат,
обсипати з усіх боків тертим білком та викласти довкола суцвіття броколі. Зі свіжого огірка за допомогою гострого ножа
зробити ялинку, викласти її на салат і прикрасити кубиками
моркви. Зі стебел зеленої цибулі зробити напис «2014».

Банани в шоколаді

Гарячi страви
Кролик з овочами

на, 2 цибулини, 1 маленький
Потрібно: 500 г м’яса кролика, 1 моркви білого винного оцту, 1-2
2 ст.л
корінь селери, 5 невеликих картоплин, сушений базилік, мелений коом,
смак
за
сіль
а,
вин
ст.л червоного сухого
ріандр та орегано за смаком.
улю помити, почистити й
Приготування: картоплю, моркву та цибя викласти пошарово карканн
нарізати кільцями. У горщечки для запі на тертці та викласти поверх
рти
поте
ру
Селе
.
улю
топлю, моркву та циб
шматочками, посолити й обовочів. М’ясо кролика нарізати порційними
ати коріандр, базилік, ореДод
ору.
смажити в олії до золотистого коль
накрити кришкою та дати погано та винний оцет, зменшити вогонь, тати червоне вино й тушити,
томитися кролику хвилин 10. Потім дода
м’ясо кролика у горщечки, досопоки рідина не випарується. Викласти ю й запікати при температурі
лити, залити кип’ятком, накрити кришко
200 градусів 1-1,5 год.

оригінальне

М’ясо
сала, сіль, чорний перець гоини
Потрібно: 1 кг свин , кілька смужок
.
рошком, коріандр цілий, сушений помідоршити паперовим рушничком,
Приготування: м’ясо промити, вису глибокий надріз і заповнити
натерти сіллю. Усередині шматка зробити
соковите і не пересохне. Чорний
його 1-2 смужками сала – так м’ясо буде овкти до порошку та натерти
перець, коріандр і сушений помідор розт
в рукав для запікання і залишиприправами м’ясо. Далі м’ясо викласти ля запікати в духовці 40 хв. і ще
ти на 1-2 год., щоб промаринувалося. Опіс
рилася хрумка скоринка. На гар10 хв. – з відкритим рукавом, щоб утво ж запечені овочі.
нір можна подати картопляне пюре або

Закуски та канапки
«Хвіст павича»

Потрібно: 2 баклажани (можуть бути
ка, 2 яйця, 1 огірок, 1 червоний болгарс й морожені), 2 плавлених сирький перець, 3-4 зубчика часнику,
10-12 оливок без кісточок, листя зеленого
салату, сіль, перець за смаком,
майонез, олія для смаження.
Приготування: баклажани порізати
золотистого кольору. Яйця відварити, кільцями та обсмажити в олії до
тертці, додати до них потертий плавленпочистити й натерти на дрібній
майонез і все добре перемішати. На кільий сирок, подрібнений часник і
ця баклажанів викласти сирнояєчну масу і зверху кружальце огірка. Оли
чинити сирно-яєчною масою та викласт вки розрізати пополовині, нанарізати півкільцями і покласти довколаи на огірок. Болгарський перець
розкласти листя зеленого салату, а повеоливок. На велику овальну тацю
баклажанно-огірково-оливкові канапоч рх у формі павичевого хвоста –
ки.

Бутерброди «Сонеч

Потрібно: 6 помідорок чері, 100-120 г ка»
кового сиру, 12 штук крекерів чи шма вершточків білого хліба, 5-6 чорних оливок без кісточок
великий пучок кропу, майонез, зелень петр, 1 неушки
для оздоблення.
Приготування: зелень кропу подрібни
ти та
добре вимішати з сиром і майонезом (мож
на
додати подрібнений часник). Сумішшю змас
тити
крекери чи хлібці. Голівки сонечок зробити
з
оли
вок,
які розрізаємо навпіл повздовж, а потім
ще
й
упоперек (з однієї оливки виходить чотири
голівки). «Тільце» сонечка робимо
з помідорок чері, розрізавши їх навпіл. Звер
ти кілька листочків петрушки, далі – пом ху на змащений крекер покласкласти у вигляді голови сонечка. За допо ідорку. Четвертинку оливки прибити дві крапки з майонезу – це будуть могою зубочистки на оливках зроспинці викласти з подрібнених оливок. очка сонечка. А чорні цяточки на
Інгредієнти можна змінювати. Наприклад, змастити хлібці маслом, викласт
и червону рибку, петрушку.

Потрібно: 2 банани, 1 шоколадка, 15-20 лісових горіхів,
2-3 ст. л води чи молока.
Приготування: банани
розрізати впоперек навпіл чи
на три частини (залежно від
розміру). Кожну частинку нанизати на шпажку і відправити в морозилку на 2-3 год.
Горіхи подрібнити, шоколад
розтопити. Дістати банани з
морозилки, вмочити в шоколад і присипати горіхами. Шоколад застигне практично одразу, тоді банан покласти на
тарілку і приготувати інший.
Потім банани знову покласти
в морозилку. Подавати на стіл
холодними, виходить щось на
зразок бананового морозива. До речі, присипки можуть
бути найрізноманітніші.

Новорічне печиво

Потрібно для печива: 0,5
скл. цукру, 2 скл. муки, 200 г
маргарину, 1 яйце, 1 пачка ваніліну, цедра 1 апельсина, цедра 1 лимона, 1ч. л. розпушувача.
Для крему: 0,5 банки згущеного молока, 100 г вершкового масла.
Приготування: змішати
цукор, муку та розпушувач,
вбити яйце. Розтопити маргарин і додати до суміші. Також
додати цедру апельсина й лимона. Замісити тісто. Загорнути тісто в харчову плівку та
відправити в холодильник на
30 хв. Опісля тонко розкачати.
З картону зробити трафарети
зірочок різного розміру та вирізати за ними з тіста фігурки. Деко змастити вершковим
маслом, викласти зірочки і випікати їх у духовці до золотистого кольору.
Аби приготувати крем, до
пом’якшеного масла додати
згущівку та збити міксером.
Кожну зірочку змастити кремом і скласти одна на одну від
більшої до меншої. Таким чином виходять ялиночки з печива.

Дозвілля

Відповіді
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Громадсько-політичний тижневик.
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Самотня американка хоче орендувати
на Різдво люблячу родину

Молода жінка зі США - студентка університету - розмістила оголошення про
бажання орендувати родину на Різдво,
повідомляє онлайн-портал News1.0.net.
У тексті йдеться: «Я хочу орендувати
батька й матір, які б приділили мені увагу і всього кілька днів дали змогу відчути себе радістю їхнього життя, тому що
це мені насправді потрібно».
26-річна жінка на ім’я Джекі Тернер
вдалася до такого незвичайного кроку тому, що не знає батьківської любові.
Вона зростала у неповній родині, змалку зазнавала фізичного, сексуального та
емоційного насильства, через що пішла

Редактор - Зіна КУШНІРУК.

з дому й кілька років жила на вулиці. Там
дівчина пристала до банди грабіжників і
потрапила до в’язниці.
Після цього Джекі вирішила кардинально змінити своє життя. Тепер вона
- президентський стипендіат в університеті William Jessup University. Але їй дуже
не вистачає батьків, і тому сподівається на допомогу сторонніх людей. Вона
готова платити вісім доларів на годину
тим, хто зголоситься стати її родиною на
Різдво.
На оголошення відгукнулися десятки родин, які хотіли б запросити її на
свята абсолютно безкоштовно.

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

тел./факс (0352) 40-77-60;
http://nday.te.ua. e-mail nday-te@ukr.net
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Українські анекдоти
Мама гукає до сина:
- Петрику, не пий води з калабані, там мікроби! Захворієш!
- Мамо, їх вже нема, їх машина переїхала.
***
- Як сказати одним словом по-англійськи:
«Дружина з тещею поїхали на дачу і взяли з собою дітей?»
- Yes!!!
***
Найновіша розробка американських вчених
- робот із власним інтелектом, який знає абсолютно все, зійшов із розуму після того, як йому
поставили запитання: «Якою мовою розмовляє
Азаров?»
***
- Вітаю, друже! Ти все-таки помирився з дружиною. Вчора бачив, як ви разом різали дрова.
- Це були не дрова, а меблі.
***
Дружина дивиться у вікно, і задумливо каже:
- Дощ іде...
Чоловік, не відриваючись від газети:
- Скажи, що мене немає вдома.
***
Прикордонник із собакою йде уздовж кордону. Щось зашелестіло в кущах. Прикордонник собаці:
- Йди глянь, що там таке.
- Я й звідси можу гавкнути.
***
За повідомленням комуністичної партії, вчора у мавзолеї виникла пожежа - Ленін залишився живий.
***
До російських агентів, викритих у США, буде
застосовано найжорстокіше покарання, яке вигадала ФСБ, - вони повернуться на батьківщину.
***
У магазині чоловік запитує незнайому жінку:
- Пробачте, ви не підкажете, у який відділ
цього магазину ви б пішли, якби у вас була «зайва» тисяча гривень?
- У косметичний.
- О, дуже дякую! Біжу шукати дружину.
***
На боротьбу з корупцією виділено 100 мільярдів. Корупціонери просять додати ще.
***
- Може, тобі просто треба закохатися?
- У кого, мамо?
- Ой, невже так складно знайти жертву?
***
- Ти теплі речі взяв?
- Так, сім пляшок горілки.
***
Янукович сказав, що зробить як Папа Римський - піде у відставку у 85 років.
***
Мій товариш будує дім. Якось навідався до
нього, оглядаючи кімнати, запитав:
- Чому у тебе всі кімнати круглі?
- Бо теща дуже цікавиться, чи не знайдеться
і для неї куточок.
***
Хлопець каже нареченій:
- Кохана, ти зараз впадеш від радості - я такий подарунок тобі підготував!
- І який же?
- Я відкрив новий вірус і назвав його твоїм
ім’ям.
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Унікальні діти

Восьмирічний
школяр досліджує
чудеса техніки
Знанням маленького тернополянина
можуть позаздрити
і деякі одинадцятикласники

У

люблені іграшки Тарасика
Назаревича – не машинки
й навіть не конструктори,
а різноманітні механізми. За
свої вісім років він розібрав два
старенькі комп’ютери, один DVDплеєр, кілька мобільних телефонів
і безліч дрібних електропристроїв.
Керує ним не просто дитяча
цікавість, а інстинкт справжнього
дослідника.
Хлопчик із захопленням вивчає, як влаштовані прилади. А якщо побачить у вас
однодумця, то обов’язково поділиться своїми міркуваннями про полярність, діоди
чи, наприклад, мікросхеми.
Незнайомим людям дивно чути з уст
третьокласника терміни, з якими більшість його однолітків познайомиться на
уроках фізики років за шість-сім. Рідні ж
та близькі інтерес хлопчика заохочують і
знають: найкращий подарунок для нього –
техніка. Непотрібний телефон чи електроінструменти – юному дослідникові все згодиться.
Незвіданий і такий цікавий світ Тарасикові відкрили батьки – викладачі національного технічного університету в Тернополі. Мама Леся, гуманітарій за освітою, навчила його любити книжки. Серед інших,
хлопчика зацікавили енциклопедії. Читаючи про лазери, електрику, він захотів на
практиці побачити, як усе це працює.
– Якось я віддав Тарасикові старий
комп’ютер, і він його довго досліджував,
розібравши врешті на частини, – усміхається батько хлопчика Олег Назаревич, який
викладає в університеті комп’ютерні дис-

ГОРОСКОП
Овен

Телець

Доля готує вам сюрприз,
а який саме – стане вiдомо
ближче до вихiдних. Тож у планах дещо може змiнитися, але
вам не звикати до експромтiв.
Ентузiазм буде доречний як
удома, так i на роботi.
Запланованi справи вдало
вирiшаться у серединi тижня.

Настає перiод, коли ви працюєте на перспективу. Те, що зробите зараз, може стати пiдмогою
або перепоною, все залежить
вiд вас.

Рак

Налаштуйтеся на удачу
ближче до вихiдних. Це сприятливий час для вирiшення
фінансових питань, прояву
талантiв i змiцнення авторитету. У понедiлок–вiвторок краще
не ризикувати.

Лев

№ 22, дуже любить уроки з предмету «Я і
Україна», природознавство. Вчителька зауважила у нього трепетне ставлення до навколишнього світу й подарувала пару африканських равликів, або ж ахатінок, які
виростають до тридцяти сантиметрів у довжину. Школяр доглядає за екзотичними
домашніми тваринками, підсипає у тераріум грунт, годує їх листочками та яблуками.
– Тарас любить спостерігати за навколишнім світом, – розповідає його мама
Леся. – Може кілька хвилин дивитися, як
сонечко сходить, як падає дощик. Він ніколи не наступить на комашку, буде довго досліджувати гусеницю й думати, яку функцію виконують ворсинки. Вдома якось посадив у пластиковій склянці кукурудзу,
квасолинку й вичікував, що ж швидше
проросте.
Маленький дослідник переймається не
лише технікою та природою.
– Тараса дуже турбує доля України, так
само як і багатьох нас зараз, – продовжує
мама. – А ще він вважає, що добро завжди
повертається добром. Якщо ж сієш зло, то
його й отримаєш у відповідь.
Батьки пишаються своїм сином, як і молодшою донькою – Софійкою. Найголовніше – це любити дітей, кажуть вони. І не
просто слухати їх, а чути та розвивати їхні
здібності. Адже кожна дитина талановита
по-своєму.
«Нашому ДНЮ» Тарасик зізнався, що
у майбутньому мріє стати винахідником і
створити потяг, який пересувався би у повітрі та з’єднував усі куточки світу. А тим
часом вже написав, разом із сестричкою,
листа до Святого Миколая. І, як більшість
хлопчаків, чекає канікул, адже є насамперед звичайною дитиною: жвавою та непосидючою.
Антоніна БРИК.

Миколу
Олександровича
БРЕГУ

з с. Лози
на Збаражчині
У цей святковий день
прийміть найщиріші
побажання добра, щастя і радості, достатку
та родинного тепла
Літа цвіли
не просто цвітом,
А проростали у труді,
Дорослими
вже стали діти
А серцем
ви і досі молоді.
Тож хай душа
ніколи не старіє,
На білій скатертині
будуть хліб і сіль,
Своїм теплом
вас завжди сонце гріє,
Слова подяки
линуть звідусіль.
Смійтеся більше
і менше сумуйте,
Щораз багатійте,
ще краще ґаздуйте,
Хай думи ніколи
спочинку не знають,
А руки, мов крила,
внучат пригортають.
Хай серце ще довго
тріпоче у грудях,
Живіть до ста років
на поміч всім людям.
Хай Господь дарує
іще многа літ,
Щоб на весіллі
правнуків гуляти,
Щоб тішити
присутністю цей світ
Й на сторіччя
гостей виглядати!
Хай Мати Божа
вас охороняє,
А Ісус Христос
здоров’я посилає!
З повагою уся родина.

«Наш ДЕНЬ» також пишається юним тернопільським дослідником і надалі знайомитиме своїх читачів із дітками, які
в майбутньому, безперечно, прославлять рідний край. Тож якщо поряд з вами живуть талановиті хлопчики та дівчатка –
телефонуйте на номер у Тернополі (код 0352) – 40-77-60, пишіть нам на сайт чи електронну пошту nday-te@ukr.net, а також на адресу редакції: м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, офіс 409. Ми розповімо про них у проекті «Унікальні діти».

з 18 до 24 грудня

Звичне зараз видається не
таким мiцним, тож радимо переглянути свої думки або методи. Наприкiнцi тижня доведеться зайнятися домашніми
справами.

Близнюки

ципліни. – А іноді просить:
«Татку, принеси мені плату
та паяльник». І дві години
дитина сидить і випаює конденсатори.
Недавно хлопчик почув, що тато готує для студентів стенд, на якому можна побачити все начиння
комп’ютера – й загорівся ідеєю побачити
це на власні очі. Тож, каже чоловік, довелося взяти сина в університет:
– Була кумедна ситуація, бо студент
якраз захищав лабораторну, а тут підходить
дитина і з ентузіазмом перелічує: «О, це материнська плата, а це процесор, відеокарта,
а тут, вгорі, радіатор!».
Зніяковілий студент ще довго не міг
прийти до тями, побачивши, як малюк розбирається у комп’ютерах. Звичайно, у вісім
років він ще не знає, який це, наприклад,
тип процесора. Та якщо не розуміє чогось,
запитує і розмірковуватиме, доки не з’ясує
все, що його цікавить.
Тарасик дуже образно пояснює різні
технічні процеси. Вінчестер (тобто нагромаджувач інформації на комп’ютері) у нього – це клубочок пам’яті. На запитання, що
йому найцікавіше робити, серйозно відповідає:
– Розібрати техніку, а потім зібрати та
підключити її. Іноді, коли у мене дротик
від комп’ютера відчепиться, я його можу
припаяти. Але це дуже велика відповідальність, – наголошує він. Бо хоч і знає багато про техніку, але все ж невидимі процеси, які відбуваються всередині пристроїв,
сприймає як щось магічне та казкове, як це
і властиво дітям.
Окрім різноманітних механізмів, у
хлопчика є ще чимало інших захоплень.
Тарасик вчиться у Тернопільській школі

Вітаємо!
З 80-літнім ювілеєм
турботливого батька,
доброго дідуся, мудру
і гарну людину

Великому кораблю – велике плавання. Не соромтеся своїх амбiцiй, якщо багато працюватимете, то зможете досягти

неабияких успiхiв. У п’ятницю
чекайте сюрпризiв i приємних
новин.

Діва

Період буде доволi напруженим, ви вiдчуватимете дискомфорт через недоступну iнформацiю. До п’ятницi
заплутанi ситуацiї проясняться. Декому з вас доведеться займатися фiнансовими документами.

Терези

Вам варто довiритися колегам або друзям у прийняттi
рiшень, вони не тiльки
вiдволiкатимуть вас приємною бесiдою, а й пiдкажуть правильний шлях у просуваннi до
цiлi. У вихiднi вас чекає приєм-

на вечiрка з друзями.

Скорпіон

Друга половина тижня буде
вдалiшою. Натхнення вистачить на цiлий полк, тому вiд вас
залежить, як розвиватимуться
подальшi подiї. Остерiгайтеся
сумнiвних оборудок.

Стрілець

Фортуна дає зелене свiтло,
скористайтеся вдалим часом
для вирiшення найважливiших
справ. Не пасуйте i не лiнуйтеся,
проявiть себе, спробуйте додати щось нове до свого iмiджу.

Козеріг

Ви ризикуєте зiпсувати стосунки з керiвництвом або колегами. Намагайтеся бути

стриманiшими, знайдiть слушний момент для висування вимог. Наприкiнцi тижня доля
посмiхнеться вам.

Водолій

Вам видається, що всi хмари згущуються над вашою головою. Незабаром доля дасть
можливiсть вiдiгратися – вдалий i активний час не за горами. Залишається трохи почекати.

Риби

Присвятiть цей період завершенню давнiх справ, виправленню
помилок.
Це
звiльнить простiр для свiжих
iдей, вдалих планiв у найближчому майбутньому. Будьте
вимогливiшi до себе.

