
29 листопада - апостола Матвія. Холодний Матвій передвіщає сурову зиму. 30 листопа-
да -  Григорія Чудотворця. У народі цього святого називають Зимовказівником, оскільки по-
года цього дня вказувала на те, якою буде прийдешня зима. Якщо на Григорія гарна пого-

25 грудня - ясно, темпе-
ратура повітря вночі 1-2 гра-
дуси морозу, вдень 2-3 граду-
си тепла. Схід сонця - 8.11, за-
хід - 16.24.   

26 грудня - ясно, темпе-
ратура повітря вночі 0-1 гра-
дус морозу, вдень 3-4 граду-
си тепла. Схід сонця - 8.11, за-
хід - 16.25.

27 грудня - хмарно, вночі і 
вранці можливий дощ, темпе-
ратура повітря вночі 0-1 гра-
дус морозу, вдень 4-5 граду-
сів тепла. Схід сонця - 8.11, за-
хід - 16.26.

28 грудня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 0-2 гра-
дуси морозу, вдень 1-2 граду-
си тепла. Схід сонця - 8.11, за-
хід - 16.26.

29 грудня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 0-1 градус мо-
розу, вдень 4-6 градусів тепла. 
Схід сонця - 8.12, захід - 16.27.

30 грудня - хмарно, можли-
вий дощ, температура повітря 
вночі 0-1 градус морозу, вдень 
2-4 градуси тепла. Схід сонця - 
8.12, захід - 16.28.

31 грудня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вночі 
1-2 градуси морозу, вдень 0-1 
градус тепла. Схід сонця - 8.12, 
захід - 16.29.

Погода 
в Тернополі 
й області

Народний синоптик
25 грудня - Спиридона чудот-

ворця. Цей день визначав харак-
тер усієї зими. Якщо на Спиридо-
на сонце - дні на свята (7-19 січ-
ня) будуть ясними, а Новий рік 
- морозним. Якщо похмуро і на 
деревах іній - Новий рік буде те-
плий і похмурий. Якщо ніч ясна, 
зима буде холодною, а літо - спе-
котне. Якщо ніч темна - зима 
буде теплою, а літо - похмурим. 
26 грудня - Євстратія і Авксен-
тія.  За погодою перших 12-ти 
днів, які йдуть за днем Спиридона 
(25 грудня),  передбачали погоду 
кожного із 12-ти місяців року. Так, 
26 грудня відповідає січню, 27 - 
лютому, 28 - березню… і до Різдва, 
яке вкаже на погоду в грудні на-
ступного року. 

Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля
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Наш
Заснований у червні 2013 року

10-11 стор.

Наступний номер «Нашого ДНЯ» вийде 1 січня 2014 року 
для нових передплатників

Євромайдан у Тернополі - справді народний, 
адже його фінансують люди, а не політичні 
партії та олігархи. Під час зустрічі з 

журналістами представники тернопільського 
страйкому розповіли, який бюджет Євромайдану 
та скільки коштують протести тернополян. 

 – Ми  збирали гроші в скриньки, а також в оргкомітет 
приносили кошти окремі підприємці чи сільські громади, 
– розповідає кординатор Єромайдану Любомир Шимків. – 
За 28 днів ми зібрали 1 119 333 гривень. Основні витра-
ти – це перевезення до Києва, адже за цей час нам вдалося 
оплатити дорогу 4048 особам. Приблизна вартість переве-

зення однієї людини туди і назад 160 гривень. Ми до-
мовлялися з перевізниками за нижчу ціну, оскільки 
перевезення маршруткою в одну сторону вартує 130 
гривень, а потягом від 80 до 300 гривень. Сцена, мо-
більний зв’язок, поліграфія, технічне оснащення вар-
тує 68 тисяч 768 гривень. 22 тисячі 48 гривень ви-
тратили на харчування. Найбільше грошей зібрали 
11 грудня – 205 720 гривень, коли була оголошена за-
гальна мобілізація. Найменше 16 грудня – 11030 гри-
вень. Найменше витратили 1 грудня – 3212 гривень.

Детальний звіт про витрати у страйкомі обіцяють 
оприлюднити вже згодом, адже майдан ще триває і 
люди продовжують виїздити до Києва.  

Юля ТИМКІВ.

МІЛЬЙОН  гривень   
   задля  ПЕРЕМОГИ

22 грудня Народне віче на Євро-
майдані у Києві ухвалило резолюцію 
про створення загальнонаціональ-
ної організації Народне об’єднання 
“Майдан”.

У вівторок на прес-конференції ко-
ординатор штабу громадянського 
спротиву Олександр Турчинов повідо-
мив, що НО «Майдан» розпочало при-
йом бажаючих вступити до нього.

У свою чергу лідер фракції “Батьків-
щина” Арсеній Яценюк додав, що на да-
ний момент об’єднання проходить про-
цес легалізації і працює над програм-
ними засадами своєї діяльності. За його 
словами запускається інтернет-ресурс 
об’єднання, також здйснюють видачу 
посвідчень і значків.

«Майдан» поставив перед собою за-
вдання: перше - формування нової Кон-
ституції, де український народ пови-
нен відчути, що він керує країною. Дру-
ге - формування плану дій для країни, 
починаючи від економіки і закінчуючи 
зовнішньою політикою.

Також вже починають працюва-
ти спеціальні групи, які надаватимуть 
юридичну, фінансову та організацій-
ну підтримку активістам Євромайдану, 
яких переслідують правоохоронні ор-
гани за участь в акціях протесту на міс-
цях, зокрема у Харкові й Одесі.

Остаточну програму діяльності на-
родного об’єднання “Майдан”    обіця-
ють  оприлюднити за три дні, - повідо-
мляє «Українська правда».

Народний «Майдан» 

Тернопiльський

КОТИГОРОШКО
Народився хлопчик 

вагою майже 
сім кілограмів!

3 стор.

Так пізно 
горить світло

Життєві історії від Зіни Кушнірук 
у «Сімейному гніздечку»

Новий рік 
у гості йде, 
за уздечку 
Коника веде…

18  стор.
Як його найкраще 

зустріти?
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За дні, проведені на 
Євромайдані в Києві, я 
усвідомив, що Європа в 

Україні таки побудована. 
Побудована на кожному майдані міс-

та, містечка і села. Врешті – у кожній душі 
свободолюбивого та небайдужого україн-
ця, і не лише українця!

Їх б’ють, а вони стоять. Їх труять газом, 
а вони не здаються. Їх лякають, а вони 
стають ще сильнішими. Їх лупить мороз, 
а вони тисячоголосно співають свій Гімн. 
Вони мають волю сказати «ні»! Їх мільйо-
ни і вони мають гідність! Це – моя країна, 
якою я пишаюся і люблю.

А ще я зрозумів, що добро можна дару-
вати незалежно від мови, національності, 
вірувань, місця проживання, звань і чинів, 
посад. Що найціннішими у світі є  дружба 
та підтримка, яких так багато на Майда-
ні у Києві.

Барикади, які збу-
дували мітингуваль-
ники, – то символ сво-
боди й ніби тепла охо-
ронна аура для кожно-
го волелюбця. Сотні 
тисяч українців уже 
пройшли через Май-
дан у столиці. Бага-
то є і з західних облас-
тей. І хоч невідомо, як 
далі поведе себе вла-
да, вони готові стояти 
до повної перемоги. Бо 
кожен вірить, що таки 

прийде добро в Україну, 
зм’якнуть зачерствілі душі в 
кризі обіцянок та брехні, за-
сяє сонце над знедоленим протягом бага-
тьох сторіч краєм. 

Ще у мене, як і в кожного свідомого 
українця, виникло багато запитань. Не-
вже влада в нашій країні не усвідомлює, 
що найпершим лікарем хвороби суспіль-
ства є народ? ..

Кожне обличчя на Майдані врізаєть-
ся у пам’ять. Обличчя чоловіків і жінок, 
хлопців і дівчат, навіть дітей. Вони різ-
ні, але й подібні водночас: світлі, радісні, 
усміхнені. Щасливі завдяки спільній спра-
ві, яка об’єднує, надихає на подвиги у бо-
ротьбі за майбутнє Батьківщини. І завдя-
ки цим людям, вірю, нарешті географіч-
ний центр Європи таки буде у Європі. Як 
і справедливі, чесні й рівноправні зако-

ни для всіх. Можливо, перехідний період 
становлення нашої держави і затягнеть-
ся на роки. Але що це проти багатьох сто-
літь ярма? 

Ще один із важливих здобутків Майда-
ну – людська любов і повага одне до одно-
го. Скільки чесних і добрих людей тут, на 
барикадах, стали друзями, а дехто знай-
шов і наречених. Крим і Донецьк, Суми і 
Дніпропетровськ, Запоріжжя і Луганськ, 
Харків, Миколаїв, Одеса браталися, гріли-
ся разом біля багаття, стояли пліч-о-пліч, 
співали Гімн України зі Львовом і Терно-
полем, Франківськом і Рівним, Чернівця-
ми і Луцьком, Закарпаттям. Словами цю 
атмосферу неможливо передати – це по-
трібно бачити й відчути всією душею. 

Якось я запи-
тав в одного з ке-
рівників Майда-
ну: «А чому це у вас 
так чисто? Скіль-
ки разів ви приби-
раєте на добу тери-
торію?». І отримав 
таку відповідь: «А 
ми просто не сміти-
мо, прибираємо раз 
на тиждень».

Майдан уже 
став нашою історі-
єю, а багато його 
моментів не за-
будуться ніколи. 
Коли, наприклад, 

на сцену Євромайдану підняли поета з 
Ялти, він був інвалід – на візку, без ніг. До-
бирався самотужки до Києва. Чоловік по-
чав читати вірші українською мовою, сло-
ва йшли від самого серця. І весь Майдан 
стих. У багатьох котилися сльози по що-
ках. Ми слухали справжню людину. А інва-
ліди – то ті, наші сучасні кермувальники.

Рано чи пізно Майдан завершить-
ся на площах, але маємо зберегти Май-
дан у душі. Майдан чесної, справедливої, 
сильної та незалежної держави. Я ж тепер 
знаю, що живу в найкращій країні світу!

Віктор АВЕРКІЄВ, 
Тернопіль – Київ, 

Євромайдан, 20-22 грудня 2013 р.
Фото автора.

Фото Андрія БРИКА.

Дні спротиву, надій 
і сподівань 
розбудженої України
Тернопіль, 22 грудня 2013 р.

Уже місяць київський Євромайдан вражає світ готовністю українців до боротьби за власну гідність і пра-
ва. Ми ще не знаємо, чим і коли він завершиться. Але за цей час Україна таки змінилася. Ми відчули себе гро-
мадянами, активними й відповідальними, за долю власну і долю держави. У наметове містечко в центрі сто-
лиці продовжують їхати люди. Серед них є чимало й наших земляків. Як влаштоване життя київського Май-
дану і чому люди готові мерзнути далеко від дому? Про це – у розповіді Віктора Аверкієва для «Нашого ДНЯ». 

«Я зрозумів, що живу 
       в найкращій країні світу!»

«Наш ДЕНЬ» на столичному Євромайдані



№29/25 грудня 2013 року

У себе на Батьківщи-
ні Марійка теж уже 
стала знаменитістю. 

А почалася ця неймовірна іс-
торія торік. Одного зимового 
ранку листоноша принесла ді-
вчинці листа, відправленого з 
Ватикану. Свої вітання адресу-
вав маленькій україночці сам 
Папа Римський! Далі один за 
одним стали надходити у Ко-
вель конверти від канцлера Ні-
меччини Анґели Меркель, бри-
танської королеви Єлизавети 
ІІ, королеви Данії Маргарити 
II, президента Франції Фран-
суа Олланда... 

Звідки така увага пер-
ших осіб європейських кра-
їн до звичайної дівчинки з ба-
гатодітної волинської родини 

(наша героїня має ще десятьох 
братиків та сестричок)? Марій-
ка зізналася, що перша їм на-
писала та від імені всіх україн-

ських дітей привітала з Новим 
роком і Різдвом.

Цьогоріч дівчинка вже від-
правила вітання Папі Рим-
ському, Ангелі Меркель, ко-

ролевам Данії та Великобри-
танії. Листуванню маленька 
україночка присвячує віль-
ний від навчання та допомо-
ги батькам час. Старші брати 
всіляко підтримують сестрич-
ку, саме вони й знайшли їй в 

інтернеті поштові адреси 
знаменитостей.

Листівки з побажання-
ми добра та щастя для сво-
їх іменитих адресатів ді-
вчинка робить власноруч 
із картонки та стрічок. Ві-
тання пише англійською 
мовою, а конверти від-
правляє з місцевого по-
штового відділення. 

Марічка надсилала листи 
й українським політикам. Те-
пер двічі на рік школярку та 
її сім’ю вітає зі святами екс-
президент Леонід Кучма. 

Натомість Віктор Янукович 
жодного разу так і не відповів 
на листи.

Унікальні діти Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 3nday.te.ua

Журналіст 
«Нашого 
ДНЯ» 

відвідала унікальне 
маля та його 
щасливу матусю в 
обласній дитячій 
лікарні та дізналася 
всі деталі цього 
дивовижного 
випадку.

– Під час обстежень на 
УЗД мені казали, що си-
ночок народиться вели-
кий, але не думала, що ва-
житиме майже сім кіло-

грамів, –розповідає пані Тетяна. –  Пологи були важкі. 
Тривали з 9 ранку до першої години дня. Але з допо-
могою лікарів та з Божою поміччю синочок народив-
ся здоровий. Він дуже спокійний і не вередує. Ім’я ми 
поки що не обрали. Вирішуватимемо на сімейній раді. 

Попередні діти пані Тетяни також народжувалися 
великі. Зокрема, донечка, яка з’явилася перед тим, ва-
жила п’ять з половиною кілограмів. Однак синочок-
богатир перевершив усіх.  Жінка народжувала при-
родним шляхом в обласному перинатальному центрі, 
без кесаревого розтину. Лікарям довелося докласти 
героїчних зусиль, аби пологи пройшли успішно. Стан 
матері та її синочка наразі задовільний. Однак після 
виписки хлопчика-рекордсмена все-таки направили 

на додаткове педіатричне обстеження в ди-
тячу лікарню. 

Нині малюк претендує на звання най-
більшого немовляти Тернопільщини, адже 
вага новонародженого є рекордною не 
лише для області, а, ймовірно, і для Украї-
ни. Відомо, що досі найбільшим вважалося 
шестикілограмове немовля, що з’явилося 
на світ в липні 2012-го на Донеччині. 

Подружжя Тетяна та Сергій Юрчуки – 
надзвичайно віруючі люди, тому діти для 
них – це дарунок Бога. Зізнаються, ніколи 
не планували, скільки нащадків хочуть мати і радо 
приймають кожне маля. Вірять, що Господь допомо-
же виховати усіх добрими людьми. Адже головне – це 
любов, підтримка і взаємодопомога. 

– Мене все життя супроводжують дива, тому я 
вірю, що всілякі труднощі можна подолати за допо-
могою щирої віри та молитви, – каже мати-героїня. 
– У мене резус-фактор негативний, і лікарі поперед-
жали нас, щоб народжували лише одну дитину. Однак 
ми не послухали і вже маємо тринадцятеро. Моя мама 
також стояла перед вибором – народжувати мене чи 
ні. Лікарі застерігали, що може померти під час поло-
гів. Вона не погодилась на аборт і досі жива. Завдяки 
її сміливості я з’явилася на світ і подарувала їй три-
надцять онуків. Моя  старша сестра очікує народжен-
ня сьомого дитяти. Тож разом у нашої бабусі буде 
двадцять онуків.

У селі Темногайці сім’ю Юрчуків знають і поважа-

ють. Вони не мають величезного будинку та авто, де 
могли б поміститися усі діти. Але живуть дружно і 
стараються самотужки давати собі раду, не сподіва-
ючись ні на кого. Мають велике господарсво, город, 
добудовують хату. Старші діти допомагають батькам 
і молодшим братам та сестрам.  Найстаршому, Сер-
гію, вісімнадцять років. Він навчається у Тернополі 
на соціального працівника. Сімнадцятирічна Олена 
у Кременці опановує фах швеї, а шістнадцятирічний 
Віталій вступив у медичне училище. Віталіна, Рус-
лан, Василько, Ліля та Роза ще школярі. Наймолод-
ші – п’ятирічний Андрійко, чотирирічний Богданчик, 
трирічна Люба та дворічна Віра. Вони з нетерпінням 
чекають повернення мами і братика-богатиря, який 
напередодні Нового року здивував всю Україну. А ще 
Юрчуки вірять, що все у них в житті буде добре і за-
вжди знайдеться місце для дива. 

Юля ТИМКІВ.

Тернопiльський
КОТИГОРОШКО

Народився хлопчик вагою 
майже сім кілограмів!

Тетяна Юрчук 
з села Темно-
гайці Шумсько-

го району  не може 
натішитися своїм 
синочком-богатирем, 
який з’явився на світ 
17 грудня. Малюк ва-
гою 6,8 кілограма та 
ростом 63 сантиметри 
став справжній рекор-
дсменом не лише на 
Тернопільщині, а й у 
всій Україні. Новонаро-
джений хлопчик – три-
надцята дитина у сім’ї 
і найщасливіша. З пер-
ших днів життя він 
став зіркою усіх всеу-
країнських ЗМІ. Два-
надцять братиків і се-
стричок вперше поба-
чили його саме з екра-
нів телевізорів. 

9-річна Марійка 
листується з монархами 

й президентами!
Уже два роки 

9-річна Марічка 
Мовчан із 

Ковеля, що на 
Волині, листується 
з першими особами 
іноземних країн 
– президентами, 
відомими 
політиками, 
монаршими 
домами. Дівчинка 
зібрала чималу 
колекцію листів 
із автографами 
найвідоміших 
людей світу. А зараз 
готує близько 200 
вітальних поштівок 
для іменитих персон.
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На що розраховує вла-
да?

Теза перша. Вла-
да не буде розганяти Майдан. 
Вона спробує його приспати. 
Ніби проявляючи показову 
поблажливість і терпимість, 
вона докладе усіх зусиль, щоб 
довести його до маргіналіза-
ції. Завдання влади – пере-
творити київський Майдан 
на блок-пост Юлії Тимошенко 
біля Печерського суду на Хре-
щатику. Окрім планових про-
вокацій з п’яними та дебоши-
рами на Майдан вже масово 
запускаються безпритульні 
люди, безхатьки й волоцюги. 
Майдан  намагаються опусти-
ти до рівня нічліжки. Тим са-
мим знизити його справжній 
авторитет, як унікального сві-
тового рупора повсталого на-
роду. 

Теза друга. Нинішнє “со-
вкове” чиновництво не здат-
не на креатив. У своїх “спецо-
пераціях” з дискредитації та 
знищення Майдану воно ви-
користовуватиме штампи,  які 
застосовувались НКВД і КГБ 
до повстанців УПА та україн-
ського дисидентства 60-80-х 
років. Перш за все, це впрова-
дження в керівництво Майда-
ну “своїх” людей, дискредита-
ція як лідерів, так і самих ідей 
національного спротиву, орга-
нізація зовнішніх і внутрішніх 
провокацій, суцільне стежен-
ня і прослуховування, спро-
би розсварити людей на на-
ціональному, релігійному чи 
політичному ґрунті, створен-
ня атмосфери невдоволення 
тимчасовими незручностя-
ми пов’язаними з діяльністю 
Майдану, підкидання та ви-
явлення заборонених і небез-
печних предметів та речовин, 
тиск на родину, фізичні роз-
прави. 

Теза третя. Порядність 
і об’єктивність висвітлення 
майданних подій українськи-
ми журналістами дещо роз-

чарувало нинішню владу. До 
того ж, організувавши крива-
ве побоїще більш як дев’яти 
десятків журналістів, влада 
вступила у власну “cтолітню 
війну”. З журналістами свари-
тися не можна, тим паче во-
ювати – в усіх випадках ви 
програєте. Але оскільки іде-
ологічна платформа сталі-
ністів і фашистів майже од-
накові, то підстаркувата вла-
да все ж спробує використа-
ти постулат Геббельса: “Дайте 
мені засоби масової інформа-
ції і я з будь-якого народу зро-
блю стадо свиней”. Відтак, ме-
дійний простір очікує черго-
ва “зачистка”, після чого мож-
на буде скористатися другим 
постулатом Геббельса: “Якщо 
ви промовите достатньо вели-
ку брехню і будете її повторю-
вати, то люди врешті-решт у 
неї повірять. І так можна про-
довжувати брехати доти, поки 
державі вдається приховува-
ти від людей політичні, еко-
номічні та військові наслідки 
цієї брехні”. 

Теза четверта. Відкриття 
“другого фронту”, створення 
опереточних “антиєвромай-
данів”, організоване звезен-
ня їх до Києва і нацьковуван-
ня одного майдану на інший.  
Залучення так званої “широ-
кої громадськості” та висту-
пи “ображених”. Підкуп і ад-
міністративний тиск на держ-
службовців та членів їх родин.

Сподіватися на швидку пе-
ремогу Майдану не варто. Не 
для того вони роками наро-
щувала поліцейщину, щоб так 
швидко віддати награбоване. 
Усім пора змиритися, – перш 
за все, громадським і політич-
ним лідерам, – що зміни не 
відбудуться завтра. Склалася 
патова ситуація, коли ні у вла-
ди немає духу розігнати Май-
дан, ані в опозиції немає сили 
використати Майдан у своїх 
інтересах. Приклад: результа-
ти виборів на п’яти “проблем-

них” округах. Треба налашто-
вуватися на тривале й затяж-
не протистояння. Але якщо ми 
дійсно хочемо стати вільними 
людьми, то маємо бути гото-
вими до того, що нас теж че-
кає “шлях Махатма Ганді”. На 
щастя, в епоху новітніх техно-
логій і засобів комунікацій він 
значно коротший, ніж у Ганді.

Альтернативи існу-
вання Майдану нема. 
Він має стояти. Час 

від часу можна почути, мов-
ляв, люди втомилися, на Май-
дані стає нудно, влада “імєла 
його ввіду”, він дрібніє…  Від-
повідь проста – Майдан не гуч-
номовець і не дискотека. На 
Майдані не можна стояти усій 
країні одночасно і все життя. 
Частина захисників Майдану 
має працювати, частина – вчи-
тися, хтось має відпочити і по-
лікуватися. Йде постійна ро-
тація учасників Майдану. Наш 
Майдан увібрав у себе ідеоло-
гічну і структурну модель по-
будови Запорозької Січі. Така ж 
самоорганізація, таке ж торже-
ство свободи і демократії, та ж 
структура тимчасового побу-
ту і колективного захисту, схо-
жа система управління цим 
організмом. Якщо ж функцію 
Майдану звести до банально-
го підрахунку чисельності, то 
відповідь знаходимо в тій же 
Запорозькій Січі. Кількісний 
склад Війська Запорозького 
Низового ніколи не був ста-
лим, адже як вхід, так i вихід із 
Січі були вільними. Термін пе-
ребування не встановлював-
ся. Кожен міг виходити з Січі  
будь-коли або при потребі. Ко-
зак покидав Січ, коли в нього 
з’являлося бажання служити 
в якомусь з українських міст, 
коли надумав одружитися й 
заводити власне господарство 
чи просто набридало життя в 
Січі. 3рештою, він знову міг 
повернутися. Тим, хто поки-
дав Запорожжя, навіть вида-
вали атестати для вступу на 

службу до одного із гетьман-
ських полків. Чисельність Вій-
ська Запорозького Низового в 
різні часи коливалася від 3 до 
60 тисяч козаків.

Але найголовніше. Май-
дан, перш за все, – це найак-
тивніша частина суспільства, 
яка делегована усім україн-
ським народом. Разом з тим, 
при потребі Майдан здатний 
зібрати мільйони людей з усі-
єї країни в найкоротший тер-
мін. Чим більше сили засто-
совуватиметься до Майда-
ну, тим більше людей завтра 
сюди вийде. 

Майдан має виробити нову 
ідеологію і систему свого існу-
вання, змінити принципи на-
ціонального спротиву. Він має 
трансформуватися у широкий 
багатомільйонний всенарод-
ний громадський рух, – щось 
на кшталт колишнього Народ-
ного Руху України, –  який за 
даних обставин здатний пере-
запустити усю політичну сис-
тему. Народ недвозначно має 
бути зорієнтований лідера-
ми на довготривалу бороть-
бу. Але для цього треба розро-
бити і подати людям чіткий та 
зрозумілий  План діяльності 
загальнонаціонального руху 
на короткий термін і довго-
строкову перспективу.

 Зрозуміло, що будь-яка ві-
йна в кінцевому рахунку має 
закінчуватися переговорами. 
Найкраще було б, якби вони 
починалися до громадянсько-
го вибуху. Та оскільки влада 
не хоче чути й бачити, то ви-
моги, які висуватимуться до 
неї, мають бути достатньо 
жорсткими, інакше вона зно-
ву їх не почує. У жодному ви-
падку переговори не повинні 
проводитися на умовах капі-
туляції. Будь-які перемовини 
з владою мають вестися пу-
блічно з прямою трансляці-
єю в телеефірі, а також з рів-
ним представництвом від вла-
ди, опозиції та громадськості. 

Майдан, який не ру-
хається, вмирає. 
Щоденно він має 

виконувати нові завдання. 
Для Майдану починається 
системна і добре організова-
на робота, в якій мають бути 
прораховані, як перемоги, так 
і можливі ризики. Дуже важ-
ливо створити систему ко-
лективної безпеки як Май-
дану, так і самого руху. У Ки-
єві майдани не закінчують-
ся. Якщо ми хочемо вигравати 
президентські вибори і зміни-
ти систему мислення, то тре-
ба рухатися на Схід, освоюва-
ти Наддніпрянську Україну, 
Схід і Південь. Там треба зби-
рати майдани, а не на Заході, 
де майже на 99 відсотків усі 
патріоти. Другий напрямок – 
це наші райони й села, заду-
рені і зашугані місцевими фе-
одалами. 

Нинішній Майдан – це той 
довгоочікуваний соціальний 
ліфт, який здатний підняти 
на політичну поверхню сузір’я 
нових облич. Суспільство дав-
но в очікуванні змін в україн-
ському політичному пантео-
ні. Нинішній Майдан – це сво-
єрідний інкубатор, де вино-
шується, народжується, а тоді 
розноситься по всій Україні 
нова ідеологія гідності, іде-
ологія відповідальності за 
свою країну, почуття грома-
дянського і власного досто-
їнства. Владі пора вже утями-
ти, що нас не тільки не можна 
бити, а й ображати. 

Майдан – лише поча-
ток. Попереду тяж-
ка й буденна пра-

ця. Майдан – не лишень укра-
їнська подія. Це вже всесвіт-
ня історія, в якій наша хата 
не скраю. Якщо ти українець, 
якщо ти любиш себе і своїх ді-
тей, прийди на Майдан. Може 
саме ти зміниш Україну і світ.    

Віктор ЛИТВИНЧУК,
академік Академії 

будівництва України,                                                                              
член Всеукраїнського       

товариства політв’язнів           
і репресованих.

Віктор ЛИТВИНЧУК: 
“Майдан – це вже всесвітня історія, 

в якій наша хата не скраю”
Тричі наступати на одні й ті ж граблі – ознака не стіль-

ки тупості, як курячої сліпоти. Влада цілковито втратила 
орієнтацію в просторі. Як в політичному, так і в гуманітар-
ному. Всупереч своїм задумам, побиттям беззахисних студен-
тів на майдані Незалежності та звірячою вакханалією “Бер-
куту” на Банковій, печерська олігархія несподівано для себе за 
одну добу отримала все те, що дбайливо вирощувала протягом 
свого правління. На такий щедрий подарунок не сподівалась на-
віть опозиція. Майдани й вулиці країни заполонили мільйони 
ображених і принижених, яких уже “дістали”.  На жаль, навіть 
цей стихійний всенародний вибух не втихомирив межигірсько-
го “фантомаса, що розбушувався”. 11 грудня “Беркут” втретє 
спробував “зачистити” Майдан. На цей раз безуспішно. 

Набивши лоба об фантастично миттєву реакцію україн-
ського суспільства на показове і жорстоке застосування сили 
проти неозброєних людей, зараз влада намагається змінити 
тактику. Тим паче, що відтепер Україна знаходиться в цен-
трі усіх світових топ-новин та міжнародного політикуму. Во-
чевидь, застосування сили не отримало жаданого результа-

ту. Підказки російських феесбешників стали поганою підмогою 
українській владі не тому, що “Україна – не Росія” і навіть не 
тому, що ідеї Майдану вже проникли в кабінети та голови зна-
чної кількості президентського оточення і впливових товсто-
сумів. Спрацьовує природній інстинкт самозбереження: якщо 
ти не можеш перемогти, спробуй хоча б протиснутися попере-
ду інших у церкві на службі Божій. В історії таке вже трапля-
лося. Тож Україна в очікуванні нових міграцій та зрад свого во-
лодаря. 

Щурі тікають першими. Однак, втікають вони з корабля, 
який потопає, тільки тоді, коли можна перебратися на інше 
судно. Наївно було б думати, що влада розчулиться і піде на 
поступки. Прийняття Закону України про звільнення усіх за-
арештованих “майданівців” та припинення вже порушених 
кримінальних справ проти активістів усупереч очікуванням 
не стало кроком до перемовин влади і громадськості. Тільки 
страх перед персональними санкціями Заходу в частині аре-
штів їх закордонних активів змусив Януковича піти на цю по-
ступку. 
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Судячи з проекту 
держбюджету-2014, 
порушники 

громадського порядку та 
інші асоціальні елементи 
повинні тремтіти від 
страху. 

Влада передбачила значно 
збільшити витрати на Міністер-
ство внутрішніх справ. Якщо цьо-
горіч українським платникам по-
датків міліція коштувала 16 мі-
льярдів гривень, то наступного 
року обійдеться у 18 мільярдів.      

Головному управлінню вну-
трішніх військ МВС «покра-
щать» фінансування на 80 міль-
йонів гривень. Також щедріше 
профінансують участь внутріш-
ніх військ МВС в охороні гро-
мадського порядку.

На 22 мільйони гривень 
більше, порівняно з нинішни-
ми 315 мільйонами, закладено 
у проекті бюджету на заходи із 
забезпечення безпеки посадо-
вих осіб та охорони органів дер-
жавної влади. Заходи здійсню-
ватимуться на території Укра-
їни і за її межами. Тобто, тіло 
кожного «слуги народу» висо-
кого штибу пильнуватиме пев-
на кількість охоронців. 

Традиційно залишаються 
високими витрати на Верховну 
Раду і апарат Держуправління 

справами (сюди входить і ад-
міністрація президента) - 920 
мільйонів і 1 мільярд 268 міль-
йонів відповідно. Не принили, 
попри залучення мільярдних 
кредитів з Росії, фінансування 
санаторіїв для Ради та Держу-
правління справами. За санато-
рії для депутатів і їхніх поміч-
ників українці наступного року 
заплатять 81 мільйон. А витра-
ти на курорти для управлін-
ня справами адміністрації пре-
зидента ще й збільшили. Якщо 
нинішнього року коштом плат-
ників податків чиновники від-
почивали на 100 мільйонів 674 
тисячі гривень, то наступно-
го оздоровлення потягне 102 
мільйони 852 тисячі.

Без змін залишать фінан-
сування перевезень вищих по-
садових осіб авіатранспортом: 
воно обійдеться бюджету у 187 
мільйонів. 

Передбачив уряд у проек-
ті бюджету підвищення соці-
альних стандартів -  мінімаль-
ної зарплати, пенсії, державної 
допомоги. Експерти стверджу-
ють: це підвищення буде міні-
мальним і відчутним лише у 

другій половині року. Загалом 
у наступному році заплановано 
підвищити мінімальну зарпла-
ту аж на 83 гривні, пенсію - на 
65 гривень, допомогу при наро-
дженні першої дитини - на 2100.

За рахунок державних ко-
штів збільшиться й фінансуван-
ня бюджету Пенсійного фонду. 
А це означає - дефіцит фонду 
зростатиме. 

Загалом у 2014 році на со-
ціальний захист і забезпечен-
ня уряд планує виділити близь-
ко 161 мільярда гривень. І про-
понує депутатам прийняти бю-
джет із діркою у 59,5 мільярда. 

Обурених бюджетом-2014 
буде чимало. Ось науковці про-
читали проект основного фінан-
сового документа, жахнулися і 
готуються виходити на власний 
«майдан». Уряд не збільшив їм 
фінансування навіть на копійку. 
Цьогоріч кожен четвертий спів-
робітник Академії наук був у не-
оплачуваній відпустці або мав 
скорочений робочий день. Кан-
дидати і доктори наук наводять 
приклад силових структур: за 
п’ять останніх років фінансуван-
ня Генпрокуратури зросло утри-

чі, міліції - майже вдвічі. А наука 
за цей отримала, порівняно, не-
значну дещицю.     

А тим часом… Отримавши 
кредит у $15 мільярдів від Ро-
сії, уряд хоче позичати і в ін-
ших інвесторів. «Ми ведемо ще 
три розмови з інвесторами. І це 
явно на користь», - заявив пер-
ший віце-прем’єр-міністр Сергій 
Арбузов. 

Виявляється, Україні необ-
хідний кредит і Міжнародного 
валютного фонду. Тому діалог 
буде продовжено, повідомив у 
ефірі одного з українських те-
леканалів віце-прем’єр-міністр 
Юрій Бойко. Цікаво: кілька днів 
тому прем’єр Микола Азаров за-
певнив, що після домовленості 
про російський кредит більше 
немає потреби звертатися до 
МВФ. Схоже, в уряді передума-
ли. І нинішня влада позичати-
ме й далі, бо заробляти гроші не 
вміє. Вішати борги на майбут-
ні покоління значно легше. А 
ще ті борги можуть коштувати 
Україні суверенітету і незелаж-
ності. Особливо небезпечний 
російський кредит, яким Путін 
«заплатив» за відмову від уго-

ди про асоціацію з Євросоюзом. 
І, ймовірно, за майбутній вступ 
України у Митний союз.     

Якщо для мільйонів україн-
ців грошей на пристойні зарп-
лати, пенсії, соціальні проек-
ти немає, а позички тривають, 
то вітчизняні багатії продовжу-
ють вивозити за межі держави 
шалені суми. Як заявив депутат 
Європарламенту Міхаель Га-
лер, олігархи виводять за кор-
дон гроші, еквівалентні розміру 
дефіциту держбюджету і держ-
боргу України. За його словами, 
багато з тих людей, які виступа-
ють проти підписання асоціації 
з ЄС, насправді ведуть дуже ак-
тивний бізнес у самій Європі. 

Влучно сказав про це Віктор 
Шендерович: «Діти в оксфор-
дах, рахунки - в цюріхах, а мізки 
як були в татаро-монголії, так і 
залишилися…».  

Повертаючись до теми осно-
вного фінансового документа 
держави, виявилось: у ниніш-
ньому році проект держбюдже-
ту-2014 не розглядатимуть.  Зо-
крема, регіонал Григорій Смітюх 
зазначив: Рада не зможе прийня-
ти бюджет у наступні два тижні, 
бо багато депутатів «виїхали на 
святкування до Європи». 

А чому не в Росію?  
Ольга ЧОРНА.

Депутати святкуватимуть у Європі. 
А чому не в Росії? 

Одразу ж за Святим Миколаєм в нашу область 
прибув символічний вогонь миру та дружби, 
запалений на місці народження Ісуса Христа. 

Вчора тернопільські пластуни передали його громаді міста. 
Далі символічні лампадки рознесуть в навчальні заклади, дитя-
чі будинки, церкви.

– Вифлеємський вогонь як символ добра, злагоди та надії 
цьогоріч знову запалає у домівках нашого краю. Ми передамо 
його і в лікарні, щоб радість і тепло були в серцях людей, які не 
можуть зустріти свята у родинному колі, – розповіла координа-
тор заходу Ольга Шимків.

Символічний вогонь миру приходить до нас завдяки тради-
ції, яку започаткували австрійські скаути. Щороку вони запалю-
ють свої лампадки у місці народження Ісуса Христа, у Вифлеємі, 
та перевозять їх літаком до Європи. Україною священний вогонь 
поширюють учасники Пласту, передаючи громаді.

Вогнем з Вифлеєму люди можуть запалити свічки вдома на 
Святу вечерю. Традиційно лампадки, які передають пластуни, 
зберігають у церквах до Йордану. 

На вулицях панує особлива 
атмосфера та лунають колядки. 

Цьогоріч Тернопіль вперше за свою 
багаторічну історію святкує Новий рік та Різдво 
по-новому. У центрі замість традиційної ялин-
ки – шопка та символ українських зимових свят 
– дідух. 

– Ми вирішили змінити місце розташування 
новорічної ялинки через те, що в ці дні саме на 
Театральному майдані тернополяни висловлю-

ють свою громадянську позицію. А протес-
ти і святкування не сумісні. Тому ялинку та всі 
святкові заходи ми перенесли на майдан Волі. 

До слова, цьогоріч тернополян і гостей міста 
тішитиме жива, а не штучна чи зрубана ялинка. 
Прикраси, які для неї виготовили школярі, сим-
волізують прагнення України до Європейсько-
го союзу.

Юля ТИМКІВ.
Фото автора.

Вифлеємський вогонь 
миру – у нашому краї

Майдан прикрасили 
українським символом Нового року 

У вівторок, 24 грудня, на Театральному майдані Тернополя 
освятили оновлену Різдвяну шопку та дідух. Після урочис-
тостей, на майдані Волі, запалили вогні на головній ялинці 
міста й відкрили ярмаркове містечко. 
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Продають на органи, 
у борделі

Замість роботи – рабство, 
замість соціальних гарантій – 
побої. Це – не сюжет голлівуд-
ського фільму жахів, а реаль-
ні історії багатьох українців, у 
тому числі й мешканців нашої 
області. Експлуатують людей 
у різних країнах, проте остан-
нім часом найбільше – у Росії. 
Про це розповіли у Тернопіль-
ському прес-клубі представ-
ники громадської організації 
«Відродження нації», яка до-
помагає людям, що опинилися 
в складних ситуаціях.

– Справжніх масштабів су-
часного рабовласництва ми, 
звичайно, не знаємо. Напри-
клад, Міжнародна організація 
з міграції від 2000 року допо-
могла майже 10 тисячам укра-
їнцям, які постраждали від 
торгівлі людьми. Якщо гово-
рити про теперішній час, то 
41 відсоток наших співвітчиз-
ників продали у рабство саме 
на території Росії. Друге міс-
це в цьому трагічному спис-
ку поділили Польща і Туреч-
чина. Далі – Чехія та багато ін-
ших країн, куди їдуть на заро-
бітки: Швеція, Великобрита-
нія, Іспанія, Португалія, Італія і 
навіть США, – зазначила керів-
ник проектів організації «Від-
родження нації» Марина Па-
сєчник. 

У рабів людей перетворю-
ють з різною метою. Їх проти 
їхньої волі змушують займа-
тися фізичною працею, вико-
ристовують на сільськогоспо-
дарських роботах, продають 
на органи. Жінок – утриму-
ють у борделях, дітей – залуча-
ють до жебракування. До речі, 
якщо раніше Україна постача-
ла рабів, то тепер і сама стає 
державою, де торгують «жи-
вим товаром».

– Їдучи з села до велико-
го міста чи в інший регіон, та-
кож можна потрапити у паст-
ку, – каже Марина Пасєчник. 
– Серед потерпілих україн-
ців близько шести відсотків 
стали рабами на Батьківщи-
ні. Не застраховані від такої 
участі й іноземці. Недавно в 
Одеській області виявили 30 
в’єтнамців, яких експлуатува-
ли в сільському господарстві. 
Влітку подібний випадок став-
ся на Херсонщині з громадяна-
ми Молдови. 

Бояться розповісти 
навіть близьким

Правоохоронні органи в 
Україні розкрили 3355 злочи-
нів, пов’язаних із торгівлею 
людьми. Але лише 809 із них 
врешті потрапили до суду та 
був винесений вирок. За сло-
вами голови правління «Відро-
дження нації» Галини Кравець, 
дуже багато людей бояться фі-
гурувати у таких справах і зізна-
ватися, що потрапили у рабство.

– Потерпілі остерігаються 
розголосу, не в силі ще раз пе-
реживати ті страшні моменти, 
– каже вона. – Не кожен чоло-
вік зізнається про насильство, 
яке вчиняли до нього. Жінка, 
що була в сексуальній експлуа-
тації, не хоче, що про це знали 
її рідні, близькі, не кажучи про 
сусідів чи односельців. Бо в нас 
ще є багато стереотипів, начеб-
то люди знали, що з ними тра-
питься, й давали на це згоду. 
Але злочинці використовують 
різні методи: шахрайство, ма-
ніпуляції, боргову кабалу, пси-
хологічний тиск.

Сьогодні в Україні діє Закон 
про протидію торгівлі людьми, 
постраждалі отримують відпо-
відний статус і, хоча й невели-
ку, фінансову підтримку. Такий 
статус уже одержали 53 україн-
ці, є серед них і діти. Майже по-
ловина з цих людей були у тру-
довому рабстві, 13 – у сексуаль-
ному, частину змушували до 
жебрацтва, використовували 
для вилучення органів...

Статус постраждалих від 
торгівлі людьми мають і двоє 
мешканців нашої області – з 
Тернополя і Кременецького ра-
йону. Одна особа потрапила у 
рабство за кордоном, іншу зму-
шували жебракувати в Україні.

Водночас, громадські акти-
вісти наголошують: отримати 
допомогу може кожен постраж-
далий від торгівлі людьми, не-
залежно від терміну давності.

– Поки не зміниться еконо-
мічна ситуація, українці шука-
тимуть заробітків далеко від 
дому, а отже, ризикуватимуть 
своєю свободою, – підсумувала 
Галина Кравець. –  Ретельно пе-
ревіряйте інформацію посеред-
ників, які обіцяють золоті гори. 
А ще тримайте при собі копію 
паспорта й телефони організа-
цій, консульств, де можна отри-
мати допомогу. 

Антоніна БРИК.

Гіркі заробітки: 
до Росії у... рабство

Українці найчастіше потерпають від торгівлі 
людьми не в далекому закордонні, а в сусідній 
Російській Федерації.

Заробітчанство вже стало чимось буденним для нас. Низь-
кі зарплати або ж узагалі відсутність роботи і далі спонукають 
українців шукати кращої долі на чужині. Особливо актуальна 
ця проблема для Тернопілля. Але разом із міграцією процвітає 
і торгівля людьми. 

За довідками у Тернополі можна звертатися на гарячу 
лінію з протидії рабству – 0 800 505 501 (безкоштовно із 
стаціонарних телефонів) та 527 (безкоштовно з телефо-
нів операторів Київстар, МТС, life та Beeline). Таке спілку-
вання, наголошують громадські активісти, є цілком кон-
фіденційним.

Страшна дорожньо-транспортна 
пригода трапилася 22 грудня у 
Теребовлянському районі. 

Поблизу села Хмелівка не розминулися два 
авто. За попередніми даними, водій позашляхови-
ка «Субару Форестер», 38-річний житель Дніпро-
петровська, раптово виїхав на смугу зустрічного 
руху, де зіткнувся з автомобілем «Санг Йонг», за 
кермом якого був киянин. Лобове зіткнення за-
кінчилося фатально для пасажирів обох автівок – 
12-річної дівчинки та 36-річної 
жінки. Ще семеро людей отри-
мали тілесні ушкодження. Се-
ред травмованих – троє дітей. 
Встановлено, що водій, який до-
пустив зіткнення, є працівни-
ком органів внутрішніх справ 
однієї з областей. 

Ще дві дорожньо-транспортні 
пригоди зі смертельними 
наслідками сталися у 

Тернополі 23 грудня. 
Близько першої години ночі на 

проспекті Степана Бандери зіткну-
лися «Ауді» та автомобіль таксі мар-
ки «Део Сенс». Пасажир таксі заги-
нув, а водія з важкими травмами до-
правили до реанімаційного відді-
лення обласної лікарні.

Інша трагічна аварія стала-
ся вранці у мікрорайоні «Сонячно-
му». Під колеса іномарки потрапи-

ла 45-річна тернополянка. Попередньо відомо, 
що жінка перебігала дорогу у невстановленому 
для цього місці. Від отриманих травм вона по-
мерла на місці аварії.

За фактами ДТП відкриті кримінальні про-
вадження. Проводиться розслідування.

Жахливі аварії забрали людські життя

Громадська організація 
чи громадська спілка?

З метою реалізації прав людини на об’єднання в 
Україні  прийнято Закон України  «Про громадські 
об’єднання» № 4572-17, який вступив в дію з 1 січня  
2013 року. 

Одне із питань, яке турбує засновників громадсько-
го об’єднання -це яка різниця між громадською органі-
зацією і громадською спілкою?

Поняття «громадське об’єднання» включає в себе 
поняття «громадська організація» та «громадська спіл-
ка».

Мета та завдання громадської організації та гро-
мадської спілки можуть бути однаковими. Основною 
відмінністю є склад засновників та членів.

Громадська організація: засновниками є мінімум 
дві фізичні особи від 18 років (молодіжні або дитячі – 
від 14 років).

Громадська спілка: засновники - мінімум дві юри-
дичні особи (недержавні органи), члени як юридичні, 
так і фізичні особи.

Чим відрізняється громадське об’єднання із ста-
тусом юридичної особи і без  такого статусу?

Громадські об’єднання  (громадська організація або 
громадська спілка) можуть бути утворені із статусом 
юридичної особи, або без такого статусу. 

Юридична особа – це організація, що має відокрем-
лене майно, може від свого імені здобувати майнові й 
особисті немайнові права та обов’язки, бути позивачем 
і відповідачем у суді.

Таким чином, громадське об’єднання із статусом 
юридичної особи набуває усіх ознак, характерних для 
будь-якої юридичної особи. Громадське об’єднання зі 
статусом юридичної особи на відміну від громадсько-
го об’єднання без такого статусу може: створювати від-
окремлені підрозділи громадської організації; здій-
снювати підприємницьку діяльність; бути учасником 
цивільно-правових відносин; мати зареєстровану влас-
ну символіку; засновувати засоби масової інформації 
тощо.

На громадське об’єднання зі статусом юридичної 
особи покладений обов’язок ведення фінансової доку-
ментації та подання звітності до відповідних контро-
люючих органів державної влади.

Громадське об’єднання без статусу юридичної осо-
би подає звернення, скарги, пропозиції; організовує мі-
тинги, поширює заяви; може бути членом громадських 
рад, інших консультативних органів; проводить акції, 
поширює інформацію про свою діяльність тощо, але не 
веде фінансової документації та не подає звітності.

Детальнішу інформацію про створення та реє-
страцію громадського об’єднання ви зможете одержа-
ти у реєстраційних службах головного, міського та ра-
йонних управлінь юстиції, а також на сайті Головного 
управління юстиції в області:obljast.te.ua.

Юлія Смук, головний спеціаліст відділу 
реєстраційної служби Головного

управління юстиції в області.

З храму зловмисники винесли 
майже всі металеві вироби та 
здали їх на металобрухт. 

Зухвалу крадіжку скоїли двоє жителів Бу-
чацького району. Випивши зайвого, вони вирі-
шили пограбувати польський костел. У примі-
щення проникнули, збивши навісний замок на 
вхідних дверях. 

Цим злодії не обмежилися. Один із них без-
причинно побив дев’ятеро неповнолітніх – 
учнів місцевого колегіуму ім. Св. Йосафата, які 
були на стадіоні поблизу навчального закладу. 

Прокуратура обвинувачувала зловмисни-
ків у крадіжці та хуліганстві. Монастириський 
районний суд одному з підозрюваних призна-
чив 4 роки позбавлення волі, іншому – 3 роки 
6 місяців. 

Засуджені й раніше відбували покарання 
за крадіжки та спричинення тілесних ушко-
джень.

Трагічно закінчилася сварка між 
двома сусідами у Тернополі. 
33-річний чоловік зайшов до 

58-річного знайомого похвалитися 
новим мобільним телефоном. 

Вирішили обмити покупку, а коли перша 
пляшка алкоголю спорожніла, пішли за дру-
гою. У цей час, як запевняє нині молодик, він 
поставив заряджати мобільний. Був впевне-
ний, що телефон залишив у квартирі господа-
ря. Та коли став збиратися з гостини, покупки, 
придбання якої святкували, раптом не стало. З 
претензіями – до старшого товариша. Між чо-
ловіками спалахнула сварка, відтак у хід пішли 
не тільки кулаки, а й усе, що було під руками. 

На шум збіглися сусіди. Вони застали 
58-річного потерпілого ледь притомного на 
сходовій клітці. Викликали «швидку» та пра-
воохоронців.

Як повідомив начальник Тернопільського 
міськвідділу міліції Олександр Хілюк, потерпі-
лий від отриманих травм помер у лікарні.  Сто-
совно підозрюваного розпочали кримінальне 
провадження.

До слова, 33-річний тернополянин вже не 
вперше має проблеми із законом. Пограбуван-
ня, злочини, пов’язані з незаконним обігом 
наркотиків, – за все це відмотав не один тер-
мін у місцях позбавлення волі.  

Вандалів, які обікрали 
костел у Бучачі, засудили

Вбив через телефон
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Україна
Гроші європейців 
захищені від криз

Лідери країн Євросоюзу на саміті 
в Брюсселі схвалили норми регулю-
вання банків, прийняті раніше міні-
страми фінансів ЄС. Країни домовили-
ся про створення нового наглядового 
органу, який візьме на себе відповідаль-
ність у питаннях фінансової стабільнос-
ті банків і буде відслідковувати їх відпо-
відність вимогам до капіталу та ліквід-
ності, повідомляє Бі-Бі-Сі. Таким чином 
можна буде запобігти новій фінансовій 
кризі, спричиненій проблемами місце-
вих банків, як це сталося на Кіпрі, в Ір-
ландії та Іспанії. Місцевій владі не дове-
деться рятувати кредитні інститути за 
допомогою грошей платників податків. 

Трудові мігранти мусять 
складати іспити 

з російської мови
Держдума зобов’язала трудових 

мігрантів складати іспити з росій-
ської мови. Перевіряти знання розпо-
чнуть уже з 1 січня. Відповідно до зако-
ну, ініціатива поширюватиметься на всіх 
іноземців, які проситимуть дозвіл на по-
стійне чи тимчасове проживання, на ро-
боту або патент. Крім іспитів на рівень 
володіння мовою, чиновники запрова-
дять тести з історії та законодавства Ро-
сії. Усі дисципліни обов’язкові, однак для 
окремих осіб будуть винятки. До цієї ка-
тегорії належать висококваліфіковані 
спеціалісти, недієздатні громадяни, осо-
би, яким не виповнилося 18 років, або ті, 
яким за 60. Не складатимуть іспити та-
кож ті особи, які зможуть надати доку-
мент про здобуття освіти в СРСР, а також 
росіяни з-за кордону, що повертаються 
жити в Росію. 

«Газпром» наклав 
лапу на Арктику

Російський «Газпром» почав до-
бувати нафту на Арктичному шельфі 
- почала роботу платформа «Прираз-
ломная». Як повідомляє ВВС, саме цю 
платформу у вересні пікетували активіс-
ти «Грінпіс» на судні «Arctic Sunrise». За-
хисники довкілля застерігають, що ви-
добуток нафти може нашкодити арктич-
ній екосистемі й пропонують оголосити 
Північний Полюс заповідником. Тим ча-
сом, «Приразломная» стала першою ро-
сійською платформою на шельфі Аркти-
ки. Торік «Газпром» підкорив Ямал, ство-
ривши на суходолі в арктичних широтах 
новий центр видобутки газу, якому не-
має аналогів у світі. До слова, на Північ-
ний Полюс Землі також претендує Кана-
да, яка має намір оголосити його своєю 
територією. 

Як подолати бідність? 
Запитання без відповіді

Майже кожен п’ятий житель пла-
нети (22 відсотки) витрачає на про-
живання менше $1,25 на день, йдеть-
ся удослідженні «Gallup», яке включає 
131 країну. Приблизно кожен третій 
(34 відсотки) живе не більш, ніж на два 
долари в день. Десятка країн із найви-

щою часткою населення, яке проживає 
на $1,25 на день, розташовані в Афри-
ці. У кожній із них більше, ніж дві трети-
ни людей, живуть в умовах крайньої бід-
ності, а в Бурунді та Ліберії їхня частка 
наближається до 90 відсотків. Загалом, в 
Африці (на південь від Сахари) менш ніж 
на $1,25 на день живе 54 відсотки насе-
лення, в Південній Азії - 38, у Південно-
східній Азії - 33, в Латинській Америці 
- 9, на Балканах - 5, у Європі, США і Ка-
наді - по одному відсотку. Варто нагада-
ти, десята частина українців - за межею 
бідності. 

Перед статками Путіна всі 
багачі світу відпочивають  

За інформацією британської газе-
ти «The Sunday Times», Володимир Пу-
тін негласно є найбагатшою людиною 
в світі - його бізнес-імперію оцінюють 
у 130 мільярдів доларів. Це майже удві-
чі більше, ніж статки офіційно визнано-
го найбагатшою людиною Карлоса Слім 
Цю. За інформацією видання, Путін за 
весь час перебування при владі успішно 
поєднував політику із власними інтере-
сами. В управлінні путінськими підпри-
ємствами беруть участь тільки близь-
кі родичі й друзі - племінники Михайло 
Путін і Михайло Шеломов, дружина Пу-
тіна - Людмила, брат Ігор. Судячи з усьо-
го, прагнення Путіна знову стати прези-
дентом обумовлено у першу чергу ба-
жанням зберегти свою бізнес-імперію. 
Які саме підприємства контролює Путін, 
достеменно не відомо. За деякими чут-
ками, йому належить 4,5 відсотків акцій 
«Газпрому» і  50 відсотків акцій компанії 
«Гунвор» - найбільшого експортера ро-
сійського газу. 
10 тисяч людей заспівали 

під вікнами будинку 
хворої дівчинки 

Для юної мешканки американ-
ського штату Пенсільванія Різдво на-
стало трохи раніше. Восьмирічна ді-
вчинка, що страждає від онкологічно-
го захворювання, зізналася: дуже хоче 
почути різдвяні пісні, але стан здоров’я 
не дозволяє їй піти до храму. Тоді меш-
канці штату зібралися біля будинку й за-
співали для хворої Ділені Браун. Для ді-
вчинки співало близько 10 тисяч осіб. 
І це, зважаючи, що населення містечка 
Вест-Рідінг складає трохи більше чоти-
рьох тисяч. На вулиці біля будинку Діле-
ні довелося перекривати рух. Присутні 
співали традиційні різдвяні пісні «Jingle 
Bells» і «Joy to the World». Дівчинка подя-
кувала небайдужим людям на сторінці у 
Facebook. «Тепер я вас чую! Люблю вас 
всіх!» - написала вона. У Ділені рідкіс-
на форма лейкемії. Днями медики озву-
чили невтішний прогноз: дівчинці зали-
шилося жити від кількох днів до кількох 
тижнів. 

Угорці зможуть 
дізнатися хто шпигував 

для радянських спецслужб
За деякими даними, у роки холод-

ної війни, коли Угорщина була части-
ною соцтабору, таємними інформато-
рами спецслужб працювали близько 
100 тисяч осіб. Їхні імена були засекре-
чені протягом багатьох десятиліть. Але 
тепер парламент країни прийняв закон, 
який дозволить відкрити архіви. Раніше 
спроби провести цей закон через парла-
мент кілька разів оберталися провалом, 
пише «Кореспондент». Однак багато хто 
вважає, що вжитих заходів недостатньо, 
адже розкривати дані співробітники ар-
хівів будуть лише у випадку приватно-
го запиту. Так, опозиція стверджує, що 
влада повинна опублікувати документи 
з іменами всіх інформаторів. Угорці ма-
ють знати імена шпигунів та інформато-
рів радянських спецслужб.  

Україна - найгірше місце 
у Європі для роботи преси

Україна стала найгіршим місцем у Єв-
ропі для роботи представників ЗМІ. Та-
кий висновок зробила за цей рік міжнарод-
на правозахисна організація «Репортери 
без кордонів». Якщо торік в Україні зафіксу-
вали 80 нападів на журналістів, то цьогоріч 
- уже 120. Правозахисники констатують: на 
відміну від Росії і Білорусі, де існує цензура 
та юридичний тиск, в Україні практикують 
фізичне насильство. Найбільше напада-
ли на представників ЗМІ правоохоронці та 
приватні особи. Варто зазначити: із 2010-го 
року у рейтингу свободи преси Україна ско-
тилась із 108 до 131 місця.

Росія у будь-який момент 
може зажадати повернути 

$15 млрд. боргу
Перший віце-прем’єр Росії Ігор Шува-

лов заявив, що Кремль у будь-який мо-
мент може зажадати від України пога-
шення боргу у $15 мільярдів. І пояснив: 
таку процедуру передбачають умови дого-
вору з Україною. «Ця позика надана так, що 
у нас завжди будуть можливості вимагати 
в українського уряду її погашення - за най-
жорсткішими юридичними процедурами. 
Тому, це не просто домовленість між дво-
ма міністерствами фінансів. Це все оформ-
лено з дуже жорсткою процедурою і Росій-
ська Федерація повністю свої права у юри-
дичному плані забезпечила», - заявив Шу-
валов. Отож, у випадку зміни ситуації, якби, 
скажімо, Україна вирішила все таки підпи-
сати угоду про асоціацію з ЄС, Росія негай-
но почала б вимагати повернути позичені 
мільярди. Про Європу наразі можна забути? 

Лукаш за 2,5 млн. найняла 
юристів вивчати положення 

угоди з ЄС

Міністерство юстиції за результата-
ми тендеру уклало низку угод на послу-
ги з вивчення угоди про асоціацію між 
Україною та Євросоюзом на суму 2,52 
мільйона гривень. Про це пишуть «Наші 
гроші» з посиланням на «Вісник держав-
них закупівель». Цей тендер було розпо-
чато у вересні, коли Україна ще збиралась 
підписувати угоду про асоціацію з ЄС. Ви-
никає логічне запитання: навіщо витрача-
ти такі великі кошти, якщо президент від-
мовився від підписання документа з євро-
пейцями, обравши стратегічне партнер-
ство з Росією?

Кредитні картки активно 
спустошують злодії

В Україні з кредитних карток людей 
вкрали близько мільйона доларів. І за-
ймаються крадіжками не лише співвітчиз-
ники, а й іноземці. «З початку року в Киє-
ві було затримано шість злочинних груп 
(близько 25 осіб) так званих скіммерів - 
громадян Китаю, Румунії та Болгарії», - по-
відомила «Вістям» начальник прес-служби 
столичної міліції Ольга Білик. Шахраї вста-
новлюють скімери на вуличні банкома-
ти, переважно ближче до центру великих 
міст, оскільки, наприклад, у супермарке-
тах є відеоспостереження. Визначити, чи 
є скіммер на банкоматі, нелегко. За слова-
ми Ольги Білик, щомісяця в столиці зна-

ходять як мінімум один банкомат, пере-
обладнаний злочинцями. Щоб убезпечи-
ти себе від аферистів, експерти рекомен-
дують ретельно перевіряти банкомат на 
наявність накладної клавіатури ще до мо-
менту запуску в нього картки. Але навіть 
після цього слід прикривати рукою клавіа-
туру банкомату - на випадок, якщо шахраї 
вбудували в нього відеокамеру. 

У владі не бачать 
причин знижувати 

тарифи для населення
Нацкомпослуг не бачить підстав для 

перегляду тарифів на послуги з тепло-
постачання для населення через зни-
ження вартості російського газу для 
України. Про це повідомив голова Нацко-
місії, що здійснює держрегулювання у сфе-
рі комунальних послуг Валерій Саратов. За 
його словами, зниження тарифів на тепло-
ву енергію для бюджетних організацій та 
бізнес-структур, виходячи з укладених з 
РФ домовленостей, може скласти близько 
20-25 відсотків. 

Корупція аж зашкалює
У Берліні оприлюднили щорічний 

звіт щодо поширення корупції у сві-
ті. Найгірша ситуація, за словами уклада-
чів індексу, з поширенням корупції в Укра-
їні, заявила координатор «Transparency 
International» по країнах СНД Світлана Са-
віцька, повідомляє прес-служба організа-
ції. «Корупція в Україні просто зашкалює. 
Громадяни сподівались, що, підписавши 
угоду про асоціацію з Євросоюзом, уряд 
повернеться обличчям до Європи, ухва-
лить європейські цінності прозорості й 
звітності» - зазначила Світлана Савіцька. 
За шкалою від 0 до 100 більш-менш при-
йнятною вважається ситуація в країні, яка 
має не менше 50 балів. На пострадянсько-
му просторі, крім країн Балтії, такий по-
казник має лише Грузія. Як і попередньо-
го року, Україна знаходиться на 144 місці у 
світі, маючи 25 балів проти минулорічних 
26. Це - найгірший показник серед усіх кра-
їн Європи. 

Польські підприємці 
розповіли, як їх обкрадають 

наші посадовці 
Корупцією та спробами адміністра-

тивно тиснути на підприємців, навіть 
іноземних, в Україні займаються і най-
вищі урядові посадовці. Про це у своїй 
статті для «Gazeta Wyborcza» пише поль-
ський підприємець Вольдемар Маркевич, 
який втратив бізнес в Україні. Автор був 
представником західної фірми, яка хоті-
ла продавати перед Євро-2012 в Украї-
ну британське й американське обладнан-
ня. Але для цього від фірми вимагали сво-
їм коштом відправити делегацію україн-
ських чиновників до Британії та США для 
«сертифікації» відповідних заводів. По-
тенційні інвестори звернулися за допомо-
гою до куратора-віце-міністра. Відповідь 
була така: «200 тисяч доларів мені і не має-
те проблем з адміністрацією». На запитан-
ня, як він уявляє вилучення з фірми такої 
суми, віце-міністр відповів: «Якщо не вмі-
єш вивести 200 тисяч доларів, то не бе-
рись до бізнесу в Україні». Фірму закрили, 
йдеться у статті. Скаржаться польські під-
приємці й на рейдерство та корумпований 
суд. 

Борщ удесятеро 
популярніший за сало

Найулюбленішою стравою україн-
ців цілком очікувано став борщ, якому 
віддають перевагу з-поміж усіх можли-
вих страв світу 44 відсотки респонден-
тів. І лише чотири відсотки опитаних не 
можуть і дня прожити без сала, з’ясувала 
соціологічна група «Рейтинг». До улюбле-
них страв, крім борщу, увійшли: вареники, 
зокрема, з сиром, картоплею та вишнями; 
шашлик, холодець, котлети та відбивні. 

Україна Світ
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Окрім безпосереднього використання кольору, існують психологічні, дуже дієві,  

техніки кольоротерапії - методу психологічного лікування для розслаблення,  
зняття стресів, підняття настрою. Марія Хомів розповіла «Нашому ДНЮ» про цікаві техніки,  

які описує в своїй книзі «Магія кольору» Ліліан Бондс.

Здоров’яНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ8 nday.te.ua

Вони рятують від недуг і піднімають настрій

Ліки
– Пані Маріє, розкажіть, 

які таємниці приховують у 
собі кольори?

– Вчені вже давно досліди-
ли закономірності впливу ко-
льору на психологічний стан 
людини.  «Уміло підібрана гама 
кольорів здатна благотворні-
ше впливати на нервову сис-
тему, ніж мікстури», – говорив 
медик Володимир Бехтєрєв, і 
це справді так. Зокрема. чер-
воний колір, як допінг, збуджує 
психіку людини, спонукає дія-
ти, підвищує працездатність, 
дає відчуття впевненості. Од-
нак постійне стимулювання 
психіки може викликати стре-
си і нервові зриви. Фіолетовий 
приводить думки у порядок. 
Оранжевий колір стимулює ро-
зумову діяльність і пробуджує 
в людині творчі здібності. Та в 
кімнаті, де ви збираєтеся від-
почивати, вішати штори цього 
кольору не варто. Жовтий фор-
мує позитивне й оптимістичне 
ставлення до життя (не дарма 
його так люблять циркові кло-
уни!), стимулює мозкову діяль-
ність і моторику, уяву та прак-
тично не набридає. Із впливом 
чорного кольору на психіку 
людини не все так однознач-
но. З одного боку, його діло-
вий аскетизм і стриманість до-
помагають внутрішньо скон-
центруватися, а з іншої точки 
зору – це колір депресії та пе-
симізму Блакитний для біль-
шості людей асоціюється з не-
бом, вселяє в душу оптимізм і 
спокій. Це колір чистого розу-
му і духовної бадьорості. Синій 
знімає збудження та агресію. 
сприяє розвитку розумових 
здібностей і поліпшує пам’ять. 
Зелений – весняний, ніжний, 
оздоровчий. Білий колір асо-
ціюється з благородством і чи-
стотою.  

– Які барви варто вико-
ристовувати в оформленні 
оселі?

- Блакитний та блідо-
бузковий сприяють відпочин-
ку, розслабленню, тому вони 

підходять для спалень. Блідо-
жовтий допомагає зосереди-
тися, знайти вірне рішення, 
у такий колір добре фарбува-
ти ділові приміщення. На кух-
ні можна використовувати  
яскраві помаранчеві відтінки. 
Та вони підвищують не лише 
настрій, а й апетит. Стіни ди-
тячої кімнати не повинні бути 
білими, краще пофарбувати їх 
в пастельні, спокійні відтінки. 
Абрикосовий колір знімає на-
пруження і дає відчуття ком-
форту та безпеки, він є іде-
альним рішенням для офісів і 
місць, де люди почувають під-
вищену напругу, наприклад, в 
поліклініках. Синій заспоко-
ює і є втіленням чистоти, тому 
його часто використовують 
у спальнях та ваннах. Але це 
холодний колір, тому бажано 
урівноважити його теплими 
відтінками.

- Чи здатні кольори зці-
лювати від хвороб?

- Кольоротерапія - одна з 
найдавніших методик оздо-
ровлення на Землі. Лікування 
кольором допомагає не тіль-
ки у боротьбі зі стресами, хро-
нічною втомою, а й серйозни-
ми недугами. Кожна з біоло-
гічно активних зон нашого ор-
ганізму реагує на “свій” колір. 
Зокрема, біль знімають відтін-
ки блакитного, а ще рятують 
від гніву. Помаранчевий до-
дає сил, зелений – заспокоює, 

позбавляє від втоми та роз-
дратування, знижує високий 
тиск, надає відчуття бадьорос-
ті. Надарма ми так намагаємо-
ся, хоча б ненадовго, вирва-
тись із міста - ближче до при-
роди і її зеленого кольору. Фіо-
летовий поліпшує роботу сер-
ця, судин і легенів, підвищує 
витривалість організму. Ро-
жевий допоможе позбавитися 
від болю у серці та туги.

– А колір продуктів може 
впливати на здоров’я люди-
ни?

– Так, звичайно. Продукти 
білого кольору, серед яких мо-
лочні, рис, часник, цвітна ка-
пуста, здатні заспокоїти, зни-
зити дратівливість, вивести з 
організму токсини. Сливи, ви-
ноград темних сортів, карто-
пля, що має шкірку фіолето-
вого відтінку, захищають не 
тільки нашу кровоносну сис-
тему, а й зміцнюють зір. Зеле-
ні продукти, а це - листові са-
лати, горошок, броколі, під-
живлюють головний мозок, 
підвищуючи його активність, 
знімають напругу й активізу-
ють імунну систему. Їжа чер-
воного кольору - буряк, тома-
ти, болгарський перець, полу-
ниця - стимулює обмінні про-
цеси в організмі, також покра-
щує кровообіг і підвищує пра-
цездатність.

Оранжеві продукти (хурма, 
персики, абрикоси, апельси-

ни, морква, гарбуз) сприяють 
відновленню нервових клі-
тин, оновленню м’язових тка-
нин, при цьому, такі продук-
ти підвищують сексуальність, 
покращують настрій, допо-
магають боротися з втомою і 
апатією, позбавляють від го-
ловного болю. Ну а лимони, 
ананаси, банани, яблука, яєч-
ні жовтки та сири, тобто про-
дукти жовтого кольору, сти-
мулюють процеси травлення, 
покращують апетит, сприяють 
очищенню крові та забезпечу-
ють організм силою.

Живіть яскраво! Думайте 
позитивно! Насолоджуйтеся 
природою! Любіть один одно-
го! І життя заграє усіма кольо-
рами веселки!

Юля ТИМКІВ.

Життя важко уявити без кольорів, 
які оточують нас повсюди:  на 
вулиці, вдома, на роботі. Ми їх, 

образно кажучи, одягаємо, споживаємо, 
милуємося, створюємо з їх допомогою 
домашній затишок. Однак, чи завжди 
наш вибір правильний, адже є барви, 
зловживати якими не бажано. Лікар- 
психотерапевт Марія ХОМІВ розповіла 
«Нашому ДНЮ» про те, як кольори 
впливають на емоції, фізичний і 
психічний стан і від яких недуг вони 
здатні нас зцілити. 

«Райдужний тонік»
Це чудовий спосіб підбадьо-

ритися. Влаштуйтесь якомо-
га зручніше і зробіть глибокий 
вдих і видих. Уявіть собі світле 
блакитне небо з райдугою від 
краю до краю. Сконцентруйтесь 
на червоній лінії. Уявіть, як вона 
починає вібрувати, віддаляєть-
ся від райдуги і наближується 
до вас у вигляді червоної хма-
ринки. А коли досягне вас, роз-
сипається на рубінові криста-
ли і сиплеться на вас. Кристали 
торкаються шкіри і перетворю-
ються у краплі води, вона про-
сочується всередину і наповнює 
ваше тіло рубіновим кольором. 
Коли відчуєте, що тіло насити-
лося кольором, зайва волога 
вирветься назовні та розсієть-
ся. Повторіть теж саме з наступ-
ною та всіма іншими кольоро-
вими лініями райдуги. Зовсім не 
обов’язково відразу використо-
вувати весь кольоровий спектр. 
Якщо один колір ви поглинаєте 
набагато довше інших, зверніть 
увагу, що несе він і чого, власне, 
вам не вистачає.
«Зоряне дихання»

За допомогою цієї техніки 
можна зменшувати болі, триво-
ги, страх, поганий настрій. Пе-
ред тим, як приступити до ви-
конання, визначтесь з тим, який 
саме колір вам зараз потрібний. 
Далі сядьте якомога зручніше, а 
краще - приляжте.  Уявіть синє 
небо, засіяне зорями. Оберіть 
одну зірочку - вона тепер нале-
жить вам. Виберіть колір, не-
обхідний для зцілення. «Вклю-
чіть» зірочку, нехай вона засві-
титься цим кольором. Кольоро-
вий промінь широкий, він все 
довкола заповнює своїм сяйвом. 
Вдихніть на раз-два-три, уявля-
ючи, що ви вдихаєте кольорове 
повітря. А воно, проникаючи че-
рез ніс, заповнює усе ваше тіло. 
Спробуйте побачити та відчути 
це. Затримайте дихання, пора-
хувавши до трьох. Видихніть на 
раз-два-три. Ще двічі повторіть 
дихальний цикл.

Якщо ви хочете, 
наприклад, 
позбутися болю 

місцевого характеру, то 
направте кольоровий 
потік до хворого 
органу або частини 
тіла. До речі, ця техніка 
дуже корисна під час 
пологів, а також для 
заспокоєння перед 
виходом на сцену та під 
час екзаменів.
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НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

Цілющі  краплини 

Застуда мине швидше
При застуді та нежитю досить 

закапати в ніс по дві краплі соку – 
й одразу ж відчуєте полегшення. 
Процедуру повторювати тричі на 
добу. Також рекомендують закла-
дати в носові пазухи ватні тампо-
ни, змочені свіжим соком калан-
хое.

Ним можна змащувати і миг-
далини при хронічному тонзиліті. 
Або розвести водою у співвідно-
шенні 1:1 і полоскати горло кіль-
ка разів у день, якщо застудилися.

Листок каланхое добре з’їдати 
при грипі чи застуді, звичайно, 
очистивши його. Корисно це і для 
профілактики недуг при ослабле-
ному організмі. Листя каланхое 
очищає кров, нейтралізує шкідли-
ві речовини.

Якщо ж починається ангіна, 
слід пожувати листок – це полеш-
гує симптоми хвороби. 

Для маленьких дітей краще 
використовувати м’який відвар 
листя каланхое. Достатньо два-
три рази в день по кілька крапель 

у кожну ніздрю.
При сильному кашлі корисний 

такий склад: 2 ст. л. свіжого соку 
каланхое, по 100 г несолоного 
вершкового масла, внутрішнього 
свинячого або гусячого жиру, меду 
і 50 г какао. Все змішати, пити з га-
рячим молоком.

Зміцнює ясна та зуби 
Сік каланхое допомагає при 

будь-яких зовнішніх інфекціях, 
наприклад, стоматитах. Якщо піс-
ля сніданку жувати листочок цієї 
рослини, а ввечері свіжовитисну-
тий сік втирати в ясна, запалення 
мине, а зуби стануть міцнішими. 

Людям, які страждають паро-
донтозом, корисно додавати свіже 
листя каланхое у вінегрети та кар-
топляні салати, попередньо про-
мивши і дрібно нарізавши. 

Боремося з варикозом
При варикозному розширенні 

вен на вузли накладають сервет-
ку з соком рослини. Можна приго-
тувати і спиртову настоянку. Пів-
літрову банку до половини напо-
внити нарізаним листям каланхое 
і залити горілкою, тиждень насто-
ювати в темному місці, періодич-
но збовтувати. Далі – процідити 
й на ніч натирати ноги, кругови-
ми рухами, знизу вгору – від сто-
пи до колін і вище. Болі проходять 
швидко, та для кращого ефекту 
рекомендують проводити проце-
дуру 3-4 місяці.

А для зняття набряків з ніг 
треба нашаткувати  листя ка-
ланхое, залити горілкою у спів-
відношенні 1:2 і дати настоя-
тися два тижні. Потім щовечо-
ра ноги натирати цією настоян-
кою.

Загоїть рани та виразки
Каланхое застосовують і 

для лікування трофічних вира-
зок, гнійної інфекції, пролеж-
нів, свищів. У цих випадках на 
поверхню рани накладають 4-5 
шарів марлі, рясно змоченої со-
ком рослини.

Для лікування чиряків, тро-
фічних виразок можна приготу-
вати мазь. Змішати 30 мл соку 

каланхое і 50 г чистого ланоліну. 
Додати 50 г вазеліну та переміша-
ти до отримання однорідної маси. 

Для компресів і промивки ран 
використовують спиртову насто-
янку. 2 ст. л. подрібненого лис-
та залити 200 мл 40% спирту і на 
10 днів залишити в теплому при-
міщенні настоюватися, а згодом 
процідити.

При невеликих пораненнях, 
фурункулах, тріщинах сосків ре-
комендують впродовж кількох 
днів наносити на уражене місце 
2-3 краплі соку.

При опіках подрібнене листя 
прикладають до ушкодженої шкі-
ри на дві години. Або ж змішують 

сік із білком і мастять рану.
Шкірні нариви, герпес швид-

ко загояться, якщо на уражені час-
тини тіла кілька разів на день ка-
пати по 2-3 краплі соку. Курс ліку-
вання – 5-6 днів. 

Щоб позбутися бородавок, по-
крити їх подрібненими листям ка-
ланхое, зав’язати і трохи потрима-
ти цей компрес.

Чудо-настоянка 
від аденоми простати 

Для лікування цього пошире-
ного в наші дні захворювання ре-
комендують простий метод. Лис-
тя каланхое промити та пропусти-
ти через м’ясорубку, щоб набрався 
100-грамовий повний стаканчик. 
Цю суміш залити в пляшечку з 
широкою шийкою. Туди ж відпра-
вити 200 г горілки (дозу потрібно 
витримувати дуже точно у спів-
відношенні 1:2). Поставити суміш 
в темне місце на 10 днів, збовту-
вати кілька разів, потім проціди-
ти. Помістити пляшечку з насто-
янкою в холодильник на нижню 
полицю і приймати вранці натще-
серце за 20 хв. до їди по 1 ч. л. Уве-
чері також до їди – 1 ч. л. Поліп-
шення має настати дуже швидко. 
Пройде часта потреба ходити в ту-
алет, зникнуть болі в сечоводі .

Коли стан здоров’я покра-
щиться, слід зробити двотижне-
ву перерву. Надалі пити по 1 ч. л. 
в будь-який час доби. Щоразу при-
ймати вродовж кількох днів, від-
чувши чи зауваживши тривожні 
симптоми.

Поселити каланхое можна де 
завгодно: і на кухні, і у вітальні, і в 
дитячій – енергетика цієї рослини 
завжди позитивна і буде налашто-
вувати на мирний лад. У спальні 
– очистить повітря від шкідливих 
мікробів. Адже недарма каланхое 
називають домашнім цілителем. 

Але перед тим, як застосовува-
ти його, бажано проконсультува-
тися з лікарем. 

Не рекомендують домашні 
ліки з цієї рослини вагітним жін-
кам.

Надійний захист від хвороб ховається в нас 
самих – це наш імунітет. Хочете забути про 
прикрі недуги? Тоді зміцнення імунітету 

повинне стати однією з головних ваших цілей.
Спробуйте зробити це з допомогою такого засобу.

Потрібно: 3 кг буряків, 3 кг моркви, 2 кг гранатів, 2 кг 
лимонів. Усе пропустити через соковитискач. Лимони попе-
редньо треба очистити від насіння, але пропускати разом із 
цедрою, а гранат – зі шкіркою, з кісточками і перетинками. 
Сік злити в банку і додати туди 2 кг меду. Вживати вранці та 
на ніч по півсклянки упродовж місяця. Потім зробити пере-
рву на два тижні, і знову місяць оздоровлюватися цим цілю-
щим бальзамом, який допоможе вам протистояти вірусам 
та різним респіраторним інфекціям.

Зміцнює імунітет і суміш із сухофруктів. Потрібно при-
близно по 300 г кураги, родзинок, чорносливу, горіхів, 2 
склянки меду та 2 лимона. Також можна додати фініки. Су-
хофрукти промити в теплій воді й трохи підсушити. Пере-
крутити на м’ясорубці з лимоном (зі шкіркою). Змішати з 
медом і покласти в скляну банку. Тримати в холодному міс-
ці. Вживати цей вітамінний засіб по 1 ч. л. між прийомами 
їжі 2-3 рази на день. Коли закінчиться – зробити 1-2 місяці 
перерви й знову можна повторити.

У чому користь сухофруктів?
Курага містить велику кількість магнію, кальцію, калію, 

заліза, вітаміну В5, пектину й органічні кислоти, виводить з 
організму важкі метали та радіонукліди. Корисна також при 
серцевих захворюваннях, анемії, проблемах із зором, омоло-
джує шкіру та зміцнює волосся. 

У чорносливі є корисні органічні кислоти, мінеральні 
речовини (калій, кальцій, залізо, фосфор, натрій) i вітамі-
ни А, В1, В2, С, РР. Допомагає від серцево-судинних недуг, гі-
пертонії, нормалізує роботу травлення й покращує водно-
сольовий баланс. 

Родзинки – ідеальне джерело для здобуття енергії. У них 
є калій, залізо, марганець, магній, тіамін, вітаміни В1, В2, В5. 
Рекомендують при розладах нервової системи, недугах пе-
чінки, нирок. Органічні кислоти, що містяться в родзинках, 
корисні для зміцнення зубів і ясен. 

Волоські горіхи бажано вживати щодня. Вони містять 
велику кількість антиоксидантів, які ефективно допомага-
ють зміцнити імунітет. Регулярне вживання волоських го-
ріхів зменшує ризик ракових захворювань, діабету та бага-
тьох інших недуг. 

Лимон багатий на вітамін С, який необхідній для зміц-
нення організму, особливо в період простудних захворю-
вань. 

Тож вітамінна суміш із сухофруктів дуже ефективна ще 
й для профілак-
тики серцево-
судинних за-
х в о р ю в а н ь , 
н о р м а л і з а ц і ї 
гемоглобіну в 
крові, при не-
дугах шлунко-
во кишкового 
тракту. 

Якби кожна людина у віці 
понад 50 років з’їдала одне 
яблуко на день, можна було б 
уникнути тисяч смертей від ін-
фарктів та інсультів, кажуть до-
слідники з Оксфордського уні-
верситету.  Вони довели: яблу-
ка можуть чинити таку саму 
дію на серцево-судинну систе-
му, як і ліки, але не мають жод-
ного побічного ефекту.

Взагалі, за підрахунка-
ми вчених, якби дорослі люди 

будь-якого віку з’їдали додат-
кову порцію фруктів або 
овочів щодня, щороку мож-
на було б запобігти тися-
чам пов’язаних із серцево-
судинними захворюваннями 
смертей. Особливо ж  важливо 
це для тих, кому понад 50 років. 
Адже саме в них є підвищений 
ризик серцевих захворювань. 

Тож дослідники рекомеду-
ють: хоча б одне яблуко на день 
має стати обов’язковим у раці-

оні кожного, хто дбає про своє 
здоров’я.

Дані, отримані науковцями, 
ґрунтуються на великому обся-
зі медичних досліджень і спо-
стережень, в яких брали участь 
сотні тисяч пацієнтів.

Яблуко на день може 
врятувати тисячі життів

каланхое порятує від хвороб
Лікар  з  підвіконня: 

Сік рослини містить флавоноїди – біологічно активні речовини, 
які мають величезне значення для підтримки здоров’я. Крім цього, 
каланхое властиві бактерицидні, протизапальні властивості, він 
добре загоює рани й лікує чимало інших болячок.

Видів каланхое дуже багато, але найпоширенішими є каланхое Де-
гремона і пір’ясте. Яка рослина росте у вас, визначити дуже легко: у 
пір’ястого листя кругле, а в Дегремона – зубчасте, з безліччю паро-
стків по краях. 

У каланхое безліч способів застосування, але найпростішим є ви-
користання соку. З нього виготовляють настоянки, мазі. Для отри-
мання соку листя потрібно промити, очистити від країв, подрібни-
ти до однорідної маси й відтиснути. 

Свіжозібрані частини рослини можна потримати тиждень у 
темряві при зниженій температурі (наприклад, у холодильнику). У 
таких умовах виробляються особливі речовини – біогенні стимуля-
тори, що підвищують імунітет, активізують численні життєво 
важливі процеси, які сприяють лікуванню.

Щоб зміцнити імунітет
Ця традиційна кімнатна 

рослина росла ще на 
підвіконнях наших 

бабусь і прабабусь. Однак, 
поливаючи каланхое, багато 
людей і не підозрюють про 
його користь. А між тим, це 
справжній домашній лікар. 
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Настроєве

гніздечко
Сімейне

Сьогодні свято у селі,
Сьогодні - свято...
Зібрались старші і малі -
Нас так багато.
У вишиванки одяглись,
Стрічки у коси.
І веселились від душі...
Вечірні роси
Покликали в домівки враз:
- Добраніч, діти!
Та залишився поміж нас
Спогад про літо...

Фотоетюд Івана ПШОНЯКА 
(с. Котюжини Збаразького району).

Пригадуєш грудень минулого року? Зи-
мовий вечір опускався на землю танком гус-
тих сніжинок, котрі грайливо кружляли у 
світлі вуличних ліхтарів. У цьому безмежно-
му Всесвіті, здавалося, існували лише ти і я. 
Сніжинки танули від твого теплого подиху, 
а я - від твого кохання. Від ніжних слів, пал-
ких запевнень, що любиш мене понад усе.

І раптом усе обірвалося. Дрібні свар-
ки, несуттєві суперечки, нікому непотріб-
ні з’ясовування стосунків… У цій круговер-
ті ми вже й самі забули з чого все почалося. 
Батьки, друзі не могли зрозуміти, що дієть-
ся між нами. Ми то розлучалися, то сходили-

ся знову. Та влітку розійшлися зовсім.
Спочатку було боляче, потім - страш-

но. Від того, що ми більше не зустрінемося 
з тобою. Але життя тривало, гострий біль 
притуплювався, і душу ятрила ніби від-
крита рана. Я працювала, вигадувала собі 
нові обов’язки, зустрічалася з друзями, аби 
швидше забути тебе. Чесно - не виходило. 
Особливо ночами, коли ти приходив у мої 
тривожні сни.

Після довгої розлуки ми зустрілися віч-

на- віч випадково. Неймовірно, але це стало-
ся у поліклініці, куди ми прийшли обоє хво-
рі ангіною. Ти запитав мене захриплим го-
лосом, як справи? Я відповідала і розуміла, 
що нічого не змінилося, що я і досі люблю 
тебе. Ти - рідний, дорогий, найкращий. А все 
решта - не має значення.

На щастя, ти мислив так само. Тримав 
мою руку у своїй і не хотів відпускати. З по-
ліклініки ми пішли разом. Холодний осінній 
день видався мені дуже теплим.

А зараз надворі знову грудень. То соне-
чко, то туман, то падає сніг. Як у житті з його 
різнобарв’ям і несподіванками. Та я нічого 
не боюся, адже поруч - ти.

Ліля Смирнова. 
Теребовлянський район.  

Дитячими устами
Знову 
Різдво без 
мами?..

Любе «Сімейне гніздечко», 
пишу до тебе з надією, що мої 
слова прочитає мама. Ось уже 
більше 14 років вона на заро-
бітках в Італії. Коли мама по-
їхала, мені було лише два роки, 
а братові - чотири. Нас вихо-
вували тато і бабуся. Мама 
передавала гроші, подарунки, 
але додому приїжджала рідко. 
Навіть зараз, коли я майже 
доросла, важко підібрати сло-
ва, як ми сумували за нею. Ка-
зочки, що їх розказувала нам 
бабуся, мали однакове закін-
чення про те, що ми всі будемо 
щасливі - разом з мамою. 

Але...  Після нечастих ко-
ротких гостин мама завжди 
поверталася назад у якусь не-
відому нам країну.  Вже під-
рісши, ми просили її залиша-
тися вдома, нікуди не їхати. 
Звісно, вона нас не слухала. На 
перший дзвоник до школи ми з 
братом ішли без мами. Дні на-
родження, усі свята теж від-
значали без неї. 

Інколи мені здається, що 
мама якось аж занадто спі-
шила від нас. Із захопленням 
розказувала про свою сень-
йору, про те, як там її ціну-
ють, яка гарна Італія. У по-
дібні хвилини тато виглядав 
дуже сумним. Нам з братом 
було його шкода, адже він вдо-
ма усе робив по господарці, ва-
рив їсти, пильнував, коли ми 
хворіли.

Мама ж і тепер, коли ми 
виросли, не збирається повер-
татися додому. Ось і цього-
річне Різдво ми, як і попередні 
свята, зустрінемо, мабуть, 
без неї. Знаю, що у місто, де за-
раз мама, привозять вашу  га-
зету. Мама дуже любить чи-
тати «Сімейне гніздечко». 
Сподіваюся, прочитає і мого 
листа. Ми з братом і тато 
дуже просимо: приїжджай до-
дому, рідненька. Не ставай чу-
жою власним дітям. Ми дуже 
чекаємо і любимо тебе. Різдво 
- це свято, яке поєднує роди-
ни, свято, коли всі разом про-
сять у Бога добра і щастя для 
близьких людей. Невже тебе 
знову не буде з нами, мамо? З 
ким же тобі там, на чужині 
так добре? Останній раз ти 
була удома майже три роки 
тому...

Олена С. м. Тернопіль.

Володимир зупинив авто: ось і його дім. Ві-
кна квартири світилися. Пізно, а Світлана не 
спить, - подумав.

Не хотів виходити з машини. Останнім ча-
сом між ним і дружиною не було розуміння. Ця 
постійна недомовленість лякала його. Хоча Во-
лодимир знав напевне, чого Світлана хоче від 
нього. Щоб, як бувало раніше, він підійшов, 
пригорнув її, приголубив. Сказав, що у них все 
добре, що любить він і її, і доньку понад усе.

Але цього Володимир зробити не міг. Тому 
й повертався додому пізно, коли дружина уже 
спала. Коли ж вона усе-таки чекала його, уни-
кав її погляду, ховався від непромовлених ще 
запитань.

- Я втомився, - спішив швидше лягти спати. 
- Поговоримо про все завтра.

Наступного дня зникав з дому ще на сві-
танку - тихенько втікав з квартири, мов злодій, 
якого все одно от-от схоплять.

Аж перелякався, коли якось Світлана зупи-
нила його.

- Забери, будь ласка, увечері Христинку з 
дитсадка. Я хочу поїхати до мами. Можливо, 
повернуся пізно. 

Він полегшено зітхнув: слава Богу, обі-
йшлося без пояснень. 

І все ж, так не могло тривати вічно. Але 
що сказати дружині, Володимир і сам не знав. 
Якби не ті сумні події...

Вони дружили сім’ями: Володимир і Світла-
на - Олег і Ніна. У перших підростала донька, у 
других - син. Вони часто називали їх наречени-
ми, жартували, що коли діти виростуть, одру-
жать їх, і тоді стануть справжньою родиною. 
А поки що усі свята обидві сім’ї відзначали ра-
зом. Зустрічалися і в будні, просто так, відвести 
душу за щирою розмовою та горнятком кави.

У той зимовий вечір Олег і Ніна теж заїха-
ли на каву.

- А випити у нас нема нічого, - сказала Світ-
лана. - Ні коньяку, ні доброго вина.

- Я зараз привезу, - спохопився Володимир. - 
Знаю магазин, де продають спиртне і який пра-
цює допізна. Олег, ти зі мною? Поки жінки зро-
блять бутерброди...

Олег не мав бажання виходити на холод 
- грався з дітьми. І тільки коли Володимир 

окликнув його вдруге, підвівся з дивана.
Вони їхали безлюдною вулицею. Падав мо-

крий сніг, примерзав на дорозі. Було слизько. Це 
пізніше у міліцейських зведеннях напишуть, що 
він не справився з керуванням. А тоді Володи-
мир пам’ятав лише одне: перед фарами невідо-
мо звідки з’явився великий пес. Олег шарпнув 
його за руку. Володимир крутнув кермо упра-
во. А потім машину несло і несло на узбіччя, і він 
ніяк не міг її зупинити. Аж поки перед ними не 
з’явився старий розлогий каштан. 

Це тривало секунди, а Володимиру здава-
лося, ніби минула вічність. Коли усе скінчило-
ся і старенькі «Жигулі» врізалися у дерево, він 
побачив: обличчя Олега все у крові. Була лікар-
ня, важкі довгі дні у реанімаційному відділен-
ні. Біле, мов стіна, Нінине обличчя, німе запи-
тання у розгублених очах: чому? Чому він, Во-
лодимир, обійшовся легкими подряпинами? А 
її Олег...

Він так і не прийшов до пам’яті. Помер у 
реанімації і Володимир не зміг сказати другу 
останнє «прости».

Після похорону вони зі Світланою заїхали 
до Ніни.

- Ось і залишилася я з сином одна, - плака-
ла Ніна.

- Ти - не одна. Ми - з тобою. Можеш  розра-
ховувати на нас у будь-яку хвилину, - Світлана 
втішала подругу.

Вони справді допомагали Ніні усім. Навіть 
коли Володимир повертався з далеких відря-
джень, Світлана не дозволяла йому довго від-
почивати.

- У Ніни крани протікають... Ніну на дачу 
треба завезти... Ніні город потрібно скопати, - 
постійно чув від дружини.

Володимир ремонтував крани і меблі, мі-

няв плитку у ванній, возив Ніну на дачу, у село 
до батьків. Говорив як «чоловік з чоловіком» 
з її сином, бо хлопець, жалілася Ніна, геть від-
бився від рук. Чим більше було прохань, тим 
старанніше виконував їх Володимир. І досі у 
тому, що сталося, винуватив тільки себе: якби 
він тоді не покликав, не забрав од дітей Олега...

Якось дружина зрізала на грядці кілька 
троянд. Свіжі бутони ледь-ледь розкривали 
перші пелюстки.

- Відвези Ніні, - попросила Володимира.
- Але ж у неї сьогодні не день народження.
- Ні, але їй буде приємно. Я б і сама з тобою 

поїхала, але маю роботу.
Він їхав до Ніни. У машині пахли троянди. 

Він аж оглянувся назад, де на сидінні лежа-
ли квіти, ніби очима хотів упіймати їх трем-
кий аромат. Зауважив, що вперше за два остан-
ні роки, відколи сталася трагедія, не думає про 
це.

Піднімався східцями до знайомої квартири.
- Це - вам, - простягнув квіти, мов галант-

ний кавалер.
Чи справді у нього був незвичайний ви-

гляд, чи її збило оте його «ви», але Ніна чомусь 
почервоніла, розгубилася. А, може, йому про-
сто здалося?

Вони пили чай. Більше мовчали, ніж гово-
рили. Він відчував, як щось тягне його до цієї 
спокійної вродливої жінки. Торкнувся Ніни-
ної руки. І вловив знову розгублений погляд її 
очей. Зупинись, іди, - благали вони.

Уперше на розпитування дружини, як спра-
ви у Ніни - відповів одним словом: нормаль-
но. Світлана тільки здивовано глянула на ньо-
го. Ще через кілька днів, коли він повернувся 
від Ніни, дружина уже сама запитала: «Усе нор-
мально?» Він кивнув.

- Володимире, я тобі довіряю, - хотіла при-
горнутися до нього Світлана. Але він замість 
того, щоб приголубити, відштовхнув дружину. 
Кричав, як вона сміє навіть натякати на таке. 
Тим більше, що сама випроводжала його до 
Ніни. Хіба забула, як у день смерті Олега втіша-
ла подругу, як запевняла, що та завжди може 
шукати у них допомоги?

Дружина глянула на нього і він зрозумів, 
що продовжувати марно.

Відтоді минуло кілька місяців. Без Ніни уже 
не міг. Хотів чути її голос, бачити її очі, відчува-
ти, хоча б випадково, дотик її руки. 

А вдома з донькою його чекала Світлана. 
Чекала, мов дитину, яка провинилася і яку го-
това простити у першу ж хвилину її повернен-
ня.

Ось і сьогодні у вікнах його квартири так 
пізно горить світло...

Зіна КУШНІРУК.

Через відстань
торкаєшся 
рідної землі 
душею.
Молитвою
втираєш 
її сльози.
Подумки 
пригортаєш
до серця.
Наче дитину,
сповиваєш
у свою любов.
Тихо
кричиш 
до світу:
«Не мовчи!»
Звертаєш
погляд 
до неба:
«Отче,
захисти
мій край, 
благослови,
помилуй
і прости 
нерозсудливих…» 
Віриш:
Він тебе 
чує... 
    *  *  *
У теплі долоні
він узяв
її руки.
Вони кружляли
у вальсі
під холодними 

зорями.
А потім
губились у місті,
якого
насправді нема.
На мольбертах
вікон
мороз малював
неземні
білі квіти -
а він кликав її
у волошкове літо.
Він хотів 
їй зізнатись
в почуттях 
запізнілих. 
«Я…».
Вона усміхнулась:
«Ми не бачились
довго.
В тебе скроні
уже посивіли…» 
«Я забути не міг…»
«Якби не спинив, 
я б тебе 
не впізнала…».
Вона тихо пішла…
…Однакові сни
їм ніч дарувала.
Він сон свій 
уранці забув.
Вона ж
музику з нього 
зіткала.  

Ольга ЧОРНА.

Маленьке містечко 
не хотіло її 
відпускати. О, воно 

розуміло, що їй тут сумно. 
І що тут її не розуміють, 
вважають дивакуватою. 
Але містечко знало: коли 
вона звідси поїде, воно 
залишиться наодинці із 
вселенським смутком. 
Містечка також можуть 
закохуватися. І страждати. 

Воно любило підслуховувати 
її думки. Це були переважно спо-
гади. Вона призначала їм поба-
чення у старій альтанці, що стоя-
ла посеред парку. І ніколи не мо-
гла дати спогадам лад. Вони збіга-
лися табунами й стукали у її сер-
це. Ледве встигала відкривати їм 
двері. 

Вона любила слухати дощ. І 
коли люди поспішали сховатися 
від негоди у домівках, йшла в аль-
танку, сідала на лавку, списану зі-
знаннями в коханні та розмальо-
вану серцями, й насолоджувалася 
тихими звуками, що падали з не-
бес. 

У містечку була музична шко-
ла, тут вона вчила дітлахів грати 
на фортепіано. Аделаїда Генріхів-
на. Незвичне ім’я для маленько-
го західноукраїнського містечка. 
Колись давно тут жила її родина. 
Вона ж народилась далеко звідси. 
Ніколи не думала, що оселиться 
у звичайній хатині з ганком, сад-
ком і клаптиком городу, на яко-
му вирощуватиме лише квіти. А 
свою розкішну квартиру у вели-
кому місті просто зачинила. Кіль-
ка разів поривалася повернути-
ся назад, у свою стихію. Але щось 
стримувало…

Вона не любила розповідати 
про своє життя. Нікого не клика-
ла в гості. І сама нікуди не ходила. 
Разом із самотою теплими ранка-
ми смакувала на ганку запашною 
кавою, увечері - м’ятним чаєм. У 
зимові вечори грала на фортепіа-
но. Бувало, таку ніжно-сумну ме-
лодію, що навіть сусід Михасько, 
який водив давню дружбу з око-
витою, прислухався, і пускав не-
винну сльозу. 

- Ех, - промовляв, - витираю-
чи очі облізлою крілячою шап-
кою. - Ех…         

Вона любила після роботи за-
ходити до старої дерев’яної цер-
ковці. Сивий, старенький священ-

ник завжди кивав їй головою. У 
нього були дуже добрі очі. У неї 
тепліло на душі.

Містечко знало, що вона по-
ховала єдиного сина-підлітка. І 
не пробачила зради чоловікові, 
який закохався у молоденьку се-
кретарку. Чоловік Аделаїди був 
людиною достойною, так завжди 
говорив про себе, і багатою, тому 
скандалу не хотів. Вони розлучи-
лися тихо. Аделаїда залишилася 
з квартирою і чималим статком. 
Колишній чоловік інколи телефо-
нував. Вона ніколи не кидала слу-
хавки. Вони зустрічалися двічі на 
рік біля синової могили - у день 
народження і смерті. Він повер-
тався до молодої дружини, вона 
- у маленьке далеке містечко. 

Подруги просили повертати-
ся додому. Відтоді, коли Аделаїда 
перебралася на кінець світу, так 
вони називали містечко, минуло 
чотири роки. Колишній чоловік у 
телефонних розмовах радив те ж 
саме. Відповідала: «Скоро». Хоча, 
напраду, не знала, коли це буде. 

Містечко сумувало, коли Аде-
лаїда їхала. Воно ревнувало її до 
великого міста. І чекало повер-
нення. 

… Цієї ночі сон до Аделаїди не 
йшов. Уже випила два горнятка 
м’ятного чаю. Переглянула фільм. 
Передумала багато всього. Аж під 
ранок вдалося заснути. Приснив-
ся Сашко, син. «Мамо!» - мовив го-
лосно, що Аделаїда аж стрепену-
лася у сні. Сашко кудись кликав 
її. Вона йшла услід. Хотіла взяти 
сина за руку, але не могла. Здава-
лося, її рука впирається у невиди-
му стіну. Вони прийшли на цвин-
тар. І врапт Сашка не стало… 

Аделаїда не могла дочекати-
ся канікул. Сон не давав спокою. 
Сашко її кликав. Вона повинна по-
їхати на могилу. 

Дорогою з роботи зайшла до 
старенької церковці. Сивий свя-
щеник кивнув головою. Глянув 
добрими очима. Поправив сві-
чечку, що схилившись, плакала 
бурштиновими слізьми. Аделаїда 
поставила й свою свічечку… 

Квартира зустріла тишею. У 
попередньому житті тут було ве-
село: приходили їхні з чоловіком 
друзі, Сашкові однокласники. А в 
нинішньому - надто багато тиші. 

Аж у вухах ріже…
Аделаїда купила квіти і фут-

больного м’яча. Сашко мріяв ста-
ти футболістом. Вона завжди кла-
ла на могилу м’ячі. Їх хтось заби-
рав.

- Ти кликав мене, синку, і я 
приїхала, - шепотіла. - Може, я 
справді повинна повернутися до-
дому? 

Неподалік, біля могили, всте-
леної прив’ялими квітами, стоя-
ли двоє дівчаток. Старша обійма-
ла меншу за худенькі плечі й ви-
тирала сльози. Аделаїда підійшла 
ближче, глянула на фото на мо-
гильній плиті...

- Мартуся?!  
Діти озирнулися на незнайом-

ку.
Марта. Аделаїдина одноклас-

ниця. Її всі кликали Мартусею. За 
добру і веселу вдачу. 

Аделаїда знала, що Марта за-
кінчила медичне училище. Що 
майже перед заміжжям її зали-
шив наречений. Пізніше народи-
ла доньку. Виховувала сама. По-
тім народила вдруге. Без заміж-
жя. Ніхто не знав батьків дівча-
ток. Мабуть, Марта забрала цю 
таємницю з собою...

- Це - ваша мама? - запитала у 
дівчаток.

 У відповідь кивнули головою. 
- А я - однокласниця вашої 

мами. 
Маринка, старша донька Мар-

ти, розповіла, що маму похова-
ли тиждень тому. Тепер вона з се-
стричкою Людочкою залишилася 
з бабцею Тетяною. Але бабця піс-
ля похорону потрапила до лікар-
ні. У неї хворе серце. До бабці ні-
кого не пускають. Тітка Надя, су-
сідка, щовечора приходить до ді-
вчаток і залишається з ними на 
ніч, аби не боялися. 

- Уже обід. Ходімте, я вас на-
годую. А потім підемо в лікарню 
і запитаємо про здоров’я бабці 
Тані. Я знаю вашу бабцю. І я змо-
жу залишитися з вами ночувати. 
А хочете, можемо піти до мене. 

Дівчатка переглянулися. 
- А тітка Надя?
- Ми її попередимо.
У лікарні Аделаїда дізналася, 

що в Мартусиної матері з серцем 
зовсім зле. А сусідка Надя бідка-
лася, що буде з дітьми, якщо, не 

доведи Господи, не стане ще й Те-
тяни.   

… - Можете зайти, - мовив лі-
кар до Аделаїди, - але, будь ласка, 
лише кілька хвилин. 

Тетяна Олексіївна упізнала од-
нокласницю своєї доньки:

- Аделька… ти не знаєш, як мої 
дівчатка?

- Не хвилюйтеся, вони в мене. 
Все гаразд…

З лікарні Аделаїда поверта-
лась з тяжким серцем. Прогнози 
лікаря були зовсім невтішні.

… Маринка з Людою спали. 
Аделаїда переглядала альбоми 
з фотографіями. Перший клас. 
Діти дивляться в об’єктив фото-
апарата серйозно, лише у Марту-
сі усмішка - від вуха до вуха… А 
ось маленький Сашко з величез-
ним надувним м’ячем. А тут… по-
хорон...

…Аделаїда уперше після роз-
лучення сама набрала номер те-
лефону колишнього чоловіка:

- Привіт. Ще не спиш? Я хочу 
удочерити двох дівчаток. Допо-
можеш?..

Вона поверталася до містеч-
ка, щоб розрахуватися з робо-
ти. Аделаїда не мала наміру про-
давати хату. Вона привозитиме 
туди дівчаток на канікули, аби 
дихали свіжим повітрям, ласува-
ли, купленими у сільських бабців 
ягодами, молоком, сметаною... 
Вони ходимуть до парку і до лісу. 
А вечорами  смакуватимуть за-
пашними чаями, аби добре спа-
лося.

Коли залагодила справи на ро-
боті, а з сусідами домовилася, щоб 
наглядали за хатою, пішла до ста-
ренької церковці. Сивий свяще-
ник кивнув головою. Глянув до-
брими очима. І, здавалося, усміх-
нувся. «Треба буде привести сюди 
дівчаток», - подумала. 

…Маленьке містечко плакало 
теплим дощем. Воно буде сумува-
ти за  шаликами і капелюшками 
цієї дивної жінки. За її музикою. 
За ароматом м’ятного чаю. За цо-
котом високих підборів по старій 
австрійській бруківці. І чекатиме, 
як годиться закоханим…    

Аделаїда повернула ключа у 
дверях. Містечко зітхнуло громо-
вицею…

Ольга ЧОРНА.

Закохане містечко

Про кохання Любити - 
значить прощати

Просто життя Так пізно 
горить світло
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У першій декаді грудня на базі Тернопільської 
обласної федерації Айкідо Айкікай під керівни-
цтвом сенсея Ігора Бойціва відбувся навчально-
методичний семінар. Його учасники наголошува-
ли, що за останні роки активні види дозвілля ста-
ють все популярнішими  як серед молоді, так і серед 
більш дорослої аудиторії. Для одних - це спосіб уріз-
номанітнити буденність, для інших – чудовий варі-

ант, щоб  покращити власне здоров’я. 
Заняття бойовими мистецтвами допомагає не 

тільки підтримувати належну фізичну форму, по-
збуватися стресів. У секції також можна ближче по-
знайомитися з цікавими людьми, знайти однодум-
ців, друзів, співрозмовників. 

 Роман РУСНАК, член президії Тернопіль-
ської обласної федерації Айкідо Айкікай.

Поспілкувалися про перспективи

Український уряд продовжує дивувати витратними 
статтями, закладеними у проекті державного 
бюджету на наступний рік. 

У цьому документі зокрема йдеться про збільшення на 662 міль-
йони гривень фінансування… агентства з питань підготовки і прове-
дення чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

За повідомленням «Української правди», у цілому на підготовку 
до чемпіонату, який Україна приймала ще півтора роки тому, Кабмін 
хоче витратити наступного року більше, як півтора мільярда гри-
вень. Сюди ж до плюсували і 400 мільйонів на заходи з підготовки 
та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 
року з баскетболу.

Проект абсурду

Студентська збірна 
України повернулася з 
XXVI Всесвітньої Зимової 

Універсіади, яка 21-го грудня 
завершилася в італійському 
місті Трентіно, з дев’ятьма 
нагородами.

Цей результат можна вважати посе-
реднім, адже два роки тому українці здо-
були 15 медалей. 

Успішною стала цьогорічна Універсі-
ада для лижниці Катерини Григоренко. 
Яка здобула дві золоті нагороди та одну 
срібну. Ще одна українка - Марина Анци-
бор була «бронзовою» у гонці вільним 
стилем та «золотою» в естафеті. Третьою у командних перегонах ста-

ла Катерина Сердюк. 
Ше п’ять медалей записали у свій актив 

біатлоністи. Так, Дмитро Підручний під-
нявся на найвищу сходинку п’єдесталу  у 
мас-старті та завоював «бронзу» у спринті. 
Віталій Кільчицький у спринті фінішував з 
другим результатом, а Ірина Варвинець - 
третьою у мас-старті. Срібні нагороди вру-
чили змішаній українській команді в еста-
феті, за яку виступали Варвинець, Яна Бон-
дар, Кільчицький і Підручний.

Не поталанило в Італії біатлоністці Іри-
ні Варвинець, яка зупинилася за крок від 
медалі у спринті, а потім повторила своє 

четверте місце й у гонці переслідування.
У підсумку збірна України стала восьмою. Перемогу тут здобула 

Росія, другою фінішувала Польща, а третьою - Південна Корея. 

Підсумки Універсіади

У Тернополі відбувся 
ХІІІ Всеукраїнський 
юнацький турнір з 

греко-римської боротьби, 
присвячений пам’яті 
шестиразового чемпіона 
України, майстра спорту 
СРСР Василя Дем’яного. 

Проходили змагання у спор-
тивному комплексі Тернопіль-
ського державного медичного 
університету імені Івана Горба-
чевського. 

 Вшанувати пам’ять видат-
ного спортсмена та випробува-
ти свою силу та майстерність 
до нашого міста прибули 226 
юних борців із Миколаївської, 
Одеської, Київської, Житомир-
ської, Вінницької, Волинської, 
Закарпатської, Львівської, Івано-
Франківської  областей та міста 
Тернополя, а також гості з Поль-

щі та Молдови, — загалом 26 ко-
манд.

Вихованці Тернопільської 
дитячо-юнацької спортивної 
школи з греко-римської бороть-
би, які представляли на турні-
рі честь нашого міста, виступи-
ли успішно і завоювали 5 перших 
місць, 3 срібні нагороди і  7 брон-

зових.
Василь Дем’яний - срібний при-

зер чемпіонату СРСР 1969 року, 
шестиразовий чемпіон України, 
срібний призер чемпіонату СРСР; 
працював у спортивному товари-
стві “Спартак”, у Тернопільській 
ДЮСШ № 3; трагічно загинув у 
1996 році.

Борці змагалися у Тернополі

Уряд схвалив 
законопроект, за 
яким порушникам 

заборонять відвідувати 
футбольні матчі.

Проект Закону України «Про 
внесення змін до деяких законо-
давчих актів України (щодо відпо-
відальності за вчинення адміні-
стративних правопорушень під час 
проведення футбольних матчів)» 
розробло Міністерство внутріш-
ніх справ на виконання доручен-
ня Президента України. Його мета 
- приведення законодавства Укра-
їни з питань забезпечення громад-
ського порядку під час проведення 
масових спортивних заходів у від-
повідність із міжнародними стан-
дартами.

Нормативний акт передбачає 
запровадження нового виду адмі-
ністративного стягнення у вигля-
ді заборони відвідувати футбольні 
матчі особам-порушникам.

Для ефективної реалізації цьо-
го виду стягнення правоохоронці 
пропонують запровадити персоні-
фіковані квитки на футбольні мат-
чі із зазначенням імені та прізвища 
глядача. Крім того, законопроек-
том передбачено встановлення ад-
міністративної відповідальності за 
порушення цієї заборони.

Фахівці МВС зазначають, що 
прийняття законопроекту сприя-
тиме підвищенню ефективності за-
ходів із забезпечення громадського 
порядку під час футбольних матчів.

Зокрема він  досить скеп-
тично оцінив свою роботу:

- Якщо врахувати, що нам 
вдалося вибратися зі складної 
ситуації і пробитися в плей-офф, 
то тут можна ставити навіть 
«п’ятірку». Але, якщо говорити 
про завдання, яке ставили перед 
собою разом з гравцями збірної 
і не виконали його, то все вигля-
дає не так вже й добре.

- Чи очікували ви ще рік 
тому, приймаючи збірну, що 
зупинитеся за крок від Брази-
лії? – Запитав у тренера ко-
респондент телеканалу «24»

- Швидше всього, ні. У нас не 
було багато інформації про по-
тенціал гравців, починали, як 
кажуть, з чистого аркуша. Розу-
міли, що доведеться витратити 
якийсь час, якого у нас і так не 
було, на вивчення ситуації все-
редині команди. Треба було, так 
би мовити, «помацати» все свої-
ми руками.

- Ви не побоялися ризик-
нути своєю репутацією, при-
йнявши непростий виклик?

- Такі реалії тренерської ді-

яльності. Ризикувати дово-
диться дуже часто.

- Але навіть при величез-
ній відповідальності за ре-
зультат, ви не боялися експе-
риментувати і запрошувати 
новачків. 

- Збірна повинна змінюва-
тися, а талановитим хлопцям 
потрібно давати шанс і заохо-
чувати. Це природний процес, 
без якого у команди не може 
бути майбутнього. Для молодо-
го футболіста важлива довіра 
- тоді він зможе звернути гори.

- Це був непростий рік і, 
напевно, найцікавіший у ва-
шій тренерській кар’єрі…

- У роботі з клубом і у збір-
ній є свої відмінності. Скрізь 
були негативні і позитивні мо-
менти. Тим більше, у збірній 
постійно відчувається дефіцит 
часу.

- Скільки часу в 2013 році у 
вас зайняв футбол?

- Правильно кажуть, що у 
тренера відпустки не буває. На-
віть коли немає зборів і мат-
чів, робочий процес все одно 

триває. Вдавалося відпочити? 
Можна відпочивати пасивно 
або активно. Навіть коли вдава-
лося вирватися кудись, постій-
но думав про роботу. 

- Тим більше, якщо займа-
лися улюбленою справою...

- В цьому плані мені пощас-
тило. Не кожному випадає на-
года займатися тим, для чого 
народжений. Добре, коли вда-
ло складаються обставини і ти 
знаходиш свою нішу у суспіль-
стві.

- Коли ви остаточно зро-
зуміли, що з цією командою 
можна вирішувати великі 
завдання? Адже у вас, по суті 
були ті ж гравці, які висту-
пали раніше.

- Неетично оцінювати робо-
ту своїх колег-тренерів. Ми за-
ймалися своєю справою. Стоя-
ли завдання, які повинні були 
виконувати. А от аналізувати 
наші здобутки чи недоліки по-
винні вболівальники та журна-
лісти. Ну і, природно, робото-
давці. Ми ж просто займаємося 
своєю справою.

На стадіони – 
з паспортами

Прогресуюча 
збірна

Михайло Фоменко 
тренуватиме збірну 
України до 2015 року. 

Федерація футболу України 
продовжила контракт з 
українським фахівцем.

Нагадаємо, збірна України ви-
знана найбільш прогресуючою ко-
мандою року, адже завдяки дев’яти 
перемогам, двом нічиїм і одній по-
разці команда піднялася на 29 
позицій у порівнянні з груднем                 
2012 р. У цьогорічному завершаль-
ному рейтингу ФІФА підопічні Фо-
менка посідають 18 місце. 

Як і раніше очолює рейтинг 
найсильніших збірних світу Іспа-
нія. На другому місці збірна Німеч-
чини, а на третьому - Аргентина.

Далі йдуть: Колумбія; Порту-
галія; Уругвай; Італія; Швейцарія; 
Голландія. Замикає десятку збірна 
Бразилії.

Після України у рейтингу на 
дев’ятнадцятій позиції розташува-
лася Франція, а на 22 місці –Росія.

«У команді постійно 
відчувається дефіцит часу» 

Михайло Фоменко: 

Головний тренер збірної України підбив 
підсумки 2013 року. 
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Юні помічники Миколая 
подарували радість 
вихованцям інтернату.

Новорічні та різдвяні свята овіяні 
теплом і любов’ю, і всі діти щороку з 
великим нетерпінням чекають гостин-
ців. Школярі з Коханівки, що на Зба-
ражчині, вирішили допомогти Чудот-
ворцю. Вони завітали з подарунками 
до Петриківського обласного дитячого 
будинку-інтернату. Тут, неподалік Тер-
нополя, виховуються понад півсотні ді-
вчаток, які з особливою радістю зустрі-
чають гостей.

– Наші вихованки – з різних облас-
тей України, – розповідає виконуюча 
обов’язки завуча, вихователь Любов 
Беднарська. – Є навіть з Херсонщини. У 
суспільстві таких дітей, а потрапляють 
в наш заклад дівчатка з розумовою від-
сталістю, називають особливими. Хоча 
ми сприймаємо їх як звичайних шко-
лярів. Це важливо і для них, і для нас. 
Такі діти дуже щирі, відкриті до спілку-
вання. Співчутливі, у них зовсім немає 
озлобленості. І вони обожнюють, коли 

до них приходять друзі.
Безліч радісних емоцій викликав у 

дівчаток візит їхніх однолітків із Ко-
ханівки. А ті приїхали до них не лише з 
подарунками, а й із концертом. Співали 
колядки, розповідали вірші. 

– Наші учні напередодні влаштува-
ли у школі ярмарок, де продавали влас-
ну випічку, – каже вчителька музики 

Коханівської загальноосвіт-
ньої школи 1-2 ступенів Те-
тяна Білоус. – А за кошти, які 
зібрали, придбали гостинці, 
з ними й завітали до Петри-

кова. Напекли миколайчиків, щоб при-
нести у життя цих діток святковий на-
стрій. Охочих розвозити подарунки 
було дуже багато, постійно нагадували: 
«Коли ми вже поїдемо?». 

У коробках, які помічними Миколая 
привезли до інтернату, були й іграшки, 
книжки, розмальовки, шкарпеточки, 

солодощі та фрукти. За словами сіль-
ського голови Галини Онищук, добру 
справу в Коханівці підтримали не лише 
в школі, а й місцеві підтриємці.

Вихованки інтернату подякували за 
гостинці, а їхні вчителі – за живе спіл-
кування, яке вселяє в таких дітей віру 
у власні сили.

– Наші школярі дуже різні, – заува-
жує Любов Беднарська. – Хтось із них 
доволі успішно вчиться читати, а для 
когось велика перемога – навчитися 
доглядати за собою. Але для всіх них 
дуже важлива підтримка. До речі, вони 
люблять не лише отримувати гостинці, 
а й дарувати їх іншим. Роблять намис-
та, вишивають, плетуть з бісеру і з ра-
дістю діляться з друзями.

Тут, в інтернаті, дівчатка живуть, 
спілкуються, розвиваються. Рідні на-
відуються до них, декого забирають на 
суботу-неділю, а в основному – на кані-
кули. Хоча є діти-сироти та позбавле-
ні батьківського піклування. Вони осо-
бливо виглядають гостей...

Антоніна БРИК.
– У школі навчається 126 дітей. Це сироти, діти позбавлені 

батьківського піклування, діти з багатодітних та малозабезпе-
чених сімей, – розповідає заступник директора Галина Януш. – 
Щороку вони з нетерпінням чекають Свята Миколая та пишуть 
листи із побажаннями і мріями. Всеукраїнська християнська 
церковна місія “Віфлеєм” вже давно опікується нашими дітьми 
і ми щиро вдячні їм за турботу про наш заклад. 

Школярі підготували для гостей справжнє святкове дійство 
з Миколаєм, антипком, ангеликами, чудовими піснями та акро-
батичним шоу. Наприкінці свята працівники Всеукраїнської бла-
годійної християнської церковної місії «Віфлеєм» вручили хлоп-
чикам та дівчаткам корисні подарунки, солодощі та іграшки. Ра-
дості дітвори не було меж, адже вони відчули любов і щирість 
ближніх, турботу і підтримку, яких їм так бракує у щоденному 
житті. 

– Всеукраїнська християнська церковна місія “Віфлеєм”  дя-
кує усім небайдужим людям, які допомогли влаштувати дітям 
свято, – зазначила виконавчий директор місії Неля Ковалюк. – 
Особливо Олі та Оксані Когут, двом Володимирам, Ірині та Рома-
ну, які стали справжніми Миколаями для вихованців Бережан-
ської школи-інтернату. Запрошуємо до подальшої співпраці усіх 
небайдужих тернополян.

Координати Всеукраїнської благодійної християнської 
церковної місії «Віфлеєм»: код 24628594, тел.: 067-707-32-
35 – керівник місії, 067-208-48-37 – секретар місії, благодій-
ний р/р 26009060772373; церковний р/р 26009060772384 в 
Тернопільській філії ПАТ «А-Банк», МФО 307770, м. Тернопіль, 
вул.Руська,11.

Юля ТИМКІВ.

Подарунки вiд Миколая 
отримали всi Напередодні Дня Святого 

Миколая  працівники 
Всеукраїнської благодійної 

християнської церковної місії 
«Віфлеєм» під керівництвом 
Лесі Дубілевської  завітали до 
вихованців Бережанської обласної 
загальноосвітньої школи-інтернату, 
аби привітати дітей зі святом та 
вручити їм подарунки. 

Миколай прийшов
Сріблястий іній – і дерева в його ласці,
Погожий ранок – і мрійливо сипле сніг…
У день, коли природа, наче в казці,
Святий Микола стане на поріг.
Укотре впевнено і тихо він ступає…
Дитятко ж – усміхається у сні.
На Миколая – навіть ліс чекає – 
В цю мить там тепло, ніби на весні…
Так хочеться, щоб мир опанував країну

І мріється мені – щоби ні війн, ні зла…
Щоб стара мати не казала сину:
«Ти зрадник, ти ж – моя біда!»
Молюсь сьогодні до святого Миколая – 
Хай серед диких бур, мирських шалених хвиль
Зоря ясна для України сяє
Й розтане в забутті гнітючий біль
І рік за роком в тиші вечоровій
Хай знов готується вкраїнський рід до свят – 
Достатком стріне рік прийдешній, Новий
І заіскриться в усмішках дорослих і малят.

Вірш і малюнок 
Наталі ВОЛОТОВСЬКОЇ.

«Наші діти обожнюють, 
         коли до них приходять гості»
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УТ-1
08.40 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
10.15 Полiттеатр.
10.35 Без цензури.
11.10 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
11.30 Не вiр худому кухарю.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,17.45,21.20 Дiловий свiт.
12.30 Як це?
13.10 Д/ф “Амосов. Сторiччя”.
14.05 Хто в домi хазяїн?
14.40 Вiкно до Америки.
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Х/ф “Фронт в тилу ворога”.
18.05 Агро-News.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.00 Фестиваль гумору “Умора”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Знак питання.
21.40 “Десятий бал”. О. Малiнiн.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.05 Х/ф “Снiгуроньку викликали?”

Êаíаë “1+1”
06.05 Комедiя “П`ятiрка шукачiв скарбiв”.
07.35 Комедiя “Джентльмени удачi”.
09.25 Комедiя “Кохання-зiтхання”.
11.30 Комедiя “Кохання-зiтхання 2”.
13.30 Комедiя “Кохання-зiтхання 3”.
15.30 Х/ф “Iронiя долi, або З легкою 

парою!”
19.30,01.55,05.45 “ТСН”.
20.00 Комедiя “Ялинки”.
21.55 Комедiя “Ялинки 2”.
00.00 Комедiя “Римськi пригоди”.
02.25 Т/с “Домашнiй арешт”.

Iíòåр
07.00 “Ранок з Iнтером. Новорiчний ви-

пуск”.
09.00 “Школа доктора Комаровського”.
09.35 “Концерт М. Задорнова “З першим 

смiхом”.
10.30 Т/с “Поговори зi мною про лю-

бов”, 1-4 с.
14.05 “Алла Пугачова - Рiздвянi зустрiчi”.
16.55 “Чекай на мене”.
18.55 “Торкається кожного. Новорiчний 

спецвипуск”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Особливостi нацiонального 

маршруту”, 1-4 с.
00.05 Х/ф “Снiжний янгол”.

ICTV
06.30 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.

09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 
Стогнiєм.

10.10 Анекдоти по-українськи.
10.15 Т/с “Морський пiхотинцi”, 1-3 с.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Морський пiхотинцi”.
18.45 Факти. Пiдсумки року.
20.15 Х/ф “Три горiшки для Попелюшки”.
22.00 М/ф “Три богатирi на далеких бе-

регах”.
23.30 М/ф “Ку! Кiн-дза-дза”.

ÑТБ
06.10,16.05 “Все буде добре!”
07.50,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.10 Х/ф “Новий старий будинок”.
11.00,23.55 Х/ф “Службовий роман”.
14.00 “Битва екстрасенсiв. Чоловiки про-

ти жiнок”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.25 “Х-фактор 4”.

Íоâèé êаíаë
06.15,06.40 М/с “Губка Боб”.
06.35,07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55,02.00 Погода.
09.00 Х/ф “Володар перснiв. Братство 

персня”.
12.45 Файна Юкрайна.
13.30,20.00 Т/с “Трохи не в собi”.
19.00,01.55 Репортер.
19.20 Абзац!
22.10 Педан-Притула Шоу.
23.45 Х/ф “Сестри по нещастю 2”.

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

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

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

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

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,19.00 Подiї.
08.15,22.30 Т/с “Слiд”.

10.00 Х/ф “Зимове танго”.
13.50 Т/с “Анютине щастя”.
18.00,19.20 Х/ф “Вийти замiж за гене-

рала”.
22.00,03.10 Подiї дня.
23.20 Х/ф “Брiджет Джонс. Гранi розум-

ного”. (2 категорiя).

Ê1
07.30 М/ф.
09.10 Х/ф “Елоїза 2: Рiздво”.
10.50 Х/ф “Снiг”.
12.20 Х/ф “Джек Фрост. Снiговик”.
14.10 “КВК-2013”.
16.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.15 Х/ф “Канiкули Санта Клауса”.
20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 “Леся Здєся”.
22.15 Х/ф “Пережити Рiздво”.

ÍТÍ
05.10 Т/с “Вiдчинiть, мiлiцiя!”
08.30 “Агенти впливу”.
09.30 “Правда життя. Професiя Дiд Мо-

роз”.
10.15 Т/с “Стрiлець”.
14.30 Т/с “Павутиння 7”.
19.00,02.10 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Нiмий”.
23.30 Т/с “Кримiналiсти: мислити як зло-

чинець”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.25 Малята-твiйнята.
07.15 М/с “Школа монстрiв”.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.40 М/с “Русалонька”.
09.35 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
10.00 М/ф “Пiнгвiн Джаспер: подорож на 

край землi”.
11.45 Єралаш.
12.25 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.15 БАгиня шопiнгу. Без цензури.
15.55 УТЕТа тато!
16.55 Королева балу.
18.05 Моду народу.
20.00 Т/с “Два батька i два сина”.
21.00 Супердискотека 90-х.
00.50 Вечiрнiй гон.

ТÂi
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.00,12.40,14.40,16.30,17.40,19.30 

TBiNews.
11.30 Double Ять.
12.00,13.00,14.00,15.00,18.00,21.00,00.0

0 Сьогоднi.
12.30,13.10,19.50 Арт варта.
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.

Тоíiñ
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Великi династiї: Шереметєви.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Перше кохання.
12.45 “Будь в курсi!”
13.20 “Моднi iсторiї з Оксаною Новiцькою”.
14.00 Д/с “Сувора планета”.
14.35 “Щоденник для батькiв”.
15 .00 ,18 .30 ,21 .00 “Служба новин 

“Соцiальний пульс”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Д/с “Дивовижнi мешканцi 

саду”.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 “Алло, адвокат!”
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Сергiй Ша-

куров, 1 с.
20.00 Слiпа любов.
21.35 Олександр Розенбаум. Мiй диво-

вижний сон...
22.45 Життя на краю землi.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,07.00,10.00,13.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
07.45 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.40 “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.
16.35 “Наодинцi зi всiма”.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Поле чудес”. Новорiчний випуск.
20.55 “Клуб Веселих та Кмiтливих”. Вища 

лiга. Фiнал.
23.40 “Що? Де? Коли?” Фiнал року.

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

згадку.
09.05 “Ти не повiриш”.
09.55 “Справа темна”.
10.50 Їхнi вдачi.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.30 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Горюнов”, 33 i 34 с.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.

21.40 Т/с “Горюнов”, 35 i 36 с.
23.30 Т/с “Захист Красiна 3”, 9 i 10 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 “Схiднi єдиноборства. Бушидо”.
09.00 Х/ф “Людина з бульвару Капуцинiв”.
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”.
21.55 Х/ф “Скелелаз”. (2 категорiя).
23.55 Х/ф “Чужi на районi”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Х/ф “Початок”. (6+).
07.30 Х/ф “Два капiтани”.
09.30,15.45 Комедiя “Цирк”.
13.30 Комедiя “Собака на сiнi”, 1 i 2 с. 

(6+).
17.30,23.30 Мелодрама “Небезпечний 

вiк”. (12+).
19.30,01.30 Комедiя “Три плюс два”.
21.30,03.30 Детектив “2 квитки на денний 

сеанс”. (12+).

ªâроñïорò
09.30,12.45,19.15 Стрибки на лижах. Тур-

не 4-х трамплiнiв. Оберстдорф 
(Нiмеччина). HS-137.

10.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бормiо 
(Iталiя). Швидкiсний спуск. Чоловiки.

11.45,18.15 Лижнi перегони. Тур де Скi. 
Оберхоф (Нiмеччина). 9 км. Жiнки.

12.15 Лижнi перегони. Тур де Скi. Обер-
хоф (Нiмеччина). 15 км. Чоловiки.

13.45 Бiатлон. Рiздвянi перегони. 
Нiмеччина.

14.45 Фiгурне катання. Показовi виступи. 
Куршевель (Францiя).

15.45,21.00,23.30,02.00 Хокей. Кубок 
Шпенглера. Давос (Швейцарiя). 
1/2 фiналу.

19.00 Sport Excellence. Журнал.
20.55 Тенiс. Повернення Рафи. Журнал.
23.25 Вiдкритий чемпiонат Австралiї з 

тенiсу. Журнал.

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

- “Стоук Сiтi”.
09.20,19.10 Чемпiонат Англiї. “Ньюкасл” 

- “Арсенал”.
11.10,21.00 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - 

“Лiверпуль”.
13.15 “Англiйський акцент”.
14.15,22.50 Чемпiонат Англiї. “Евертон” - 

“Саутгемптон”.
18.10,06.00 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
00.35 Чемпiонат Англiї. “Астон Вiлла” - 

“Суонсi”.

УТ-1
08.40 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.05 Т/с “МонтеКрiсто”.
10.55 Шеф-кухар країни.
11.45 Погода.
11.50,15.35 Дiловий свiт.
12.00 Рояль в кущах.
12.25 Х/ф “А життя триває...”
14.00 Х/ф “Сiмейний каламбур, або Хто 

є хто”.
15.50 “Мелодiя двох сердець”. Новорiчна. 

С. та В. Бiлоножки.
21.15 Пiдсумки року.
22.30 Музичнi привiтання.
23.00 Фiльм-концерт “Новорiчна СМС-ка”.

Êаíаë “1+1”
06.20 Х/ф “Рiздвяна пригода”.
08.00 Х/ф “Попелюшка”.
09.40 Х/ф “Iронiя долi, або З легкою 

парою!”
13.35 Х/ф “Iронiя долi 2: Продовження”.
15.45 Комедiя “Ялинки”.
17.30 Комедiя “Ялинки 2”.
19.30 “ТСН”.
20.30,00.00 “Новорiчний Вечiрнiй квартал”.
23.55 “Новорiчне привiтання Президента 

України В. Януковича”.
00.20 “Дискотека 80-х”.
02.35 “Новорiчний вечiр з Максимом 

Галкiним i Володимиром Зелен-
ським”.

04.50 “Новорiчний парад зiрок - 2013”.

Iíòåр
07.10 Х/ф “Снiжний янгол”.
09.05 “Орел i решка. Назад в СРСР”.
09.55 М/ф “Кунг-фу Панда”.
11.30 Х/ф “Карнавальна нiч”.
12.50 Х/ф “Дiамантова рука”.
14.30 Т/с “Право на любов”, 1-4 с.
18.00 “Михайло Задорнов “Новорiчний за-

взятий день”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Концерт “Новорiчний парад зiрок”.
23.00,00.00 “Новорiчний вогник 2014. Нiч 

великих очiкувань”.
23.55 Новорiчне привiтання Президен-

та України

ICTV
08.15 Факти. Пiдсумки року.
09.55 М/ф “Карлик Нiс”.
11.40 Х/ф “Особливостi нацiонального 

пiдлiдного лову, або Вiдрив на по-
вну”.

13.05 Х/ф “Особливостi нацiонального 
полювання”.

15.00 Х/ф “Особливостi нацiональної 
риболовлi”.

16.55 М/ф “Альоша Попович i Тугарин 

Змiй”.
18.25 М/ф “Добриня Микитич i Змiй Го-

ринич”.
19.40 М/ф “Iлля Муромець i Соловей-

Розбiйник”.
21.00 М/ф “Три богатирi на далеких бе-

регах”.
22.15 Х/ф “Три горiшки для Попелюшки”.
23.57 Новорiчне привiтання Президента 

України В.Ф. Януковича.

ÑТБ
06.10,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
07.40 Х/ф “Моя мама - наречена”.
09.00 Х/ф “Вiдкрийте, Дiд Мороз”.
10.50 Х/ф “Самогонники”.
11.10 Х/ф “Пес Барбос i незвичайний 

крос”.
11.20 Х/ф “Iронiя долi, або З легкою па-

рою!”
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.25,00.01 “Х-фактор 4”.
23.55 “Новорiчне привiтання Президента 

України В. Януковича”.

Íоâèé êаíаë
06.15,06.40 М/с “Губка Боб”.
06.35,07.00,07.35,08.35 Пiдйом.
07.30,08.30,19.55 Погода.
09.00 Х/ф “Сестри по нещастю 2”.
11.05 Х/ф “Володар перснiв. Повернен-

ня короля”.
15.15 Х/ф “Хоббiт: Несподiвана подорож”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Воронiни”.
21.40 Х/ф “Чорна блискавка”.
23.50 Звернення Президента.

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

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

07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.35,11.15,11.35,12.15 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.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00 Х/ф “Брiджет Джонс. Гранi розум-

ного”. (2 категорiя).
09.00 Х/ф “Снiгуронька для доросло-

го сина”.

11.00,04.00 Мюзикл “Дуже новий рiк”.
14.15 Т/с “Iнтерни”.
19.00 Концерт.
22.00,00.00 Блакитний вогник на Шаболовцi 

- 2014.
23.55 Новорiчне привiтання Президента 

України В.Ф. Януковича.

Ê1
07.30 М/ф.
09.30 Х/ф “Снiг”.
11.00 Х/ф “Джек Фрост. Снiговик”.
12.40 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.10 Т/с “Дикий янгол”.
15.00 Х/ф “Канiкули Санта Клауса”.
16.50,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.45 “КВК-2013”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.35 Мюзикл “Дуже новорiчне кiно, або 

Нiч у музеї”.

ÍТÍ
06.10 Х/ф “Шельменко-денщик”.
08.00 Х/ф “Снiгуроньку викликали?”
09.25 Т/с “Нiмий”.
13.30,19.35 Т/с “Спецназ по-росiйськи 2”.
19.00 “Свiдок”.
23.00,00.00 “Дискотека 80-х”.
23.55 Новорiчне звернення Президен-

та України.

ТÅТ
06.25 Малята-твiйнята.
07.15 М/с “Школа монстрiв”.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.40 М/с “Русалонька”.
09.35 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
10.00 М/ф “Анастасiя”.
11.45 Х/ф “Про Червону Шапочку”.
14.15 Х/ф “Дванадцять мiсяцiв”.
17.00 Вiталька.
18.00 Країна У.
23.35,00.05 Вiталька. Новий рiк.

ТÂi
06.00,17.00 Сьогоднi про головне.
07.00 Новорiчнi курасаны.
11.00 Один вдома з Вiталiєм Пiвоваром.
18.00 Сьогоднi. Пiдсумки.
20.00 Зелений вогник.
00.00 Х/ф “Реальне кохання”. (2 

категорiя).

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

вин “Соцiальний пульс”.
06.55 “Економiчний пульс”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Слiпа любов.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Олександр Розенбаум. Мiй диво-

вижний сон...
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Ронiн”.
14.00 Життя на краю землi.
15.15 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.25 “Погода”.
16.10 Д/с “Дивовижнi мешканцi саду”.

17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Сергiй Ша-

куров, ч. 2.
20.00 Боягуз, Бовдур, Бувалий та iншi 

смiшнi iсторiї. Операцiя “И”.
21.30 “Тарапунька: аншлаг довжиною в 

життя”.
22.20 “Новорiчне еспрессо”.
23.55 Новорiчне привiтання Президента.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,07.00,10.00,13.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
08.35 Х/ф “Попелюшка”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
11.40 “У наш час”.
13.15 Комедiя “Карнавальна нiч”.
14.30 М/ф “Падав торiшнiй снiг”.
15.15 Комедiя “Ялинки”.
16.35 Комедiя “Iван Васильович змiнює 

професiю”.
18.10 Комедiя “Iронiя долi, або З лег-

кою парою!”
21.15 Проводи Старого року.
23.55 Новорiчне звернення Президента 

Росiйської Федерацiї В.В. Путiна.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00,14.00 Сьогоднi.
06.25 Їхнi вдачi.
07.00 Т/с “Усе включено”, 73 с.
08.25 Росiйська начинка.
08.55 “Слiдство вели...” у Новий рiк”.
09.55 Т/с “Кримiнальне вiдео”, 5 с. 

“Сенсацiя”.
11.25 “Промiнь Свiтла”.
11.55,14.25 “Говоримо i показуємо” з Л. 

Закошанськiм. Новорiчний випуск.
15.20 “Росiйська начинка. Новорiчний ви-

пуск”.
15.40 Комедiя “Дiд Мороз завжди дзво-

нить тричi”.
17.45 Комедiя “Алмаз у шоколадi”.
19.40,22.00 “The Best - краще”. Новорiчне 

шоу на НТВ.
21.55 Новорiчне звернення Президента 

Росiйської Федерацiї В.В. Путiна.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 “Схiднi єдиноборства. Бушидо”.
09.00 “Маски-шоу”.
10.30 “33 квадратних метри”.
12.00 “Обережно, модерн!”
13.30 “Нове Шалене вiдео”.
14.40 “Облом UA. Новий сезон”.
15.10 Х/ф “Книга джунглiв”.
17.10 Х/ф “Порушники на колесах”.
18.50 Х/ф “Замерзлий свiт”.
20.25 Х/ф “Блокбастер”. (2 категорiя).
22.20 Х/ф “Той, що знову виганяє”. (2 

категорiя).
23.55 “Новорiчне привiтання Президен-

та України”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Мелодрама “Небезпечний 

вiк”. (12+).
07.30 Х/ф “Дiти капiтана Гранта”. (6+).

09.30,15.30 Детектив “2 квитки на денний 
сеанс”. (12+).

13.30 Комедiя “Три плюс два”.
17.20 Мюзикл “Острiв загиблих кораблiв”, 

1 i 2 с. (12+).
19.40 Комедiя “Антон Iванович сердить-

ся”. (6+).
21.05 Комедiя “Драма”. (6+).
21.30 Комедiя “Дванадцята нiч”. (6+).
23.05 Комедiя “Благочестива Марта”, 1 

i 2 с.
01.30 Комедiя “Уявний хворий”, 1 i 2 

с. (6+).
03.40 Комедiя “Комедiя помилок”, 1 i 2 

с. (6+).

ªâроñïорò
09.30 GTA. Наступний рiвень. Автоспор-

тивний журнал.
09.40,20.25,22.25 Тенiс. Повернення Рафи. 

Журнал.
09.45 Хокей. Кубок Шпенглера. Давос 

(Швейцарiя). 1/2 фiналу.
11.45 Бiатлон. Рiздвянi перегони. 

Нiмеччина.
12.45 Лижнi перегони. Тур де Скi. Оберхоф 

(Нiмеччина). 9 км. Жiнки.
13.15 Лижнi перегони. Тур де Скi. Обер-

хоф (Нiмеччина). 15 км. Чоловiки.
13.45 Стрибки на лижах. Турне 4-х 

трамплiнiв. Оберстдорф (Нiмеччина). 
HS-137.

14.40 Sport Excellence. Журнал.
14.45,19.00,01.45 Стрибки на лижах. Турне 

4-х трамплiнiв. Гармiш-Партенкiрхен 
(Нiмеччина). HS-140. Квалiфiкацiя.

16.15,19.45 Лижнi перегони. Тур де Скi. 
Ленцерхайде (Швейцарiя). Спринт.

17.30 Хокей. Кубок Шпенглера. Давос 
(Швейцарiя). Фiнал.

20.30 Тенiс. Турнiр ATP. Доха (Катар). 
День 2.

22.30 Оце так! Рiздвяний випуск.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Англiї. “Норвiч” - “Ман. 

Юнайтед”.
09.05 Чемпiонат Англiї. “Кардiфф Сiтi” - 

“Сандерленд”.
10.55 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” - 

“Реал”.
12.45,04.45 “АПЛ. Клуби”. “Саутгемптон”.
13.10,01.45 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
14.05 Лiга Європи 2012/13. Фiнал. 

“Бенфiка” - “Челсi”.
16.15 Чемпiонат Англiї. “Евертон” - 

“Лiверпуль”.
18.15 “Futbol Mundial”.
18.50 “Три репортери”. Гонзо-програма. 

Ростов-на-Дону.
19.55 Лiга чемпiонiв 2012/13. 1/4 фiналу. 

“Боруссiя” (Дор.) - “Малага”. Матч 
у вiдповiдь.

21.55 Новорiчне звернення Президента 
Росiйської Федерацiї В.В. Путiна.

22.05 “Три репортери”. Гонзо-програма. 
Краснодар.

23.15 Лiга чемпiонiв 2012/13. Фiнал. 
“Боруссiя” (Дор.) - “Баварiя”.

Поíåдіëоê

Âіâòороê

30 грудня

31 грудня
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УТ-1
06.05 Фольк-music.
07.35 Новий рiк замовляли?
09.05 Х/ф “Мама”.
10.30 Новий рiк на Першому.
12.30 Гранд-шоу М. Поплавського у Кремлi.
14.10 Фестиваль гумору “Умора”.
15.40,21.25 Фольк-music.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
23.05 Х/ф “Зайчик”.
00.40 Новий рiк замовляли?

Êаíаë “1+1”
06.00 “Шiсть кадрiв”.
06.30 Комедiя “Випадок iз Сантою”.
08.05 Комедiя “Снiгуроньку викликали?”
09.30 Х/ф “Iронiя долi 2: Продовження”.
11.35,04.05 Мюзикл “Три мушкетери”.
13.35 Мюзикл “За двома зайцями”.
15.40 “Новорiчний Вечiрнiй квартал”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мюзикл “Удома”.
22.15 Комедiя “Кавказька полонянка”.
00.00,00.55,03.15 Детектив “Величний 

Джо”.
01.45 Драма “Олiвер Твiст”.

Iíòåр
06.10 Т/с “Право на любов”, 1-4 с.
09.15 М/ф “Кунг-фу Панда 2”.
10.50 Х/ф “Дiвчата”.
12.30,02.35 Т/с “Новорiчний перепо-

лох”, 1-4 с.
16.10 Концерт “Новорiчний парад зiрок”.
18.10 “Михайло Задорнов “Новорiчний за-

взятий день”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 “Кращi пiснi 2013”.
22.10 Концерт “Анi Лорак - 20 рокiв на 

сценi”.

ICTV
07.35 М/ф “Карлик Нiс”.
09.00 Х/ф “Чарлi i шоколадна фабрика”.
11.00 М/ф “Альоша Попович i Тугарин 

Змiй”.
12.25 М/ф “Добриня Микитич i Змiй Го-

ринич”.
13.35 М/ф “Iлля Муромець i Соловей-

Розбiйник”.
14.55 Х/ф “Матриця”.
17.15 Х/ф “Матриця. Перезавантаження”.
19.40 Х/ф “Матриця. Революцiя”.
22.00 Т/с “Адмiрал”.
23.55 Х/ф “Забiйне Рiздво Гарольда i Ку-

мара”. (2 категорiя).

ÑТБ
08.30,18.00 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.00 “Зiркове життя. Випробування ал-

коголем”.
10.55 Х/ф “Iронiя долi, або З легкою 

парою!”
14.25,23.10 Х/ф “Кольє для Снiгової 

Баби”.
20.00,22.20 “Х-фактор 4”.
22.00 “Вiкна-новини”.
00.55 Х/ф “Вiдкрийте, Дiд Мороз”.

Íоâèé êаíаë
07.20 Х/ф “Фред Клаус, брат Санти”.
09.30 Х/ф “Рiччi-багач”.
11.30 Т/с “Воронiни”.
19.00 Х/ф “Чорна блискавка”.
21.00 Х/ф “П`ятий елемент”.
23.45 Х/ф “Машина часу в джакузi”.
01.45 Т/с “Пан Ам”.

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

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

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

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.30 М/ф “Вiннi-Пух”.
06.40 М/ф “Вiннi-Пух йде в гостi”.
06.50 М/ф “Вiннi-Пух i день турбот”.
07.10 М/ф “Троє з Простоквашино”.
07.30 М/ф “Зима в Простоквашино”.
07.50,19.00 Концерт.
10.30 Т/с “Вийти замiж за генерала”.
13.50 Блакитний вогник на Шаболовцi 

- 2014.
17.00 Х/ф “Пряники з картоплi”.
23.00 Х/ф “Снiгуронька для доросло-

го сина”.

Ê1
07.30 М/ф.
09.25 Х/ф “Снiг 2: Замороження мiзкiв”.
11.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.10 Т/с “Дикий янгол”.
15.00 Х/ф “Ернест рятує Рiздво”.
16.40,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.35,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.25,21.50 “Велика рiзниця”.
23.40 Х/ф “Жандарм iз Сен-Тропе”.

ÍТÍ
07.10 Т/с “Спецназ по-росiйськи 2”.
14.40 “Дискотека 80-х”.
17.00 Х/ф “Їх помiняли мiсцями”.
19.00 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
22.20 “Крутi 90-тi”.
23.15 Х/ф “Огр”. (3 категорiя).

ТÅТ
06.25 Малята-твiйнята.
07.15 М/с “Школа монстрiв”.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.40 М/с “Русалонька”.
09.35 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
10.00 М/ф “Пригоди Санта Клауса”.
11.40 Х/ф “Дванадцять мiсяцiв”.
14.20 Вiталька.
21.00 6 кадрiв.
22.25 Супердискотека 90-х.

ТÂi
07.00 Не будiть батьковi!
11.00 ЖIВЯком.
12.00 Зелений вогник.
16.00 Стоп-кадр.
17.00 Неймовiрно, чи не так?
18.00 Музика для дорослих.
19.00 Double Ять.
19.30 Приватнi новини.
20.00 Х/ф “Чародiї”.
22.45 Знак оклику з А. Шевченко.
23.45 Х/ф “Бiлий шум”. (2 категорiя).

Тоíiñ
07.55 Д/с “Дивовижнi мешканцi саду”.
08.55,18.55 “Погода”.
09.00 Боягуз, Бовдур, Бувалий та iншi 

смiшнi iсторiї. Операцiя “И”.
10.00 “Тарапунька: аншлаг довжиною в 

життя”.
11.25 Х/ф “АББА”.
14.15 Збiрний концерт “З Новим роком!”
16.20 Легенди ВIА 70-80-х.
18.00 Д/с “Навколо свiту на повiтрянiй 

кулi”.

19.00 В гостях у Д. Гордона. Олексiй Гусь-
ков, ч. 1.

20.00 Д/с “Тлумачення сновидiнь”.
21.05 Боягуз, Бовдур, Бувалий та iншi (Ю. 

Нiкулiн).
22.00 Х/ф “Зв`язок”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
08.00,10.00 Новини.
08.10 Комедiя “Карнавальна нiч”.
09.25 Комедiя “Iронiя долi, або З лег-

кою парою!”
10.10 “Iронiя долi, або З легкою парою!”
12.40 Комедiя “Iронiя долi. Продовження”.
14.30 Комедiя “Iван Васильович змiнює 

професiю”.
16.00 Комедiя “Дiвчата”.
17.35 “Двi зiрки”. Новорiчний випуск.
20.10 Церемонiя вручення народної премiї 

“Золотий грамофон”.
23.05 Х/ф “Француз”.

ÍТÂ-Ñâiò
07.50 Квартирне питання.
08.50 I знову здрастуйте!
09.55 “Поїдемо, поїмо!”
10.25 Т/с “Кримiнальне вiдео”, 6 с. 

“Сенсацiя”.
11.25 Суд присяжних.
12.25 Т/с “Глухар. Повернення”. “У вогнi”. 

“Зануда”. “Ескулап”. “Божевiльнi 
днинки”.

16.05 “Росiйськi сенсацiї”.
17.00 Сьогоднi.
17.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35 “З пiснi слiв не викинеш!”
19.40 Т/с “Шеф”. “Пострiл”. “Знайом-

ство”. “Влада”. “Борг”.
23.20 Т/с “Захист Красiна 3”, 11 i 12 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 “Схiднi єдиноборства. Бушидо”.
09.00,23.00 “Маски-шоу”.
10.30,00.30 “33 квадратних метри”.
12.00 “Обережно, модерн!”
13.30,23.30 “Нове Шалене вiдео”.
16.30,00.00 “Облом UA. Новий сезон”.
18.00 Т/с “Серця трьох”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.55 Кiноповiсть “Сiльський детектив”. 

(6+).
07.25 Х/ф “Острiв скарбiв”. (6+).
10.35 Комедiя “Барбос в гостях у Бобика”.
11.00 Х/ф “Клуб самовбивць, або Пригоди 

титулованої персони”. (6+).
14.20 Комедiя “Дуенья”. (6+).

16.00 Комедiя “Чужа дружина i чоловiк пiд 
лiжком”. (6+).

17.30,23.30 Комедiя “Приборкувачка 
тигрiв”.

19.30,01.30 Х/ф “Вершник без голо-
ви”. (12+).

21.30,03.30 Комедiя “Весiлля в Малинiвцi”. 
(6+).

ªâроñïорò
09.30,01.30 Ралi-рейд. Африка Ач Рейс.
09.40,19.55 Тенiс. Повернення Рафи. 

Журнал.
09.45,12.15 Стрибки на лижах. Турне 4-х 

трамплiнiв. Гармiш-Партенкiрхен 
(Нiмеччина). HS-140. Квалiфiкацiя.

10.45 Хокей. Кубок Шпенглера. Давос 
(Швейцарiя). Фiнал.

13.15 Лижнi перегони. Тур де Скi. Ленцер-
хайде (Швейцарiя). Спринт.

14.00,01.45 Лижнi перегони. Тур де Скi. 
Ленцерхайде (Швейцарiя). 15 км. 
Мас-старт. Класика. Чоловiки.

14.45,00.15 Стрибки на лижах. Турне 4-х 
трамплiнiв. Гармiш-Партенкiрхен 
(Нiмеччина). HS-140.

17.00 Лижнi перегони. Тур де Скi. Ленцер-
хайде (Швейцарiя). 10 км. Мас-старт. 
Класика. Жiнки.

17.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Мюнхен 
(Нiмеччина).

20.00,22.30 Тенiс. Турнiр ATP. Доха (Ка-
тар). День 3.

23.45 Спортивний паспорт. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00 Новини.
07.10,13.45 “АПЛ. Клуби”. “Евертон”.
07.25 Лiга чемпiонiв 2013/14. “Арсенал” 

- “Боруссiя” (Дор.)
09.20 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” - 

“Ювентус”.
11.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” 

(Дор.) - “Баварiя”.
13.15 Чемпiонат Нiмеччини. Пiдсумки пер-

шого кола.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Суонсi” - “Ман. 

Сiтi”. Пряма трансляцiя.
16.40 Чемпiонат Англiї. “Саутгемптон” - 

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

17.50 Чемпiонат Англiї. “Саутгемптон” - 
“Челсi”. Пряма трансляцiя.

18.55 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед” 
- “Тоттенхем”. Пряма трансляцiя.

21.25 Чемпiонат Англiї. “Стоук Сiтi” - 
“Евертон”.

23.15 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - 
“Кардiфф Сiтi”.

УТ-1
06.05 Х/ф “Собака на сiнi”, 1 с.
07.30 Новий рiк з доставкою додому.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20 “Мелодiя двох сердець”. С. та В. 

Бiлоножки.
11.20 Х/ф “Калина червона”.
13.05 Новий рiк на Першому.
16.10 Новорiчна програма “Ось вам гарбуз, 

або Сватання на Першому”.
18.50 “Надвечiр`я”. Новорiчний випуск.
21.25 Концертна програма “Приречений 

на любов”.
23.05 Х/ф “Собака на сiнi”, 1 с.
00.30 Новий рiк з доставкою додому.

Êаíаë “1+1”
06.00 Мюзикл “За двома зайцями”.
07.35 Комедiя “Еннi Клаус приїжджає в 

мiсто”.
09.20 Комедiя “Силач Санта-Клаус”.
11.10 Комедiя “Кавказька полонянка”.
12.50,05.00 Мюзикл “Попелюшка”.
15.15,16.15 “Розсмiшi комiка”.
17.10 Мюзикл “Удома”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мюзикл “Три богатирi”.
22.00 Комедiя “Iван Васильович змiнює 

професiю”.
23.55,00.55,03.20,04.10 Детектив “Велич-

ний Джо”.
01.40 Драма “Iрландець”.

Iíòåр
06.25 М/ф “Кунг-фу Панда 2”.
07.50 Х/ф “Дiвчата”.
09.25 М/ф “Мадагаскар”.
11.00 Х/ф “Принцеса цирку”.
13.35 “Новорiчний вогник 2014. Нiч вели-

ких очiкувань”.
18.15 Х/ф “Про що ще говорять чоловiки”. 

(2 категорiя).
20.00 “Подробицi”.
20.25 “Ювiлейний концерт М. Галкiна”.
23.10 Концерт “Свiтлана Лобода “Почало”.
00.20 Х/ф “Нiч закритих дверей”. (2 

категорiя).

ICTV
06.35 М/ф “Том i Джерi. Чарiвний пер-

стень”.
07.40 М/ф “Роби ноги!”
09.25 Х/ф “Стюарт Лiттл”.
10.50 М/ф “Стюарт Лiттл 3. Поклик при-

роди”.
12.05 Х/ф “Джуманджi”.

13.50 Х/ф “Кучерява Сью”.
15.40 Х/ф “Назад у майбутнє”.
17.40 Х/ф “Назад у майбутнє 2”, ч. 1.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф “Назад у майбутнє 2”.
19.50 Х/ф “Назад у майбутнє 3”.
22.00 Т/с “Адмiрал”.
23.55 Х/ф “Викидайла”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.40,16.00 “Все буде добре!”
08.15,18.15 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
10.10 “Зiркове життя. Нещаснi в любовi”.
11.10,23.35 Х/ф “Зимовий сон”.
13.10 Х/ф “Чародiї”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.20 “Х-фактор 4”.

Íоâèé êаíаë
07.25 Х/ф “Друга таємниця Лох-Несс”.
09.15 Х/ф “Невезучi”.
11.15 М/ф “Замбезiя”.
13.00 Х/ф “Дiти шпигунiв”.
14.50 Х/ф “Дiти шпигунiв 3”.
16.30 Т/с “Воронiни”.
23.00 Х/ф “Король вечiрок 2”. (2 

категорiя).
00.35 Т/с “Пан Ам”.

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

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

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

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.00 М/ф “Бридкий я”.
07.40,01.30 Х/ф “Полiцейський iз дит-

садка”.

09.30 Х/ф “Пряники з картоплi”.
11.30 Концерт.
16.00 Т/с “Слiд”.
18.10,19.20,03.40 Т/с “Дорога на острiв 

Пасхи”.
19.00,03.20 Подiї.
21.45 Пiсня року - 2013. День перший.

Ê1
07.30 М/ф.
09.30 Х/ф “Сiльськi ведмедi”.
11.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.10 Т/с “Дикий янгол”.
15.00 Х/ф “Снiгова куля”.
16.40,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.35,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.25,21.50 “Велика рiзниця”.
23.45 Х/ф “Жандарм одружується”.

ÍТÍ
06.45 Х/ф “Карнавал”.
09.25,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

12”.
11.20,03.40 Т/с “Слiдчi 2”.
17.15 Х/ф “48 годин”.
19.00 “Свiдок”.
22.20 “Крутi 90-тi”.
23.15 Х/ф “Дзвiнок”. (3 категорiя).

ТÅТ
06.25 Малята-твiйнята.
07.15 М/с “Школа монстрiв”.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.40 М/с “Русалонька”.
09.35 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
10.00 М/ф “Нiко. Шлях до зiрок”.
11.45,00.25 Т/с “Гостя з майбутнього”.
17.55 Країна У.
19.30 Вiталька.
21.00 6 кадрiв.
22.25 Мюзикл “Снiгова Королева”.

ТÂi
07.00 ЖIВЯком.
08.00 Дев`ять мiсяцiв.
09.00,17.00 Неймовiрно, чи не так?
10.00 Новорiчнi курасаны.
14.00 Х/ф “Чародiї”.
18.00 Музика для дорослих.
19.00 Double Ять.
19.30 Приватнi новини.
20.00 Х/ф “Бiлий шум”. (2 категорiя).
21.45 Зелений вогник.

Тоíiñ
06.00 Х/ф “Вождь Вiннету: золото апачiв”.
08.00 Д/с “Навколо свiту на повiтрянiй 

кулi”.
09.00,20.00 Д/с “Тлумачення сновидiнь”.

10.15 Боягуз, Бовдур, Бувалий та iншi (Ю. 
Нiкулiн).

11.25 Х/ф “Зв`язок”.
14.15 Х/ф “Хранитель часу”.
16.00,16.55,18.55 “Погода”.
16.15,23.10 Цiкава зоологiя.
17.00 “Алло, лiкарю!”
18.00 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
18.30 Iсторiї з майбутнього.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олексiй Гусь-

ков, ч. 2.
21.00 Боягуз, Бовдур, Бувалий та iншi (Є. 

Моргунов).
22.00 Життя на краю землi.
00.00 Х/ф “Небезпечне секс-побачення”. 

(3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
06.30 Х/ф “Чингачгук - Великий Змiй”.
08.10 Комедiя “Ялинки”.
10.10,00.15 Т/с “Сiмейний дiм”.
11.55 Комедiя “Iронiя долi. Продовження”.
13.55 “Двi зiрки”. Новорiчний випуск.
16.30 “На його мiсцi мiг бути я”.
17.30 “Вiдгадай мелодiю”.
18.00 “Поле чудес”.
19.00 “Час”.
19.15 Музичний фестиваль “Голосящий 

КiВiН”.
22.20 “Червона зiрка” представляє “20 кра-

щих пiсень року”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.25 Їхнi вдачi.
07.00 Т/с “Усе включено”, 75 с.
08.25 Дачна вiдповiдь.
09.30 “Медичнi таємницi”.
10.00 Т/с “Кримiнальне вiдео”, 7 с. 

“Сенсацiя”.
11.25 Суд присяжних.
12.25 Т/с “Глухар. Повернення”. “Скарби 

Тибету”. “По сумлiння”. “Цемент”. 
“Офiсний планктон”.

16.05 “Росiйськi сенсацiї”.
17.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35 “З пiснi слiв не викинеш!”
19.40 Т/с “Шеф”. “Повернення”. “Пом-

ста”. “Крадiжка”. “Бiйня”.
23.20 Т/с “Захист Красiна 3”, 13 i 14 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 “Схiднi єдиноборства. Бушидо”.
09.00,23.00 “Маски-шоу”.
10.30,00.30 “33 квадратних метри”.
12.00 “Обережно, модерн!”
13.30,23.30 “Нове Шалене вiдео”.

14.00 Т/с “Серця трьох”.
19.00 Т/с “Турецький гамбiт”.
00.00 “Облом UA. Новий сезон”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Комедiя “Приборкувачка 

тигрiв”.
07.30 Драма “Останнiй дюйм”. (6+).
09.30,15.30 Комедiя “Весiлля в Малинiвцi”. 

(6+).
13.30 Х/ф “Вершник без голови”. (12+).
17.30,23.30 Комедiя “Запасний гравець”.
19.30,01.30 Детектив “Сицилiйський за-

хист”. (12+).
21.30,03.30 Мелодрама “Вийти замiж за 

капiтана”. (6+).

ªâроñïорò
09.30,01.30 Ралi-рейд. Африка Ач Рейс.
09.40,11.25 Вiдкритий чемпiонат Австралiї 

з тенiсу. Журнал.
09.45,13.20 Тенiс. Турнiр ATP. Доха (Ка-

тар). День 3.
11.30,22.30 Стрибки на лижах. Турне 4-х 

трамплiнiв. Гармiш-Партенкiрхен 
(Нiмеччина). HS-140.

13.10 Sport Excellence. Журнал.
13.15,00.55 Спортивний паспорт. Журнал.
14.25,01.40 Тенiс. Повернення Рафи. 

Журнал.
14.30,01.45 Тенiс. Турнiр ATP. Доха (Ка-

тар). 1/4 фiналу.
23.00 Найсильнiшi люди планети. Малайзiя.
00.00 Покер. Свiтова серiя.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15,23.20 Чемпiонат Англiї. “Саутгемп-

тон” - “Челсi”.
09.05,01.05 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнай-

тед” - “Тоттенхем”.
10.55 “АПЛ. Клуби”. “Евертон”.
11.10,02.55 Чемпiонат Англiї. “Стоук Сiтi” 

- “Евертон”.
13.15 “Futbol Mundial”.
13.45,04.40 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - 

“Кардiфф Сiтi”.
15.35 Чемпiонат Англiї. “Фулхем” - “Вест 

Хем”.
17.30 Чемпiонат Нiмеччини. Пiдсумки пер-

шого кола.
18.10,06.30 “Свiт англiйської Прем`єр-

лiги”.
18.40 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
19.40 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” - 

“Халл Сiтi”.
21.30 Чемпiонат Англiї. “Суонсi” - “Ман. 

Сiтi”.

Ñåрåда

Чåòâåр

1 січня

2 січня
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УТ-1
06.05 Х/ф “Собака на сiнi”, 2 с.
07.30 Новий рiк з доставкою додому.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15 Х/ф “Мама”.
10.40 “Я тебя по-прежнему люблю”. С. 

Ротару.
12.00 “З вами Я...” М. Грицкан.
13.00 Концерт Вiтаса “Мама i син”.
14.50 Х/ф “Кiн-дза-дза”.
16.55,20.50 Погода.
17.00 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт 

(чоловiки).
18.55 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт (жiнки).
21.20 Ювiлейний концерт ансамблю “Ся-

бри”.
22.10 К. Новикова, В. Данилець та В. Мо-

їсеєнко запрошують.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.05 Х/ф “Собака на сiнi”, 2 с.

Êаíаë “1+1”
07.10 Комедiя “Силач Санта-Клаус”.
09.00 Комедiя “K-9: рiздвянi пригоди”.
10.45 Комедiя “Iван Васильович змiнює 

професiю”.
12.40,05.05 Мюзикл “Шалений день, або 

Одруження Фiгаро”.
15.30,16.30 “Розсмiшi комiка”.
17.30 Мюзикл “Три богатирi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
22.00 Комедiя “Неймовiрнi пригоди 

iталiйцiв у Росiї”.
00.10,01.10,03.25,04.15 Детектив “Велич-

ний Джо”.
02.00 Драма “Небезпечний квартал”.

Iíòåр
06.25 “Принцеса цирку”.
09.00,05.40 М/ф “Мадагаскар 2”.
10.25 Д/ф “Новорiчний вогник. Коли всi 

вiрять в диво”.
11.20 Мюзикл “За двома зайцями”.
13.20 Х/ф “Службовий роман”.
16.05 Т/с “Янгол в серцi”, 1-4 с.
20.00 “Подробицi”.
20.25 “Церемонiя нагородження “Золотий 

грамофон - 2013”.
23.35 Х/ф “Про що ще говорять чоловiки”. 

(2 категорiя).

ICTV
06.50 М/ф “Том i Джерi проти кариб-

ських пiратiв”.
08.00 Х/ф “Стюарт Лiттл”.
09.30 М/ф “Стюарт Лiттл 3. Поклик при-

роди”.
10.45 Х/ф “Джуманджi”.

12.35 Х/ф “Повернення Супермена”.
15.05 Х/ф “Одинадцять друзiв Оушена”.
17.05 Х/ф “Дванадцять друзiв Оуше-

на”, ч. 1.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф “Дванадцять друзiв Оушена”.
19.45 Х/ф “Тринадцять друзiв Оушена”.
22.00 Т/с “Адмiрал”.
23.50 Х/ф “Подвiйна гра”. (2 категорiя).

ÑТБ
07.15,01.25 Х/ф “Земля Санникова”.
09.00,18.15 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
10.40 Х/ф “Чародiї”.
13.20 Х/ф “Д`Артаньян i три мушкетери”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.55,22.20 “Х-фактор 4”.
23.45 Х/ф “Дiвчина без адреси”.

Íоâèé êаíаë
06.30 Х/ф “Чудова подорож Нiльса з ди-

кими гусьми”.
11.10 Х/ф “Маленькi негiдники”.
12.50 Х/ф “Деннiс-мучитель”.
14.45 Х/ф “Деннiс-мучитель завдає уда-

ру у вiдповiдь”.
16.30 Т/с “Воронiни”.
22.50 Х/ф “Король вечiрок 3”. (2 

категорiя).
00.50 Т/с “Пан Ам”.

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

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

07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
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.

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.30 М/ф “Жив собi пес”.
06.40 М/ф “Бременськi музиканти”.
07.00,00.00 Х/ф “Божевiльний професор”.
08.40,01.30 Х/ф “Божевiльний профе-

сор 2”.
10.20 Т/с “Iнтерни”.
12.45 Блакитний вогник на Шаболовцi - 

2012. Краще.

15.00 Т/с “Слiд”.
18.10,19.20,03.30 Т/с “Дорога на острiв 

Пасхи”.
19.00,03.10 Подiї.
21.45 Пiсня року - 2013. День другий.

Ê1
07.30 М/ф.
09.30 Х/ф “Снiгова куля”.
11.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.10 Т/с “Дикий янгол”.
15.00 Х/ф “Я буду вдома на Рiздво”.
16.40 Т/с “Моя прекрасна няня”.
17.35,21.30 “Розсмiши комiка”.
18.25 “Велика рiзниця”.
19.15 “КВК-2013”.
22.25 “ВусоЛапоХвiст”.
23.40 Х/ф “Жандарм у Нью-Йорку”.

ÍТÍ
06.25 М/ф “Пригоди Буратiно”.
07.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 2”.
09.25 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
11.20,03.55 Т/с “Слiдчi 2”.
17.15 Х/ф “Iншi 48 годин”.
19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Ой, мороз, мороз!”
21.20 Х/ф “Привид”.
23.45 Х/ф “Пощади не буде”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.25 Малята-твiйнята.
07.15 М/с “Школа монстрiв”.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.40 М/с “Русалонька”.
09.35 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
10.00 М/ф “Пiнгвiнятко Пайпер”.
11.50,00.20 Т/с “Пригоди Електронiка”.
16.10 Моду народу.
19.00 Iкона стилю.
20.15 Вiталька.
21.00 6 кадрiв.
22.25 Камедi Клуб.

ТÂi
07.00,12.00 ЖIВЯком.
08.00 Дев`ять мiсяцiв.
09.00,17.00 Неймовiрно, чи не так?
10.00 TBiNews.
11.00 Спорт.
11.30 Aрт City.
13.00 Сьогоднi про головне.
14.00 Сьогоднi. Пiдсумки.
16.00 Стоп-кадр.
18.00 Музика для дорослих.
19.00 Double Ять.
19.30 Приватнi новини.
20.00 Х/ф “Париж”. (2 категорiя).
22.30 Знак оклику з А. Шевченко.
23.30 Вулицi червоних лiхтарiв.
00.30 Природнi чудеса Америки.

Тоíiñ
08.00 Iсторiї з майбутнього.
09.00,20.00 Д/с “Тлумачення сновидiнь”.

10.00 Боягуз, Бовдур, Бувалий та iншi (Є. 
Моргунов).

11.10 Життя на краю землi.
12.30 Дикi зiрки.
13.30 Х/ф “Вождь Вiннету: золото апачiв”.
15.45,16.25,18.55 “Погода”.
16.00,05.35 Цiкава зоологiя.
16.30 “Алло, лiкарю!”
17.30 “Алло, адвокат!”
18.00 Д/с “Навколо свiту на повiтрянiй 

кулi”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олексiй Гусь-

ков, ч. 3.
21.00 Боягуз, Бовдур, Бувалий та iншi 

(Г. Вiцин).
22.00 Ювiлейний концерт Володимира 

Грiшко.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
06.15 Х/ф “Слiд сокола”.
08.10 Комедiя “Дiвчина без адреси”.
10.10,00.35 Т/с “Сiмейний дiм”.
11.55 Х/ф “Морозко”.
13.20 Музичний фестиваль “Голосящий 

КiВiН”.
16.20 “Зiрковi матусi”.
17.20 Х/ф “Ку! Кiн-дза-дза”.
19.00 “Час”.
19.15 Т/с “Три мушкетери”.
21.05 Х/ф “Дiамантова рука”.
22.45 Х/ф “Сказання про землю 

Сибiрську”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00,17.00 Сьогоднi.
06.25 Ти не повiриш!
07.00 Т/с “Усе включено”, 76 с.
08.25 “Очна ставка”.
09.25 Рятувальники.
10.00 Т/с “Кримiнальне вiдео”, 8 с. 

“Сенсацiя”.
11.25 Суд присяжних.
12.25 Т/с “Глухар. Повернення”. “Тато”. 

“Листопад”. “Собачник”. “Iнший”.
16.05 “Росiйськi сенсацiї”.
17.25 “Прокурорська перевiрка”. “Учитель-

ка перша моя”.
18.35 “З пiснi слiв не викинеш!”
19.40 Т/с “Шеф”. “Передiл”. “Чужi грошi”. 

“Комбiнацiя”. “Стовбур”.
23.20 Т/с “Захист Красiна 3”, 15 i 16 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 “Схiднi єдиноборства. Бушидо”.
09.00 “Маски-шоу”.
10.30 “33 квадратних метри”.
12.00 “Обережно, модерн!”
13.30 “Нове Шалене вiдео”.
15.00 Т/с “Турецький гамбiт”.
19.00 Х/ф “Зорянi вiйни: Iмперiя задає 

удару у вiдповiдь”.
21.30 Т/с “Терра Нова”.
00.00 Х/ф “К-2”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Комедiя “Запасний гравець”.
07.30 Х/ф “Тимур i його команда”.
09.30,15.30 Мелодрама “Вийти замiж за 

капiтана”. (6+).
13.30 Детектив “Сицилiйський захист”. 

(12+).
17.30,23.30 Комедiя “На вiйнi, як на вiйнi”. 

(12+).
19.30,01.30 Х/ф “Собаче серце”, 1 i 2 

с. (12+).
21.50,03.50 Мелодрама “Ганна на шиї”. 

(6+).

ªâроñïорò
09.30,01.30 Ралi-рейд. Африка Ач Рейс.
09.40,20.10 Тенiс. Повернення Рафи. 

Журнал.
09.45 Стрибки на лижах. Турне 4-х 

трамплiнiв. Гармiш-Партенкiрхен 
(Нiмеччина). HS-140.

10.45 Лижнi перегони. Тур де Скi. Ленцер-
хайде (Швейцарiя). 10 км. Мас-старт. 
Класика. Жiнки.

11.15,17.30 Лижнi перегони. Тур де Скi. То-
блах (Iталiя). 15 км. Жiнки.

12.30 Лижнi перегони. Тур де Скi. Ленцер-
хайде (Швейцарiя). 15 км. Мас-старт. 
Класика. Чоловiки.

13.00 Лижнi перегони. Тур де Скi. Тоблах 
(Iталiя). 35 км. Чоловiки.

15.00,18.00,22.30 Стрибки на лижах. Тур-
не 4-х трамплiнiв. Iнсбрук (Австрiя). 
HS-130. Квалiфiкацiя.

16.00,23.30 Бiатлон. Кубок свiту. Обер-
хоф (Нiмеччина). Спринт. Чоловiки.

18.40,22.25 Sport Excellence. Журнал.
18.45,00.30 Бiатлон. Кубок свiту. Оберхоф 

(Нiмеччина). Спринт. Жiнки.
20.15,01.50 Тенiс. Турнiр ATP. Доха (Ка-

тар). 1/2 фiналу.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15,12.00 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
08.15,00.40 Чемпiонат Англiї. “Фулхем” - 

“Вест Хем”.
10.05,02.30 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” 

- “Халл Сiтi”.
13.15 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
13.45,04.20 Чемпiонат Англiї. “Суонсi” - 

“Ман. Сiтi”.
15.35,06.10 Чемпiонат Англiї. “Саутгемп-

тон” - “Челсi”.
17.30 “Futbol Mundial”.
18.10 “Bundesliga Special”. Дуель: 

“Баварiя” - “Боруссiя” (Дор.)
18.40 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
19.10 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед” - 

“Тоттенхем”.
21.00 Чемпiонат Англiї. “Стоук Сiтi” - 

“Евертон”.
22.50 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - 

“Кардiфф Сiтi”.

УТ-1
06.05 Х/ф “Пiчки-лавочки”.
08.05 Смiх з доставкою додому.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.10 Православний вiсник.
09.35 Моменти життя.
10.35 Х/ф “Пеппi Довгапанчоха”.
12.55 Театральнi сезони.
13.40 В гостях у Д. Гордона.
14.30 Музичнi привiтання.
15.00 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування 

(чоловiки).
15.50 Гранд-шоу М. Поплавського у Кремлi.
17.25 Золотий гусак.
17.55 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування 

(жiнки).
18.50 Концертна програма А. Демиден-

ка, ч. 1.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Українська пiсня.
22.05 Смiх до “коликiв” у рiк кролика.
23.05 Х/ф “Пiчки-лавочки”.

Êаíаë “1+1”
07.00 “Хто там?”
08.00 Комедiя “Таємна мiсiя Санти”.
09.25 М/ф “Енгрi бердс”.
09.30,19.30 “ТСН”.
10.05 “Свiтське життя”.
11.10 “Чотири весiлля”.
12.30 Х/ф “Мерi Поппiнс, до побачення!”
15.30 М/ф “Маша i ведмiдь”.
16.25 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
20.00 “Новорiчний парад зiрок з Макси-

мом Галкiним i Володимиром Зе-
ленським 2014”.

22.45 Комедiя “Мiй хлопець - янгол”.
00.45,01.30 Детектив “Величний Джо”.
02.20 Х/ф “Альфа дог”.
04.10 Комедiя “K-9: рiздвянi пригоди”.

Iíòåр
06.55 Х/ф “Службовий роман”.
09.35,05.15 М/ф “Мадагаскар 3”.
11.05 Х/ф “Iронiя долi, або З легкою па-

рою!”
14.35 “Михайло Задорнов “Новорiчний за-

взятий день”.
18.15 Т/с “Доярка з Хацапетiвки”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Доярка з Хацапетiвки”, 3 i 4 с.
22.10 “Уральськi пельменi - 20 рокiв в 

тiстi!”
00.00 Х/ф “Вiддам котенят в хорошi 

руки”. (2 категорiя).

ICTV
06.20 Замочениє.
07.15 М/ф “Роби ноги!”
09.05 Зiрка YouTube.

10.05 Дача.
10.40 Так$и.
11.05 Х/ф “Пригоди Плуто Неша”.
12.45 Х/ф “Назад у майбутнє”.
14.50 Х/ф “Назад у майбутнє 2”.
16.40 Х/ф “Назад у майбутнє 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть”.
21.00 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть 2. Чудова 

i небезпечна”.
23.05 Т/с “Адмiрал”.

ÑТБ
06.05 “Караоке на Майданi”.
06.45 “Їмо вдома”.
07.45,09.50 “Х-фактор 4”.
09.00 “Все буде смачно!”
19.00 “Х-фактор 4. Гала-концерт. Оголо-

шення переможця”.

Íоâèé êаíаë
05.45 Х/ф “Фред Клаус, брат Санти”.
07.30 Х/ф “Рiччi-багач”.
09.05 Вiйна свiтiв. Ревiзор проти Шефа.
11.10 Уральськi пельменi.
18.00 М/ф “Роби ноги 2”.
20.00 Х/ф “Васабi”.
21.50 Х/ф “Спокусник”.
00.15 Х/ф “Чорне золото”.

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

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

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.20 М/ф “Повернення блудного папуги”.
06.50 М/ф “Ну почекай! Новий рiк”.
07.00,01.10 Х/ф “Важка дитина”.
08.25,02.25 Х/ф “Важка дитина 2”.

10.00 Т/с “Iнтерни”.
12.15 Блакитний вогник на Шаболовцi - 

2013. Краще.
15.00 Т/с “Слiд”.
18.10,19.20 Т/с “Дорога на острiв Пасхи”.
19.00,03.50 Подiї.
21.50,04.10 Х/ф “Перша спроба”.

Ê1
07.30,10.10 М/ф.
09.00 М/с “Казки Ганса Хрiстiана Ан-

дерсена”.
11.15 М/ф “Барбi i Лускунчик”.
12.25 Х/ф “Якось на матрацi”.
14.05 Х/ф “Пiди, розберися”.
15.45 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
17.20 Т/с “Моя прекрасна няня”.
18.50 “Велика рiзниця”.
19.45 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”.
00.05 Х/ф “Черговий тато: Лiтнiй табiр”.

ÍТÍ
07.35 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
09.35 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 2”.
11.30 “Речовий доказ”. Королi сухого за-

кону.
12.00 “Головний свiдок”.
12.35 “Випадковий свiдок”.
13.10 Х/ф “Кидали”.
14.55 Х/ф “Ой, мороз, мороз!”
16.45 Х/ф “Привид”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 10”.
22.40 Х/ф “Крикуни”. (2 категорiя).
00.40 Х/ф “Пощади не буде”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.25 Малята-твiйнята.
07.15 М/с “Школа монстрiв”.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.40 М/с “Русалонька”.
09.35 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
10.00 М/ф “Оленцеро i чарiвнi дрова”.
11.40,00.20 Х/ф “Новорiчнi пригоди Машi 

та Вiтi”.
12.55 Мюзикл “Снiгова Королева”.
14.55 М/ф “Простоквашино”.
16.00 М/ф “Ну, постривай”.
18.00 Смiшнiше, нiж кролики.
18.55 Країна У.
19.55 Вiталька.
21.10 6 кадрiв.
22.25 Камедi Клуб.

ТÂi
07.00 ЖIВЯком.
08.00 Дев`ять мiсяцiв.
09.00,17.00 Неймовiрно, чи не так?
10.00 Зелений вогник.
14.00 Х/ф “Париж”. (2 категорiя).
16.30,19.30 Приватнi новини.
18.00 Музика для дорослих.
19.00 Double Ять.
20.00 Х/ф “Кохання та iншi неприємностi”. 

(2 категорiя).
22.00 Знак оклику з А. Шевченко.
23.00 Вулицi червоних лiхтарiв.
00.00 Природнi чудеса Америки.

Тоíiñ
07.35,19.00 Д/с “Тлумачення сновидiнь”.
09.00 Боягуз, Бовдур, Бувалий та iншi 

(Г. Вiцин).
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.50 Х/ф “Вождь Вiннету”.
13.35 За сiм морiв.
14.00 Д/с “Навколо свiту на повiтрянiй 

кулi”.
15.35,23.15 Життя на краю землi.
16.50 “Ронiн”.
17.35 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 “Алло, адвокат!”
18.15 Iсторiї з майбутнього.
20.00 Звiт планети Земля.
21.15 Х/ф “Лiтаючий дракон, стрибаючий 

тигр”. (2 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
06.20 Х/ф “Апачi”.
08.10 Комедiя “Зигзаг удачi”.
10.10,00.45 Т/с “Сiмейний дiм”.
12.00 Х/ф “Гусарська балада”.
14.00 “Червона зiрка. 20 кращих пiсень 

року”.
15.55 “Про старе добре кiно”.
16.50 “Вiдгадай мелодiю”.
17.20 Комедiя “Zолушка”.
19.00 “Час”.
19.15 Т/с “Три мушкетери”.
21.10 Х/ф “Джентльмени удачi”.
22.50 Х/ф “За двома зайцями”.

ÍТÂ-Ñâiò
07.00 Т/с “Усе включено”, 77 с.
08.25 Росiйська начинка.
08.55 “Кулiнарний двобiй”.
09.55 Квартирне питання.
11.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
12.05 Т/с “Глухар. Повернення”. “Пазу-

ристий звiр”. “Rec”. “И.О.”
14.55 Рятувальники.
15.15 “Нашi” з Левом Новоженовим”.
16.05 “Росiйськi сенсацiї”.
17.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35 “З пiснi слiв не викинеш!”
19.40 Т/с “Шеф”. “Зайвий”. “По 

справедливостi”. “Послуга”. “По-
двиг”.

23.20 Х/ф “Зимовий круїз”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 “Схiднi єдиноборства. Бушидо”.
09.00 Х/ф “Кiнець iмператора тайги”.
11.00 Т/с “Гончi 2”.
15.00 “Облом UA. Новий сезон”.
16.30 Х/ф “Зорянi вiйни: Iмперiя задає 

удару у вiдповiдь”.
19.00 Х/ф “Зорянi вiйни: Повернення 

Джедая”.
21.30 Т/с “Терра Нова”.
23.10 Х/ф “Вiйна оркiв”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
07.30 Х/ф “Таємничий острiв”. (6+).
09.30,15.50 Мелодрама “Ганна на шиї”. 

(6+).
13.30 Х/ф “Собаче серце”, 1 i 2 с. (12+).
17.30,23.30 Х/ф “Людина-амфiбiя”. (6+).
19.30,01.30 Детектив “Золота мiна”, 1 i 

2 с. (12+).
21.50,03.50 Комедiя “Одного разу двад-

цять рокiв опiсля”. (6+).

ªâроñïорò
09.00 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 

Чайковський (Росiя).
10.00 Бiатлон. Кубок свiту. Оберхоф 

(Нiмеччина). Спринт. Чоловiки.
10.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Загреб 

(Хорватiя). Слалом. Жiнки. 1 спуск.
12.00 Лижнi перегони. Тур де Скi. Валь 

дi Фiємме (Iталiя). 10 км. Чоловiки.
13.15 Бiатлон. Кубок свiту. Оберхоф 

(Нiмеччина). Переслiдування. 
Чоловiки.

14.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Загреб 
(Хорватiя). Слалом. Жiнки. 2 спуск.

15.00,22.45,01.45 Стрибки на лижах. Тур-
не 4-х трамплiнiв. Iнсбрук (Австрiя). 
HS-130.

17.00 Лижнi перегони. Тур де Скi. Валь дi 
Фiємме (Iталiя). 5 км. Жiнки.

17.45 Бiатлон. Кубок свiту. Оберхоф 
(Нiмеччина). Переслiдування. Жiнки.

18.45 Санний спорт. Кубок свiту. Кенiгзеє 
(Нiмеччина). Двiйки. 1 спуск.

19.45 Санний спорт. Кубок свiту. Кенiгзеє 
(Нiмеччина). Двiйки. 2 спуск.

20.40 Вiдкритий чемпiонат Австралiї з 
тенiсу. Журнал.

20.45 Тенiс. Турнiр ATP. Доха (Катар). 
Фiнал.

22.40 Sport Excellence. Журнал.
23.40 Fight Club Special. Журнал.
23.45 Бойовi мистецтва. Бiйцiвський клуб. 

(16+).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00 Новини.
07.15 “Futbol Mundial”.
07.45 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед” - 

“Тоттенхем”.
09.35 Чемпiонат Англiї. “Стоук Сiтi” - 

“Евертон”.
11.25 “Bundesliga Special”. Дуель: 

“Баварiя” - “Боруссiя” (Дор.)
11.55 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
12.30,06.30 Чемпiонат Iталiї. Preview.
13.10 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - 

“Кардiфф Сiтi”.
15.00 Чемпiонат Англiї. “Фулхем” - “Вест 

Хем”.
16.55 Чемпiонат Iспанiї. “Малага” - 

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

17.55 Чемпiонат Iспанiї. “Малага” - 
“Атлетiко”. Пряма трансляцiя.

18.55 Чемпiонат Iспанiї. “Вальядолiд” - 
“Бетiс”. Пряма трансляцiя.

20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” - “Ле-
ванте”. Пряма трансляцiя.

22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Альмерiя” - “Гра-
нада”. Пряма трансляцiя.

П’яòíèця

Ñóáоòа

3 січня

4 січня
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УТ-1
06.05 Свiт православ`я.
06.35 М/ф.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.00 Шеф-кухар країни.
09.50 Крок до зiрок.
10.30 Маю честь запросити.
11.15 В гостях у Д. Гордона.
12.05 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
12.30 “Життя моє, моя любов”. С. Ротару.
13.40 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-старт 

(чоловiки).
14.30 Баскетбол. Чемпiонат України. 

Суперлiга.
16.00 Музичнi привiтання.
16.40 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-старт 

(жiнки).
17.30 Золотий гусак.
17.55 Караоке для дорослих.
18.55 Концертна програма А. Демиден-

ка, ч. 2.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Полiттеатр.
21.40 Майстри гумору. В. Моїсеєнко та В. 

Данилець.
23.05 “Дружина”.

Êаíаë “1+1”
06.00 Комедiя “Неймовiрнi пригоди 

iталiйцiв у Росiї”.
07.50 М/ф.
08.25,19.30 “ТСН”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.15 Х/ф “Пригоди Флiка”.
12.15 Х/ф “Снiгова королева”.
13.55 Х/ф “Льодовиковий перiод”.
15.35 Х/ф “Льодовиковий перiод 2: Гло-

бальне потеплiння”.
17.30 Х/ф “Льодовиковий перiод 3: Ера 

динозаврiв”.
20.00 “Битва хорiв”.
22.00 “Свiтське життя”.
23.05 Комедiя “Операцiя “Тушонка”.
01.05 Драма “Конформiст”.
03.20 Драма “Альфа дог”.
05.10 Комедiя “Таємна мiсiя Санти”.

Iíòåр
06.35 Х/ф “Iронiя долi, або З легкою 

парою!”
10.00 “Невiдкладна допомога з доктором 

Комаровськiм”.
10.35 “Орел i решка. Назад в СРСР”.
11.25 “Зимова кухня”.
12.20,04.05 Х/ф “Джентльмени удачi”.
14.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки”, 1-4 с.
17.15 Х/ф “Москва сльозам не вiрить”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Концерт “Честь маю запросити. 20 

рокiв опiсля”.

ICTV
06.00 Дача.
06.30,11.30 Мульт особистостi.
07.00 Х/ф “Чарлi i шоколадна фабрика”.
09.00 Дивитися всiм!
09.55 Зiрка YouTube.
11.00 Козирне життя.
12.15 Х/ф “Одинадцять друзiв Оушена”.
14.20 Х/ф “Дванадцять друзiв Оушена”.
16.35 Х/ф “Тринадцять друзiв Оушена”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Путня країна.
19.55 Х/ф “Лисий нянька. Спецзавдання”.
21.40 Х/ф “Брюс Всемогутнiй”.
23.30 Т/с “Адмiрал”.

ÑТБ
08.00 “Їмо вдома”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.50 “Караоке на Майданi”.
10.55 “Х-фактор 4”.
14.10 “Х-фактор 4. Гала-концерт. Оголо-

шення переможця”.
20.00 Х/ф “Чоловiк у моїй головi”.
22.10 Х/ф “Суджений-ряжений”.

Íоâèé êаíаë
07.45 Церква Христова.
08.00 Х/ф “Дiти шпигунiв”.
09.40 Уральськi пельменi.
16.30 Педан-Притула Шоу.
18.00 Х/ф “Васабi”.
20.00 Х/ф “Ласкаво просимо, або Сусiдам 

вхiд заборонено”.
21.50 Х/ф “Ельф”.
23.50 Знайти крайнього.

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.0

0,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19
.00,20.00,23.00,02.00,04.00,06.00 
Час новин.

07.35 180 градусiв.
08.35 Феєрiя мандрiв.
09.10,19.35 Велика полiтика.
09.35 Вiкно до Америки.
10.15 Здоровi iсторiї.
11.15 Трансмiсiя-тест.
11.35 Технопарк.
12.35,03.40,04.40 Життя цiкаве.
13.35 Мотор.
14.35 Гра долi.
15.35,02.15,05.35 Машина часу.
16.35 Фактор Безпеки.
17.35 Новини Київщини.
20.35 Дорогi депутати.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки тижня з 

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.20,23.50 Х/ф “Назад у майбутнє”.
09.20,01.45 Х/ф “Назад у майбутнє 2”.
11.15,03.50 Х/ф “Назад у майбутнє 3”.
13.20 Т/с “Iнтерни”.
14.50 Т/с “Слiд”.
18.10,19.20 Т/с “Дорога на острiв Пасхи”.
19.00,03.30 Подiї.
21.50 Концерт.

Ê1
07.30 М/ф.
08.20 М/ф “Барбi i Лускунчик”.
09.40 Х/ф “Якось на матрацi”.
11.10 Х/ф “Пiди, розберися”.
12.45 Х/ф “Лемонi Снiкет: 33 нещастя”.
14.25 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.00 “КВК”.
18.10 “Вечiрнiй квартал”.
20.10 М/ф “Кiт у чоботях”.
21.40 Т/с “Надприродне”.

ÍТÍ
05.15 М/ф “Нiч перед Рiздвом”.
06.25,03.55 Х/ф “Батьки та дiди”.
07.50 Т/с “Таємницi слiдства 10”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. 

Берiївський СМЕРШ.
12.00 “Агенти впливу”.
12.55 “Випадковий свiдок”.
13.35 Х/ф “Кидали тiкають”.
15.30 Т/с “Двоє зi скриньки”.
19.00 Т/с “Павутиння 7”.
22.50 Х/ф “Кривавий спорт”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.25 Малята-твiйнята.
07.15 М/с “Школа монстрiв”.
07.40 Мультик з Лунтiком.
08.40 М/с “Русалонька”.
09.35 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
10.00 М/ф “Оленцеро i Чаргодинник”.
11.45,00.20 Х/ф “Королiвство Кривих 

Дзеркал”.
13.25 Х/ф “Бiляночка та Розочка”.
14.35 М/ф “Бременськi музиканти”.
15.30 М/ф “Ну, постривай”.
18.00 Смiшнiше, нiж кролики.
19.00 Країна У.
20.00 Вiталька.
21.00 6 кадрiв.
22.25 Камедi Клуб.

ТÂi
07.00 ЖIВЯком.
08.00 Дев`ять мiсяцiв.
09.00,17.00 Неймовiрно, чи не так?
10.00 TBiNews.
11.00,22.00 Знак оклику з А. Шевченко.
12.00 Сьогоднi. Пiдсумки.
14.00 Х/ф “Кохання та iншi неприємностi”. 

(2 категорiя).
16.00 Стоп-кадр.
18.00 Музика для дорослих.
19.00 Double Ять.
19.30 Приватнi новини.
20.00 Х/ф “Щасливого Рiздва”.
23.00 Вулицi червоних лiхтарiв.

Тоíiñ
07.35,20.10 “Кумири”.
07.50,20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00,17.15 Дикi зiрки.
08.30,18.55 “Погода”.
09.00,19.00 Д/с “Тлумачення сновидiнь”.
10.00 “Будь в курсi!”
10.40,05.25 “Щоденник для батькiв”.
11.20 Х/ф “Вождь Вiннету :  сл iд 

головорiзiв”.
13.55 За сiм морiв.
15.00 Шляхи акул.
16.10 Звiт планети Земля.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новiцькою”.
18.25,00.15 Iсторiї з майбутнього.
20.40,05.00 “Свiтськi хронiки”.
21.00 Одного разу у Парижi. Далiда i 

Дассен.
21.55 Х/ф “Боббi”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
06.25 Х/ф “Брати по кровi”.
08.10 Комедiя “Серця чотирьох”.
10.10,01.00 Т/с “Сiмейний дiм”.
12.05 Х/ф “Дiдусь Хоттабич”.
13.35 “Єралаш”.
14.00 Х/ф “Звичайне диво”.
16.40 “Легенди “Ретро FM”. Ювiлейний 

випуск.
19.00 “Час”.
19.20 Т/с “Три мушкетери”.
21.15 Х/ф “Бiдна Саша”.
23.10 Х/ф “Не може бути!”

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00,17.00 Сьогоднi.
06.25 Ти не повiриш!
07.00 Т/с “Усе включено”, 78 с.
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”. “Четвер-

та влада”. “Крапка”.
14.25 Комедiя “День додо”.
16.10 “Росiйськi сенсацiї”.
17.25 “Найгучнiшi росiйськi сенсацiї: 

Дiаманти в шампанському”.
18.15 “З пiснi слiв не викинеш!”
19.20 Т/с “Шеф”. “Доза”. “Свiдок”. “Кло-

ун”. “Легiон”.
22.55 Т/с “Година Волкова”. “Коханець 

свiтського лева”. “Ювiлей”. “Шоу 
повинне продовжуватися”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 “Схiднi єдиноборства. Бушидо”.
09.00,10.40 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
12.30,21.30 Т/с “Терра Нова”.
16.30 Х/ф “Зорянi вiйни: Повернення 

Джедая”.
19.00,23.10 Х/ф “Секретнi матерiали”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Х/ф “Людина-амфiбiя”. (6+).
07.30 Х/ф “Новий Гулiвер”.
08.45 Х/ф “Василiса Прекрасна”.
10.00,15.50 Комедiя “Одного разу двад-

цять рокiв опiсля”. (6+).
13.30 Детектив “Золота мiна”, 1 i 2 с. 

(12+).
17.30,23.30 Х/ф “Добровольцi”. (6+).
19.30,01.30 Комедiя “Смугастий рейс”.
21.30,03.30 Мелодрама “Рiзнi долi”. (12+).

ªâроñïорò
08.45 Ралi-рейд. Африка Ач Рейс.
09.00 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 

Чайковський (Росiя).
10.00,15.15 Стрибки на лижах. Турне 

4-х трамплiнiв. Iнсбрук (Австрiя). 
HS-130.

10.45 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 
Чайковський (Росiя). Перегони за 
системою Гундерсена.

11.45 Бiатлон. Кубок свiту. Оберхоф 
(Нiмеччина). Переслiдування. 
Чоловiки.

12.30 Санний спорт. Кубок свiту. Кенiгзеє 
(Нiмеччина). Чоловiки. 2 спуск.

13.30,18.30 Бiатлон. Кубок свiту. Оберхоф 
(Нiмеччина). Мас-старт. Чоловiки.

14.30 Лижнi перегони. Тур де Скi. Валь дi 
Фiємме (Iталiя). 9 км. Жiнки.

15.45 Лижнi перегони. Тур де Скi. Валь 
дi Фiємме (Iталiя). 9 км. Чоловiки.

16.45,19.15 Бiатлон. Кубок свiту. Обер-
хоф (Нiмеччина). Мас-старт. Жiнки.

17.30,23.00 Стрибки на лижах. Турне 4-х 
трамплiнiв. Бiшофсхофен (Австрiя). 
HS-140. Квалiфiкацiя.

18.20,22.55 Sport Excellence. Журнал.
18.25,23.55 Зимовий вiкенд. Журнал.
19.10,21.00 Ралi. Дакар. Журнал.
20 .00 ,21 .05 Дартс .  ЧC. Лейксайд 

(Великобританiя). День 2.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,12.45 Новини.
07.15 Чемпiонат Iспанiї. “Альмерiя” - “Гра-

нада”.
09.05 Чемпiонат Iспанiї. “Малага” - 

“Атлетiко”.
10.55 Чемпiонат Iспанiї. “Вальядолiд” - 

“Бетiс”.
12.55 Чемпiонат Iспанiї. “Севiлья” - “Хета-

фе”. Пряма трансляцiя.
15.00 Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” - “Ле-

ванте”.
16.55 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” - 

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

17.55 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” - 
“Ельче”. Пряма трансляцiя.

18.55 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” - “Ес-
паньол”. Пряма трансляцiя.

20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Реал Сосьєдад” - 
“Атлетiк”. Пряма трансляцiя.

22.55 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” - 
“Лiворно”.

Íåдіëя

Програма міñцåâèх òåëåêаíаëіâ

   TV-4

Поíåдіëоê, 30 грóдíя 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Ти зможеш» 
07.50 «Рекламна кухня»
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Екологічно чисте життя»
12.40 «180 градусів»
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф.«Мавпа» 
17.00 «Унікальна Україна»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Розкішні мандрівки»
22.35 Х.ф.«Нерозгадане» 

Âіâòороê, 31 грóдíя
07.00, 16.00, 19.00 Провінційні вісті
07.35 «Погляд зблизька»
08.05 «Відповідно до закону»
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Весілля на Різдво»  
16.10 «Космічна Новорічна приго-

да», центр творчості дітей та 
юнацтва

17.30 «Смаки культур»
19.30 Наші вітання
20.00 Х.ф. «Чоловічі історії»                                        

Ñåрåда, 1 ñічíя
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Чоловічі історії»                     
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Унікальна Україна»
10.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.30 «Таємниці Різдвяних мелодій», 

муніципальний Галицький ка-
мерний оркестр 

13.00, 21.00 Наші вітання
14.00 НІЧ, ЩО РАДІСТЬ НАМ ДА-

РУЄ !
19.00 Наші вітання
20.00 «Соло»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.00 ТНЕУ вітає з Новорічними та 

Різдвяними святами
00.15 Час-Tайм
00.30 Х.ф.«Улюбленець жінок» 

Чåòâåр, 2 ñічíя
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Таємниці Різдвяних мелодій», 

муніципальний Галицький ка-
мерний оркестр

11.00 М.ф. «12 місяців»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Кевін з Півночі» 
16.00 ТНЕУ представляє «Новий рік 

з улюбленими казками»
17.15 Музичний калейдоскоп
17.30 «Музичні делікатеси»
18.00 Т.с.«Життя як життя» 
19.00, 21.00 Наші вітання
20.00 Х.ф. «Іван та кобила» 
21.30 «Відчиняй»
22.10 Х.ф.«Дівчина моїх страхіть» 

П’яòíèця, 3 ñічíя
07.10 Х.ф. «Їхали в трамваї Ільф і 

Петров» 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00, 16.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Розкішні мандрівки»
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Бруно» 
17.30 «Відчиняй»
18.00 Т.с.«Життя як життя» 
19.00 «Смаки культур»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.10 «Погляд зблизька»
21.30 Мюзикл «Собор Парижської 

Богоматері», 1ч.
23.10 Х.ф. «Переполох в общазі» 

Ñóáоòа, 4 ñічíя
07.10 Х.ф. «Лос-Анжелесом без 

карти» 
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Рен-

нером 
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф.«Собака-привід»  
14.00 «Рекламна кухня»
14.30 Мультфільми
15.00 ТНЕУ представляє «Новий рік 

з улюбленими казками»
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій 
18.00 Наші вітання
19.00 «Розкішні мандрівки»
19.30 «Музичні делікатеси»

20.10 «Соло»
21.00 Суботній вечір.Концерт Се-

лін Діон

Íåдіëя, 5 ñічíя
08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божествен-

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

12.00 «Космічна Новорічна приго-
да», центр творчості дітей та 
юнацтва

13.00 Мультфільми
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар» 
14.30 Хореографічне дійство «Ве-

чори на хуторі поблизу Ди-
каньки»                     

16.00 «Соло»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Індекс небезпеки»
17.50 В.ф. «Готуємось до Різдва» 
18.00 Наші вітання
19.00 «Смаки культур»
19.40 Хіт-парад
22.00 Х.ф. «Свідок на весіллі»

   ТТБ   

Поíåдіëоê, 30 грóдíя
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Казки Миколаївського зо-

опарку”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00  “Вісті ТТБ”
13.20 “Історичний календар”
13.30 “Словами малечі про ціка-

ві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.15 “Азбука ремесел”
14.30 “Зелений БУМ”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Класна робота”
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”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Західний експрес”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Цікаво про чай та каву”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Земляки”

21.30 “Урок… для батьків”
22.45 “Садами квітне Тернопілля”
23.00 “Вражаючий світ тварин.Вими-

раючі види”
23.30 “Від класики до джазу”

Âіâòороê ,  31 грóдíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00  “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “100  шедеврів“
12.30 “Випробуй на собі”
13.20 “Cадами квітне Тернопілля”
13.30 “Цікаво про чай та каву”
13.45 “Новини України”
14.00 “Від класики до джазу”
14.30 “Земляки”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Дитячий калейдоскоп”
17.00 “Новини України”
17.15 “Просто неба”
17.30 “Казки Миколаївського зо-

опарку”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Рік за роком-з Новим роком!”
23.45 “З Новим роком!”
24.00 “Новорічне рандеву”

Ñåрåда, 1 ñічíя
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “ПрофStyle”
7.45 “Студмістечко ”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Новорічне диво для дітей”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 Фільм-дітям. “Таємниця Сніго-

вої королеви”. 1, 2 с.
14.00 “Казки Миколаївського зо-

опарку”
14.30 “Новорічне рандеву”
20.30 “Музейні скарби”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 Концерт К. Бужинської
23.00 “Світлиця”
23.30 “Кінопростір”

Чåòâåр,  2 ñічíя
7.00 “Світлиця”
7.30 “Кінопростір”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”
12.15 Д/Ф “Вражаючий світ тварин”
12.45 “Світ професій”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00  “Вісті ТТБ”
13.20 “Історичний календар”
13.30 “Надія є”

13.45 “Музейні скарби”
14.00 “Азбука ремесел”
14.20 Д/Ф “Бойки”
15.00 “Спадщина”
15.30  “Фабрика ідей”
16.00 “Вісті ТТБ”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Веселе коло”
17.00 “Новини України”
17.15 “Обери життя”
17.30 “Легенди Запоріжжя”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Від класики до джазу”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.30 “Тема дня”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Тадей Едер”
23.40 Д/Ф “Чотири щастя Окса-

ни Савчук”

П’яòíèця, 3 ñічíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00  “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Від класики до джазу”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Обери життя”
12.15 Д/Ф “Чотири щастя Окса-

ни Савчук”
12.30 “Час реформ”
13.20 “Історичний календар”
13.30 “Загублені у часі”
13.45 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Під склепінням Кирилівської 

церкви”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Так було”
17.30 “До чистих джерел”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Аспекти життя”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Жива традиція”
20.00 “7 природних чудес України”
20.20 “Дива почаївські”
20.45 “Вечірня казка”
21 .00 “Захисник В і тчизни-

рятувальник”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.30 “Тема дня”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Загадки життя і творчості 

Якова Яциневича”. ч.1
23.30 “Світлотіні”

Ñóáоòа, 4 ñічíя
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “До чистих джерел”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави ”
12.30 “Музичний калейдоскоп ”
13.00 “7 природних чудес України”
13.20 “Історичний календар”
13.30 “Так було”
13.45 “Новини України”
14.00 “Світлотіні”
14.30 “Аспекти життя”
14.40 “Пам’ять Софії Київської”
14.50 “Театральні зустрічі”. 
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Живі сторінки”
17.00 “Фільм-дітям”
18.30 “Музейні скарби”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Крізь призму часу”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Шляхами Тараса”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Чернігів. Болдіна гора”
22.30 “Загадки життя і творчості 

Якова Яциневича”.ч.2
23.00 “Найкращі пісні минулого 

століття”

Íåдіëя, 5 ñічíя
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Чернігів.Болдіна гора”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Спортивні меридіани”
10.30 “Шляхами Тараса”
10.45 “Словами малечі про ціка-

ві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави”. 
13.20 “Історичний календар”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Живі сторінки”
14.30 “Дива почаївські”
14.50 “Силуети вогняного ремесла”
15.00 “Поклик таланту ” 
16.00  “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”. 
17.40 “Духовні піснеспіви”
18.00 “Іконостас любові”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Азбука смаку”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “На долині туман” 
19.25 “Ікона православної душі”
19.45 “Гра долі”
20.00 “Соціальні грані”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Cвітлиця”
23.00 Д/Ф “Хранитель”
23.30 “Від класики до джазу

5 січня
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Хорошим варіантом для ново-
річного вбрання стануть натураль-
ні тканини і кольори глибоких бла-
городних відтінків: синій, зелений, 
фіолетовий, бірюзовий, сірий. Як 
аксесуари можна використовувати 
брошки й камені тих же кольорів. 
Бірюза, топаз, смарагд, сапфір – всі 
вони підкреслять ваш образ і заво-
юють прихильність Синього Коня.

Не менш актуальними будуть 
прикраси з дерева, шкіри, етнічні 
мотиви у вбранні. Протипоказано 
одягати речі кислотно-яскравих ко-
льорів. І ніяких синтетичних мате-
ріалів! 

У зачісці можливе як пряме во-
лосся, спадаюче на плечі, так і хви-
лясті локони, схожі на кінську гри-
ву. У волосся можна вплітати стріч-
ки і намистини, а також заплітати їх 
в кіски – головне, щоб це поєднува-
лося із створеним вами образом. Ну, 
і не можна забувати про улюблену 
«конячу» зачіску – кінський хвіст.

Занадто яскравий макіяж в цьо-
му році ні до чого – кінь віддає пе-
ревагу природним тонам. Який би 
образ ви не вибрали – войовничої 
амазонки чи загадкової лісової нім-
фи – все повинно гармонійно поєд-
нуватися.

Чоловікам для зустрічі цього 
Нового року не знадобиться кос-
тюм або смокінг – образ лицаря та 
завойовника можна створити і без 
них. Але навіть якщо виберете під-
жак і краватку, не слід виглядати 
надто вже офіційно. А якщо плану-
ється маскарад, то костюм ковбоя 
підійде якнайкраще.

Новорічної ночі Овнові варто 
вдягнути речі з натуральних тка-
нин світло-блакитного та бежево-
го кольорів. 

Пастельні тони прикрасять 
Тельця. Намагайтеся не вбирати 

блискучого. 
Близнюки повинні бути осо-

бливими: костюм неяскравих тонів 
чи білий светр зроблять вас ефек-
тними. 

Ракові найбільше пасуватимуть 
такі кольори: білий, стиглої вишні, 
карамелі. Намагайтеся виглядати 
якомога скромніше. 

Для Лева ані фасон, ані колір 
ролі не грають! Варто бути самим 
собою. Інтимна атмосфера, розмо-
ва тет-а-тет - ось і справжнє свято. 

Діві притаманна чарівність, 
блиск, вишуканість, тому цієї 
ночі краще вдягнути щось світло-
бежевого чи блідо-фіолетового ко-
льорів. 

Терезам варто відобразити свій 
настрій різними барвами. Понад усе 
пасуватимуть усі відтінки зеленого.

Скорпіонові слід підкреслити 
свою сексуальність поєднанням пі-
сочного та чорного кольорів. 

Світло-зелене вбрання зробить 
Стрільця просто неперевершеним. 
Гармонія коштовностей і класично-
го одягу підкреслить індивідуаль-
ність. 

С в і тл о - с и н і 
тони пасувати-
муть Козерого-
ві. Відмовтеся від 
вульгарних кос-
тюмів! 

Відтінки ко-
ричневого та жов-
того закцентують 
індивідуальність 
Водоліїв. 

Рибам пасува-
тимуть усі кольо-
ри веселки. Голо-
вне -- позбутися 
умовностей і сте-
реотипів.

Новий рік у гості йде, за уздечку Коника веде…
У свої права Кінь всту-

пить через місяць 
після початку ново-

го року – 31 січня 2014 року, і 
триватиме його правління до 
18 лютого 2015-го. Космічний 
елемент року – дерево, колір 
– синій (блакитний), зелений. 
Стихія – вогонь, якому прита-
манні рухливість, жвавість, 
наснага, внутрішня енергія, 
прагнення до влади, бажан-
ня перетворень, раптовість, 
яскравість.

Рік Синього Дерев’яного 
Коня буде багатий на яскра-
ві події, зміни, несподіванки 
та неординарних особистос-
тей. Найголовніше – бути від-
критими світові та готови-
ми у будь-який момент схопи-
ти удачу за хвіст. Тому що до-
леносних шансів у цьому році 
буде чимало.

З ким зустріти свято
Кінь дуже компанійський, 

любить спілкування, тому зу-
стрічати Новий 2014 рік по-
трібно обов’язково великою, 
гучною і веселою ватагою. 
Можна частину дня провести 
на якомусь громадському за-
ході: виставі чи концерті.

Якщо ж святкування пе-
редбачається тільки вдома, 
можна зібрати друзів і роди-
чів під одним дахом або піти 
на міське святкування і вдо-
сталь повеселитися там.

Маскарад, хлопавки, гучна 
музика, запальні танці та не-
стримні веселощі – ось чудо-
вий план для новорічної ночі. 
Згадуйте жарти й анекдоти 
(недарма ж кажуть – «смієть-
ся, як кінь»), сміх під час зу-
стрічі Нового 2014 року про-
сто обов’язковий!

Не оминіть увагою ялинку
Найпростіша ідея, яку диктують кольори прийдешньо-

го року, – це прикрасити новорічне деревце синіми і зе-
леними іграшками, додавши до них кремові гірлянди або 

сріблястий дощик.
А якщо у вас є маленька фігурка коня, обов’язково по-

вісьте її на ялинку, покровителю року буде приємно. До 
слова, такі фігурки можете виліпити з солоного тіста, 
запекти, а потім усією сім’єю чи дружною компанією 

розфарбовувати. Це захоплююче заняття допомо-
же зануритися в атмосферу свята і стане прекрас-
ним спогадом.

Зробіть листівки для своїх домочадців, вико-
ристовуючи кольори та символіку Нового 

року. Напишіть кожному жартівливе при-
вітання і повісьте на ялинку.

Як прикрасити оселю
Ідеї щодо оздоблення помешкання під-

казує назва стихії, що супроводжує Синьо-
го Коня. Дерев’яні елементи (посуд, стату-
етки), бамбукові серветки тощо – все це 
буде дуже до речі. А може, у вас є посуд 
із зображенням коня або навіть дитяча 
конячка-гойдалка? Сміливо несіть все в 
приміщення, де будете відзначати Но-
вий рік!

Символами року є підкова і дзві-
ночки, тож це чудова нагода повіси-
ти підкову над дверима, адже її здавна 

вважають символом щастя.
Кожна кімната вашого будинку повинна бути готова до при-

ходу Нового року. Поставте на стіл букетик із сухоцвітів і соломи, 
або маленьку ялинку, яку можна сплести з бісеру та виконати в 

техніці оригамі.
Прикрашайте кімнати синіми і зеленими гірляндами, 

а портьєри і дверні прорізи – гіллям ялини. Це дуже поті-
шить Коня. Не забудьте про серпантин і дощик, кімнатні 
рослини теж потребують новорічного вбрання.

Обов’язково прикрасьте кухню – дерев’яними до-
щечками, рушниками, рукавичками із зображенням 
символу року. Такі маленькі деталі оновлять інтер’єр, 

та й ви зможете надалі користувати цими речами. 

Одяг – з натуральних тканин І про подарунки не забудьте
Звичайно ж, тематичним подарунком будуть фігурки коней, 

дерев’яні або металеві. Можна обрати й підківки, які є символом щас-
тя та успіху. Чудовим подарунком для близьких буде «золота» чи 

«срібна» підкова. Але найкращими презентами будуть ті, які ви ви-
готовите власноруч – фігурки коней, випечені з солоного тіста, лис-
тівки, на яких зображений символ року, пошиті з фетру конячки… 

Фантазуйте і творіть, а головне – наповніть свято справжніми 
емоціями, тоді зустріч Нового року точно буде незабутньою!

Сервіруємо стіл
Стіл має вгинатися від наїдків, 

щоб усім всього вистачило. Отже, но-
ворічне частування 2014 року має 
бути рясним і різноманітним. Оскіль-
ки кінь – травоїдна тварина, на столі 
в кожній страві повинна бути зелень. 
Якщо вона зовсім не передбачена ре-
цептом, можна просто прикрасити та-
рілку гілочкою базиліка або розмари-
ну. Також не скупіться на фрукти та 
овочі – кінь любить похрустіти яблу-
ком або морквиною, і не треба від-
мовляти йому в цьому задоволенні.

Можна проявити фантазію при 
складанні страв і оформити салат у 
формі конячки, непогано виглядати-
муть шоколадні підкови-торти на де-
серт, так само як і випічка у вигляді 
маленьких коників і ялинок. 

Новорічний стіл обов’язково по-
винен включати в себе хоча б одну 
страву східної кухні – підійдуть і по-
пулярні нині роли, і китайська лок-
шина. А ось від міцного алкоголю кра-
ще відмовитися – може, вислів «п’є, як 
кінь» і обґрунтований, але символ 
року цілком може образитися, якщо 
посеред святкування ви просто засне-
те у тарелі з холодцем.
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Українські анекдоти

Відповіді

Моя теща живе в Мінську. Я хочу, щоб з Біло-
руссю ввели найсуворіший візовий режим!

* * *
Грабіжник напав на чоловіка:
- Гроші або життя!
- Дам панові грошей і життя моєї тещі. 

* * *
- Дорогі телеглядачі та радіослухачі! Пере-

конливо просимо вас прибрати будь-які важкі 
предмети, що можуть пошкодити ваші телеві-
зійні та радіоприймачі: ми починаємо трансля-
цію новорічного звернення президента до укра-
їнського народу!

* * *
Чоловік повернувся з відрядження. Заглянув 

до шафи - нікого. Під ліжко - нікого. Подивився 
на балкон, у ванну - порожньо. Сів на кухні, на-
лив собі сто грамів і сумно мовив до дружини: 

- Старієш...
* * *

Після корпоративної зустрічі Нового року:
- Пані, ви не могли б показати мені дорогу до-

дому?
- Можу.
- А звідки знаєте, де я живу? Ми що, з вами 

знайомі?
- Замовкни, недоумку! Я твоя дружина!

* * *
Даішник зупинив автомобіль. За кермом - ко-

лишня вчителька.
- Добрий день, Ніно Петрівно. Діставайте 

ручку та папір і пишіть сто разів: «Я більше ніко-
ли не порушуватиму правила дорожного руху». 

* * *
- Парубок - дівчині: 
- У мене до тебе таке почуття, що його не пе-

редати словами. 
- Можеш передати доларами або євро.

* * *
Розмовляють дві жінки: 
- Ні, що не кажіть, але не в грошах щастя. Ба-

гаті також бувають нещасливі.  
- Згідна, але погодьтеся: плакати краще у 

власному «Мерседесі», ніж у трамваї.
* * *

Блондинка:
- Я вчора в окуліста була. 
- Що сказав? 
- Щоб я алфавіт вивчала.

* * *
Учора пізно увечері на центральній вулиці 

нашого міста сталося зіткнення між даішника-
ми й повіями. Розбірки виникли через місця на 
узбіччі.

* * *
За трьома речами можна дивитися нескін-

ченно: за вогнем, водою, і за тим, як блондинка 
паркує авто. 

* * *
Внучка запитує у бабусі:
- Бабцю, чому на весіллі наречена в білому 

одязі?
- Тому, що це найщасливіший день у її житті.
- У такому випадку, чому наречений у всьо-

му чорному?
* * *

З пояснювальної двірника: «Я зовсім не був 
п’яний у кінці зміни в п’ятницю. Я лежав на газо-
ні і їв траву, тому що зламалася коса, а план тре-
ба було виконувати за будь-яку ціну».

Курйоз Голландські жриці кохання вимагають 
пенсій, як у футболістів

Повії у Нідерландах 
вимагають від податкових 
органів таких же пенсійних 

прав, як у футболістів. На їхню 
думку, вони, так, як і футболісти, 
виконують «важку фізичну 
роботу» у найкращі роки й мають 
нетривалу кар’єру.

За словами захисника прав жінок, 
жриці кохання повинні отримати мож-
ливість перераховувати гроші у безпо-
датковий пенсійний фонд, повідомляє, 
«ВВС News». Голландським футболістам, 
зокрема, дозволено перераховувати 5 
тисяч євро на місяць на свій рахунок у 

пенсійному фонді без оподаткування.
«Проституція, так само, як і футбол, 

підходить краще молодим. Це - важка 
фізична праця. Так, деякі чоловіки лю-
блять старих повій, утім більшість на-
дає перевагу більш молодим. Це - факт, 
і жінки повинні мати можливість піклу-
ватися про себе фінансово», - каже адво-
кат Віл Пост.

Варто зазначити, проституцію було 
легалізовано у Нідерландах у 2002 році. 
Згідно із голландським законодав-
ством, повії повинні зареєструватися у 
торгівельно-промисловій палаті й пла-
тити податок. 
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ГОРОСКОП
З 25 по 31 грудня
Овен 
Якщо гра варта свiчок, можна й ри-

зикнути. Адже не все в нашому життi 
передбачуване, бувають i сюрпри-
зи. Вихiднi – чудовий час для поїздок, 
спiлкування з людьми, яких ви давно 
не бачили.

Телець 
У другій половині тижня вас супро-

воджуватиме удача, не упускайте мож-
ливостей. А далi доведеться розрахо-
вувати на себе. Якщо маєте невиконанi 
обов’язки, вам виставлять рахунок.

Близнюки 
У вас новий цiкавий період. По 

можливостi реагуйте на подiї мобiльно, 
не вiдкладайте на завтра те, що можна 
зробити сьогоднi. Ви зумiєте отримати 
максимум користi.

Рак 
Не забувайте, що все нове – це до-

бре забуте старе, тому бiльшiсть iдей 
виявляться вже знайомими для вас. 
Перiод сприятливий для соцiальних 
проявiв, не зациклюйтеся на особис-
тих справах.

Лев 
Ви суттєво полегшите життя ото-

чуючим, взявши на себе складну про-
блему. Причому впораєтеся швидко, 
оскiльки звикли все брати штурмом. 
Вам необхiдно перiодично вирiшувати 
те, що iнших заганяє в глухий кут.

Діва 
Ви опинитеся в центрi подiй. Якщо 

ще кiлька днiв тому вам було важко 
розiбратися в ситуацiї, що склалася, то 
зараз зможете проявити себе. У цьо-
му допоможуть додатковi робочi про-
екти.

Терези 
Варто придiлити увагу особис-

тим справам, вирiшити найважливiшi 
питання, щоб у вихідні вас нiчого не 
вiдволiкало. У вихiднi очікуйте на 
дружню вечiрку.

Скорпіон 
У вас з’явиться можливiсть мак-

симально ефективно використати 
старi зв’язки й отримати нагороду за 
попереднi заслуги. Не вiдмовляйтеся 
вiд того, що належить вам, ви цього 
достойнi.

Стрілець 
Доля пропонує вам трохи 

вiдпочити, подiї вiдбуватимуться самi 
по собi, не варто ускладнювати жит-
тя. Вихiднi – чудовий час для сiмейних 
свят, дiти потішать своїми досягнення-
ми.

Козеріг 
Друга половина тижня – насиче-

ний час, коли ви можете багато чого 
встигнути i не втомитися вiд своїх до-
сягнень. У вихiднi вас порадує зустрiч 
iз давнiми знайомими, тiльки не заси-
джуйтеся вдома.

Водолій 
Вас може потягнути на подви-

ги. Не виняток, що вiзьметеся одно-
часно за кiлька рiзних справ. Друзi та 
знайомi зможуть допомогти у цьому. 
Наприкiнцi тижня не ризикуйте i не 
порушуйте правил.

Риби 
Приготуйтеся до веселого періоду. 

Якщо з’явиться бажання зробити щось 
серйозне, пам’ятайте, що краще брати-
ся за це ближче до вихiдних. Сил i на-
тхнення у вас достатньо.

…Уперше подорожувала 
на Дикий Захід в 
кінці грудня. В Айові, 

звідки виїхала, було холодно - 
типова українська зима. А в Техасі 
напередодні нового року і в перших 
числах січня було 22-23 градуси 
тепла. Зимові чобітки і куртку 
довелося змінити на легкий одяг. 

Упав у око знак на техаських дорогах 
«Drive friendly!» - «Керуй дружелюбно!». 
Тутешні водії поступаються один одно-
му на дорогах, приязно махають рукою з 
вікон авто. Узагалі, техасці відзначають-
ся доброзичливістю, відкритістю. А ще 
вони надзвичайно волелюбні. Шанують 
свої традиції й мистецтво. Обожнюють по-
рядок. У штаті популярний слоган: «Don’t 
mess with Texas!» - «Не нашкодь Техасу!». 
Це, зокрема, означає - не смітити й не за-
вдавати неприємностей техасцям. 

Як відомо, символом штату є ковбой-
ські чоботи і капелюхи. Час змінюється, 
а для техасців ковбойські чоботи зали-
шаються повсякденним взуттям. Їх но-
сять чоловіки (cowboy), жінки та дівчата 
(cowgirl) й діти. Власне, як і капелюхи. 

До речі, про ковбоїв. У нашому понят-
ті - це крутий хлопець на коні з лассо. У ми-
нулому ж це був звичайний простий хло-
пець, що доглядав за худобою і переганяв 
її на північ на продаж. Звідси й слово «ков-
бой»: «кау» - корова, «бой» - хлопець. А ро-
мантичним вважали те, що ковбої вміли 
добре їздити верхи, були безстрашними, 
вміли осідлати бика й завойовувати своєю 
спритністю серце красунь. До речі, родео і 
«ковбойські танці» - й сьогодні невід’ємна 
частина культури штату.   

Донині у Техасі у великому пошанів-
ку коні. Вони є майже на кожному ранчо. 
Дуже доглянуті. Красені! Хоча утримання 
коней - задоволення не з дешевих. У штаті 
часто бувають посухи. Корм потрібно ку-
пувати. І обходиться він дорогувато. Але 
що за ранчо без коня?  

Зимовий Техас - рай для птахів. Таку 
кількість пернатих уперше побачила саме 
тут. У Техасі й своїх птахів вистачає. А коли 
злітаються на зимівлю й інші… Електролі-
нії увечері схожі на співаючі гірлянди. Не-
ймовірно! 

Дерева, кущі також належать птахам. 

І вони зовсім не бояться людей. Коли пі-
дійшла з фотоапаратом близько до куща, 
жодна птаха й не думала летіти геть. До 
тварин, птахів, до природи загалом тут 
ставляться дуже дбайливо. Мабуть, техась-
ке пташине і тваринне товариство це розу-
міє.

На дорогах, у парках - навіть у 
п’ятимільйонному Х’юстоні, можна зустрі-
ти єнотів, оленів, зайців та інших тварин. 
Вони, зазвичай, не втікають від людей.   

Природа Техасу, направду, дивовижна. 
Мене зачарувала гігантська квітка какту-
са. Таку красу побачила у місті Галвестоні.     

Особливістю штату є техаські рейндже-
ри. Їх більш немає ніде у США.  Пригадує-
те популярний американський телесеріал 
«Уокер - техаський рейнджер», де головний 
герой Чак Норріс? Техаські рейнджери існу-
ють не лише в кіно - вони є й нині. Це - полі-
цейські з дуже високим рівнем знань і про-
фесійної підготовки. А з’явилися рейндже-
ри в часи виникнення американських ко-
лоній на техаській землі. Це були озброє-
ні вершники, які захищали територію від 
нападів індіанців та мексиканських банд. 
Що цікаво, рейджери вміли читати сліди на 
землі так само, як індіанці. 

Теперішні рейнджери їздять на авто. 
Проте, якщо необхідно, вони пересідають 
на коней. Кожен рейнджер повинен добре 
вміти їздити верхи.   

Ще одна цікавинка штату - Мексикан-
ська затока. Її називають внутрішнім мо-

рем Атлантичного океану. У Мексиканську 
затоку впадає річка Міссісіпі. У минулому 
узбережжя було заселено американськи-
ми індіанцями і племенами сучасної Мек-
сики. За часів колонізації за цю територію 
Дикого Заходу сперечалися Англія, Фран-
ція, Іспанія. Тепер затоку використовують 
для перевезення вантажів, нафтоперероб-
ки, розвитку туризму. Сюди припливають 
величезні круїзні лайнери. І тут розташо-
вані дуже гарні пляжі, готелі, ресторани…       

Коли побувала біля Мексиканської за-
токи, вона була спокійна. Однак, її нерід-
ко навідують руйнівні урагани й торнадо.  

До речі, США протягом деякого часу че-
рез бідність та постійні війни з Мексикою 
не хотіли брати Техас до свого складу. Зго-
дом відкриття нафтових родовищ та роз-
виток промисловості перетворили штат в 
один із найбагатших. Тепер місцеві меш-
канці з гордістю кажуть: Техас може про-
жити без США, але Сполучені Штати не ви-
живуть без Техасу. Техасці вважають свій 
штат най, най, най… І сперечатися з ними 
не варто. Вони дуже переконливі… 

Я люблю гомінливі міста. Але й сподо-
бала техаські прерії. Дивне місце, не зіпсо-
ване цивілізацією. Дикі трави, поодино-
кі низькі деревця, кактуси… Тут начебто 
зупинився час. І невидими стежками бро-
дить дух давніх індіанців… Сюди хочеться 
повернутися… 

Ольга ЧОРНА.   
Фото автора. 

Дикий Захід.

Техас
Індіанці, ковбої, рейнджери, 
ранчо, прерії, пустелі, кактуси 
- таким є американський штат 
Техас в уяві багатьох людей.  
А ще - романтичний, героїчний, 
незбагненний. Техас є таким 
насправді - це не вигадка 
Голлівуду. 




