
Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

ДЕНЬwww.nday.te.ua

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!№1 (30), 1 січня 2014 року

Наш
Заснований у червні 2013 року

Наступний номер «Нашого ДНЯ» з церковними календарями вийде 10 січня 2014 року 

6-7 стор.

Скільки б Кінь цей не скакав, та ми точно знаєм:
Буде щедрим на добро,  якщо осідлаєм

Порали астролога Івана Круп’яка та зодіакальний гороскоп на 2014 рік 6-7  стор.

Дзвінких колядок, радісних пісень щедрує і віншує Вам “Наш ДЕНЬ“
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Кому в Україні жилося 
комфортно й безбідно у 
році, що минув? Владі, 

олігархам, корупціонерам… 
Значна ж частина українців 
жодного покращення не 
відчула. Навпаки… 

Як свідчить опитування, проведе-
не фондом «Демініціативи» та цен-
тром економічних і політичних дослі-
джень ім. Разумкова, більше 50 відсо-
тків українців стверджують: їхнє жит-
тя і добробут у 2013 році погіршились. 

Також за інформацією експертів 
«РІА Рейтинг», українці витрачають 
понад 50 відсотків коштів на харчі. В 
жодній європейській країні немає та-
ких показників. У державах з високим 
рівнем життя ця цифра сягає 10-15 
відсотків витрат сімей. Причинами по-
дібної ситуації є глибока політична та 
економічна криза, корупція й соціаль-
на нестабільність. 

Тож у Європі немає біднішої держа-
ви, ніж та, якою «мудро» керують Яну-
кович і Азаров. 

Крім того, експерти, які складали 
рейтинг, вказали на значне розшару-
вання суспільства: за цими позиціями 
Україна також лідирує. 

Загалом, у тому, що ситуація у дер-
жаві за останній рік змінилася на гір-

ше, переконана пе-
реважна більшість 
українців - 71 відсо-
ток. 

Непрофесійні уря-
довці, далекі від кре-
ативу управлінці, за-
жерливі та недалеко-
глядні чиновники, за-
старілі засоби вироб-
ництва, масове роз-
крадання державних 
грошей загнало у жа-

люгідний та депресивний стан вітчиз-
няну економіку. А, відтак, позбавило 
можливості мільйони українців реаль-
но, а не на словах, відчути те, що Мико-
ла Азаров і Ко називають «покращен-
ням».      

Нинішня влада усі невдачі тради-
ційно звалювала на «попередників». 
На кого ж перекладе негаразди і про-
вали 2013-го року? На лаві запасних - 
євромайдан, американці та європейці, 
яких можна звинуватити в усіх гріхах? 

Скорочення валового внутріш-
нього продукту сягне за минулий 
рік 0,6 відсотка, повідомляє «Укра-
їнська правда». Подібне очікується 
і в 2014-у. За найоптимістичнішим 
прогнозом МВФ, ВВП України може 
зрости лише на відсоток. Серед фак-
торів, які стримуватимуть зростан-
ня валового внутрішнього продук-
ту - посилення податкового тягара, 
корупція, рейдерство.  

Влада розглядає економіку держа-
ви не як систему, на яку вона має пра-
цювати, а як власне підприємство, зау-
важує видання. 

Великий бізнес, який плаче, що не 
може конкурувати на європейських 
ринках, не горить бажанням заробля-
ти кошти власною працею та модер-
нізовувати підприємства. Натомість 
- «розпилює» державні гроші. 

Щодо зовнішніх кредитів, то, як 
сказав доктор економічних наук Во-
лодимир Лановий, їх розподіляють на 
користь бізнесменів - спонсорів Партії 
регіонів, які або входять в уряд, або є 
партнерами вищих очільників влади. 

Депутати, замість того, щоб при-
йняти нормальні, людяні закони, дба-
ти про державні справи, лобіюють ін-
тереси власні та олігархічних груп, 
провокують суспільство на протисто-
яння, а дехто відкрито підіграє хижій 

політиці Москви.  
Пенсіонер-«реформатор» Микола 

Азаров плеще в долоні Путіну за 15-мі-
льярдний доларовий кредит замість 
пошуку шляхів виходу з проблем. 

Малоймовірно, що уряд, який, фак-
тично, розвалив країну, відповідатиме 
за свої прорахунки. Адже його підтри-
мує президент. Теоретично, Янукович 
може відправити декого з урядовців у 
відставку. Але… Як зазначає народний 
депутат від «Батьківщини» Сергій Сас, 
Януковичу психологічно важко здава-
ти «своїх». 

У нормальних країнах, за обставин, 
які склалися в Україні, високопосадов-
ці самі йдуть у відставку. За оцінками 
соціологів, уряду не довіряє 90 відсо-
тків українців. Також тамтешні чинов-
ники відповідають за свої неправочин-
ні, непрофесійні діяння перед законом. 
У нас це не прийнято. 

Сидітиме у прем’єрському стільці, 
як мінімум, до президентських вибо-
рів, ймовірно, й Азаров. Він добре ро-
зуміє фінансову систему й те, як і куди 
«правильно» скерувати грошові пото-
ки. У період виборів це дуже важливо. 

А наразі, перший транш допомо-
ги від Росії Азарову довелося витрати-
ти на погашення заборгованості бю-
джетникам - на виплату зарплат, пен-
сій, стипендій, соцвиплат. Тобто, час-
тину позики вже «проїли». 

Дефіцит бюджету за 2013 рік, за 
підрахунками народного депутата Ві-
ктора Пинзеника, перевищить 100 мі-
льярдів гривень. 

Проект держбюджету-2014, за сло-
вами іншого парламентаря - Андрія 
Пишного, - це некролог вітчизняній 
економіці… 

…«Покращення». Реквієм. Виконує 
українська влада.  

Ольга ЧОРНА.

29 грудня у сесійній залі 
Тернопільської облради 
зібралися депутати на 

чергове  пленарне засідання 48 сесії, 
проте більшістю голосів вони вирішили 
продовжити роботу на Театральному 
майдані Тернополя. На Народному Віче 
депутати спільно з громадою обговорили 
та проголосували за проекти рішень, внесені у 
порядок денний сесії. 

Перше з них - «Про припинення договірних відно-
син», яке передбачає виселення Тернопільської обласної 
державної адміністрації з орендованих приміщень, дру-
ге – «Про затвердження положень про зміст, опис та по-
рядок використання символіки Тернопільської області 
і національно-визвольної символіки», згідно з яким від-
тепер червоно-чорний прапор будуть вивішувати на при-
міщенні обласної ради у дні відзначення визначних дат 
національно-визвольної боротьби українського народу 
та в інші дні, згідно з розпорядженням голови облради, 
третє – «Про проголошення 2014 року в Тернопільській 
області Роком провідника Організації Українських Націо-

налістів Степана Бандери». 
Як повідомляють у прес-службі обласної організації 

ВО «Свобода», попередньо ці проекти обговорювалися зі 
сцени майдану та були ініційовані саме на вимогу терно-
полян. Громада  одностайно підтримала проекти  рішень 
своїх обранців та скандувала депутатам «Молодці!». 

Перед присутніми на Віче виступили керівник Шта-
бу національного спротиву Тернополя Володимир Стаю-
ра, голова фракції ВО «Свобода» в облраді, активіст наці-
онального спротиву Марія Чашка та народний депутат 
України Олег Сиротюк,  який представив  багатолюдному 
зібранню демонтовану  табличку з написом «Тернопіль-
ська обласна державна адміністрація» та запевнив, що її 
передадуть президенту разом з вимогою громади нашо-
го краю «забрати собі на Банкову заодно і всіх намісників 
злочинного режиму  у Тернопільській області».

 Мета і завдання 
Майдану

Учасники шостого Народного 
віча на Майдані Незалежності 
під гаслом “Солідарність проти 

терору” ухвалили новий програмний 
маніфест ВО «Майдан». 

Найближчим часом активісти Євромайда-
ну домагатимуться звільнення та реабілітації 
всіх заарештованих за участь в акціях протес-
тів, припинення терору, погроз, морального та 
фізичного тиску на учасників мирного спроти-
ву, звільнення всіх політичних в’язнів.

Ще одна мета - відставка та притягнення до 
відповідальності високопосадовців, у тому чис-
лі міністра Захарченка, які відповідальні за ор-
ганізацію розгону Майдану в ніч на 30 листопа-
да  та побиття активістів на Банковій 1 грудня, 
ліквідації спецпідрозділу “Беркут” та заборони 
використання військовослужбовців внутріш-
ніх військ для силової протидії мирним масо-
вим акціям протесту.

Серед інших пріоритетів - відставка уряду 
Миколи Азарова та формування нової більшос-
ті у парламенті, «початок реальних, а не іміта-
ційних переговорів між владою та Майданом». 
Для цього Рада ВО «Майдан»  сформує повно-
важну делегацію, яка матиме мандат Майдану 
на ведення переговорного процесу з владою.

Також у планах - утворення представниць-
кого органу установчої влади для підготовки 
нової Конституції. «До її ухвалення необхідно 
тимчасово повернутися до редакції Конститу-
ції 2004 року. Це  — легітимний шлях вирішен-
ня глибокої  політичної та економічної кризи, 
який передбачає проведення дострокових пар-
ламентських виборів на пропорційній основі з 
відкритими списками», - йдеться у маніфесті.

У середньостроковій перспективі треба до-
могтися підписання угоди про асоціацію з ЄС, 
запровадити безвізовий режим, запобігти втя-
гуванню України у митний чи євразійський со-
юзи.

Також активісти виступають за запрова-
дження персональних міжнародних санкцій 
проти осіб, причетних до застосування сили 
проти мирних демонстрантів - заборону на 
в’їзд, замороження активів, перевірка джерел 
походження коштів та власності за кордоном.

Остаточна мета всеукраїнського об’єднання 
- побудова в Україні демократичної правової 
держави з соціально-орієнтованою економі-
кою, ухвалення нової Конституції, децентралі-
зація влади, докорінна зміна Кабміну, віднов-
лення правосуддя, радикальні реформи право-
охоронних органів та проведення змін в осві-
тянській галузі з обов’язковим впровадженням 
курсу громадянської освіти та прав людини.

 Також минулої неділі мітингувальники, 
учасники автопробігу та велосипедисти побу-
вали в «гостях» у Віктора Медведчука, Миколи 
Азарова, Володимира Рибака та Віктора Ющен-
ка.

Свої «побажання» чиновникам активісти 
написали безпосередньо на парканах, - повідо-
мила «Українська правда».

Тим часом, лідери опозиційних сил Віталій 
Кличко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок діс-
талися Нових Петрівців і пішки дійшли майже  
до резиденції Віктора Януковича у Межигір’ї. 
Під час цієї акції вони пообіцяли: якщо прези-
дент не виконає вимог Євромайдану, ця «екс-
курсія перетвориться на щоденні тури» і сюди 
прийдуть мільйони.

Який привіт – такий отвіт
Депутати обласної ради  та тер-
нопільська громада відповіли 
на «палкий привіт» президента, 
прийнявши рішення про висе-
лення обласної адміністрації

«Покращення». Реквієм.
Виконує українська влада
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Виготовляли 
всією сім’єю

Народний майстер обласно-
го еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді Ярос-
лав Осадца за своє життя виго-
товив кілька десятків дідухів. 
Зацікавлення з’явилося тоді, 
коли вирушив у свої перші ет-
нографічні експедиції з това-
риством «Вертеп». Під час від-
відин тернопільських сіл по-
знайомився із досвідченими 
народними майстрами та до-
слідив технологію створення 
українського різдвяного сим-
вола. 

– Існує версія, що традиція 
виготовляти дідухи з’явилася 
ще в дохристиянські часи. 
Під час панування Австро-
Угорщини вона почала актив-
но відроджуватися серед укра-
їнців, – розповідає пан Ярос-
лав. –  Адже тоді забороняли 
вирубувати ялинки, а дозвіл 
коштував дуже дорого. Тому 
батьки, щоб розважити дітей, 
збиралися всією сім’єю і виго-
товляли  солом’яні дідухи та 
павуки. Це була спільна спра-
ва, яка об’єднувала родину, 
тому вироби були сповнені по-
зитивної енергетики. 

Кожен елемент має 
свій символ

За словами Ярослава Осад-
ци, декоративний дідух можна 
зробити навіть за годину, а на 
створення справжнього з до-
триманням всієї симовліки до-
ведеться витратити від кіль-
кох днів до кількох місяців. 
Все залежить від розмірів та 
складності роботи. Щоб влас-
норуч зробити дідуха, потріб-
но збирати колосся так званої 
молочної стиглості. Тоді зерно 
не обсипається, а колоски на-
віть миші не їдять. Зазвичай 
брали перший сніп. 

Традиційно дідуха роблять 
узимку, коли закінчують по-
льові роботи. Для цього коло-
сся чистять, сортують і ство-
рюють солом’яний різдвя-
ний символ. Традиційно діду-

хи класифікують на два види 
і один підвид. На Гуцульщи-
ні роблять дідух з вівса, тому 
що Ісус народився в яслах, де 
зазвичай годували худобу. На 
нашому Опіллі виготовля-
ли дідух за прикладом кален-
даря з чотирьох різних зла-
ків, які символізували чотири 
пори року. Цікаво, що кожен 
елемент цієї солом’яної скуль-

птури ніс у собі певний символ 
– пору року, місяць, тиждень, 
день. Зазвичай, один колосок 
означав один день. У виробах 
значних розмірів виділяли на-
віть години. Покутянського ді-
духа робили в формі букви «Т» 
(вуса і борода). Він був плос-
кий, тому його вішали на стіну. 
У давнину не робили метале-
вий каркас. Але оскільки зараз 

дуже часто дідухи транспорту-
ють на різноманітні виставки, 
то доводиться вставляти мета-
левий стержень, щоб він не де-
формувався.

 Історія 
тернопільського 

рекордсмена
У стінах обласного еколого-

натуралістичного центру 
учнівської молоді вже назби-
ралося кілька десятків різно-
манітних дідухів, які привез-
ли із різних куточків Терно-
пільщини на конкурс «Замість 
ялинки – зимовий букет». Всі 
вони – красиві й абсолютно 
не схожі один на одного. Один 
з найвищих – 2 метри 40 сан-
тиметрів. Виготовивши його, 
пан Ярослав вирішив не зу-
пинятися на досягнененому і 
за три місяці створив рекорд-
ний – 8-метровий дідух. Почав 
роботу сам. Згодом підключи-
лися гуртківці, колеги з еко-
центру та навіть рідні. Протя-
гом півтори місяця більше два-
дцяти осіб активно працювали 
над створенням цього різдвя-
ного дива. 

Минулого року дідух пре-
зентували в розібраному ви-
гляді, адже не могли знайти 
відповідне приміщення. А цьо-

горіч керівництво драмтеатру 
радо прийняло рекордсмена 
у своїх стінах. Щоправда, вер-
хівку довелося переробляти 
і трошки зменшувати. В ори-
гіналі дідух мав майже вісім з 
половиною метрів, тож бояли-
ся, що не поміститься.

– Ми виготовили його з чо-
тирьох частин та чотирьох 
злаків, які символізують пори 
року, – розповідає пан Ярослав. 
– Ячмінь – це весна, пшениця – 
літо, жито – осінь, овес – зима. 
Пори року діляться на міся-
ці, тижні, дні, години та пори 
дня (ранок, обід, вечір та ніч). 
Це своєрідний календар. Кож-
на частина дідуха має своє зна-
чення: корінь – світ померлих, 
стовбур – сучасність, а гілки – 
райський світ. На верхівці діду-
ха розміщений Ангел, який що-
року сповіщає благу вість про 
народження Ісуса Христа. Далі 
– куля, всередині якої плетені 
куби: це Різдвяний павук – ро-
динне дерево. 

Ярослав Осадца не пла-
нує зупинятися на досягну-
тому. І вже наступного року 
обіцяє виготовити нового 
дев’ятиметрового рекордсме-
на, якого можна буде встанови-
ти на Театральному майдані. 

Юля ТОМЧИШИН.

Святкові мотиви Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 3nday.te.ua

У Тернополі встановили найбільший в Україні ді-дух. Його висота – 8 ме-трів, а вага – більше 100 кі-лограмів. Для виготовлен-ня рекордсмена викорис-тали близько 9 тисяч ко-лосків. Дивовижний різд-вяний символ розташо-ваний у фойє Тернопіль-ського драматичного теа-тру. Тож до 19 січня ним мо-жуть милуватися всі охочі. Журналіст «Нашого ДНЯ» по-спілкувалася з творцем ре-кордного дідуха та дізна-лася всі таємниці створен-ня солом’яного дива. 

РІЗДВЯНИЙ 
РЕКОРД

Автор різдвяного дива 
Ярослав Осадца

Народні прикмети Українського Різдва
1 січня - Боніфатія. Який перший день нового року, таким 

буде й перший день літа. 2 січня - Ігнатія Богоносця. У мину-

лі часи був звичай на Ігнатія навколо дому носити ікони, за-

хищаючи таким чином житло від зла. 3 січня за астрономіч-

ним календарем Земля знаходиться у перигелії, тобто, на най-

меншій відстані від Сонця. Багато снігу цього дня - на щедрий 

урожай. А якщо сніг не вкриє землю, то врожай буде бідним. 

6 січня - Святвечір. Із цього дня починаються різдвяні моро-

зи. 7 січня - Різдво. Якщо цього дня тепло - весна буде холод-

ною. Хурделиця й холод прогнозують холодне літо. Незважа-

ючи на урочистість свята, світлий та ясний день вказував на 

неврожай.
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«Ты еще живой?», - і знову 
удар кийком - по голові, чере-
виком - в обличчя, у живіт

Людина, що лежала в 
безпам’ятстві, вже не могла 
відповідати. Ми ж зобов’язані 
зробити це за неї.

Так, ми ще живі. Більше 
того, МИ ВЖЕ ЖИВІ, бо мо-

лода кров, пролита «Берку-
том» на Майдані Незалеж-
ності, ніколи не дозволить 
нашому професійному сум-
лінню мовчати. Ми прокину-
лися, бо мусимо заступитися 
за своїх дітей, братів чи сес-
тер. Ми завжди будемо на пе-
редовій, бо українці довіри-

ли нам писати історію наро-
ду, який піднявся з колін та 
повстав на захист своєї гід-
ності і честі.
Ми ще живі та вже не кволі,
Не безпорадні, як колись,

Бо нині наші різні долі
В єдину долю заплелись.
Ми вже живі і кожне слово, 
Що промовляємо до вас,
Хай не загубиться в полові
Тисяч пустих лакейських  фраз.

Ми вже живі!

Кийками та черевиками «беркутівців», кулаками 
«тітушок», звільненнями журналістів з посад та 
відстороненням їх від ефірів вітчизняна влада 

забезпечує свободу слова. 
Нас ненавидять, бо бояться, жорстоко б’ють та всіляко за-

лякують, щоб мовчали, нищать камери та фотоапарати, щоб не 
розповіли гірку правду про сучасні українські реалії. 

«Ты еще живой?», - запитували спецназівці у чоловіка, який, 
скоцюрбившись, нерухомо лежав на закривавленій бруківці Бан-
кової. Запитували і, переконавшись, що жертва ще дихає, продо-
вжували бити.

Тільки завдяки професійності телевізійного оператора, який 
також наражався на реальну небезпеку, ці грудневі кадри облеті-
ли весь світ.  І світ жахнувся. 

А ще того ж дня у протистоянні біля адміністрації президен-
та зазнали травм різних ступенів тяжкості більше 40 медійни-
ків. Вони постраждали, виконуючи свою безпосередню роботу, 
потерпіли від тих, хто апріорі повинен був їх захищати.

Узагалі ж, у 2013 році Інститут масової інформації зафіксував 

101 випадок фізичного насилля над журналістами, з 
яких заледве не половина – 48 інцидентів - сталися у 
грудні. Кожен десятий постраждалий – жінка.

64 журналістів  катували працівники міліції.  На 
другому місці серед нападників – приватні охоронці 
та власники бізнесу - 13 випадків. На третьому - «ті-
тушки», які здійснили 9 нападів. 

Дослідники також наголошують, що 70 представ-
ників ЗМІ постраждати під час масових заходів. Найбільше напа-
дів трапилися у липні (10), листопаді (11) та грудні (48). 72 ви-
падки зареєстровані у Києві, 5 - в АР Крим, решта – в інших регі-
онах України.

Крім того, на початку минулого тижня сталася подія, майже 
аналогічна з вбивством Георгія Гонгадзе.  Вночі на безлюдній 
трасі нелюди напали та жорстоко побили журналістку і активіс-
ту Євромайдану Тетяну Чорновол. 

Чиє замовлення виконували вони?  І хоча підозрювані у на-
несенні Тані тяжких тілесних ушкоджень вже заарештовані, на-
вряд чи найближчим часом українці знатимуть відповідь на це 
надважливе запитання.

Уже наступного після розбійного нападу дня у столиці та де-
сятках українських міст громадські активісти, газетярі та теле-
візійники, кореспонденти електронних засобів масової інфор-
мації пікетували адміністративні будівлі управління внутріш-
ніх справ з вимогою оперативного та об’єктивного розслідуван-
ня усіх злочинів проти мирних людей.

«Тернопільські журналісти обурені 
останніми подіями, які відбулися в Україні, 
та бездіяльністю міліції щодо них. Кілька 
десятків репортерів були жорстоко поби-
ті працівниками «Беркуту» вночі 30 лис-
топада на майдані Незалежності та 1 
грудня на Банковій. Минає місяць, однак мі-
ністр МВС Віталій Захарченко досі не від-
звітував перед Україною про покарання ви-
нуватців. Невідомо навіть, чи їх взагалі 
виявили. Тим часом, як посадова особа, мі-
ністр внутрішніх справ несе особисту від-
повідальність за безчинства своїх підле-
глих та за безпеку громадян України, тим 
паче – журналістів, -  йдеться у звернен-
ні тернопільських медійників, яке вони 

через місцевих правоохоронців пере-
дали у Київ. - Чашу терпіння переповни-
ло жорстоке побиття нашої колеги і гро-
мадської активістки Євромайдану Тетя-
ни Чорновол. Таке може відбуватися лише 
у державі, де панує свавілля, насильство і 
беззаконня. Де кримінальні елементи різ-
них мастей нахабно й безкарно посягають 
на права громадян, гарантовані Консти-
туцією. Нагадуємо пану Захарченку, що 
саме до цих пріоритетів належать і сво-
бода слова, і свобода мирних зібрань. На-
гадуємо також, що міліція в Україні утри-
мується за рахунок податків її громадян. 
То навіщо народу міліція, яка не тільки не 
спроможна захистити, а й сама загрожує 

йому? Тому вважаємо, що ви, пане Захар-
ченко, якщо для вас ще існують поняття 
офіцерської честі і людської гідності, по-
винні подати у відставку, попередньо за-
безпечивши об’єктивне розслідування по-
биття Тетяни Чорновол та усіх інших зло-
чинів проти журналістів та активістів 
Євромайдану». 

Окремо працівники ЗМІ вимагають 
від начальника УМВС України в області 
Віктора Сака «не допускати подібних зло-
чинів проти журналістів, громадських ак-
тивістів та молодіжних лідерів на тери-
торії Тернопільщини, стояти на сторожі 
захисту прав громадян, а не певної полі-
тичної сили».

Скільки відокремлених 
підрозділів і де має утвори-
ти громадське об’єднання, 
щоб набути всеукраїнсько-
го статусу? Наприклад, 
чи достатньо утворити 
такі підрозділи у більшос-
ті районів однієї області 
чи у більшості районів міс-
та Києва?

І ще, чи можна створю-
вати відокремлені підроз-
діли за межами України і в  
якому порядку?

З повагою 
Іван Миколайович.

Відповідно до статті 19 
Закону (частина перша) гро-
мадське об’єднання, заре-
єстроване в установлено-
му законом порядку, може 
мати всеукраїнський ста-
тус за наявності у нього від-
окремлених підрозділів у 
більшості адміністративно-
територіальних одиниць, 
зазначених у частині дру-
гій статті 133 Конститу-
ції України, і якщо таке гро-
мадське об’єднання підтвер-
дило такий статус у поряд-
ку, встановленому цим Зако-
ном. Стаття 133 Конститу-
ції України у частині другій 
встановлює, що до складу 
України входять: Автономна 
Республіка Крим, Вінницька, 
Волинська, Дніпропетров-
ська, Донецька, Житомир-
ська, Закарпатська, Запо-
різька, Івано-Франківська, 
Київська, Кіровоградська, 
Луганська, Львівська, Мико-
лаївська, Одеська, Полтав-
ська, Рівненська, Сумська, 
Тернопільська, Харківська, 
Херсонська, Хмельниць-
ка, Черкаська, Чернівецька, 
Чернігівська області, міста 
Київ та Севастополь. Отже, 
відокремлені підрозділі ма-
ють бути створені у біль-
шості областей України та/
або  в Автономній Республі-
ці Крим, містах Києві та Се-
вастополі.

Також Закон визначає у 
статті 3 принцип вільного 
вибору території діяльності 
громадських об’єднань, який 
полягає у праві громадських 
об’єднань самостійно визна-
чати територію своєї діяль-
ності, крім випадків, визна-
чених законом. Закон регу-
лює порядок утворення від-
окремлених підрозділів на 
території України і не має 
екстериторіальної дії (тоб-
то не поширюється на пра-
вовідносини, що виникають 
за межами території Укра-
їни). Процедура утворення 
таких підрозділів має визна-
чатись статутом громадсько-
го об’єднання (пункт 9 части-
ни першої статті 11 Закону), 
а порядок легалізації (реє-
страції) за межами України 
- законодавством тієї країни, 
де буде діяти відокремлений 
підрозділ.

Роман РУСНАК, юрист, 
член Національної спіл-
ки журналістів України.

Юридичні 
консультації 
«Нашого ДНЯ»

Тетяна ЧОРНОВОЛ

Київ, 1 грудня, 2013 року

Тернопільські  журналісти  пікетують  УМВС

Журналісти Зіна КУШНІРУК,  Олег ГРУШКОВИК, 
Ольга ЧОРНА, Тоня БРИК, Юля ТОМЧИШИН.
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ВИРОБНИЧИЙ КАЛЕНДАР
підприємств, установ та організацій області в умовах восьмигодинного робочого дня на 2014 рік

СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ
ПН 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
ВТ 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
СР 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
ЧТ 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
ПТ 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
СБ 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
НД 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ ЖОВТЕНЬ ЛИСТОПАД ГРУДЕНЬ
ПН 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
ВТ 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
СР 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
ЧТ 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
ПТ 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
СБ 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
НД 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Кількість днів, 
 годин: січень лютий березень І квартал квітень травень червень ІІ квартал І півріччя липень серпень вересень ІІІ

квартал жовтень листопад грудень ІV 
квартал ІІ півріччя 2014 рік

календарних 31 28 31 90 30 31 30 91 181 31 31 30 92 31 30 31 92 184 365
робота в які не 

проводиться 10 8 11 29 9 12 11 32 61 8 11 8 27 8 10 8 26 53 114
святкових, 

релігійних свят 2 - 1 3 1 3 2 6 9 - 1 - 1 - - - - 1 10
вихідних 8 8 10 26 8 9 9 26 52 8 10 8 26 8 10 8 26 52 104
робочих 21 20 20 61 21 19 19 59 120 23 20 22 65 23 20 23 66 131 251

годин 167 160 159 486 167 151 151 469 955 184 160 176 520 184 160 183 527 1047 2002

ПРИМІТКА:
1.  Тривалість робочого дня 06 січня, 07 березня, 30 квітня, 08 травня, 27 червня, 31 грудня – 7 годин.
2. Трудові колективи можуть самостійно до офіційно встановлених свят визначати додаткові дні святкування національних та релігійних свят з відпрацюванням за ці дні.
3.  У разі прийняття рішень Кабінету Міністрів України щодо перенесення робочих днів або проведення роботи у вихідні дні, необхідно керуватися цими актами.

Відповідно до Кодексу законів про працю України, лис-
та Міністерства соціальної політики України від 04.09.2013 
№ 9884/0/14-13/13 про розрахунок норми тривалості ро-
бочого часу на 2014 рік:

 1. Затвердити виробничий календар підприємств, уста-
нов та організацій області в умовах восьмигодинного робо-
чого дня на 2014 рік, яким передбачено 251 робочий день 
та 114 днів, робота в які не проводиться, із загальною кіль-
кістю робочих годин 2002 (додається).

2. Взяти до відома, що під час розрахунку норми трива-
лості робочого часу безпосередньо на підприємстві слід ке-
руватись таким:

1) як передбачено частиною першою статті 50 Кодек-
су законів про працю України, нормальна тривалість робо-
чого часу працівників не може перевищувати 40 годин на 
тиждень;

2) підприємства і організації при укладанні колектив-
ного договору можуть встановлювати меншу норму трива-
лості робочого часу, ніж передбачено в частині першій стат-
ті 50 Кодексу законів про працю України. У разі встанов-
лення меншої норми тривалості робочого часу слід мати на 
увазі, що оплата праці в цьому випадку має провадитись за 
повною тарифною ставкою, повним окладом;

3) відповідно до частини першої статті 51 Кодексу зако-
нів про працю України скорочена тривалість ро бочого часу 
встановлюється:

- для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на 
тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 
14 до 15 років, які працюють у період канікул) – 24 години 
на тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють упро-
довж навчального року у вільний від навчання час, не може 
перевищувати половини максимальної тривалості робо-
чого часу, передбаченої абзацом першим цього пункту для 
осіб відповідного віку;

- для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими 
умовами праці, - не більш як 36 годин на тиждень.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідли-
вими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену 
тривалість робочого тижня, затверджено постановою Кабі-
нету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 163.

Крім того, законодавством встановлюється скорочена 
тривалість робочого часу для окремих категорій працівни-
ків (учителів, лікарів та інших);

4) скорочена тривалість робочого часу може встанов-
люватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в 
організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнад-
цяти років або дитину-інваліда;

5) згідно з пунктом 6 статті 69 Господарського кодек-
су України підприємство самостійно встановлює для своїх 
працівників скорочений робочий день та інші пільги;

6) під час розрахунку балансу робочого часу слід мати 
на увазі, що згідно зі статтею 53 Кодексу законів про пра-
цю України напередодні святкових і неробочих днів (стаття 
73 цього Кодексу) тривалість роботи працівників, крім пра-

цівників, зазначених у статті 51 Кодексу законів про працю 
України, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, 
так і при шестиденному робочому тижні, а напередодні ви-
хідних днів тривалість роботи при шестиденному робочо-
му тижні не може перевищувати 5 годин;

7) відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю 
України у           2014 році на підприємствах, в установах, ор-
ганізаціях робота не проводиться у такі святкові і неробо-
чі дні:

01 січня - Новий рік;
07 січня - Різдво Христове;
08 березня - Міжнародний жіночий день;
20 квітня - Пасха (Великдень);
01 і 02 травня - День міжнародної солідарності трудя-

щих;
09 травня - День Перемоги;
08 червня – Трійця; 
28 червня – День Конституції України;
24 серпня – День незалежності України;
8) згідно з частиною третьою статті 67 Кодексу законів 

про працю України у випадку, коли святковий або неробо-
чий день (стаття 73 цього Кодексу) збігається з вихідним 
днем, вихідний день переноситься на наступний після свят-
кового або неробочого. Тому за графіком п’ятиденного ро-
бочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2014 
році вихідний день у суботу             08 березня має бути пере-
несений на понеділок 10 березня, вихідний день у неділю 
20 квітня – на понеділок 21 квітня, вихідний день у неділю 
08 червня – на понеділок 09 червня, вихідний день у суботу 
28 червня – на понеділок                       30 червня, вихідний день 
у неділю 24 серпня – на понеділок 25 серпня;

9) як правило, з метою створення сприятливих умов 
для святкування, а також раціонального використання ро-
бочого часу, розпорядженнями Кабінету Міністрів Украї-
ни рекомендується переносити робочі дні для працівників, 
яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома 
вихідними днями у суботу та неділю.

У зв’язку з тим, що зазначене розпорядження має реко-
мендаційний характер, рішення про перенесення робочих 
днів приймається роботодавцем самостійно шляхом видан-
ня наказу чи іншого розпорядчого документа;

10) прийняте роботодавцем рішення про перенесення 
робочих днів змінює графік роботи підприємства, устано-
ви, організації та норму тривалості робочого часу в місяцях, 
у яких запроваджено перенесення робочих днів. Тому всі дії 
щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійсню-
ватися за зміненим у зв’язку перенесенням робочих днів 
графіком роботи підприємства.

При цьому слід мати на увазі, що у разі перенесення ро-
бочого дня, який передує святковому чи неробочому дню, 
на інший вихідний день, для збереження балансу робочо-
го часу за рік тривалість роботи у цей перенесений робо-
чий день має відповідати тривалості передсвяткового ро-
бочого дня, як це передбачено статтею 53 Кодексу законів 
про працю України;

11) законодавством не встановлено єдиної норми три-
валості робочого часу на рік. Ця норма може бути різною, 
залежно від того, який робочий тиждень установлений 
на підприємстві (п’ятиденний чи шестиденний), яка три-
валість щоденної роботи, коли встановлено вихідні дні, а 
тому на підприємствах, в установах й організаціях норма 
тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з 
дотриманням вимог статей 50-53, 67 і 73 Кодексу законів 
про працю України;

12) наводимо приклад розрахунку норми тривалості 
робочого часу на          2014 рік, розрахованої за календа-
рем п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними дня-
ми в суботу та неділю за однакової тривалості часу робо-
ти за день упродовж робочого тижня та відповідним змен-
шенням тривалості роботи напередодні святкових та неро-
бочих днів.

За зазначених умов, залежно від тривалості робочого 
тижня, норма робочого часу на 2014 рік становитиме:
при 40-годинному робочому тижні
при 39-годинному робочому тижні
при 38,5-годинному робочому тижні
при 36-годинному робочому тижні
при 33-годинному  робочому тижні
при 30-годинному робочому тижні
при 25-годинному робочому тижні
при 24-годинному робочому тижні
при 20-годинному робочому тижні
при 18-годинному робочому тижні

2002 години;
1957,8 години;
1932,7 години;
1807,2 години;
1656,6 години;
1506 годин;
1255 годин;
1204,8 години;
1004 години;
-  903,6 години.

3. Районним державним адміністраціям, виконавчо-
му комітетові Тернопільської міської ради, департамен-
ту освіти і науки облдержадміністрації, підприємствам ав-
томобільного транспорту,  облспоживспілці відповідно до 
компетенції погодити графіки роботи підприємств громад-
ського і приватного транспорту, дитячих дошкільних уста-
нов, підприємств, установ, організацій громадського харчу-
вання згідно з виробничим календарем підприємств, уста-
нов та організацій області на  2014 рік.

4. Департаменту соціального захисту населення, управ-
лінню з суспільно-політичних питань та інформаційної ді-
яльності облдержадміністрації виробничий календар на 
2014 рік опублікувати у засобах масової інформації області.

5. Визнати такими, що:
- втрачає чинність 31 грудня 2013 року розпоряджен-

ня голови обласної державної адміністрації від 06 листо-
пада 2012 року № 929-од „Про виробничий календар під-
приємств, установ та організацій області в умовах восьми-
годинного робочого дня на 2013 рік”;

- втратило чинність розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 09 січня 2013 року № 4-од „Про 
перенесення робочих днів у 2013 році”.

6. Контроль за виконанням розпорядження доручити 
заступникам голови обласної державної адміністрації згід-
но з розподілом обов’язків.

Про виробничий календар підприємств, установ та організацій області  
в умовах восьмигодинного робочого дня на 2014 рік
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- Іване Степановичу, рік Чорної 
Водяної Змії справді, по-зміїному, 
був підступним для людей і плане-
ти. Руйнівні зливи, повені, небачені 
холоди, кризи, суспільні потрясіння… 
Останні не оминули й України. На-
ступний рік - Коня. Благородна тва-
рина. Вірний друг людини. Чи зможе 
Коник трохи дати лад із «зміїними» 
проблемами? 

- Річ у тім, що коник - дерев’яний, 
народила його водяна стихія. А дерево 
плаває на воді. Тому будуть продовжу-
ватися події, які почалися торік, але в 
іншому ракурсі. Все, що започаткувала 
Змія, Кінь буде трошки притоптувати і 
змінювати. 

Хоча, рік 2014-й також ознамену-
ється катаклізмами. Природа віддава-
тиме людям «борги». Нам здається, що 
ми мудріші від законів Природи і Всес-
віту. Але це зовсім не так. За кожен пе-
ресохлий струмок, знищене дерево, на-
сильно відібране людське життя, за 
кожну сльозу треба відповідати перед 
Вищою Силою.    

Щодо українців, то дерев’яний 
кінь – це символ. Наші предки-козаки 
своїм козачатам-хлопчикам робили 
дерев’яного коника, і вони каталися. 
Така традиція залишилася й донині. 
Маленькі діти вчаться осідлувати коня. 
Це буде рік козацького духу! 

З роком Коня пов’язана доля нашої 
держави. У 1990 році, а це також був рік 
Коня, 16 липня, Україна зробила свій 
перший крок до відновлення незалеж-
ності - була прийнята Декларація про 
Державний суверенітет. І той, хто веде 
відлік нашої незалежності від 24 серп-
ня 1991 року, - помиляється. Було три 
етапи поновлення незалежності. Вони 
проходили по Тризубу. Перший етап, як 
я згадував, - 16 липня. Один і шість - у 
сумі дають сім, а Україна має сім літер 
у своїй назві. 24 серпня 1991 року був 
другий етап - Верховна Рада затверди-
ла Декларацію про Державний сувере-
нітет. А третій етап був 1 грудня цього 
ж року, коли ми обрали першого прези-
дента і народ з високим відсотком про-
голосував, підтвердив два попередні 
наміри. Ми пройшли через всі три вер-
шини Тризуба. Україна, як Держава, за-
кодована в Космосі. І хоча комусь це не 
подобається - факт довершений.           

- Космічний елемент року - дере-
во, колір - синій. Синій дерев’яний ко-
ник нагадує іграшку з дитинства. 
Варто очікувати якихось позитивів 
у новому році?

- Події, які дістали назву Євромай-
дан, були розпочаті студентами - ді-

тьми вже незалежної України. Ось така 
«іграшка». І цей спротив набрав вели-
кої сили і підтримки. У дітей спрацю-
вав дух наших предків - від скіфів, сар-
матів, білих хорватів… На наших тери-
торіях колись процвітала велика, ци-
вілізована держава білих хорватів. Ми 
мало що про неї знаємо. Бо історію на-
шої землі завжди пишуть наші недруги. 
Але історія крутиться по колесу. Багато 
чого повторюється. Дух козачат на си-
ніх, зелених кониках піднімає дух усьо-
го люду, країни. 

До речі, у слові майдан обидва скла-
ди - символічні. Склад «май». Україн-
ці замаюють на свята зеленим кольо-
ром домівки. Це - символ радості, від-
родження природи. Наступний - «дан». 
«Дана» - вода. Сукупно - це високе, кос-
мічне значення. Дана - богиня роду, 
води. А без води нема життя. З води на-
родилося все живе на Землі. 

- Стихія року - Вогонь. Гріє, але й 
палить, спопеляє. То ж до яких ви-
кликів повинні готуватися люди і 
планета? 

- Уран з початку календарного року 
входить в Овен. А Марс буде йти назад. 
Це планета, яка керує Овном. Тому, з од-
ного боку, - Уран загострюватиме ува-
гу та дії людей, а Марс - підсилюватиме 
це все. Але розумні дії - не революцій-
ні. Оскільки Марс буде йти назад, то бу-
дуть стримуватись не досить добрі, не-
гативні ситуації. Все це буде згладжува-
тися. 

Уран - восьма планета - вона дає пе-
ретворення, керує Водолієм. А якраз 
наступає епоха Водолія. Вона буде 
утверджуватися. І зароджується Водо-
лій, що важливо, у знаку Тільця. А тери-
торіально Україна знаходиться під зна-

ком Тільця. Це - перехід до справедли-
вості, любові…

- Кінь - сьомий знак китайського 
гороскопу. Сімка - число удачі. Магія 
сімки діятиме? Чим незвичайним, 
дивовжним, вражаючим може від-
значитися рік?

- Найперше, рік буде відзначати-
ся проривом людського розуму. У бага-
тьох сферах. Можуть бути надзвичай-
но цікаві відкриття. Людство буде при-
думувати різні методи порятунку, тому 
що ми дуже знищили природу. І тепер 
потрібно рятуватися. Прийшла пора 
йти до природи з поклоном. Ми пови-
нні вчитися жити у нашому величезно-
му не простому домі - планеті Земля.  

У рік Коня народилися особистості, 
які змінили долю держав, людей, сві-
тогляд. Хіба це не магія щасливої сім-
ки? Вони стали легендами. Нейл Арм-
стронг, Антоніо Вівальді, Рембрандт, 
Фредерік Шопен, Пол Маккартні, Нель-
сон Мандела, Гаррісон Форд…     

- Україна - Тілець. А телятко і кінь 
- домашні тварини. Хотілося б віри-
ти, що цей рік буде для нашої держа-
ви кращим, спокійнішим, аніж рік 
Змії. Чи кінь може виявитися норов-
ливим і з погордою дивитися на те-
лятко?  

- Ці тварини сприяють одне друго-
му. Тому події будуть розвиватися на 
нашу користь. Кінь може добряче брик-
нути, стрімко бігти, летіти, але він хоче 
змін, нових вражень. Позитивних. Осо-
блива риса коня - прагнення свободи. 
А Україна - держава волелюбна, завжди 
боролася за свою свободу. Тож Кінь і Ті-
лець - союзники.  

- Чого чекати від політики і полі-
тиків? 

- Стара система - політична, вибор-
ча, яка проіснувала довгий час, починає 
банкротувати. У світі, і в Україні у тому 
числі, виросло нове покоління, яке зо-
всім по-іншому ставиться до суспіль-
них процесів і життя загалом. Остан-
ні події свідчать: молоді люди намага-
ються змінити на краще життя та пріо-
ритети своїх держав. Вони вміють бути 
дружними. Вміють краще висловлюва-
тися: лаконічно, точно. Настає час дій, а 
не балачок. 

У нинішній час політики повинні 
бути мудрими. Від них дуже багато за-
лежить. І мусять докладати чимало зу-
силь, аби у світі був мир. Бо, якщо, не 
дай Боже, розгориться вогонь, його за-
гасити буде вкрай важко. 

- Яким чином рік може вплинути 
на долі людей, світогляд? Чим мож-
на ризикувати і від яких кроків вар-
то утриматися? 

- У році, що наступив, виграє той, 
хто зуміє осідлати коня. А оскільки це 
молодий лошак, то треба проявити на-
полегливість. Працьовитим і цілеспря-
мованим людям коник буде допомага-
ти й протегувати. Тож не упустіть сво-
го шансу! 

Кінь, узагалі, доля чоловіча. Згадай-
мо слова української народної пісні: 
«Біжи, коню мій, скажи ненці моїй, що 
я лежу у полі забитий… Я в степу лежу 
за ідею свою…». Ця ідея буде проявля-
тися в усіх сферах життя. І не тільки у 
нашій державі.  

Варто зважити, що рік проходитиме 
під опікою Сатурна. А Сатурн - це Хро-
нос. Він не є дуже ніжним. Він є кон-
кретним. А Хронос - це наш колишній 
Числобог. Той, хто керує числом і всі-
єю історією. Часами. Хто змінює часи. 
Тому, перш ніж щось вирішувати, ро-
бити, треба добре подумати. І не бути 
впертим. Бо можна потрапити у паст-
ку власної нерозважливості та імпуль-
ствності.

- І трішки про газету «Наш ДЕНЬ». 
«Оремо» медійне поле, «засіваємо» 
словом… Ідемо до людей. Сподіває-
мось на «врожай»…

- Газета досить молоденька, але 
вона народилася під знаком Близнят, а 
Близнята завжди уміють знайти вихід 
із ситуації. Близнятко повинне осідла-
ти коника і їхати верхи. Назустріч ви-
знанню і удачі…    

Принагідно, вітаю читачів газети і її 
творців зі святами. Зичу веселого Ново-
го року та Різдва. Прихильності зір і Не-
бес. Хай Коник привезе повний віз щас-
тя!    

Ольга ЧОРНА.                   

«У ЦЬОМУ РОЦІ виграє той, 
хто зуміє осідлати коня»  

Іван КРУП’ЯК: 

… Знайти свою зірку в новорічному небі. Випускати у 
Всесвіт найфантастичніші мрії. Вірити у новорічні й різд-
вяні дива. У добру білу казку, яку везе на саночках гарнень-
кий синій дерев’яний коник. Якщо ваше серце відкрите для 
любові, гарних сподівань, благородних думок і справ, ко-
ник обов’язково зупиниться біля вашого порога і подарує… 
Ваше бажання - таємниця для інших. Але воно збудеться…            

За китайським гороскопом Кінь - символ чистого розу-
му й мудрості. Він  працьовитий, терпеливий, звичний тяг-
нути воза. Водночас, любить свободу. Як уживатимуться ці 
протиріччя - розповідає відомий тернопільський астролог 
Іван КРУП’ЯК.    
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ОВЕН:  успіх у творчості
Кінь одночасно і розчарує, і винагоро-

дить. Досить складною буде перша полови-
на року, але в другій удача супроводжувати-
ме практично в усіх сферах життя.

Особливий успіх чекає на людей твор-
чих професій – акторів, художників, музи-
кантів, – їх популярність зросте і, відповід-

но, заробітки теж. У другій половині року підприємців за-
хопить якась цікава ідея, і вони, без сумнівів, почнуть вті-
лювати її в життя.

Сім’я може виявитися важливішою від роботи та 
кар’єри. Самотнім Овнам у другій половині року варто 
розраховувати на зустріч з цікавою людиною. Роман від-
будеться, а от чи перетвориться він у щось дійсно серйоз-
не, - залежить тільки від вас.

Фінансова ситуація нестабільна, гроші ви витрачати-
мете регулярно, а от прибутки дещо зменшаться. 

ТЕЛЕЦЬ:  винагорода не забариться
2014 рік для вас певною мірою перехід-

ний. У вас було чітке уявлення про життє-
вий шлях, але щоб досягнути бажаного, до-
ведеться подолати чимало труднощів. Ви-
никне логічне запитання, чи варто продо-
вжувати розпочату справу? Зірки кажуть: 
«Так, винагорода не забариться».

В особистому житті в першій половині 2014 року – та-
кож неспокійна смуга. Суперечки з родичами, сварки, тож 
вам доведеться допомагати їм і словом, і ділом. Але вже в 
другій половині року всі складні та суперечливі питання 
вдасться вирішити.

У фінансових питаннях можете розраховувати на під-
тримку партнерів, які дадуть кредит на вигідних умовах. 

БЛИЗНЮКИ:  будьте напоготові
Ваші професійні та фінансові позиції 

зміцняться, але нічого не дається без бо-
ротьби. Будьте готові сперечатися та знахо-
дити компроміс не тільки з партнерами, але 
й з друзями. У другій половині року налаго-
дите зв’язки з колегами з інших міст чи кра-
їн, а це може змінити і бізнес, і життя. Деко-

му з Близнюків доведеться подумати про переїзд.
Щодо особистого життя, то не варто довіряти обіцян-

кам, слід побоюватися пліток і наклепів, а також сварок з 
близькими і далекими родичами

РАК:  фортуна на вашому боці
2014 рік знаменує для вас початок но-

вого циклу. У період з лютого до травня всі 
ваші спроби достукатися до здорового глуз-
ду опонентів будуть марними, тож ви від-
воюєте свою частку в бізнесі чи почнете ру-
хатись в іншому напрямку. З’являться нові 
можливості, як у професійному, так і фінан-

совому плані. Зараз фортуна на вашому боці, і майбутнє 
обіцяє найкращі перспективи.

В особистому житті ви теж готові до змін, при чому 
кардинальних. І саме ви зробите перший крок. Що дума-
ють про це оточуючі, вже не важливо, – рішення за вами, 
це ваше життя, і вам відповідати.

ЛЕВ:  зберігайте спокій 
Ви звикли все тримати під своїм контр-

олем. Цього разу якісь непідвладні сили мо-
жуть вибити вас з колії. Це ненадовго, тому 
тримайтеся і зберігайте спокій, хоча інколи 
це буде зовсім нелегко. У бізнесі та на робо-
ті всі випробування та неприємності припа-

дуть на перші місяці 2014 року. Але вже навесні почнеться 

інший період – яскравий і світлий. З’являться шанси про-
явити себе з найкращого боку, відновити стосунки з ото-
ченням, знайти нових партнерів. 

Будьте особливо уважні до родичів та близьких, вони 
потребуватимуть вашої підтримки. Можливі й серйозні 
сварки, але треба пам’ятати одну істину: «Все, що не ро-
биться, все – на краще». 

ДІВА:  нічого не залишайте на потім
Цього року вас чекає чимало складних 

ситуацій, вийти з яких переможцем не за-
вжди вдаватиметься. І справа тут не в по-
милках – так складеться доля. Але все ж 
ідіть вперед і нічого не залишайте на потім: 
повернутися назад вже не вдасться.

Якщо дуже втомитеся боротись, просто 
візьміть паузу і відстороніться від справ, а можливо, по-
киньте стару роботу та займіться власним бізнесом або 
приєднайтеся до справи когось з членів родини.

У коханні також все непросто. Тому не зациклюйтесь 
тільки на роботі, більше часу приділяйте своїй половин-
ці та дітям. 

А от у фінансовій сфері все буде стабільно, ви навіть 
отримаєте додатковий прибуток там, де найменше цього 
очікуватимете. 

ТЕРЕЗИ:  з’являться покровителі
Рік Синього Дерев’яного Коня для Тере-

зів принесе величезний потенціал і безліч 
чудових ідей, але не всі вони будуть до впо-
доби вашим партнерам і опонентам. Саме 
тому перші місяці року пройдуть у боротьбі. 
З квітня-травня ситуація зміниться на кра-
ще. У цей період у вас з’являться друзі або 

покровителі у впливових колах. Вони запропонують нову 
справу або нову роботу.

Самотні, Терези, напевно зустрінуть свою половинку і 
вирішать, що настав час одружуватися. А в сім’ях багатьох 
представників цього сузір’я очікується поповнення, при-
чому в деяких випадках це буде навіть не друга, а третя 
дитина.

СКОРПІОН:  у подорожах – розрада
У професійній діяльності розпочнеться 

новий цикл, можуть визначитися перспек-
тиви на наступне десятиліття, тому навряд 
чи ви всидите на колишньому місці або на 
старій роботі. Однак у першій половині року 
на шляху до успіху вас очікують перешко-
ди, і їх виявиться достатньо. Кінь вимагати-

ме від Скорпіонів особливої працьовитості. Частенько до-
ведеться засиджуватися на робочому місці допізна, бра-
ти роботу додому на вихідні. Але нехай Скорпіонів це ані-
трохи не засмучує, тому що результатом їхніх зусиль стане 
така матеріальна винагорода, яка з лишком окупить і від-
сутність дозвілля, і брак уваги до близьких. 

У сімейному житті та побуті не буде особливих потря-
сінь, хоч сварок і суперечок не уникнути. 

Скорпіонам, які народилися в рік Коня, рекомендуєть-
ся якнайбільше мандрувати. Бо саме подорож буде для 
них найкращими ліками від усіх проблем із самопочуттям 
і поганим настроєм.

СТРІЛЕЦЬ:  все або нічого!
Для Стрільців 2014 рік може скластися 

по-різному. І якщо перша половина – період 
сумбурний і непростий, то в другій його по-
ловині вашим девізом стануть слова: «Все 
або нічого». І, без сумніву, ви отримаєте все!

З серпня-вересня у бізнесі чи на роботі 
почнеться справжній прорив, причому для 

вас так і залишиться загадкою, як все це сталося. Це схо-
же на диво, та є тут одне «але» – прийнявши одного разу 
рішення, ви вже не зможете його змінити. Однак позитив-
ний вплив планет такий сильний, що довго думати не до-
ведеться. 

У фінансовому плані складною виявиться перша поло-
вина 2014 року, що легко пояснити непростим перебігом 
справ. Крім роботи, великі суми будуть потрібні на потре-
би сім’ї, близьких людей. У другому півріччі ситуація змі-
ниться на краще – доходи збільшаться, а витрати скоро-
тяться.

КОЗЕРІГ:  ловіть удачу за хвіст 
Цей рік саме ваш. Зірки вишикуються 

так, щоб ви отримували користь від усього. 
Але щоб удача не покинула, доведеться до-
класти чимало зусиль. Доброю опорою для 
вас стануть близькі, друзі, знайомі, які за-
вжди зможуть подати руку допомоги.

Початок року буде трохи складним, але 
це тільки невелика частина подальшого приємного пері-
оду. Ваша стійкість і завзятість допоможуть впевнено йти 
до мети, а девізом має стати слово «треба».

Позитивні зміни на особистому фронті стануться на-
весні. Самотні знайдуть свою половинку, хто посвариться 
- помириться, ну а хтось і «під вінець» піде. Найголовніша 
умова - не робити боляче близькій людині, і тоді сприян-
ня зірок гарантовано. 

До кінця року ви знайдете резерви для реалізації бо-
жевільних проектів. На вас чекає чимало труднощів, але 
тільки сміливі дійдуть до кінця. Перед Новим роком зірки 
радять відпочити там, де ви ще ніколи не були.

ВОДОЛІЙ:  тримайте рівновагу
Перші шість місяців будуть досить 

успішні. Але не без сюрпризів. Необхідно 
буде багато працювати, сконцентрувати-
ся на найголовнішому, не акцентувати ува-
гу на дрібницях, весь час вносити правки в 
мету і засоби для її реалізації. Бо якщо дасте 
слабинку, то можете зазнати невдачі: важ-

ливий проект забере хтось інший, відбудуться кадрові 
зміни, пропаде джерело доходу тощо.

Якою б відповідальною не була робота, як багато не 
було б домашніх справ, у рік Синього Дерев’яного Коня 
Водоліям бажано поберегти себе. Тому побільше спокою 
в душі, рівноваги і якомога більше часу проводьте на сві-
жому повітрі. На любовному фронті все спокійно, стабіль-
но і гармонійно.

РИБИ:  не варто розслаблятися 
2014 рік сприятливий для Риб у всіх сфе-

рах життя. Ви отримаєте реальну можливість 
досягти бажаних висот і потрібних результа-
тів, причому в короткі терміни. Але не варто 
розслаблятися, інколи все ж доведеться зако-
тити рукави і добре попрацювати, інколи по-
сперечатися з партнерами та співробітника-

ми. Дехто з Риб через непорозуміння з керівництвом по-
кине стару роботу, але замість старих колег знайде нових 
з яскравими ідеями, досить легкими в реалізації, і з непо-
ганими фінансовими перспективами. 

Може, Риби в рік Синього Дерев’яного Коня й не зу-
міють заробити мільйон, але у них, напевно, знайдуться 
друзі, спонсори, доброзичливці (це вже в кого як), які го-
тові будуть допомогти вирішити їм фінансові проблеми. А 
Риби, як ніхто інший, вміють налагоджувати бажані кон-
такти і демонструвати чудову комунікабельність, чим їм і 
варто скористатися «по повній».

В особистому житті самотні Риби нарешті віднайдуть 
тиху сімейну гавань, а одружені зміцнять свої стосунки. 

Що зорi нам

Цей рік пройде під знаком Синього Дерев’яного Коня, а відтак 
поєднає у собі пристрасть та ідеалізм з наполегливістю та прак-
тичністю. Високі ідеали анітрохи не завадять Коню ставити пе-
ред собою конкретні цілі та досягати їх. А яким виявиться 2014 
рік для знаків зодіаку, читайте далі.

ВIЩУЮТЬ?
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1 січня - хмарно, вранці можливий 
сніг, температура повітря вночі 0-1 
градус морозу, вдень 0-1 градус тепла. 
Схід сонця - 8.12, захід - 16.30.   

2 січня - хмарно, у другій полови-
ні дня сніг з дощем, температура по-
вітря вночі 1-2 градуси морозу, вдень 
0-1 градус тепла. Схід сонця - 8.11, за-
хід - 16.31.

3 січня - хмарно, сніг з дощем, тем-
пература повітря вночі 0-1 градус мо-
розу, вдень 0-2 градуси тепла. Схід сон-
ця - 8.11, захід - 16.32.

4 січня - хмарно, сніг, температу-
ра повітря вночі 1-2 градуси морозу, 

вдень 0-1 градус тепла. Схід сонця - 
8.11, захід - 16.33.

5 січня - хмарно, сніг з дощем, тем-
пература повітря вночі 0-1 градус мо-
розу, вдень 1-2 градуси тепла. Схід сон-
ця - 8.11, захід - 16.34.

6 січня - хмарно з проясненням, 
невеликі опади, температура пові-

тря вночі 0-1 градус морозу, вдень 1-3 
градуси тепла. Схід сонця - 8.11, захід 
- 16.36.

7 січня - хмарно з проясненням, 
можливі невеликі опади, температура 
повітря вночі 0-1 градус морозу, вдень 
1-3 градуси тепла. Схід сонця - 8.10, за-
хід - 16.37.

8 січня - ясно, температура пові-
тря вночі 5-6, вдень 2-3 градуси моро-
зу. Схід сонця - 8.10, захід - 16.38.

9 січня - ясно, температура пові-
тря вночі 4-5, вдень 2-3 градуси моро-
зу. Схід сонця - 8.09, захід - 16.39.

Погода 
в Тернополі 
й області

Святкові ранки відбуваються щодня 
об 11.00 та 14.00 і триватимуть до 4 січня. 
Спочатку у фойє діти беруть участь у дій-
стві «Як лісові звірята кутю варили», а потім 
дивляться у залі новорічну казку. 

– Цього року з маленькими глядача-
ми працюють майбутні актори – студенти 
театральної кафедри Інституту мистецтв 
ТНПУ. Сценарій дійства написала Леся Барт-
ків, – розповідає керівник літературно-
драматургічної частини театру Ірина Па-
пуша. – Потім дітки переглядають виставу 
«Іван-царевич, сірий вовк та інші» за казкою 
Володимира Маслова. Це постановка голов-
ного режисера Тернопільського академічно-
го театру актора і ляльки Володимира Лісо-
вого. Оформлення сцени, костюми та афішу 
до постановки розробив головний худож-
ник лялькового театру Володимир Якубов-
ський.

Найвагомішою подією для дорослих те-
атралів стане прем’єра музичної комедії за 
Миколою Гоголем “Ніч перед Різдвом”  від 
режисера В’ячеслава Жили, яка відбудеться 
9 січня. Ця вистава вже була у репертуарі те-
атру в 90-х роках. Зараз вона повернеться до 
глядачів зовсім іншою. 

– Це повністю нова концепція вистави: 
нове аранжування музики, нові цікаві номе-
ри, нові виконавці та костюми, – зазначив 
В’ячеслав Жила. – Все сучасне та оптиміс-
тичне з огляду на те, в якому стані зараз пе-
ребуває країна. Зазвичай, коли такі події від-
буваються в державі, режисери завжди став-
лять оптимістичні світлі вистави. Адже свя-
то ніхто не відміняв. Різдво є Різдво і воно 
повинне бути. Тому ми даруємо тернополя-
нам українську національну оптимістичну 
комедію. 

Юля ТИМКІВ.

Театр потішив дітей і дорослих

Благодійну акцію «Подаруй 
посмішку» влаштували 
волонтери молодіжного 

об’єднання «Файне місто». 
За символічну плату кожен міг сфо-

тографуватися з актором у вбранні свя-
того Миколая та подарувати тепло сво-
го серця тим, хто справді потребує під-
тримки. Загалом за тиждень, впродовж 
15-21 грудня, зібрали 4814 гривень. На 
ці кошти придбали техніку, необхідні 
речі, канцтовари й іграшки для терно-
пільських сиротинців.

– Ми вдячні всім небайдужим лю-
дям, які долучились до акції та підтри-
мали дітей, які виховуються без бать-
ків, – зазначив координатор акції Ва-
силь Томчишин. 

Завдяки усмішкам тернополян со-
ціальний гуртожиток на вул. Карпен-
ка, 16, отримав новий порохотяг. В об-
ласний комунальний будинок для ді-
тей шкільного віку, що на вул. С. Банде-
ри, 81, купили електропраски, подовжу-
вач, дошку для прасування, канцтова-
ри, одяг і солодощі. Тернопільський об-
ласний притулок для неповнолітніх на 
вул. Стрімкій, 6 одержав іграшки, кан-
целярське приладдя, пластилін, книги 
і,звичайно ж, смаколики.

А ще діти-сироти змогли відвідати 
каток, кіно та боулінг. 

Усмішка 
для сироти

Тернополяни фотографувалися 
з Миколаєм, 

щоб допомогти дітям

Наріжний камінь 
під храм був 
закладений десять 

років тому. 
Ще до того головний лікар 

Ігор Вардинець, який є  і верхо-
вним отаманом Українського 
козацтва, виношував думку, аби 
на території закладу постала 
духовна святиня. Життя пере-
конало: здоров’я повертають не 
тільки медикаменти чи вправ-
ні руки фахівців, але й укріплен-
ня душі вірою та молитвою. Тож 
з ініціативи Українського ко-
зацтва, колективу об’єднання, 
благодійників звели храм.

 Церква - міжконфесійна, 
Богослужіння тут  проводити-
муть духівники різних вірос-
повідань.

- Ми називаємо цей храм 
козацьким і хочемо, щоб звід-
си, за доброю традицією, по-
чалося об’єднання україн-
ських церков. У нас лікують-
ся різні хворі, ми не питаємо, 
якої вони віри, до якої конфе-
сії належать, якою мовою роз-
мовляють. Але ми всі розуміє-
мо: якби у нас була єдина неза-
лежна церква, було б легше го-
ворити з тією владою, яка нині 
не завжди повертає туди, куди 

треба українцям, - зазначає 
Ігор Вардинець.

 Храм - невеликий, але він 
буде з двома частинами: верх-
ньою і нижньою. Нижня церк-
ва діятиме цілодобово, сюди 
завжди зможуть зайти жителі 
міста, помолитися, поставити 
свічечку, попросити у Всевиш-
нього Його великих милостей. 
У верхній проводитимуться 
також святкові Богослужіння. 
У храмі ще необхідно довести 
до ладу оздоблювальні робо-
ти. Але за період будівництва 
уже зібрали ікони, духовне на-
чиння, мощі святих. Тож кожен 

може внести і свою дещицю, 
аби тут швидше злинули цер-
ковні піснеспіви.

Символічно те, що храм 
носитиме імена великих 
святих - великомученика 
Пантелеймона-цілителя, пре-
подобного отця Агапіта Печер-
ського, блаженнішого Миколи 
Чарнецького, архиєпископа-
святителя Луки Войно-
Ясенецького. Тих, хто безко-
рисливо, зазнаючи гонінь і пе-
реслідувань, оздоровлювали 
не лише тіло, а й душі потребу-
ючих. Святих, у яких просимо 
зцілення і ми.

Освятили куполи священи-
ки різних конфесій Тернополя 
на чолі з настоятелем Свято-
Троїцького духовного центру 
імені Данила Галицького, ду-
хівником Українського коза-
цтва протоієреєм о. Анатолієм 
Зінкевичем.  

- Коли буде здоровою душа, 
не хворітиме і тіло, - зазначив 
о. Анатолій. - Тож гарно, що 
люди, які приходитимуть на 
лікування, зможуть виспові-
датися, помолитися за рідних, 
скласти щиру подяку Богу.  

Зіна КУШНІРУК.
Фото Юлі ТОМЧИШИН.

Здоров’я повертають не лише ліки, а й щира молитва

У день святого Миколая-чудотворця засяяли освячені 
куполи на новозбудованій церкві Тернопільського 
районного територіального медичного об’єднання.

У Тернопільському драмтеатрі до зимових свят підготувалися заздалегідь. Маленьким тернополянам 
шевченківці подарували дві прем’єри – новорічне дійство “Як лісові звірята кутю варили” та  новорічну 
казку для дітей «Іван-Царевич, сірий Вовк та інші». 
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Україна
Ангели не мають крил

Таку сенсаційну заяву зробив анге-
лолог католицької церкви (Ватикан) 
отець Ренцо Лаваторі. За його словами, 
ангели насправді існують, але оточені 
світлом, а не крильми. «Ви не бачите ан-
гелів, скоріше, відчуваєте їхню присут-
ність - вони трохи схожі на сонячне світ-
ло, що відбивається через кришталеву 
вазу», - зазначив він. При цьому, мисте-
цтвознавець, професор Валеріо Массімо 
Манфреді вважає, що перше згадування 
слова «ангелос» датується більше трьох 
тисяч років тому й походить від мікен-
ської цивілізації у Греції. Ангелос озна-
чає «посланець» з давньогрецької.

Північні «брати» 
невдоволені 

Більшість жителів Росії негатив-
но ставляться до рішення влади про 
надання Україні кредиту і зниження 
ціни на газ. Про це свідчить опитуван-
ня, проведене російською неурядовою 
дослідницькою організацією «Левада-
центр», повідомляє «Ліга». Так, рішен-
ня знизити ціну на газ для України не 
підтримує 56 відсотків опитаних (40 - 
швидше негативно, 16 - різко негатив-
но); 30 відсотків ставляться позитивно 
(5 - цілком позитивно, 25 - швидше по-
зитивно). Рішення надати Україні кре-
дит у $15 млрд. не підтримує 65 відсо-
тків респондентів. І тільки 20 відсотків 
ставляться до цього позитивно. Водно-
час, 62 відсотки опитаних росіян пози-
тивно оцінили рішення зняти обмежен-
ня у взаємній торгівлі, 20 - проти цього. 

Таксист повернув 
пасажирові 

$300 тисяч готівкою
Джерардо Гамбоа за одну мить 

став найвідомішою людиною у Лас-
Вегасі (США). Звичайний таксист про-
славився шляхетним вчинком, інформує 
«Euronews». Він підвозив з казино клієн-
та, а коли той вийшов, водій знайшов на 
задньому сидінні авто пакунок грошей. 
Відкривши, очім не повірив - у ньому 
було 300 тисяч доларів! Таксист негай-
но повідомив про знахідку диспетчера 
компанії, яка й знайшла забудькуватого 
пасажира. Водій сказав, що навіть на се-
кунду не задумався над тим, аби забрати 
гроші собі. На знак подяки він отримав 
від транспортної компанії чек на тисячу 
доларів і звання «водія року».

Барак і Мішель Обама 
можуть розлучитися

Американські ЗМІ повідомляють, 
що перша леді США Мішель Обама 
хоче розлучитися зі своїм чоловіком, 
президентом Бараком Обамою. При-
чиною такого серйозного рішення ста-
ла поведінка глави держави на церемо-
нії прощання з Нельсоном Манделою. 
Мішель вважає, що чоловік публічно об-
разив її, заграючи з головою данського 
уряду Хелен Торнінг-Шмітт. Інтернет об-
летіло фото, на якому зображений пре-
зидент США, Хелен Торнінг-Шмітт і гла-
ва уряду Великобританії Девід Кемерон. 
Вони позують для знімка «селфи» на те-

лефон голови данського уряду в той час, 
як Мішель Обама з сумним обличчям си-
дить збоку. Газета «The National Enquire» 
пише, що у сім’ї і раніше були проблеми 
у стосунках, але заради дітей та кар’єри 
вони намагалися зберегти шлюб. Епізод 
з Хелен Торнінг-Шміт став останньою 
краплею терпіння Мішель. Вона, начеб-
то, вже консультувалася з адвокатом з 
приводу розлучення і заявила, що хоче 
жити окремо від чоловіка. 

Росія купить головні 
підприємства України 

Найближчим часом відбудеться 
масове входження російського капі-
талу в основні підприємтва України. 
Таку думку висловив експерт Інституту 
стратегічного партнерства Вадим Дени-
сенко, передає УНН. «Наскільки я зрозу-
мів, прийнято російською стороною рі-
шення виділити не лише 15 мільярдів 
доларів на підтримання бюджетного де-
фіциту України. Існує також рішення про 
виділення до 20 мільярдів доларів на 
скупку ряду найважливіших підприємтв 
України, для того, щоб потім мати мож-
ливість впливати на всю територію по-
вністю», - сказав експерт. 

На Різдво під двері 
церкви підкинули 
$163 тисячі в торбі

У Великобританії під двері старої 
церкви у Йорку невідомий підкинув 
мішок з грошима. Як повідомляє «The 
Daily Mail», священик помітив торбу на 
сходах, відкрив її, а там… 100 тисяч фун-
тів стерлінгів, що дорівнює приблизно 
163 тисячам доларів. За словами свяще-
ника, його церква за рік не збирає такої 
кількості пожертв. Максимум вдавалося 
зібрати 40 тисяч фунтів стерлінгів. Він 
вирішив сповістити про знахідку на по-
розі церкви поліцію. Правоохоронці пе-
ревірили, чи немає у різдвяного «пода-
рунка» кримінального походження. Од-
нак підозри не підтвердилися. Тож суд 
розпорядився передати знайдений мі-
шок з грошима церкві. Священнослужи-
телі кажуть, що віддадуть гроші у добро-
чинні фонди. 

Втрату пам’яті викликає… 
харчування фастфудом
Про це стверджують австралійські 

вчені. Висновки були зроблені в універ-
ситеті Нового Південного Уельсу піс-
ля експерименту над щурами, яких го-
дували солодкою і жирною їжею. Че-
рез шість днів експерименту в пацю-
ків з’явилися симптоми втрати просто-
рової пам’яті. Крім того, фастфуд спри-
яє ожиріню. Не дивно, що навіть керів-
ництво «McDonald’s» закликало влас-
них працівників не їсти багато гамбур-
герів і картоплі фрі, повідомляє агент-
ство EFE. Нещодавно на корпоратив-
ному сайті «McDonald’s» була розміще-
на низка порад для персоналу. «Хоча 
їжа, що подається у ресторанах швидко-
го харчування, дуже зручна й економіч-
на, у ній міститься багато калорій, жи-
рів, цукру і солі. Її вживання може при-
звести до ожиріння», - йдеться на сай-
ті «McDonald’s». Користувачам рекомен-
дувалося вживати більше здорової їжі, 
у тому числі салати. «З особливою обе-
режністю до їжі з ресторанів швидко-
го харчування повинні підходити люди 
з високим тиском, діабетом і серцеви-
ми захворюваннями», - додають автори 
звернення. 

У нас свободи слова 
більше, ніж у Зімбабве, 

але менше, ніж у Лівії 
У рейтингу свободи преси країн 

Східного партнерства Україна обігна-
ла лише Азербайждан і Білорусь, пові-
домив голова комітету «Рівність мож-
ливостей» Олександр Чекмишев. За 
його словами, Україна посіла 132 місце 
у рейтингу свободи слова. «Перед нами 
- Гватемала, Кувейт, Лівія, а нижче лише 
Зімбабве і Алжир», - сказав він. І нага-
дав, що за підсумками 2012 року Украї-
на посіла 128 місце між Алжиром і Гон-
дурасом у рейтингу всесвітнього індексу 
свободи слова. На думку експертів між-
народної правозахисної організації «Ре-
портери без кордонів», найбільшою про-
блемою для ЗМІ у нашій державі залиша-
ється безпека журналістів та безкарність 
злочинів проти свободи преси. 

Янукович - головне 
розчарування року

Головним розчарування 2013 року 
українці вважають президента Вікто-
ра Януковича, а головною подією - єв-
ромайдан, свідчать дані опитуван-
ня, проведенного фондом «Демініці-
ативи» і Центром Разумкова. Так, 75,2 
відсотка респондентів вважають євро-
майдан головною подією року, а 35 від-
сотків - Януковича розчаруванням року. 
Довіряють же найбільше українці церк-
ві, найменше - Верховній Раді, повідоми-
ла директор Фонду «Демініціативи» Іри-
на Бекешкіна. За її словами, лише три 
громадські інститути мають позитивний 
баланс довіри серед населення: церк-
ва, ЗМІ та громадські організації. Найви-
щим рівнем недовіри відзначилися Рада, 
суди, прокуратура, міліція. Соціолог під-
креслила: до «чорного списку» недовіри 
також потрапили політичні партії, Кон-
ституційний суд, уряд, банки, ЗМІ Росії, 
президент України, СБУ, місцева влада, 
Збройні сили України. «На кінець року в 
Україні немає жодного політичного ліде-
ра, довіра до якого переважала б над не-
довірою», - підсумувала Ірина Бекешкіна.  

Олігархи передають 
телеканали під контроль 

президента і його сина 
Українські олігархи передають свої 

телеканали під жорсткий контроль 
команді, сформованій президентом і 
його старшим сином, пише у статті го-
ловний редактор «Дзеркала тижня» 
Юлія Мостова, посилаючись на власні 
джерела. За її словами, Віктор Янукович 
звинуватив у зраді власників централь-
них телеканалів, оскільки підконтроль-
ні їм ЗМІ об’єктивно висвітлювали події 
євромайдану. На верху піраміди - Олек-
сандр Гурбич – перевірений кадр, екс-
голова Донецької ОДА, що замикається 
безпосередньо на Олександрові Януко-
вичу. Під ним - Юрій Чмирь - заступник 
глави АП. Йому допомагають Михайло 
Погребинський, Ганна Герман, Роман Ко-
стриця. Паралельно відновлюється й ро-
сійська гілка на дереві виборчої кампа-
нії. Ще трохи організаційних зусиль, - і 

медійний асфальтоукладальник рушить 
з місця. «Чимало газет, радіостанцій, сай-
тів, каналів покриють корою інформа-
ційний простір», - пише автор. Найбільш 
вільним залишиться інтернет, з якого ін-
формацію отримують 35 відсотків укра-
їнців. Але не варто забувати про те, що 93 
відсотки все ще продовжують її отриму-
вати з телевізора. 

Ахметов у сотні 
найбагатших людей 
планети за версією 

Власник групи «Сістем кепітал ме-
неджмент» Рінат Ахметов посів 84 міс-
це у списку найбагатших людей плане-
ти за версією агентства «Bloomberg». 
Згідно з даними видання, за рік стат-
ки українського олігарха зросли на $40,1 
мільйона - до $12,8 мільярда. Цікаво, що 
«Forbes» оцінює його доходи значно вище 
- у $15,4 мільярда. У короткому резюме за-
значено: Ахметов є союзником президен-
та Віктора Януковича, контролює полови-
ну металургійної, вугільної галузей та га-
лузі виробництва електроенергії в Укра-
їні. Очолює список найбагатших людей 
планети американець Білл Гейтс, статки 
якого оцінили у $77,5 мільярда.  

Азаров знизив ціни 
на газ усім, крім простих 

громадян
Міненергетики та вугільної про-

мисловості пропонує знизити ціну 
на газ з 1 січня для підприємств бю-
джетного сектора на 29,2 відсотка, 
або 1011 грн за тис. куб. м. А для про-
мислових споживачів та інших суб’єктів 
господарювання - на 10 відсотків, або 
346 грн. за тис. куб. м. Проект постано-
ви Кабміну з такою рекомендацією На-
ціональній комісії, що здійснює регулю-
вання у сфері енергетики, розміщено на 
сайті Міненерговугілля. Так, нова ціна 
на газ замість нинішніх 3459 грн. за тис. 
куб. м (без ПДВ, цільової надбавки, тари-
фів на транспортування, розподіл і по-
стачання) складе 2448 грн. за тис. куб. м 
для бюджетного сектора і 3113 грн. - для 
промпідприємств. Для підприємств ко-
мунальної теплоенергетики  Міненер-
говугілля пропонує зберегти нинішню 
ціну 1309,2 грн за тис. куб. м, що відпові-
дає тарифам на газ для населення. 
Долар готується до стрибка 

8,5 гривні - таким буде середній  
курс Нацбанку до долара наступного 
року. Прогноз випливає з оприлюднених 
Кабміном проспектів єврооблігацій, на 
які посилається агенство «Інтерфакс». А 
з 2015-го гривня здешевіє до 8,80 за до-
лар. Варто зазначити, у 2013 році офіцій-
ний курс гривні - 7,93 -  залишався не-
змінним. На міжбанку середня вартість 
національної валюти була вищою – 8,15 
за долар. В обмінниках за американську 
валюту наразі просять у середньому 8 
гривень 23 копійки. 

У прикарпатському 
селі закипіла криниця

В одному із сіл Прикарпаття у пря-
мому розумінні слова закипіла крини-
ця, інформує ICTV. Перші дні колодязь 
був схожий на чайник, який ніби хтось 
підігрівав під землею. Коли був мороз, із 
нього йшла пара, а всередині булькоті-
ла гаряча вода. Господарі зраділи. Дума-
ли навіть провести опалення й обігріва-
ти хату. Втім, природне диво радувало не 
довго. Нині вода - просто тепла, її темпе-
ратура - 25-30 градусів за Цельсієм. Кри-
ницю перевірила санстанція: вода при-
датна до вживання. Екологи категорич-
но проти версії, що це б’ють геотермаль-
ні джерела, адже вони - на значній глиби-
ні під землею і містять багато солі. При-
чиною підігріву називають забруднення. 
Це вже друга така аномалія на Прикар-
патті.

Україна Світ
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В одному містечку траплялися дуже 
дивні речі. Діти забували виконувати уро-
ки, дорослі, йдучи спати, не пам’ятали, що 
треба роззутися, на вулиці ніхто ні з ким 
не вітався. Двері церкви були наглухо за-
биті. Мовчали дзвони, ніхто не вмів моли-
тися. Люди були похмурі, не усміхалися. 

Якось у понеділок зранку учитель за-
питав учнів:

- Чому ви вчора не прийшли до шко-
ли?

- Але ж вчора була неділя, - відповіли 
учні. - А в неділю нема уроків.

- Чому? - здивувався вчитель. 

Учні не змогли відповісти на це питан-
ня.

Надходило Різдво. 
- Чому люди співають такі чудові піс-

ні? Чи тому, що на ялинці горять свічки? 
- нерозуміюче поремовлялися перехожі. 
І на це запитання ніхто не знав відповіді.

Двоє друзів посварилися, вони так 
сильно лаялися, що аж охрипли.

- Тепер у мене вже немає жодного при-
ятеля, - гірко мовив один з них. Він не 
знав, як йому жити далі. 

Містечко ставало щораз сірішим і сум-
нішим, а люди - егоїстичнішими і сварли-
вішими. 

- Здається, ми про щось забули! - твер-
дили всі в один голос. - Але що?

Якось поміж дахами будинків закруж-
ляв сильний вітер - такий сильний, що аж 
розгойдав церковні дзвони. А найменший 
дзвін навіть легенько вдарив, і почувся 
його мелодійний благовіст. Люди раптом 
усі зупинилися і глянули вгору. Тоді один 
чоловік вигукнув:

- Я знаю: ми забули про Бога!
Різдво! Згадай про Бога! Помолись... 

Усміхнися і допоможи ближньому...
Бруно ФЕРЕРРО.
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Настроєве

Передноворічне 
Збігає рік з незримої орбіти,
Цвіте земля  святковими вогнями,
Чекаєм дива, прагнем щось змінити,
Але самі  чи змінимось з роками?
Тяжке питання, як в прийдешнє крок,
Його осилить тільки наймудріший,
А у душі щемить морозний  холод,
Тривога хлипко виглядає з ніші.
Дерзаймо і не біймося роботи,
У плідній праці збагатімо світ,
Нехай духовні зоряні висоти
Обережуть  нас від незваних бід.

*     *     *
Зимовий день і на щоці сніжинка,
Скрипить мороз сухариком хрумким,
Свіча горить і у вогнях ялинка -
Бо рік старий зустрінеться з Новим.

Вина терпкого вип’ємо за щастя
У Господа попросимо снаги,
Повіримо, що те здійснити вдасться,
Що вимріяли в мріях осяйних.

Тож рік Новий додасть у себе віри,
Зайде у душу подихом легким,
Усе зуміємо, всі труднощі осилим,
Хай буде рік і вдалим і значним.

Надвечір’я Господнє 
Врочиста  ніч. Очікування дива:
Зійде з зорею Божа благодать,
Тремтить душа осяяна, щаслива,
Господній дар готова зустрічать.

Скрипить мороз сьогодні особливо,
І подих вітру свіжий та шпаркий –
Дитя Господнє небеса відкрило,
Щоб шанс народам дати рятівний.

Радіють всі: багаті та убогі,
Для всіх здійсниться таїна оця,
Усі чекають Господа святого,
Щоб обновити святістю серця.

Кутю зварили та узвар духмяний,-
Зійдеться на вечерю вся сім’я,
На стіл поставлять 

коровай рум’яний,
Полине дяка Господу  моя.  

Коляда
Неначе свічка, догорає день.
Вже зорі місяць вивів на забаву.
Лунає мелодійне «дзень-дзелень», -
То коляда крокує величаво.

Вітають люди Господа з небес,
Молитва щира лине до Ісуса,
Благають в Нього здійснення чудес,
Святу вечерю ставлять на обруси.

Дитино Божа, нам прости гріхи,
Та силу дай, щоб їх не повторити.
Даруй Вкраїні волю навіки,
Дай розум нам, щоб дар Твій оцінити.

Марія Гуменюк.

Уперше вони зустрілися в 
квітковому ряду. З- поміж 
розмаїття імпортних 
лілій, гербер, якихось 
неприродньо фарбованих 
ромашок Ольга вибирала 
хризантеми. 
- Для такої гарної жінки пасують троян-

ди...
Вадим і сам не знає, чому зачепив Ольгу. 

Можливо, тому, що Ольга справді була врод-
лива. А, може, у Вадима був просто хороший 
настрій. Сьогодні його обрали директором 
фірми. Він і на ринок заїхав за якоюсь пляш-
кою та закускою, треба ж поставити хлопцям. 
При нагоді вирішив купити квіти для Оксани. 
Так звали секретарку, з якою Вадим уже дав-
но фліртував. 

І тут ця зустріч з Ольгою. Вона посміхну-
лася Вадиму.

- Я люблю хризантеми, - сказала просто.
- А що ви ще любите, крім цих квітів?
- Гарні парфуми і розумних чоловіків.
- Тоді я вам підходжу...
Та Ольга, здається, вже не чула Вадимо-

вих слів. Пробиралася до виходу, гублячи ніж-
ні пелюстки квітів. Він дивився услід цій див-
ній красивій жінці і відчував як щось терпке, 
незвичне заповнювало душу. А, може, це був 
тільки запах хризантем? 

Утім Вадим забув про нього уже цього ве-
чора. Подарував секретарці пишний букет 
троянд, запивав з колегами давно вимріяне 
крісло начальника.

Взагалі, Вадим не був донжуаном чи яки-
мось там гульвісою. Все любив у міру: і жінок, 
і вино. Кілька років тому в нього померла дру-
жина, залишивши двох дітей. Син ходив уже 

до школи, донька, Лідочка, була ще зовсім ма-
ленька. Доглядала їх бабуся, мати Вадима. Не 
раз натякала синові, що пора підшукати йому 
нову дружину, а дітям - матір. Він відмаху-
вався від цих слів то зайнятістю, то жартами: 
мовляв, ще наречена не виросла. Насправді ж 
Вадим просто боявся: чи зуміє ця чужа жінка 
стати його дітям матір’ю.

Тому й поринув у роботу, залицяючись то 
однієї, то до іншої. А тепер ще це директору-
вання. І все-таки інколи, десь між фліртом і 
роботою, в уяві Вадима спливав образ незна-
йомої жінки, яка купляла хризантеми. І тоді 
усередині знову виникав терпкий щемливий 
клубок.

Минав час. З роботою у Вадима все було 
чудово. Вдома теж: діти росли, Лідочка пішла 
до першого класу. Ще й до музичної школи ба-
буся віддала. 

- Треба піаніно дитині купити, - сказала 
котрогось вечора мати. І тицьнула до його рук 
газету з оголошеннями. «Продаю піаніно» - 
було підкреслено червоним олівцем. Він на-
брав перший номер.

- Приходьте завтра, після роботи, - видих-
нув у трубку жіночий голос.

Наступного вечора Вадим їхав за назва-
ною адресою подивитися піаніно.

Двері відчинила жінка. І у Вадима тень-
кнуло серце. На порозі стояла Ольга, незна-
йомка з квіткового ряду. 

- Чого ж ви, заходьте, - запрошувала Вади-
ма до кімнати. Чи не впізнала його, чи просто 
вдавала. Ні, таки, здається впізнала, бо вколо-
ла Вадима його ж словами.

- Ви ж розумний чоловік, отож, думаю, 
знайдемо спільну мову. Я маю на увазі піаніно. 

Для кого ви хочете його купити?
- Для доньки, для Лідусі. Всі кажуть, що у 

неї талант...
Не помітив, як довго розповідав Ользі про 

Лідусю, і про Андрійка, про те, які у нього гар-
ні і розумні діти. Тільки ось уже скільки часу 
без мами...

- Ой, вам же це, напевно, нецікаво, - спохо-
пився накінець.

На руку лягла тепла жіноча долоня.
- Ходіть, я вам заграю. Послухаєте, як зву-

чить інструмент.
Через якийсь час піаніно переїхало з Оль-

жиної квартири. А невдовзі вони з Вадимом 
одружилися. Звичайно, не все йшло гладко. 
Та якось Вадим зауважив, що мати кличе не-
вістку Олею. А котрогось вечора Лідуся за-
снула біля дружини. І він до ранку так і про-
дрімав у кріслі, боячись порушити сімейну 
ідилію. Хоча у душі Вадим бунтував. Мовляв, 
вже те, що він одружився з цією тридцяти-
річною жінкою, мало бути їй за щастя. Ольга 
ж, напевно, була іншої думки і довгі вечірні 
наради з традиційною кавою та «краплею» 
коньяку перетворилися для Вадима на ран-
кові планерки.

- Я тепер чоловік сімейний, - віджартову-
вався на докори друзів.

Ті не розуміли, мовляв, ми теж сімейні, 
але...

Не буде ж Вадим їм розповідати, що Ольга 
не така, що якась вона надто правильна. Ліп-
ше б уже покричала, посварилася, врешті, по-
плакала, як інші жінки. А то ніяких пояснень 

їй не потрібно, мовби заздалегідь виставля-
ла йому вину. Як у випадку з тими злощас-
ними трояндами.

- Сьогодні річниця, як ви керуєте нами, - 
згадала якось секретарка. - Квітів і шампан-
ського, Вадиме Івановичу...

Він і заїхав на ринок. Як колись. Ку-
пив шампанське і троянди для секретарки. 
Шампанське поклав у машину, а квіти у ди-
пломат. З ним зайшов додому за документа-
ми. І треба було Ользі заглянути у дипломат, 
ніколи ж раніше не робила цього. А то рап-
том копірка їй стала потрібна. Вона відкри-
ла і закрила дипломат.

- Не забудь підрізати стебла у квітів, а то 
зів’януть, - спокійно зауважила і пішла до 
Лідусі у кімнату розучувати гами.

- Не забуду, - кинув услід Ользі Вадим. Та 

дарувати троянди дружині уже було пізно.
Звичайно, чого гріха таїти, від старих 

звичок одинокого чоловіка Вадимові від-
мовлятися було нелегко. Але він таки лю-
бив Ольгу. Був вдячний цій жінці за те, що 
стала матір’ю його дітям. І якби не ота її 
нав’язлива ідея народити йому дитину, Ва-
дим переконаний: усе було б чудово.

Про свою вагітність Ольга сказала йому 
за сніданком. Буденно і просто, ніби клала 
цукор до кави. 

- Ти не радий? - у її голосі чи не вперше 
прорвалися тривожні нотки.

- Радий, навіть дуже, тільки спішу на ро-
боту. Комісія з міністерства приїжджає.

Він ніяк не міг зрозуміти Ольгу. Для чого 
їм третя дитина? Зайві клопоти. Андрійко з 
Лідусею підросли. А це знову почнуться пе-
люшки, неспання начами, дитячий плач. Він 
уже цього не хоче.

Усі ці жалі Вадим виливав давньому дру-
гові. Запросив його на каву додому. Правда, 
перед цим вони уже побували у барі. Ольги 
вдома не було, випало якраз нічне чергуван-
ня.

- Ні, не потрібна нам ця дитина. Мені - со-
рок, Ользі теж не двадцять, - підсумував роз-
мову Вадим. 

Після ще однієї чарки вони стали згаду-
вати старе життя, їхні вечірки.

- Тихіше, дітей розбудиш, - стримував 
Вадима друзяка.

- Ні, вони сплять міцно. А Ольги немає. 
Ох, і клопіт мені з нею...

Вадим не доказав. У дверях дитячої кім-
нати стояла Ольга. 

- Але ж ти...
- Я відпросилася з чергування. Щось тро-

хи нездужала. Прилягла коло дітей, задріма-
ла. Не чула, як ви і прийшли...

- Ти спала. А ми так голосно розмовляли, 

напевне, розбудили тебе, - лепепав Вадим. 
- Ні, я нічого не чула, - позіхнула Ольга. І 

пішла назад у кімнату.
- Ну ось, бачиш, вона нічого не чула, - 

плескав Вадима по плечу товариш. - Врешті, 
чого ти з нею цяцькаєшся, скажи їй усе від-
верто...

- Я хотів, але не так...
- А не все одно як. Наливай.
Але Вадиму уже не хотілося пити. Вран-

ці він, наче шкідливий кіт, тихенько втік з 
дому, Ольга ше спала. В обід зателефонував 
дружині, хотів сказати, що прийде з роботи 
раніше, нехай чекають. Та мобільний Ольги 
не відповідав. Нічого, він увечері скаже дру-
жині як любить її. І як хоче, аби у їхній сім’ї 
з’явилося ще одне маля. 

Ольга зустріла його як завжди. Тільки 
приготовлені слова чомусь застрягли у Ва-
дима в горлі. Нехай, за вечерею скаже. Та 
Ольга випередила його:

- Я була сьогодні у лікаря... У нас не буде 
дитини.

- Але ж учора... Я був просто п’яний, я...
Вона подивилася на нього так, як ніхто 

досі не дивився. 
Наступного дня Ольга зібрала свої речі. 

Увечері Вадим не знайшов дружини вдома. 
Він шукав її ще довго. І ніяк не міг пояс-

нити дітям, особливо Лідусі, чому їх покину-
ла мама Оля. Та Ольга зникла. З міста і з його 
життя.

Чому ж сьогодні так щемко, так боля-
че згадується Вадиму їхнє коротке щастя? 
Може, тому, що надворі передноворіччя, а 
моросить мжичка, як у перший день їхньо-
го з Ольгою знайомства? Може, тому, що се-
ред квіткових рядів, поміж імпортних тро-
янд, фрезій та гербер, продають жінки хри-
зантеми...

Зіна КУШНІРУК.

Почуття дівочі

Подаруй  
новорічне диво

Ось-ось постукає у двері Новий рік. 
Як би я хотіла, щоб на моєму порозі 
став і ти. Чоловік, у якого я закохала-
ся з першого погляду. Якого розуміла 
з півслова, з півподиху. В обіймах яко-
го танула, мов сніжинка. Чому ж доля 
розлучає нас?

Ми обіцяли один одному бути за-
вжди поруч. Любити, піклуватися, до-
помагати, прощати, плакати і сміяти-
ся разом. Але так сталося, що ти му-
сив повернутися у рідне місто. У тяж-
ку аварію потрапила твоя мама. Ско-
ро буде рік, як вона не встає з ліжка. 
Скільки разів я пропонувала, що кину 
роботу і переїду до тебе. Як і ти, догля-
датиму твою маму. 

Не розумію, але ти чомусь проти. 
Кажеш, що не хочеш, аби я жертвува-
ла кар’єрою, гарною зарплатою, а голо-
вне своєю молодістю. Та хіба усі ці речі 
мають значення в порівнянні з моєю 
любов’ю до тебе?

Ти навідуєшся до мене тепер дуже 
рідко. Хоч і не відверто, але натякаєш, 
що нам, можливо, прийдеться розлу-
читися, бо ти не хочеш перекладати на 
мене свої клопоти. Я не знаю, як мені 
тебе переконати, що своя ноша -  не 
важка. Адже ти - найрідніша, найдо-
рожча для мене людина, і я готова ді-
лити з тобою і радощі, і негаразди. 

Почуй мене, зрозумій, поклич... По-
даруй мені новорічне диво.

Олеся К. м. Тернопіль.

стояло під лісом. Тому на кожні канікули 
бабця з дідом забирали десятирічну внучку 
дихати свіжим повітрям.     

Подруги кликали Олену на новоріччя у 
свої сім’ї. Дякувала і відмовлялася. Поверта-
тися самій зі свят дуже сумно…

Олена застелила журнальний сто-
лик в’язаною білою серветкою з голубень-
кими сніжинками (подарунок подруги-

майстрині), дістала старий дерев’яний під-
свічник, який дістався від бабці, поклала в 
ажурні вазочки апельсини, цукерки, печиво. 
Взяла з холодильника охололе шампанське. 
Відкрила вікно на кухні: хай корок летить на 
вулицю, а не в абажур, а вино ллється на сніг, 
а не на стіни. 

Мобільний заграв новорічний хіт «Happy 
New Year». На дисплеї висвітився невідо-
мий номер. «Хтось помилився», - подумала. 
«Алло! Олена? З наступаючим!». «Ви… хто?». 
«Отакої! Одногрупника не впізнала. Льонь-
ка я! Степанюк! Ти мені свій номер телефо-
ну дала, коли ми бачились останній раз. Ось і 
знадобився…». «Телефонуєш із Польщі?». «Я 
перед дверима твого під’їзду…». 

Льонька з валізами розгублено стояв у 
коридорі й пояснював Олені свої перипетії.

- Ключі від батьківської квартири забув. 
Уявляєш, все взяв, а ключі забув! Я повинен 
був приїхати на Різдво. Але випало трохи 
більше вільного часу. Хотів батькам подару-
нок зробити. Приїхав, а їх нема. Мабуть, піш-
ли до друзів святкувати. Це в них така дав-
ня традиція. Мобільні не відповідали. Пев-
но, вдома залишили. Думав у готель іти. Але 
згадав, що маю твій номер телефону. І жи-
веш недалеко. Якщо тобі незручно, я піду. 
Ой, звідки так дує?

- Я хотіла шампанське відкрити. Боялася, 
аби не вистрелило, ось і… Та не стій в кори-
дорі. Заходь.

- А донька де?
- У батьків. 
- Заміж вдруге не вийшла?
- Як бачиш…  
Льонька відкривав шампанське. Олена 

гріла грибний суп та котлети - колишній од-
ногрупник був голодний. До Нового року за-
лишилося кілька хвилин. 

- Мені дуже незручно, - сказав Льонька, 
наливаючи у фужер шампанське.  

- Це тост?
- Я навіть не думав…
- Льонька, ти від своїх польських колег-

викладачів таких тостів навчився? 
- За тебе! 
- За зустріч! З Новим роком!
Льонька закушував шампанське супом з 

котлетами, жартував над своєю оказією. Роз-
питував Олену про університетських знайо-
мих, роботу в турфірмі. 

- А ти як живеш? Одружився нарешті?
- Не було часу, - засміявся. - Робота, робо-

та… На побачення або запізнювався, або не 
встигав. Якось так…

Вони розмовляли, поки не почало світа-
ти. Врешті Льонька задрімав на дивані. Оле-
на прилягла в доньчиній кімнаті. 

Уранці задзвонив Льоньчин телефон:
- Мамо? З Новим роком! Скоро буду. Не 

хвилюйся. Все гаразд. Я розповім… 
Після горнятка кави Льонька почав зби-

ратися додому.
- Олено, ти справді не ображаєшся?

- Звісно, ні. Вважатиму твою появу ново-
річним сюрпризом. 

Льонька зателефонував надвечір на-
ступного дня:

- Привіт, Олено. Ти вдома? А я - перед две-
рима твого під’їзду. Можна? 

Льонька прийшов з великим букетом хо-
лодних білих троянд: 

- У знак вибачення! А ще хотів би запро-
сити тебе до міської ялинки. Пригадуєш, як 
ми майже усією групою колядували біля 
ялинки? Сашко Куций зняв свого капелюха, 
а люди подумали, що це спеціально і почали 
гроші кидати. Заробили на святковий стіл. 

Олена одягла білу шубку, в’язану білу 
шапочку, шалик, рукавички. 

- Мушу пильнувати, аби не загубити тебе 
в снігу, - пожартував. 

Льонька обережно підтримував Олену 
під руку на висковзаному дітьми тротуарі. 
Він і сам був схожий на хлопчиська. Розхрис-
тана куртка. Вітер закинув на плече шалик. 
З кишень стирчали рукавиці. 

- Застебнися. Рукавиці одягни. Холодно 
ж…

Олена поправила Льоньчиного шали-
ка. А він узяв її руки і почав цілувати кожен 
пальчик. Хтось дивився на них, дорослих, з 
осудом. Хтось - із заздрістю. А хтось - з ніж-
ністю. Народжувалося кохання…

З неба посипалися великі лапаті сніжин-
ки… 

Ольга ЧОРНА.   

гніздечко
Сімейне

Маленьке ялинятко чекало, коли міні-
атюрні іграшки прикрасять його куцу зе-
лену сукеночку. Олена поставила деревце 
у велику вазу з водою і святково одягнула.

- А шампанського нема, - мовила сама 
до себе. - Я навіть відкривати його не вмію. 
І мандаринок не купила. І… 

Горло здушили сльози. 
- Тільки не плакати! - вмовляла себе. 

- До Нового року ще є час. Треба бігти до 
магазину. А шампанське… відкрию вікно і 
спробую… хай стріляє на вулицю. 

Діти наставили вздовж тротуару по-
важних сніговиків і маленьких сніговичків. 
Вони усміхалися до Олени кумедними роз-
мальованими ротами. Вона поправила ве-
ликому сніговику носа-морквину, який, ма-
буть, приглянувся голодній пташці. А ма-
ленькому сніговичку припасувала загубле-
ний прутик…

Шампанське, мандарини, шоколадні 
цукерки, улюблене пісочне печиво… Шко-
да, що в кошик не можна покласти гарний 
настрій в обгортці зі срібної фольги… 

Оленин чоловік після «відряджень» в 
інший кінець міста, кілька років тому став 
колишнім. 

У «холостяка»-залицяльника з сусід-
нього офісу виявилася в асортименті дру-
жина і двоє синів-підлітків.

Марічку, Оленину доньку, батьки забра-
ли на канікули у невеличкий райцентр, де 
купили після виходу на пенсію хату. Обійстя 

Просто життя

Продається піаніно

Сокровенне            

Новорічна казка для двох

У вікно заглядав промерзлий 
вечір, схожий на 
хлопчиська, який загубив 

рукавиці і тепер тулить задубілі 
руки до теплої, від її подиху, 
шиби. Нечутними кроками 
ступало новоріччя. Небо 
упродовж дня витріпувало кожну 
хмаринку. І нарешті прибирання 
Всесвіту завершилося. На 
снігу, немов жовті намистинки, 
розсипалися квадратики вікон. А 
над ними - магічне зоряне шатро.     

Храм душі Різдво...

Від усмішок жіночих 
тепліє світ. А ще він 
стає добрішим від 
їхніх невтомних рук, 
щирого серця. Саме такі 
гарні почуття дарують 
малятам і їхнім батькам 
медсестрички палати 
новонароджених 
Лановецької центральної 
районної лікарні Ірина та 
Марія Семенюк.

Фото Юлії Тимків.



№1 (30)/1 січня 2014 року Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ12 nday.te.ua Спорт

Кращими спортсменами обласного ФСТ «Колос»  
2013 року стали:

Ірина БАРАНОВСЬКА — майстер спорту, призерка чемпіонатів 
Європи та світу з важкої атлетики серед атлетів до 17 років, чем-
піонка України, Скалатська ДЮСШ;
Микола ГЕРАС — майстер спорту міжнародного класу, чемпіон 
світу та України з гирьового спорту, Доброводівська ДЮСШ;
Софія ЗЕНЧЕНКО — майстер спорту, чемпіонка України з важкої 
атлетики, четверте місце на чемпіонаті світу серед атлетів до 17 
років, Скалатська ДЮСШ;
Світлана КРИКОНЧУК — майстер спорту міжнародного класу, 
чемпіонка Європи з літнього біатлону, Тернопільська ОДЮСШ із 
біатлону;
Іван МОРАВСЬКИЙ —  майстер спорту, чемпіон Європи з літ-
нього біатлону, чемпіон України серед юніорів, Тернопільська 
ОДЮСШ із біатлону;
Олександр ОБОЛОНЧИК — майстер спорту, призер чемпіонату 
України із санного спорту, Кременецька ОДЮСШ із санного спор-
ту;
Іван ПАНАСЮК — майстер спорту, чемпіон України з легкої ат-
летики серед молоді, призер чемпіонату України серед дорослих 
у метанні диска, Тернопільська ОДЮСШ «Колос»;
Ігор ПАСЄКА — майстер спорту, призер чемпіонату Європи з 
армспорту серед юніорів, чемпіон України, Тернопільська ОД-
ЮСШ «Колос»;
Олена ПІДГРУШНА — заслужений майстер спорту, чемпіонка 
світу, дворазова призерка чемпіонату світу з біатлону, Терно-
пільська ОДЮСШ із біатлону;
Тетяна ТРАЧУК — майстер спорту, чемпіонка Європи з літнього 
біатлону, чемпіонка України, Тернопільська ОДЮСШ із біатлону.

Наставники лауреатів увійшли 
до шістки кращих тренерів:

Петро БАГРІЙ — заслужений тренер України, Доброводівська 
ДЮСШ, гирі;
Назар БУРИК — Тернопільська ОДЮСШ із біатлону;
Василь КАЗМІРУК — Кременецька ОДЮСШ із санного спорту;
Володимир КУЧЕРЕНКО — Тернопільська ОДЮСШ «Колос», 
легка атлетика;
Андрій ПУШКАР — Тернопільська ОДЮСШ «Колос», армспорт;
Віктор СИМІВ — Скалатська ДЮСШ, важка атлетика.

Лідери тернопільського спорту

Завершилась чергова Різдвяна 
гонка.

У мас-старті Олена Підгрушна та Ан-
дрій Дериземля фінішували п’ятими, а вже у 
гонці переслідування вони піднялися на друге 
місце.

Спочатку наші трималися на третій позиції, 
але по закінченні останнього жіночого етапу 
вже були лідерами.

Свій заключний етап Андрій Дериземля 

провів дуже непогано. Навіть після промаху у 
заключній стійці він залишався лідером, але 
на одному з останніх поворотів німець обійшов 
обігнав українця і вирвав перемогу. по внутріш-
ньому радіусу.

Для Андрія Дериземлі це вже третій подіум 
Різдвяної гонки - раніше він вигравав  старти 
разом з Оксаною Хвостенко, а наступного року 
з нею ж підіймався на друге місце. Натомість, 
Олена Підгрушна дебютувала у цих змаганнях.

Срібний фініш українців

Низкою медалей різного гатунку поповнили 
скарбницю своїх досягнень збаразькі борці, 
які взяли участь у турнірі з вільної боротьби 

пам’яті тренера Анатолія Костевича.
 Зокрема, чемпіонські титули здобули Юрій Вовк та Андрій 

Ткач . Анатолію Бондаренку, Владу Пожогіну та Олегу Павлиши-
ну вдалося завоювати «срібло».

 Бронзові нагороди отримали Дмитро Кушнір, Олег Макух, 
Вадим Остапенко, Олександр Карпа, Володимир Бондаренко, Ва-
лентин Винарчук та Олександр Мельник.

Збаразькі борці 
знову 

демонструють 
клас

За підсумками 
традиційного 
референдуму 

«Команди», у 
якому беруть 
участь 16 
представників 
всіх клубів 
української 
Прем’єр-ліги, 
найкращим 
футболістом 
України у 
2013-му році 
став Євген 
Коноплянка. 

Хавбек «Дніпра» 
випередив своїх 
партнерів по збірній 
України Андрія Яр-

моленка і Марко Девіча.
ТОП - 20 
1 . Євген Коноплянка.
 2 . Андрій Ярмоленко.
 3 . Марко Девіч.
 4 . Роман Зозуля.
 5 . Даріо Срна.
 6 . Хосе Соса.
 7 . Руслан Ротань.
 8 . Алекс Тейшейра.
 9 . Жуніор Мораес.
 10 . Дуглас Коста.
 11 . Олександр Кучер.
 12 . Євген Хачеріді.
 13 . Олексій Антонов.
 14 . Андрій П’ятов.
 15 . Едмар.
 16 . Рустам Худжамов.
 17 . В’ячеслав Чечер.
 18 . Тайсон.
 19 . Джаба Канкава.
 20 . Дьємерсі Мбокані.

Футболісти 
проголосували 
за Коноплянку

У першій частині Чемпіонату 
України зіграно 139 
поєдинків. Перемогою 

господарів завершились 67 
зустрічей, гостей − 38. У 34-х 
випадках сильнішого не було 
виявлено.

З мінімальною перевагою однієї зі 
сторін завершились 48 поєдинків, 37 ра-
зів одна з команд була сильнішою на 2 
м’ячі, а у 20-ти зустрічах рахунок був «ве-
ликим» (перемога у 3 або більше м’ячів).

Загалом переконливо вигравали 8 
команд Прем’єр-ліги, а програвали − 12. 
Подібні успіхи розділились наступним чи-
ном: «Шахтар» − 5 разів, «Металіст», «Ди-
намо», «Зоря» − по 3, «Дніпро», донецький 
«Металург» − по 2 і ще по разу це зробили 
запорізький «Металург» та «Іллічівець». 
Без варіантів поступались такі клуби: 
«Волинь» та «Арсенал» - по 3 рази, доне-
цький «Металург», «Севастополь», «Вор-
скла» і «Таврія» - по 2, а «Карпати», «Ди-
намо», «Зоря», «Металіст», «Говерла» та 
«Дніпро» з «великим» рахунком поступа-
лись лише по разу.

Найбільші перемоги зафіксовані у 
матчах «Динамо» - «Металург» Д. − 9:1 та 
«Шахтар» - «Арсенал» - по 7:0.

Вольові перемоги. Поступаючись за хо-
дом зустрічі, одна з команд все ж здобувала 
3 очки у 10-ти випадках за 18 турів. Таких 
успіхів двічі досягли «Дніпро» та «Арсенал», 
по разу − «Металіст», «Карпати», «Шахтар», 
«Севастополь», «Чорноморець» та доне-
цький «Металург». «Лідером» серед команд, 
які вигравали, але зрештою поступились, є 
«Волинь» - у лучан 3 подібних випадки. А по 
одному − у запорізького «Металурга», «Ар-
сенала», «Іллічівця», «Таврії», «Севастопо-

ля», «Говерли» та «Ворскли».
Нічиї. З 34-х поєдинків з їхнім мирним 

завершенням поєдинків найпопулярні-
шим був рахунок 1:1, який зустрічався 16 
разів, у 10-ти випадках на табло висвічу-
вались підсумкові цифри 2:2. На третьо-
му місці - безгольовий варіант завершен-
ня гри. Також одного разу суперники розі-
йшлись із рахунком 3:3 (так зіграли «Вор-
скла» та «Волинь»).

Голи. 16 команд забили 369 м’ячів, з 
яких на рахунку господарів 222 влучних 
удари, у гостей − 147. Середня результа-
тивність сезону − 2,65. До перерви забито 
177 голів, після неї − 192. Найбільш резуль-
тативною командою є «Шахтар», який за-
бивав 45 разів або по 2,5 гола за гру, рідше 
за інших відзначались «Арсенал» (10 м’ячів 
у 13-ти іграх) та «Таврія» - (15 у 18-ти).

Найнадійніший захист має «Чор-
номорець», голкіпери якого пропуска-
ли тільки 11 разів.Більше за всіх влітало 
м’ячів у ворота «Севастополя» - 33 голи.

Автоголи. Кількість футболістів, які 
забивали голи у власні ворота, за відпо-
відний відрізок змагань зросла утричі по-
рівняно з попереднім сезоном − 12 проти 
4-х торік.

Дублі та хет-трики. 37 рази гравці за-
бивали по 2 голи за матч. У 5-ти випадках 
фіксувався хет-трик у поточному сезоні. 

Попередження. Арбітри показували 
жовті картки 610 разів. Господарям діста-
лось 286 «гірчичників», гостям − 324. Най-
частіше карались гравці «Карпат» - 56 ви-
падків, «Зорі» - 53 та «Волині» - 50. Най-
коректніша команда турніру - «Металіст»: 
лише 24 попередження за 17 матчів.

Вилучення. 33 рази футболісти ви-
лучались з поля. «Лідери» серед клубів − 

«Волинь» (5 червоних карток) та «Севас-
тополь» (4). Без вилучень обійшлись 2 
команди - «Ворскла» та «Говерла». Лише 
гравець «Зорі» побачив «червоне світло» 
двічі за 18 турів. 

Пенальті. Судді вказували на 11-ме-
трову позначку 33 рази, реалізовано з цих 
24 удари. Жодного 11-метрового штраф-
ного удару не призначено у ворота двох 
команд − «Чорноморця» та «Металіста».

Глядачі. 139 матчів зібрали на трибу-
нах стадіонів команд Прем’єр-ліги 1 663 
315 вболівальників, що пересічно за гру 
становить 11 966. Найбільш популярною 
командою знову став «Шахтар» (у серед-
ньому кожен матч «гірників» дивиться 26 
224 відвідувачі). Найменша кількість бо-
лільників на стадіоні у «Таврії» - 5 661.

Серії. Переможна − 7 у «Чорноморця», 
програшна − 8 у запорізького «Металур-
га», річийна − 3 у «Карпат» та «Ворскли». 
Також безпрограшна − 14 у «Металіста», 
безвиграшна − 14 у «Металург» З., безні-
чийна − 15 у «Таврії».

У записник футбольного статиста
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Петриківський розпис – це вже на-
ціональний бренд України, який Єв-
ропа визнала нематеріальною спад-
щиною людства. У ньому безліч сим-
волів, які в давнину були оберегами. 
Вважалося, у кого хата ліпше розма-
льована – у того й життя краще буде. 

– Ця давня техніка дала поштовх 
для розвитку багатьох інших, нею 
можна що завгодно розписати, навіть 
нігті, – розповідає Юлія Якимчук. – Я 
познайомилася з петриківкою в Тере-
бовлянському училищі культури, де 
вивчала декоративно-ужиткове мис-
тецтво. Особливістю цього розпису 
є те, що елементи малюнка слід ви-
водити одним порухом: і ніжну пе-
люстку квітки, і гнучке листя. Май-
бутній твір виношується в уяві весь 
до останньої рисочки, до останньої 
цяточки – і лише тоді кладеться ма-
зок за мазком. Коли я почала малю-
вати іграшки, хотіла створити щось 
характерне для нашої країни. Петри-
ківка мене надихнула, але я не праг-
ну її копіювати. Елементи цієї техніки 
є основою іграшок, а решта – моє ба-
чення та фантазія. 

З-під пензля в руках Юлі на склі 
розквітають айстри, троянди, орхідеї, 
гортензії. Червоним віночком листя 
огортає тендітну іграшку пуансетія 
або ж Різдвяна зірка. Ці квіти – наче 
щойно з саду.

– Чоловік не раз питав: “Чому ти 
квіти на ялинкових іграшках малю-
єш, а не зимову тематику?”, – каже 
майстриня. –  Мабуть, це спіль-
не в нас із мамою: ми обоє лю-
бимо садити квіти, догляда-
ти за ними. Мама відтворює їх 
у вишивці. Вона нам з чолові-
ком і весільне вбрання оздоби-
ла квітами. А я вирішила роз-
мальовувати новорічні при-
краси. Для людей, які люблять 
теплі пори року, думаю, радіс-
но бачити на ялинці “квіткові” 
іграшки. 

Щоб зробити подарунок 
рідним, Юля і взялася ство-
рювати прикраси. Розмальо-
вує прозорі склаяні кульки 
акриловими фарбами, які ку-
пує в художніх крамницях. Для 

творчості зазвичай відводить ніч-
ні години: вдень маленький синочок 
Матвійко, якому лише 1 рік і 4 місяці, 
потребує постійної уваги мами.

– Вдома у нас завжди фарби та 
музика, – усміхається Юлія. – Чоло-
вік Ярослав співає у квартеті “Акорд” 
обласної філармонії. Я теж там пра-
цюю, до декретної відпустки танцю-
вала в ансамблі “Надзбручанка”, адже 
за другою освітою – хореограф. Ви-
кладачі у Теребовлі пішли мені назу-
стріч, тож одночасно вчилася на двох 
факультетах. Згодом вступила до Ки-
єва в Інститут культури на народну 
хореографію. Цікаво, що з танцями 
пов’язала життя випадково: на іспити 
пішла “за компанію” з подругою. Зго-
дом зрозуміла, що хочу і хореографі-
єю займатися, і малюванням. І досі не 
можу їх роз’єднати.

Ці захоплення не лише додали в 
життя Юлії яскравих барв і емоцій, 
але й подарували їй коханого чолові-
ка. 

– Ярослав жартує, що за історією 
нашої зустрічі можна кіно зняти, – 
розповідає вона. – Ми познайомилися 
на третій день різдвяних свят. “Над-
збручанка” якраз готувала для гос-
тей філармонії “Вечори на хуторі біля 
Диканьки”. Я виконувала роль Окса-
ни, а ще допомагала з декораціями. 
Пригадую, не встигала, і, вся у фар-
бі, малювала українське село – наші 
хатки, церкву, засніжені дерева. Саме 
тоді Ярослав і звернув на мене увагу, 

а я – на нього. Невдовзі були заручи-
ни, весілля... Хоча раніше ми три роки 
разом працювали у філармонії, та на-
віть не підозрювали одне про одного. 

Багатогранність таланту Юлії 
проявляється у різних формах. Квіт-
ковими композиціями вона розписує 
меблі, а якось розмалювала концерт-
ні костюми для “Акорду”. Зізнається, 
що і далі хоче розвивати українські 
мотиви у творчості, але доповнюва-
ти цю бабусину спадщину своїм, су-
часним,

– Потрібно, щоб і наше покоління 
мало що передати дітям, – зауважує 
Юлія. – Такою багатою культурою, як 
у нас, потрібно пишатися! Дуже об-
разливо, коли виходиш в українсько-
му костюмі, а публіка не сприймає на-
родної пісні й танцю. Якщо ми навчи-
мося поважати своє та робити свою 
роботу якісно, вдосконалюватися в 
елементарному, то й наше життя змі-
ниться на краще.  

Як і кожна творча людина, Юлія 
вміє бачити прекрасне навіть у бу-
денних речах. “Дива навколо. тре-
ба тільки вірити у них”, – переконує 
вона. Особливо багато сподівань і на-
дій у Різдво. За словами Юлі, для неї 
це одне з улюблених свят, адже вся 
родина збирається разом. У Святве-
чір посуд на їхньому столі – глиня-
ний. Таку традицію, каже жінка, за-
провадив її батько, який привозить 
автентичні тарілки й горщики звіду-
сіль. 

Щоправда, помилувати-
ся “квітковою” ялинкою цьо-
го року гостям майстрині не 
вдасться. У знак солідарності з 
людьми на Майдані Юля з чо-
ловіком вирішили взагалі обі-
йтися без новорічного деревця. 

Незважаючи на це, рідні та 
друзі тернополянки вже отри-
мали зроблені її руками по-
дарунки, а з ними – і відчут-
тя святкового настрою. При 
одному погляді на витонче-
ні іграшки в душі оживає каз-
ка дитинства, адже зроблені 
вони не лише майстерно, але й 
з любов’ю.

Антоніна БРИК.

У руках тернополянки 
оживає казка 
дитинства

Юлія Якимчук використовує для ялинкових іграшок 
унікальну техніку петриківського розпису

Традиційним рослинним орнаментам, якими 
ще кілька століть тому розмальовували 
речі й хати в селі Петриківці на 

Дніпропетровщині, вона надала сучасного 
колориту. Її квіти на склі – дуже ніжні, наче 
вкриті легкою памороззю. Такі іграшки навіть 
поміж зими перетворять оселю у казковий сад. 

З початком нового року ми обіцяємо 
собі змінити своє життя і зробити 

його таким, про яке мріяли. 
У цьому допоможуть вам 
10 рецептів щастя 

від лікаря-психотерапевта 
Марії Хомів: 

1. Зосередься і пізнай свої переваги, цін-
ності й таланти. Вони є у кожного – і в тебе 
теж. Це абсолютно точно! У Всесвіту немає 
улюбленців, кожна людина важлива. 

2. Люби інших, поважай їх і самого себе. 
Люди різні, сприймай їх такими. Вони ма-
ють право бути собою. Живи і дай жити ін-
шим. 

3. Подумай про свої стосунки з Богом та 
про те, що життя і час минають. Господь ні-
коли не зійде з небес і не скаже: «З цієї хви-
лини я дозволяю тобі бути щасливим!», ти 
сам це вирішуєш з Божою допомогою. Наше 
призначення в тому, щоб змінитися на кра-
ще. 

4. Не витрачай час на злість. Пробачай і 
дякуй за те, що маєш. Життя – це часто ві-
дображення наших переконань. 

5. Дбай про потребуючих. Роби несподі-
вані дарунки іншим. Турбуйся про себе. По-
молись за тих, за кого не має кому. Слухай 
своє любляче серце і йди туди, куди воно 
тебе кличе. 

6. Цінуй усе довкіл. Помічай маленькі 
дрібниці, як дитина, та радій кожному дню. 
Хоча б раз у тиждень створи собі психоло-
гічну дієту -  вибери день, в який ти відмо-
вишся від соцмереж чи мобільних розмов, 
або вибери мовчанку, розважання, читан-
ня, мистецькі подорожі по місту. 

7. Світ насправді сповнений позити-
ву та добрих людей. Просто варто зна-
йти кнопку всередині себе, яка вмикає це 
сприйняття. 

8. Склади список речей, які роблять 
тебе по-справжньому щасливим. Те, на 
чому ми загострюємо нашу увагу, має осо-
бливість збільшуватися в розмірах. 

9. Пам’ятай про баланс у своєму житті. 
Знаходь час на все: і на тіло, і на діло, і на 
коханих людей, і на мрії та молитву. 

10. Коли тобі важко, пам’ятай: все так 
не буде. Ми прийшли у цей світ, щоб вчи-
тися. І життя щодня викладає нам новий 
урок. Підіймайся з колін і вирушай далі на 
пошуки своїх поки що нереалізованих мож-
ливостей. І щастя. Ти це можеш!
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УТ-1
07.30 Смiх з доставкою додому.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15 Полiттеатр.
09.40 Музичнi привiтання.
10.25,16.55 Т/с “Таємниця старого мосту”.
11.10 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.05 Наш спорт. Валерiй Лобановський. 

До 75-рiччя вiд дня народження.
12.30 Шеф-кухар країни.
13.20 Вiкно до Америки.
13.45 “Повернення додому”. Концерт 

Вiтаса.
15.15 Новорiчнi зустрiчi з М. Поплавським.
18.00 Урочисте богослужiння на Свято 

Рiздва Христового.
21.20 Рiздвяний вертеп в гостях у I. По-

повича, ч. 1.
23.05 Х/ф “Труфальдiно з Бергамо”, 1 с.
00.30 Смiх з доставкою додому.

Êаíаë “1+1”
06.25 Х/ф “Пригоди Флiка”.
08.15 Х/ф “Льодовиковий перiод”.
09.50 Комедiя “Мiй хлопець - янгол”.
11.45 “Новорiчний парад зiрок з Макси-

мом Галкiним i Володимиром Зе-
ленським 2014”.

14.15,05.15 “Вечiрнiй квартал. Найкраще”.
17.10 Мелодрама “Асi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Комедiя “Сам вдома”.
22.10 Х/ф “Пiрати Карибського моря: Про-

кляття Чорної перлини”.
01.10 Драма “Бiблiя”. (2 категорiя).

Iíòåр
09.20 Х/ф “Москва сльозам не вiрить”.
12.15 Т/с “Ангел в серцi”, 1-4 с.
16.25 Т/с “Земський лiкар. Повернення”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “I все-таки я люблю...”
23.20 Т/с “Катерина. Iнше життя”.
01.10 Д/ф “Час Рiздва”.

ICTV
07.05 М/ф “Том i Джерi на Марсi”.
08.20 Х/ф “Повернення Супермена”.
11.05 Х/ф “Кучерява Сью”.
12.55 Х/ф “Брюс Всемогутнiй”.
14.40 Х/ф “Лисий нянька. Спецзавдання”.
16.10 Х/ф “Матриця”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.05 Надзвичайнi новини.
19.50 Х/ф “Матриця. Перезавантаження”.
22.15 Х/ф “Матриця. Революцiя”.
00.30 Х/ф “Грошовий потяг”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.20,16.00 “Усе буде добре!”
08.10,18.15 “Неймовiрна правда про зiрок”.

09.50 “Зiркове життя. Врятованi дiтьми”.
10.50,01.15 Х/ф “Королева бензоко-

лонки”.
12.10,23.15 Х/ф “Лузер”.
14.15 Х/ф “Суджений-ряжений”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.20 “Україна має талант! 5”.
02.35 Нiчний ефiр.

Íоâèé êаíаë
07.40 Х/ф “Спокусник”.
10.20 Х/ф “Ласкаво просимо, або Сусiдам 

вхiд заборонено”.
12.15 Х/ф “Ельф”.
14.10 М/ф “Бiда мурашина”.
15.55 Х/ф “Зброя бога”.
17.45 Х/ф “Зброя бога 2”.
20.00 Ревiзор. Спец. випуск.
21.25 Х/ф “Будинок з приколами”.
23.15 Х/ф “Чотири Рiздва”.
01.00 Т/с “Не плач за мною, Аргентино”.

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.

07.15,08.15,08.35,11.35 Тема/Хронiка 
тижня.

07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.35 Велика полiтика.
11.15 Час: пiдсумки дня.
12.35 Новинометр.
15.35 Новини Київщини.
16.35 Машина часу.
17.35,00.35 В кабiнетах.
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»
05.40,05.45 Срiбний апельсин.
06.00 Остаточний вердикт.
07.00,09.00,19.00,03.10 Подiї.
07.10 Т/с “Адвокат”.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,14.45,17.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Дитяча Нова хвиля. День перший.
11.15 Дитяча Нова хвиля. День другий.
13.00 Х/ф “Там, де є щастя для мене”.
16.00 Великi мрiйники. Жюль Верн.
18.00 Т/с “Сашка”.

19.20,05.05 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Кордон слiдчого Савельє-

ва”, 1-3 с.
22.50 Х/ф “Хмарний атлас”. (2 категорiя).

Ê1
07.30 М/ф.
11.10 Х/ф “Мама до Рiздва”.
12.50 Х/ф “Лемонi Снiкет: 33 нещастя”.
14.40 “КВК-2013”.
16.50 “Вечiрнiй квартал”.
18.20 Х/ф “Загадай бажання”.
20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
21.00 М/ф “Кiт у чоботях”.
22.30 “Леся Здєся”.
23.00 Х/ф “Черговий тато: Лiтнiй табiр”.

ÍТÍ
06.00 М/ф “Русалонька”.
06.25 Х/ф “Пiчки-лавочки”.
08.05 Х/ф “Здрастуй i прощавай”.
09.45,04.25 Х/ф “Це було в Пеньковi”.
11.40 Т/с “Двоє зi скриньки”.
15.05 Т/с “Павутиння 7”.
19.00 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Точка вибуху”.
23.00 Х/ф “Святе сiмейство”.

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 пiдступний ельф”.
11.50,02.00 Х/ф “Фiнiст - Ясний Сокiл”.
13.15 Х/ф “Спляча красуня”.
14.40 6 кадрiв.
20.00 Вiталька.
21.30 Смiшнiше, нiж кролики.
22.25 Камедi Клуб.
00.20 Х/ф “Свiдок на весiллi”. (2 

категорiя).

ТÂi
07.00 ЖИВЯком.
08.00 Дев`ять мiсяцiв.
09.00,17.00 Неймовiрно, чи не так?
10.00 Х/ф “Банда Келлi”. (2 категорiя).
12.00,22.00 Знак оклику з А. Шевченко.
13.00 Стоп-кадр.
14.00 Х/ф “Щасливого Рiздва”.
16.00 Музика для дорослих.
18.00,23.00 Природнi чудеса Америки.
19.00 Double Ять.
19.30 Приватнi новини.
20.00 Сьогоднi про головне.
21.00 TBiNews.
00.00 Зелений вогник.

Тоíiñ
06.00 Х/ф “Вождь Вiннету i напiвкровка”.
08.00 Дикi зiрки.
08.35 Iсторiї з майбутнього.
09.00,20.00 Д/с “Тлумачення сновидiнь”.

10.00 Одного разу у Парижi. Далiда i 
Дассен.

10.55 Шляхи акул.
12.15 Д/ф “Перша сумська: дзвiнок в 

майбутнє”.
13.30 Х/ф “Вiрна рука - друг iндiанцiв”.
15.00,16.25,18.55 “Погода”.
15.45 Цiкава зоологiя.
16.30 “Алло, лiкарю!”
17.30 “Алло, адвокат!”
18.00 “Художнi iсторiї: З янголом на плечi. 

Рiздвяний концерт”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Андрiй 

Разiн, ч. 1.
21.00 Таємницi Iсуса.
22.15 Х/ф “Янтарнi крила”. (2 категорiя).
00.15 Ворожiння. 12 способiв дiзнатися 

долю.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
06.25 Х/ф “Сини Великої Ведмедицi”.
08.10 “Чудотворцi ХХ столiття”.
09.00 “Афон. Достукатися до небес”.
10.15,00.25 Т/с “Сiмейний дiм”.
12.05 Т/с “Анна Герман”.
17.00 Концерт “Бiлий птах”.
19.00 “Час”.
19.15 Т/с “Три мушкетери”.
21.00 Рiздво Христове. Пряма трансляцiя 

з Храму Христа Спасителя.
23.00 Х/ф “Зимовий роман”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00,17.00 Сьогоднi.
06.25 Їхнi вдачi.
07.00 Т/с “Все включене”, 79 с.
08.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
09.05 “Слiдство вели...”
10.00 “Справа темна”.
11.25 Суд присяжних.
12.25 Т/с “Брат за брата”, 4 с.
16.05 “Росiйськi сенсацiї”.
17.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35 “З пiснi слiв не викинеш!”
19.40 Т/с “Шеф”. “Син”. “Дах”. “Фiнал”. 

“Епiлог”.
23.20 “Рiздвяна зустрiч “НТВ”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 “Схiднi єдиноборства. Бушидо”.
08.00 “Нове Шалене вiдео”.
08.50 Х/ф “10,5 балiв”.
12.00,21.30 Т/с “Терра Нова”.
13.40 Х/ф “Кокон”.
15.45 Х/ф “Кокон 2”.
18.00,21.00 “Облом UA. Новий сезон”.
19.00 Т/с “Дiльниця”.
00.00 Х/ф “Розслiдування”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Х/ф “Добровольцi”. (6+).
07.30 Драма “Дубровський”. (6+).
09.30,15.30 Мелодрама “Рiзнi долi”. (12+).
13.30 Комедiя “Смугастий рейс”.

17.30,23.30 Комедiя “Не дуже вдалий 
день”. (6+).

19.30,01.30 Комедiя “Клуб жiнок”.
22.00,04.00 Х/ф “Вечори на хуторi побли-

зу Диканьки”

ªâроñïорò
09.30 Ралi. Дакар. Етап 1.
09.55 Вiдкритий чемпiонат Австралiї з 

тенiсу. Журнал.
10.00,13.00 Лижнi перегони. Тур де Скi. 

Валь дi Фiємме (Iталiя). 9 км. Жiнки.
10.30,14.30 Бiатлон. Кубок свiту. Оберхоф 

(Нiмеччина). Мас-старт. Чоловiки.
11.15,15.00 Бiатлон. Кубок свiту. Обер-

хоф (Нiмеччина). Мас-старт. Жiнки.
12.00 Стрибки на лижах. Турне 4-х 

трамплiнiв. Бiшофсхофен (Австрiя). 
HS-140. Квалiфiкацiя.

13.45 Лижнi перегони. Тур де Скi. Валь 
дi Фiємме (Iталiя). 9 км. Чоловiки.

15.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Загреб 
(Хорватiя). Слалом. Чоловiки. 1 
спуск.

16.45,23.00 Стрибки на лижах. Турне 4-х 
трамплiнiв. Бiшофсхофен (Австрiя). 
HS-140.

18.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Загреб 
(Хорватiя). Слалом. Чоловiки. 2 
спуск.

19.40,20.45 Ралi. Дакар. Журнал.
19.45,01.45 Оце так!
20.00,20.50,00.30 Дартс. ЧC. Лейксайд 

(Великобританiя). День 3.
22.55 Тенiс. Повернення Рафи. Журнал.
23.55 Тест-райд. Журнал.
00.00,02.00 Ралi. Дакар. Етап 2.
01.30 Ралi-рейд. Африка Ач Рейс.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,17.55 Новини.
07.15,13.10 “АПЛ. Клуби”. “Сандерленд”.
07.30 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” - “Ес-

паньол”.
09.20 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” - 

“Лiворно”.
11.10 Чемпiонат Iспанiї. “Реал Сосьєдад” 

- “Атлетiк”.
13.25 Чемпiонат Iталiї . “Наполi” - 

“Сампдорiя”. Пряма трансляцiя.
15.25,04.40 “Futbol Mundial”.
15.55 Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Аталан-

та”. Пряма трансляцiя.
18.05 Чемпiонат Iталiї. “Удiнезе” - “Ве-

рона”.
19.55 Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - “Сельта”. 

Пряма трансляцiя.
21.55 “Bundesliga Special”. Дуель: 

“Баварiя” - “Боруссiя” (Дор.)
22.25 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєкано” 

- “Вiльярреал”. Пряма трансляцiя.
01.00 Чемпiонат Iталiї. “Лацiо” - “Iнтер”.
02.50 Чемпiонат Iталiї . “Наполi” - 

“Сампдорiя”.
05.10 Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Ата-

ланта”.

УТ-1
06.05 Х/ф “Труфальдiно з Бергамо”, 2 с.
07.10 Смiх з доставкою додому.
09.00 Рiздвянi богослужiння.
12.00,14.35 Погода.
12.05 Новорiчна програма “Ось вам гар-

буз, або Сватання на Першому”.
14.40 Рiздвяний вертеп в гостях у Iвана 

Поповича.
15.50 “Мелодiя двох сердець”. Новорiчна 

С. та В. Бiлоножки.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Рiздвяний вертеп в гостях у I. По-

повича.
23.05 Х/ф “Труфальдiно з Бергамо”, 2 с.
00.00 Смiх з доставкою додому.

Êаíаë “1+1”
07.30 Х/ф “Льодовиковий перiод 2: Гло-

бальне потеплiння”.
09.15 Х/ф “Пiрати Карибського моря: 

Прокляття Чорної перлини”.
12.15 Комедiя “Сам вдома”.
14.15,03.00 “Вечiрнiй квартал. Найкраще”.
17.10 Мелодрама “Асi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Комедiя “Сам вдома 2”.
22.20 Х/ф “Пiрати Карибського моря 2: 

Скриня мерця”.
01.30 Драма “Бiблiя”. (2 категорiя).

Iíòåр
06.15,19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
07.05 Х/ф “Нова рiздвяна казка”.
09.00 Пряма трансляцiя Рiздвяного 

богослужiння.
10.45 Д/ф “Рiздво”.
12.00 М/ф “Хранителi снiв”.
13.55,02.35 Х/ф “За сiмейними обста-

винами”.
16.25 Т/с “Земський лiкар. Повернення”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “I все-таки я люблю...”
01.05 Х/ф “Сiм`я напрокат”.

ICTV
06.25 М/ф “Лiга справедливостi. Криза 

двох свiтiв”.
07.35 Х/ф “Пригоди Плуто Неша”.
09.20 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть”.
11.15 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть 2. Пре-

красна i небезпечна”.
13.15 Т/с “Адмiрал”.
22.25 Х/ф “Три горiшки для Попелюшки”.
00.00 Х/ф “Грошовий потяг” .  (2 

категорiя).

ÑТБ
06.55,16.00 “Усе буде добре!”
08.55,18.15 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
10.35 Х/ф “Вечори на хуторi поблизу 

Диканьки”.
11.50,23.20 Х/ф “Сiм верст до небес”.
13.45 Х/ф “Чоловiк в моїй головi”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.20 “Україна має талант! 5”.
01.20 Х/ф “Мужики!..”

Íоâèé êаíаë
07.35 Х/ф “Зброя бога”.
09.15 Х/ф “Зброя бога 2”.
11.25 Х/ф “Будинок з приколами”.
13.15 Х/ф “Чотири Рiздва”.
15.00 Уральськi пельменi.
21.00 Х/ф “Особливостi нацiонального 

полювання в зимовий перiод”.
22.35 Х/ф “День бабака”.
00.45 Т/с “Не плач за мною, Аргентино”.
01.50 Служба розшуку дiтей.

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.

07.15,08.15,08.35,19.45,22.45,23.35,03.15
,06.15 Тема/Хронiка дня.

07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,20.00,01.15,05.00,05.35 Час. 

Пiдсумки дня.
10.35,11.15,11.35,12.15 Час: пiдсумки дня.
13.10 Податковий щоденник.
15.35 Машина часу.
16.10 Трансмiсiя.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
18.35 Дорогi депутати.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Агроконтроль.
23.25 Crime News.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,19.00,03.15 Подiї.
07.10 Т/с “Адвокат”.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.30,17.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Дитяча Нова хвиля. День третiй.
11.30 Концерт.
16.00 Великi мрiйники. Леонардо да Вiнчi.
18.00 Т/с “Сашка”.

19.20,05.10 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Кордон слiдчого Савельє-

ва”, 4-6 с.
23.00 Таємний код зламаний. Жiнка.
23.50 Т/с “Кримiнальна полiцiя”. (2 

категорiя).

Ê1
07.30 М/ф.
10.40 Х/ф “Мама до Рiздва”.
12.15 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий янгол”.
15.40 Х/ф “Загадай бажання”.
17.00,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
18.00 “КВК-2013”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
21.50 “Велика рiзниця”.
22.50 Мюзикл “Карнавальна нiч”.

ÍТÍ
06.30 “Святi й праведники ХХ столiття”. 

Амфiлохiй Почаївський.
07.10 Х/ф “Зайчик”.
08.40 Х/ф “Смугастий рейс”.
10.20 “Богатирi”.
11.15 Т/с “Точка вибуху”.
14.45 Х/ф “Рiздво”.
16.55 Х/ф “Бумеранг”.
19.00 Х/ф “Варавва”.
22.30 Х/ф “Будинок на краю”.
00.20 Х/ф “Марiя Магдалина”.

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 “Вiннi Пух: Рiздвяний Пух”.
11.50,02.00 Х/ф “Мар`я-майстриня”.
13.15 Х/ф “Панi Метелиця”.
14.40 Країна У.
20.00 Вiталька.
21.00 6 кадрiв.
22.25 Х/ф “Шостий елемент”. (2 

категорiя).
00.20 Х/ф “Схiд темряви”. (2 категорiя).

ТÂi
06.00,03.15 Новорiчний настрiй.
07.00 ЖИВЯком.
08.00 Новорiчнi курасани.
12.00 Зелений вогник.
16.00 Музика для дорослих.
17.00 Неймовiрно, чи не так?
18.00,23.00 Природнi чудеса Америки.
19.00 Double Ять.
19.30 Приватнi новини.
20.00 Х/ф Банда Келлi (2 категорiя).
22.00 Знак оклику з А. Шевченко.
00.00 Вулицi червоних лiхтарiв.

Тоíiñ
08.00 “Художнi iсторiї: З янголом на плечi. 

Рiздвяний концерт”.
09.00,20.00 Д/с “Тлумачення сновидiнь”.
10.15 Гадання. 12 способiв дiзнатися 

долю.
11.30 Таємницi Iсуса.
13.30 Х/ф “Вождь Вiннету i напiвкровка”.
15.30,18.55 “Погода”.
15.45 Новорiчна sms-ка.
18.00 Д/с “Навколо свiту на повiтрянiй 

кулi”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Андрiй 

Разiн, ч. 2.
20.35 Iсторiї з майбутнього.
21.00 Ясновидицi.
22.00 Х/ф “Той, що йде в снiгах”.
00.00 Джазовий концерт в Коктебеле.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,10.00 Новини.
06.15 Х/ф “Бiлi вовки”.
08.10 “Святi ХХ столiття”.
09.10 “Дари волхвiв. Шлях до Росiї”.
10.15,01.25 Т/с “Сiмейний дiм”.
12.10 Т/с “Анна Герман”.
16.40 “Рiздвянi зустрiчi” Алли Пугачової.
19.00 “Час”.
19.15 Т/с “Три мушкетери”.
21.05 Д/ф “З Новим роком, мами!”
22.45 “Справжня iсторiя життя Святої 

Матрони”.
23.45 Х/ф “Мiй хлопець - янгол”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00,17.00 Сьогоднi.
06.25 Ти не повiриш!
07.00 Т/с “Все включене”, 80 с.
08.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
09.05 “Слiдство вели”.
10.00 Т/с “Кримiнальне вiдео”, 9 с. “Спи-

сок Мухiна”.
11.25 Суд присяжних.
12.25 Т/с “Брат за брата”, 8 с.
16.05 “Росiйськi сенсацiї”.
17.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35 “З пiснi слiв не викинеш!”
19.40 Т/с “Шеф 2”. “Удо”. “Свобода”. 

“Буднi”. “Конфлiкт”.
23.25 Т/с “Дюжина правосуддя”, 1 i 2 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00,19.00 Т/с “Дiльниця”.
09.00 “Маски-шоу”.
10.00 Х/ф “Смерч iз космосу”.
12.00,21.30 Т/с “Терра Нова”.
15.00 Т/с “Гончi 2”.
21.00 “Облом UA. Новий сезон”.
00.00 Х/ф “Викрадена”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Комедiя “Не дуже вдалий 

день”. (6+).
07.30 Х/ф “Джульбарс”.
09.30,16.00 Х/ф “Вечори на хуторi по-

близу Диканьки”.
13.30 Комедiя “Клуб жiнок”.
17.30,23.30 Комедiя “Сiм наречених єф-

рейтора Збруєва”. (12+).
19.30,01.30 Комедiя “Майже смiшна 

iсторiя”. (6+).
22.05,04.05 Х/ф “Гонщики”. (12+)

ªâроñïорò
09.30,01.30 Ралi-рейд. Африка Ач Рейс.
09.45,10.30,15.30,01.00,01.45 Оце так!
10.00 Ралi. Дакар. Етап 2.
10.25,23.40 Вiдкритий чемпiонат Австралiї 

з тенiсу. Журнал.
11.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Загреб 

(Хорватiя). Слалом. Чоловiки. 2 
спуск.

12.00,17.30 Бiатлон. Кубок свiту. Оберхоф 
(Нiмеччина). Мас-старт. Чоловiки.

12.30,18.00 Бiатлон. Кубок свiту. Обер-
хоф (Нiмеччина). Мас-старт. Жiнки.

13.00,16.30 Стрибки на лижах. Турне 4-х 
трамплiнiв. Бiшофсхофен (Австрiя). 
HS-140.

14.00,18.30 Лижнi перегони. Тур де Скi. 
Валь дi Фiємме (Iталiя). 9 км. Жiнки.

14.45,23.00 Лижнi перегони. Тур де Скi. 
Валь дi Фiємме (Iталiя). 9 км. 
Чоловiки.

19.10,20.45 Ралi. Дакар. Журнал.
1 9 . 1 5  Д а р т с .  Ч C .  Л е й к с а й д 

(Великобританiя). День 3.
20 .00 ,20 .50 Дартс .  ЧC.  Лейксайд 

(Великобританiя). День 4.
23.45 GTA. Наступний рiвень. Автоспор-

тивний журнал.
00.00,02.00 Ралi. Дакар. Етап 3.
00.30 Ралi. ERC. Огляд.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Iталiї. “Удiнезе” - “Ве-

рона”.
09.05,21.05 Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - 

“Сельта”.
10.55 “АПЛ. Клуби”. “Сандерленд”.
11.10 Чемпiонат Iталiї. “Лацiо” - “Iнтер”.
13.15,00.55 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Ва-

льєкано” - “Вiльярреал”.
15.10,04.25 Чемпiонат Iталiї. “Наполi” - 

“Сампдорiя”.
17.05,06.10 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
18.15 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
19.15 Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Ата-

ланта”.
22.55 Кубок Iспанi ї .  1/8 фiналу. 

“Валенсiя” - “Атлетiко”. 1-й матч. 
Пряма трансляцiя.

Поíåдіëоê

Âіâòороê

6 січня

7 січня
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УТ-1
06.05 Х/ф “Троє у човнi, не рахуючи со-

баки”, 1 с.
07.30 Смiх з доставкою додому.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15 Крок до зiрок.
10.00,17.50,22.25 Музичнi привiтання.
10.15,17.00 Т/с “Таємниця старого мосту”.
11.05 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.50 Хто в домi хазяїн?
12.10 Х/ф “Вiйна i мир”, 1 с.
13.55 Фестиваль гумору “Умора”.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета 

(жiнки).
18.05 Погода.
18.15 Спецпроект “Леонiд Кравчук. 80 

рокiв з Україною”, ч. 1.
18.55 Концерт О. Пекун “Життя неповтор-

ний сюжет”.
20.55 Мегалот.
21.25 Ювiлейна програма В. Бiлоножка.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.05 Х/ф “Троє у човнi, не рахуючи со-

баки”, 1 с.
00.30 Смiх з доставкою додому.

Êаíаë “1+1”
08.40 Х/ф “Пiрати Карибського моря 2: 

Скриня мерця”.
11.45 Комедiя “Сам вдома 2”.
14.05,02.45 “Вечiрнiй квартал. Найкраще”.
17.10 Мелодрама “Асi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Комедiя “Сам вдома 3”.
22.10 Бойовик “Пiрати Карибського моря 

3: На краю землi”.
01.20 Драма “Бiблiя”. (2 категорiя).

Iíòåр
06.25,19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
07.10,20.25 Т/с “I все-таки я люблю...”
11.05 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Канев-

ським”.
12.50 “Судовi справи”.
14.30 “Сiмейний суд”.
15.25 “Давай одружимося в Українi”.
16.25 Т/с “Земський лiкар. Повернення”.
20.00 “Подробицi”.
01.05 Х/ф “Зоряний пил”. (2 категорiя).

ICTV
06.55,15.10 Т/с “Лiтєйний”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Карадай”.
12.15,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.10,21.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с “Шеф 2”.
00.05 Х/ф “Знаки”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.15,16.00 “Усе буде добре!”
08.05,18.15 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
09.45 “Зiркове життя. Тiло на показ”.
10.40,01.05 Х/ф “Неймовiрнi пригоди 

iталiйцiв у Росiї”.
12.35,23.25 Х/ф “Моя мама - Снiгуронька!”
14.10 Х/ф “Молода дружина”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.20 “Україна має талант! 5”.

Íоâèé êаíаë
07.35 Х/ф “Особливостi нацiонального по-

лювання в зимовий перiод”.
09.20 Уральськi пельменi.
15.00 Х/ф “12 рiздвяних побачень”.
16.50 Х/ф “Iсторiя Попелюшки”.
18.50 Т/с “Воронiни”.
23.00 Х/ф “Запитайте Сiндi”.
00.55 Т/с “Не плач за мною, Аргентино”.
01.45 Служба розшуку дiтей.

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.

07.15,08.15,08.35,16.35,19.45,23.35,03.15,
06.15 Тема/Хронiка дня.

07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 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.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,19.00,03.15 Подiї.
07.10 Т/с “Адвокат”.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.50,17.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Кордон слiдчого Савельє-

ва”, 1-3 с.
12.50 “Хай говорять. Весiлля року”.
16.00 Великi мрiйники. Вiльна енергiя 

Тесли.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,05.10 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Кордон слiдчого Савельє-

ва”, 7-9 с.
23.00 Таємний код зламаний. Паралельнi 

свiти.

23.50 Т/с “Кримiнальна полiцiя”. (2 
категорiя).

01.45 Т/с “Дорога на острiв Пасхи”.

Ê1
07.30 М/ф.
10.50 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий янгол”.
15.40 Х/ф “Командний дух”.
17.15,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
18.10,21.00 “Розсмiши комiка”.
19.00,21.50 “Велика рiзниця”.
22.50 Х/ф “Жандарм та прибульцi”.
00.25 Х/ф “Жандарм на вiдпочинку”.

ÍТÍ
07.40 Х/ф “Доля резидента”.
10.20 “Богатирi”.
11.20 “Випадковий свiдок”.
12.10 Х/ф “Будинок на краю”.
14.00 Т/с “Огiркове кохання”.
17.15 Х/ф “Джек Хантер. У пошуках скар-

бу Угарита”.
19.00 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
23.10 Х/ф “2016: кiнець ночi”. (2 

категорiя).
00.50 Т/с “Тiло як доказ 2”. (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 “Щасливий ельф”.
11.40,02.20 Х/ф “Три товстуни”.
13.15 Х/ф “Попелюшка”.
14.25 Iкона стилю.
19.00 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.00 6 кадрiв.
22.25 Х/ф “Усi в захватi вiд Мерi”. (2 

категорiя).
00.40 Х/ф “Шостий елемент”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00 Ранковi курасани.
10.00,04.30 Музика для дорослих.
11.00,12.40,14.30,16.30,17.40,19.10 

TBiNews.
11.30 Приватнi новини.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
12.30,14.45 Арт дозор.
12.35,14.50,19.25 Базар_IТ.
13.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
13.30,16.00,17.10,19.30,02.45 Особли-

ва думка.
14.00 ЖИВЯком.
17.00 Огляд блогiв.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.00 Homo sapiens.

Тоíiñ
06.45 Д/с “Тлумачення сновидiнь”.
07.00,18.30 Iсторiї з майбутнього.

08.00 Д/с “Навколо свiту на повiтрянiй 
кулi”.

09.00 Ясновидицi.
10.00 Новорiчна sms-ка.
13.15 Дикi зiрки.
13.45 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.35 Х/ф “Вождь Вiннету i старий Вог-

няна рука”.
16.30,16.55,18.55 “Погода”.
16.35,00.00 Цiкава зоологiя.
17.00 “Алло, лiкарю!”
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Д. Гордона. Андрiй 

Разiн, ч. 3.
20.00 Лiтаки II свiтової вiйни.
21.00 “Тарапунька: аншлаг довжиною в 

життя”.
22.00 В`ячеслав Бутусов. Коли замовкнуть 

всi пiснi...
22.55 Життя на краю землi.
00.30 Х/ф “Тiло i душа”. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,10.00 Новини.
04.10 Х/ф “Склянка води”.
06.20 Х/ф “Ульзана”.
08.10 Д/ф “З Новим роком, мами!”
10.15,19.15 “Один в один!”
19.00 “Час”.
22.20 Х/ф “Свiй серед чужих, чужий се-

ред своїх”.
00.10 Х/ф “Ми веселi, щасливi, талановитi!”
01.45 Комедiя “Дiловi люди”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00,17.00 Сьогоднi.
06.25 Ти не повiриш!
07.00 Т/с “Все включене”, 81 с.
08.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
09.05 “Слiдство вели”.
10.00 Т/с “Кримiнальне вiдео”, 10 с. “Спи-

сок Мухiна”.
11.25 Суд присяжних.
12.25 Т/с “Брат за брата”, 12 с.
16.05 “Росiйськi сенсацiї”.
17.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35 “З пiснi слiв не викинеш!”
19.40 Т/с “Шеф 2”. “Загроза”. “Пастка”. 

“Чужi”. “Вантаж”.
23.20 Т/с “Дюжина правосуддя”, 3 i 4 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00,19.00 Т/с “Дiльниця”.
09.00 “Маски-шоу”.
10.00 Х/ф “Крижане тремтiння”.
12.00 Т/с “Терра Нова”.
15.00 Т/с “Гончi 2”.
21.00 “Облом UA. Новий сезон”.
21.30 Х/ф “Проклятий шлях”.
00.00 Х/ф “Нова земля”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Комедiя “Сiм наречених єф-

рейтора Збруєва”. (12+).

07.30 Х/ф “Острiв скарбiв”. (6+).
09.30,16.05 Х/ф “Гонщики”. (12+).
13.30 Комедiя “Майже смiшна iсторiя”. 

(6+).
17.30,23.30 Комедiя “Кар`єра Дiми 

Горiна”. (6+).
19.30,01.30 Комедiя “Зайчик”.
21.30,03.30 Мелодрама “Батькiв не виби-

рають”. (12+)

ªâроñïорò
09.30,01.30 Ралi-рейд. Африка Ач Рейс.
09.45 GTA. Наступний рiвень. Автоспор-

тивний журнал.
10.00 Ралi. Дакар. Етап 3.
10.25,18.50,20.35 Вiдкритий чемпiонат 

Австралiї з тенiсу. Журнал.
10.30,13.15,17.00 Стрибки на лижах. Тур-

не 4-х трамплiнiв. Бiшофсхофен 
(Австрiя). HS-140.

11.15,14.15 Бiатлон. Кубок свiту. Оберхоф 
(Нiмеччина). Мас-старт. Чоловiки.

11.45,14.45 Бiатлон. Кубок свiту. Обер-
хоф (Нiмеччина). Мас-старт. Жiнки.

12.15,01.45 Оце так!
15.15,23.00 Бiатлон. Кубок свiту. Рупольдiнг 

(Нiмеччина). Естафета. Жiнки.
18.00 Дартс. ЧC. Лейксайд (Великобританiя). 

День 4.
18.55,21.45 Ралi. Дакар. Журнал.
19.00,20.25 Вибране по середах.
19.05 Гольф. PGA Tour. Hyundai Tournament 

of Champions.
20.05 Новини гольфу.
20.10 Новини кiнного спорту.
20.15 Вибiр Люсиi. Журнал.
20.20 Новини вiтрильного спорту.
20.30 Event Discovery. Журнал.
20.40,21.50,00.30 Дартс. ЧC. Лейксайд 

(Великобританiя). День 5.
00.00,02.00 Ралi. Дакар. Етап 4.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 “АПЛ. Клуби”. “Халл Сiтi”.
07.30,13.15 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
08.30,14.15,20.05 Кубок Iспанiї. 1/8 

фiналу. “Валенсiя” - “Атлетiко”. 
1-й матч.

10.15 Чемпiонат Iспанiї. “Альмерiя” - “Гра-
нада”.

12.05,21.55 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
16.05 Чемпiонат Iспанiї. “Севiлья” - “Хе-

тафе”.
18.15 Чемпiонат Iспанiї. “Барселона” - 

“Ельче”.
22.55 Кубок Iспанiї. 1/8 фiналу. “Барсе-

лона” - “Хетафе”. 1-й матч. Пряма 
трансляцiя.

00.55 “Futbol Mundial”.
01.25 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” - 

“Лiворно”.
03.15 Чемпiонат Iспанiї. “Вальядолiд” - 

“Бетiс”.
05.05 Кубок Iспанiї. 1/8 фiналу. “Барсе-

лона” - “Хетафе”. 1-й матч.

УТ-1
06.05 Х/ф “Троє у човнi, не рахуючи со-

баки”, 2 с.
07.30 Смiх з доставкою додому.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,17.00 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.10 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.00 Музичнi привiтання.
11.45 Х/ф “Вiйна i мир”, 2 i 3 с.
14.00 Фестиваль гумору “Умора”.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета 

(чоловiки).
17.50 Фестиваль пiснi в Коблево.
18.10 Спецпроект “Леонiд Кравчук. 80 

рокiв з Україною”, ч. 2.
18.50 “Надвечiр`я”. Новорiчний випуск.
21.25 “Разом спiваємо, друзi мої”. Кон-

цертна програма М. Грицкана.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.05 Х/ф “Троє у човнi, не рахуючи со-

баки”, 2 с.
00.30 Смiх з доставкою додому.

Êаíаë “1+1”
07.25 Х/ф “Снiгова королева”.
09.00 Бойовик “Пiрати Карибського моря 

3: На краю землi”.
12.05 Комедiя “Один вдома 3”.
14.05,02.15 “Вечiрнiй квартал. Найкраще”.
17.10 Мелодрама “Асi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Комедiя “Сам вдома 4”.
21.50 Х/ф “Пiрати Карибського моря: На 

дивних берегах”.
00.40 Драма “Бiблiя”. (2 категорiя).

Iíòåр
06.20,19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
07.10,20.25 Т/с “I все-таки я люблю...”
11.05 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Канев-

ським”.
12.50 “Судовi справи”.
14.30 “Сiмейний суд”.
15.25 “Давай одружимося в Українi”.
16.25 Т/с “Земський лiкар. Повернення”.
20.00 “Подробицi”.
01.05 Х/ф “Смокiнг”.

ICTV
06.55,16.55 Т/с “Лiтєйний”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Карадай”.
11.55,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.05,21.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
15.05,20.05 Т/с “Шеф 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
00.05 Х/ф “Викуп”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.25,16.00 “Усе буде добре!”
08.15,18.15 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
09.55 “Зiркове життя. Вiйна за спадок”.
10.55,00.55 Х/ф “Спортлото-82”.
12.40 Х/ф “Дiдусь у подарунок”.
14.15,23.10 Х/ф “Янгол пролетiв”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.20 “Україна має талант! 5”.

Íоâèé êаíаë
05.00 Спiвай, якщо зможеш.
09.00 Х/ф “Меверiк”.
11.40 Т/с “Смугасте щастя”.
17.55 Х/ф “Ще одна iсторiя про Попе-

люшку”.
19.55 Т/с “Воронiни”.
23.00 Х/ф “Замерзла в Маямi”.
00.55 Т/с “Не плач за мною, Аргентино”.
01.45 Х/ф “Одружуся з першою стрiчною”.

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.

07.15,08.15,19.45,22.45,23.35,03.15,06.15 
Тема/Хронiка дня.

07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
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»
07.00,09.00,19.00,03.15 Подiї.
07.10 Т/с “Адвокат”.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.50,17.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Кордон слiдчого Савельє-

ва”, 4-6 с.
12.50 “Хай говорять. Французька дочка”.
16.00 Великi мрiйники. Архiмед.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,05.10 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Кордон слiдчого Савельє-

ва”, 10-12 с.
23.00 Таємний код зламаний. Епоха 

Водолiя.

23.50 Т/с “Кримiнальна полiцiя”. (2 
категорiя).

01.45 Т/с “Дорога на острiв Пасхи”.

Ê1
07.30 М/ф.
10.50 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий янгол”.
15.40 Х/ф “Злочин моди”.
17.15,20.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
18.10,21.00 “Розсмiши комiка”.
19.00,21.50 “Велика рiзниця”.
22.50 Х/ф “Жандарм i жандарметки”.
00.30 Х/ф “Жандарм та прибульцi”.

ÍТÍ
07.55 Х/ф “Повернення резидента”.
10.20 “Богатирi”.
11.15,03.50 Х/ф “Одiссея капiтана Бла-

да”.
13.45,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

12”.
17.15 Х/ф “Джек Хантер: прокляття 

гробницi Ехнатона”.
19.00 “Свiдок”.
23.10 Х/ф “Приманки 2: Друге зваблен-

ня”. (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 “Рiздво для всiх собак”.
11 .45 ,02 .25 Х/ф “Чар iвна лампа 

Аладдiна”.
13.15 Х/ф “Червона шапочка”.
14.25 Єралаш.
15.00 Королева балу.
19.00 Моду народу.
20.00 Вiталька.
21.00 6 кадрiв.
22.25 Х/ф “Великий Стен”. (2 категорiя).
00.30 Х/ф “Усi в захватi вiд Мерi”. (2 

категорiя).

ТÂi
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Homo sapiens.
11.00,12.40,14.30,16.30,17.40,19.10 

TBiNews.
11.30 ЖИВЯком.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
12.30,14.45 Арт дозор.
12.35,14.50,19.25 Базар_IТ.
13.00 Приватнi новини.
13.30,16.00,17.10,19.30,02.45 Особли-

ва думка.
14.00 Double Ять.
17.00 Огляд блогiв.
22.00,02.00 Стоп-кадр.

Тоíiñ
07.00 “Таке спортивне життя. Юрiй Тамм”.
07.30,05.00 “Щоденник для батькiв”.
08.00,18.30 Iсторiї з майбутнього.
09.00,20.00 Лiтаки II свiтової вiйни.
10.00 В`ячеслав Бутусов. Коли замовкнуть 

всi пiснi...
11.15 Х/ф “Нафтовий принц”.
13.00 Дикi зiрки.
14.00,05.25 “Ронiн”.
14.45 Життя на краю землi.
15.55,16.55,18.55 “Погода”.
16.00,23.15 Цiкава зоологiя.
17.00 “Алло, лiкарю!”
18.00 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Сергiй Ма-

ковецький.
21.15 Мадонна. Це гра.
22.15 Як вижити на Алясцi.
00.15 Х/ф “Першi 9 1/2 тижнiв”. (3 

категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,07.00,10.00 Новини.
04.05,07.10 Телеканал “Доброго ранку”.
08 .35 ,10 .15 ,16 .10 Т/с “Шлюб за 

заповiтом”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.55 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.35 Т/с “Легенди про Круга”.
22.20 Х/ф “Панночка-селянка”.
00.20 Х/ф “Душа”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00,17.00 Сьогоднi.
06.25 Ти не повiриш!
07.00 Т/с “Все включене”, 82 с.
08.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
09.05 “Слiдство вели...”
10.00 Т/с “Кримiнальне вiдео”, 11 с. “Спи-

сок Мухiна”.
11.25 Суд присяжних.
12.25 Т/с “Брат за брата”, 16 с.
16.05 “Росiйськi сенсацiї”.
17.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35 “З пiснi слiв не викинеш!”
19.40 Т/с “Шеф 2”. “Заручник”. “Вiйна”. 

“Вбивця”. “Поразка”.
23.25 Т/с “Дюжина правосуддя”, 5 i 6 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00,19.00 Т/с “Дiльниця”.
09.00 “Маски-шоу”.
10.00 “33 квадратних метри”.
11.00 Т/с “План Б”.
21.00 “Облом UA. Новий сезон”.
21.30 Х/ф “Люди честi”. (2 категорiя).
00.00 Х/ф “Основний iнстинкт”. (3 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Комедiя “Кар`єра Дiми 

Горiна”. (6+).
07.30,13.30 Комедiя “Зайчик”.
09.30,15.30 Мелодрама “Батькiв не виби-

рають”. (12+).
17.30,23.30 Драма “Справа Румянце-

ва”. (12+).
19.30,01.30 Комедiя “Адам одружується з 

Євою”. (12+).
21.50,03.50 Мелодрама “Французький 

вальс”. (6+).

ªâроñïорò
09.30 Event Discovery. Журнал.
09.35,01.30 Ралi-рейд. Африка Ач Рейс.
09.45,13.15,01.45 Оце так!
10.00,12.00 Ралi. Дакар. Етап 4.
10.25 Тенiс. Повернення Рафи. Журнал.
10.30,14.15,17.00,22.30 Бiатлон. Кубок 

свiту. Рупольдiнг (Нiмеччина). Еста-
фета. Жiнки.

12.30 Стрибки на лижах. Турне 4-х 
трамплiнiв. Бiшофсхофен (Австрiя). 
HS-140.

15.15,23.15 Бiатлон. Кубок св iту . 
Рупольдiнг (Нiмеччина). Естафета. 
Чоловiки.

1 7 . 4 5  Д а р т с .  Ч C .  Л е й к с а й д 
(Великобританiя). День 5.

19.25,21.15 Ралi. Дакар. Журнал.
19 .30 ,21 .20 Дартс .  ЧC.  Лейксайд 

(Великобританiя). День 6.
00.00,02.00 Ралi. Дакар. Етап 5.
00.25 Спорт i Ко. Журнал.
00.30 Покер. Свiтова серiя.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєка-

но” - “Вiльярреал”.
09.05 Чемпiонат Iталiї . “Наполi” - 

“Сампдорiя”.
10.55,18.15 Кубок Iспанiї. 1/8 фiналу. 

“Барселона” - “Хетафе”. 1-й матч.
12.45 “АПЛ. Клуби”. “Халл Сiтi”.
13.15 “Bundesliga Special”. Дуель: 

“Баварiя” - “Боруссiя” (Дор.)
13.45 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” - “Ес-

паньол”.
15.35 Чемпiонат Iспанiї. “Реал Сосьєдад” 

- “Атлетiк”.
17.30,21.55 “Свiт англiйської Прем`єр-

лiги”.
20.05 Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - “Сельта”.
22.25 Кубок Iспанiї. 1/8 фiналу. “Реал” 

- “Осасуна”. 1-й матч. Пряма 
трансляцiя.

00.30 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
01.30 Чемпiонат Iталiї. “Удiнезе” - “Ве-

рона”.
03.20 Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Ата-

ланта”.

Ñåрåда

Чåòâåр

8 січня

9 січня
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УТ-1
06.05 Х/ф “Вусатий нянь”.
07.30 Смiх з доставкою додому.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,17.00 Т/с “Таємниця старого мос-

ту”.
10.05 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.05 Українська пiсня.
11.45,17.50 Музичнi привiтання.
12.15 Х/ф “Вiйна i мир”, 4 i 5 с.
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. Iндивiдуальнi 

перегони (жiнки).
18.25 Фестиваль гумору “Умора”.
21.25 Фольк-music. Новорiчний.
23.05 Х/ф “Вусатий нянь”.
00.30 Смiх з доставкою додому.

Êаíаë “1+1”
07.45 Х/ф “У гостi до Робiнсонiв”.
09.25 Мелодрама “Принцеса на Рiздво”.
11.10 Комедiя “Сам вдома 4”.
13.00,02.00 “Вечiрнiй квартал. Найкраще”.
17.10 Мелодрама “Асi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
22.00 Комедiя “Реальна казка”. (2 

категорiя).

Iíòåр
06.15,19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
07.05,20.25 Т/с “I все-таки я люблю...”
11.05 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Канев-

ським”.
12.50 “Судовi справи”.
14.30 “Сiмейний суд”.
15.25 “Давай одружимося в Українi”.
16.25 Т/с “Земський лiкар. Повернення”.
20.00 “Подробицi”.
23.20 Х/ф “Нiч самотнього пугача”.
01.10 Х/ф “Красень Алфi, або Чого хо-

чуть чоловiки”. (2 категорiя).

ICTV
07.00,16.50 Т/с “Лiтєйний”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Карадай”.
11.55,13.00 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13 . 05 , 21 . 55  Т/с  “Прокурорська 

перевiрка”.
15.05,20.05 Т/с “Шеф 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
00.05 Х/ф “Межа темряви”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.35,18.15 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
08.05 Х/ф “Подарунок долi”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.

20.00,22.20 “Україна має талант! 5”.
02.10 Х/ф “Ширлi-Мирлi”.

Íоâèé êаíаë
05.00 Спiвай, якщо зможеш.
09.05 Х/ф “Бруднi танцi 2”.
10.55 Т/с “Смугасте щастя”.
17.15 Х/ф “Бiзнес заради любовi”.
19.10 Т/с “Воронiни”.
23 .00 Х/ф “Одружуся з першою 

стрiчною”.
00.50 Т/с “Не плач за мною, Аргентино”.
01.40 Служба розшуку дiтей.

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.

07.15,08.15,08.35,19.45,22.40,03.15,06.15 
Тема/Хронiка дня.

07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.1

5,01.35,05.00,06.00 Час. Пiдсумки 
дня.

16.35 Лiсовий патруль.
17.35 Не перший погляд.
18.35 Реальний сектор.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,19.00,03.25 Подiї.
07.10 Т/с “Адвокат”.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.50,17.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Кордон слiдчого Савельє-

ва”, 7-9 с.
12.50 “Хай говорять. Бої без правил”.
16.00 Великi мрiйники. Дивовижнi свiти 

Циолковського.
19.20,04.35 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Кордон слiдчого Савельєва”, 

13 i 14 с.
23.00 Таємний код зламаний. Їжа.
23.50 Т/с “Кримiнальна полiцiя”. (2 

категорiя).
01.45 Х/ф “Гаттака”. (2 категорiя).

Ê1
07.30 М/ф.
10.50 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий янгол”.
15.40 Х/ф “Вiдьми-близнючки”.
17.15 Т/с “Моя прекрасна няня”.
18.10,22.10 “Розсмiши комiка”.

19.00 “Велика рiзниця”.
20.00 “КВК-2013”.
23.00 Х/ф “Жандарм на вiдпочинку”.
00.50 Х/ф “Жандарм i жандарметки”.

ÍТÍ
07.30 Х/ф “Кiнець операцiї “Резидент”.
10.00 “Богатирi”.
11.15,04.15 Х/ф “Труффальдiно з Бер-

гамо”.
13.35 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 2”.
15.25 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
17.15 Х/ф “Джек Хантер: небесна зiрка”.
19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Дружба особливого при-

значення”.
21.15 Х/ф “Тiнi минулого”.
23.00 Х/ф “Таємниця ордену”. (2 

категорiя).
00.45 Т/с “Тiло як доказ 2”. (2 категорiя).
02.30 Т/с “Слiдство веде Да Вiнчi”.

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 “Дванадцять мiсяцiв”.
11.55,02.50 Х/ф “Там, на невiдомих 

стежках”.
13.10 Х/ф “Бiлоснiжка”.
14.20 Єралаш.
15.10 Моду народу.
19.00 Iкона стилю.
20.15 Вiталька.
21.00 6 кадрiв.
22.25 Х/ф “Стиляги”. (2 категорiя).
01.10 Х/ф “Великий Стен”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00 Ранковi курасани. Краще!
10.00,00.00 Третiй дзвiнок.
11.00,12.40,14.30,16.30,17.40,19.30 

TBiNews.
11.30 Автомандри.
12.00,15.00,18.00,21.00 Сьогоднi.
12.30,14.45,19.50 Арт дозор.
12.35,14.50,19.45 Базар_IТ.
13.00 ЖИВЯком.
13.30,16.00,17.10,02.45 Особлива думка.
14.00 Приватнi новини.
17.00 Огляд блогiв.
19.00 Спорт.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.
01.00,03.15 Новорiчний настрiй.

Тоíiñ
07.00 “Таке спортивне життя. Ганна Бес-

сонова”.
07.30 “Кумири”.
08.00,15.45 Iсторiї з майбутнього.
09.00,20.10 Лiтаки II свiтової вiйни.
10.00 Такi знайомi мелодiї.
11.15 Мадонна. Це гра.

12.40 Дикi зiрки.
13.50 “Щоденник для батькiв”.
14.30 Як вижити на Алясцi.
16.20,16.55,18.55 “Погода”.
16.25 Цiкава зоологiя.
17.00 “Алло, лiкарю!”
17.50 “Алло, адвокат!”
18.30 Д/ф “Перша сумська: дзвiнок в 

майбутнє”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Клара Но-

викова.
21.10 638 способiв убити Фiделя Кастро.
22.20 Капiтальний ремонт Землi.
23.30,05.15 “Вихiдний, пiсля пiвночi”.
00.15 Х/ф “Iнша жiнка”. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,07.00,10.00 Новини.
04.05,07.10 Телеканал “Доброго ранку”.
08.30,10.10 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
10.30,16.10 Т/с “Шлюб за заповiтом. По-

вернення Сандри”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.55 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Поле чудес”.
20.35 Т/с “Легенди про Круга”.
22.20 Х/ф “Артистка з Грибова”.
00.55 Комедiя “Добряки”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00,17.00 Сьогоднi.
06.25 Їхнi вдачi.
07.00 Т/с “Все включене”, 83 с.
08.25 Х/ф “Попелюшка”.
10.00 Т/с “Кримiнальне вiдео”, 12 с. 

“Список Мухiна”.
11.25 Суд присяжних.
12.25 Т/с “Брат за брата”, 20 с.
16.05 “Росiйськi сенсацiї”.
17.25 “Прокурорська перевiрка”.
18.35 “З пiснi слiв не викинеш!”
19.40 Т/с “Шеф 2”. “Конкурент”. “По-

середник”. “Сутичка”. “Слабкiсть”.
23.20 Т/с “Дюжина правосуддя”, 7 i 8 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00,19.00 Т/с “Дiльниця”.
09.00 “Маски-шоу”.
10.00 “33 квадратних метри”.
11.00 Т/с “Тiнi минулого”.
23.00 Х/ф “Акула юрського перiоду”. (2 

категорiя).
00.35 Х/ф “Вантажiвка”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Драма “Справа Румянце-

ва”. (12+).
07.30,13.30 Комедiя “Адам одружується 

з Євою”. (12+).
09.50,15.50 Мелодрама “Французький 

вальс”. (6+).
17.30,23.30 Мелодрама “Справа була в 

Пеньковi”. (12+).

19.30,01.30 Комедiя “Труффальдiно з 
Бергамо”.

21.50,03.50 Драма “Бармен iз “Золотого 
якоря”. (12+).

ªâроñïорò
09.30,01.30 Ралi-рейд. Африка Ач Рейс.
09.45 Оце так!
10.00 Ралi. Дакар. Етап 5.
10.25,17.55 Тенiс. Повернення Рафи. 

Журнал.
10.30,14.00 Бiатлон. Кубок св iту . 

Рупольдiнг (Нiмеччина). Естафе-
та. Жiнки.

11.30,18.30 Бiатлон. Кубок св iту . 
Рупольдiнг (Нiмеччина). Естафе-
та. Чоловiки.

12.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Альтен-
маркт (Австрiя). Швидкiсний спуск. 
Тренування. Жiнки.

15.00,22.30 Бiатлон. Кубок св iту . 
Р у п о л ь д i н г  ( Н i м е ч ч и н а ) . 
Iндивiдуальнi перегони. Жiнки.

17.00,00.30 Стрибки на лижах. Кубок 
свiту. Тауплiц (Австрiя). HS-200. 
Квалiфiкацiя.

18.00,23.30 Тенiс. Матс-пойнт. Журнал.
19.25,21.30 Ралi. Дакар. Журнал.
19 .30 ,21 .35 Дартс .  ЧC.  Лейксайд 

(Великобританiя). 1/4 фiналу.
23.55 Вiдкритий чемпiонат Австралiї з 

тенiсу. Журнал.
00.00,02.00 Ралi. Дакар. Етап 6.
00.25 Event Discovery. Журнал.
01.45 GTA. Наступний рiвень. Автоспор-

тивний журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 Чемпiонат Iталiї. “Лацiо” - “Iнтер”.
09.10 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - 

“Рома”.
11.05,19.40 Кубок Iспанiї. 1/8 фiналу. 

“Реал” - “Осасуна”. 1-й матч.
13.15 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
13.45 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” - 

“Лiворно”.
15.35 Чемпiонат Iталiї . “Наполi” - 

“Сампдорiя”.
17.30 “Futbol Mundial”.
18.10 “Bundesliga Special”. Iкони: Бiксант 

Лiзаразю, Кевiн Кiган, Тонi Йєбоа.
18.40 Чемпiонат Iталiї. Preview.
19.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
21.25 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.55 Чемпiонат Iспанiї. “Гранада” - 

“Вальядолiд”. Пряма трансляцiя.
23.55 Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Ата-

ланта”.
01.40 Чемпiонат Iспанiї. “Гранада” - 

“Вальядолiд”.
03.25 Чемпiонат Iталiї. “Удiнезе” - “Ве-

рона”.
05.10 Кубок Iспанi ї .  1/8 фiналу. 

“Валенсiя” - “Атлетiко”. 1-й матч.

УТ-1
06.05 Х/ф “Живе такий хлопець”.
08.05 Смiх з доставкою додому.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.10 Православний вiсник.
09.35 Моменти життя.
10.35 Х/ф “Жорстокий романс”.
13.00 К. Новикова, В. Данилець та В. Мої-

сенко запрошують.
13.40 Бiатлон. Кубок свiту. Iндивiдуальнi пе-

регони (чоловiки).
15.10 Баскетбол. Чемпiонат України. 

Суперлiга.
16.40 Театральнi сезони.
17.30 В гостях у Д. Гордона.
18.35 Золотий гусак.
19.00 Новий рiк на Першому.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Українська пiсня.
22.05 Музичнi привiтання.
23.05 Гранд-шоу М. Поплавського у Кремлi.

Êаíаë “1+1”
07.00 “Хто там?”
08.00 Комедiя “У пошуках Санта-Лапуса”.
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05,05.15 М/ф.
10.45,19.30 “ТСН”.
11.20 “Свiтське життя”.
12.40,04.00 “Чотири весiлля”.
13.50 Комедiя “Вусатий нянь”.
15.30 М/ф “Маша i ведмiдь”.
16.25 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
20.00 Комедiя “З Новим роком, мами!”
21.50 Комедiя “Доросла дочка, або Тест 

на...” (2 категорiя).
23.55 Драма “Чорна книга”. (2 категорiя).

Iíòåр
05.45 Т/с “I все-таки я люблю...”
08.40 “Школа доктора Комаровського”.
09.15 М/ф “Як приручити дракона”.
11.15,02.05 Т/с “Приватне пiонерське”.
13.55 Х/ф “Весiлля за обмiном”.
15.50 “Ювiлейний концерт Софiї Ротару”.
18.00 Т/с “Фурцева. Легенда про Катери-

ну”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Фурцева. Легенда про Катери-

ну”, 3-6 с.
00.25 Х/ф “Зайцев, запалюй!”

ICTV
06.50 Замоченi.
07.55 Легкi грошi.
08.30 Розiграш.
08.55 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.30 Так$i.
11.00 Т/с “Морський патруль”, 1-8 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
19.50 Т/с “Морський патруль 2”, 1 i 2 с.
21.55 Х/ф “Мисливець за головами”.
00.00 Х/ф “Пiсля заходу”.

ÑТБ
07.05 “Караоке на Майданi”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.50 “ВусоЛапоХвiст”.
10.05 “Україна має талант! 5”.
16.05 Х/ф “Дiамантова рука”.
18.00 Х/ф “Одружити мiльйонера”.
21.35 Х/ф “Хатня робiтниця”.
23.20 Х/ф “Покровськi ворота”.

Íоâèé êаíаë
06.00 Спiвай, якщо зможеш.
09.40 Ревiзор. Спец. випуск.
11.25 М/ф “Астерiкс i вiкiнги”.
13.05 М/ф “Астерiкс i Обелiкс: Вели-

ка бiйка”.
14.50 М/ф “Астерiкс проти Цезаря”.
16.15 М/ф “Астерiкс в Британiї”.
18.00 М/ф “Воруши ластами 2”.
19.55 Х/ф “Лови хвилю”.
21.45 М/ф “Ронал-варвар”.
23.35 Вже який день.

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

.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.0
0,21.00,23.00,01.00,02.00,04.00,05.00,
06.00 Час новин.

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

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,19.00,02.45 Подiї.
07.10,08.10 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Один за сто годин.
11.00 Т/с “Догори ногами”.
14.30 Х/ф “Ця жiнка до мене”.
16.30,19.20 Т/с “Анжелiка”.

21.20 Х/ф “Як же бути серцю”.
23.20 Х/ф “Як же бути серцю 2”.
01.10 Х/ф “Принцеса спецiй”.

Ê1
07.30 М/ф.
09.00 М/с “Казки Ганса Хрiстiана Андер-

сена”.
10.20 М/ф “Барбi: Рiздвяна iсторiя”.
12.10 Х/ф “Чiта Гьорлз”.
13.50 Х/ф “Вiдьми-близнючки”.
15.25 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
17.10 Т/с “Моя прекрасна няня”.
19.10 “Розсмiши комiка”.
20.00 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.05 Х/ф “Бiльше, нiж друг”. (2 категорiя).

ÍТÍ
07.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
09.40 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 2”.
11.30 “Речовий доказ”. Несуни. Цiна ризику.
12.00 “Головний свiдок”.
12.50 “Випадковий свiдок”.
14.00 Х/ф “Кидали у грi”.
15.35 Х/ф “Дружба особливого призна-

чення”.
17.15 Х/ф “Тiнi минулого”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 10”.
22.40 Х/ф “Мiцний захист”. (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 “Снiгова королева”.
11.45,02.10 Х/ф “Пiсля дощику в четвер”.
13.15 Х/ф “Кiт у чоботях”.
14.40 Єралаш.
15.00 Х/ф “Санта Клаус”.
16.55 Х/ф “Санта Клаус 2”.
19.00 Х/ф “Санта Клаус 3”.
20.45 6 кадрiв.
21.45 Смiшнiше, нiж кролики.
22.25 Х/ф “Нiхто не знає про секс 2”. (2 

категорiя).
00.20 Х/ф “Нiхто не знає про секс”. (3 

категорiя).

ТÂi
07.00,01.30,02.45 Новорiчний настрiй.
07.30,17.00 Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки.
08.30,10.30 TBiNews.
09.00,16.00 Неймовiрно, чи не так?
10.00 Спорт.
11.00 Дев`ять мiсяцiв.
12.00 Стоп-кадр.
13.00 Homo sapiens.
14.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
14.30 Автомандри.
15.00,22.00 Країна Боксерiв.
18.00 Double Ять.
18.30 Приватнi новини.
19.00 Х/ф “Мрiя Кассандри”. (2 категорiя).
23.00 Х/ф “Уся президентська рать”.

Тоíiñ
06.00 Х/ф “Христофор Колумб. Вiдкриття”.
07.35,04.35 “Будь в курсi!”
08.00 Дикi зiрки.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 638 способiв убити Фiделя Кастро.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Сусiдка”.
13.50 За сiм морiв.
14.30 Капiтальний ремонт Землi.
15.50 У пошуках легенди: чорний леопард.
16.50 “Ронiн”.
17.35,05.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.45 “Алло, адвокат!”
18.30 Iсторiї з майбутнього.
19.00 Слiдами морських битв.
20.00 Хижаки глибин.
21.15 Х/ф “Зрада”. (2 категорiя).
23.20 Д/с “Психологiя поведiнки тварин”.
00.00,05.15 “Вихiдний, пiсля пiвночi”.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,10.00 Новини.
04.10 “Генiї i лиходiї”.
04.45 Комедiя “Сiм старих i одна дiвчина”.
06.05 “Грай, гармонь улюблена!”
06.40 “Смiшарики. Новi пригоди”.
06.55 “Розумницi i розумники”.
07.40 “Слово пастиря”.
08.15 “Смак”.
08.55 “Семен Фарада. “Уно моменто!”
10.15 “Iдеальний ремонт”.
11.10 Х/ф “Людина з бульвару Капуцинiв”.
13.00 “Льодовиковий перiод”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.15 “Вiдгадай мелодiю”.
16.50 Комедiя “Француз”.
19.00 “Час”.
19.20 “Хвилина слави. Дорога на Олiмп!”
20.40 “Сьогоднi увечерi”.
22.20 Х/ф “Старий Новий рiк”.
00.50 Комедiя “Страховий агент”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00,17.00 Сьогоднi.
06.25 Їхнi вдачi.
07.00 Т/с “Все включене”, 84 с.
08.25 Росiйська начинка.
08.55 “Кулiнарний двобiй”.
09.55 Квартирне питання.
11.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на згадку.
12.05 Головна дорога.
12.35 Т/с “Брат за брата”, 24 с.
16.10 “Нашi” з Львом Новоженовим”.
17.25 Д/ф “Сочi. Напередоднi”.
18.30 “Давай миритися!”
19.45 Т/с “Шеф 2”. “Буран”. “Крайнi захо-

ди”. “Засiдка”. “Програш”.
23.25 Т/с “Дюжина правосуддя”, 9 i 10 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 Т/с “Дiльниця”.
11.00 Т/с “По гарячих слiдах”.
19.00 Х/ф “Темне мiсто”.
21.00 “Королi рингу”. Всесвiтня серiя бок-

су (WSB). Algeria Desert Hawks - 
Українськi Отамани.

00.00 “Королi рингу”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Мелодрама “Справа була в 

Пеньковi”. (12+).
07.30,13.30 Комедiя “Труффальдiно з Бер-

гамо”.
09.50,15.50 Драма “Бармен iз “Золотого 

якоря”. (12+).
17.30,23.35 Мелодрама “Закоханий за влас-

ним бажанням”. (12+).
19.05 “Плюс кiно”. (12+).
19.35,01.30 Комедiя “Шофер на один 

рейс”. (12+).
22.00,03.55 Комедiя “Максим Перепелиця”.

ªâроñïорò
09.30,01.30 Ралi-рейд. Африка Ач Рейс.
09.45 Стрибки на лижах. Кубок свiту. Сап-

поро (Японiя). HS-100. Жiнки.
10.30 Санний спорт. Кубок свiту. Оберхоф 

(Нiмеччина). Двiйки. 1 спуск.
11.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Адель-

боден (Швейцарiя). Слалом-гiгант. 
Чоловiки. 1 спуск.

12.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Альтенмаркт 
(Австрiя). Швидкiсний спуск. Жiнки.

13.45,18.30,23.00 Бiатлон. Кубок свiту. 
Рупольдiнг (Нiмеччина). Iндивiдуальнi 
перегони. Чоловiки.

15.30,00.30 Стрибки на лижах. Кубок свiту. 
Тауплiц (Австрiя). HS-200.

16.45 Лижнi перегони. Кубок свiту. Нове 
Место (Чехiя). Спринт.

19.30 Тенiс. Матс-пойнт. Журнал.
20.00 Дартс. ЧC. Лейксайд (Великобританiя). 

1/2 фiналу.
00.00,02.00 Ралi. Дакар. День вiдпочинку.
01.45,02.30 Оце так!
01.55 Event Discovery. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,12.50 Новини.
07.10 Чемпiонат Iталiї. Preview.
07.40 Чемпiонат Англiї. Preview.
08.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
08.40 Кубок Iспанiї. 1/8 фiналу. “Барсело-

на” - “Хетафе”. 1-й матч.
10.30 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
11.00 Чемпiонат Iспанiї. “Гранада” - 

“Вальядолiд”.
13.00 “Bundesliga Special”. Iкони: Бiксант 

Лiзаразю, Кевiн Кiган, Тонi Йєбоа.
13.30,04.40 “Futbol Mundial”.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Халл Сiтi” - 

“Челсi”. Пряма трансляцiя.
16.40 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” - 

“Крiстал Пелас”. Пряма трансляцiя. 
У перервi - Новини.

18.55 Чемпiонат Iспанiї. “Сельта” - 
“Валенсiя”. Пряма трансляцiя.

20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiко” - “Бар-
селона”. Пряма трансляцiя.

22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Ельче” - “Севiлья”. 
Пряма трансляцiя.

01.00 Чемпiонат Iталiї. “Лiворно” - “Парма”.
02.50 Чемпiонат Англiї. “Евертон” - 

“Норвiч”.
05.10 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - 

“Альмерiя”.

П’яòíèця

Ñóáоòа

10 січня

11 січня
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УТ-1
06.50 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.05 Шеф-кухар країни.
09.55 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
10.20 Музичнi привiтання.
10.40 Крок до зiрок.
11.25 Караоке для дорослих.
12.10 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування 

(жiнки).
13.05 Маю честь запросити.
13.50 Золотий гусак.
14.20 Бiатлон. Кубок свiту. Переслiдування 

(чоловiки).
15.15 В гостях у Д. Гордона.
16.10 Концертна програма В. Моїсеєнка та 

В. Данильця.
17.30 Концертна програма “Приречений 

на любов”.
19.25 Фестиваль гумору “Умора”.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.25 Полiттеатр.
21.45 Ювiлейна програма В. Бiлоножка, 

ч. 2.
23.05 “Дружина”.

Êаíаë “1+1”
06.10 Комедiя “Санта-Лапус 2: Санта-

лапусики”.
07.50 М/ф.
08.25,19.30 “ТСН”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00,05.40 “Смакуємо”. “Свiтлана Ло-

бода”.
10.40 М/ф “Маша i ведмiдь”.
11.30 Комедiя “Чудо”.
20.00 Комедiя “Дванадцять мiсяцiв”.
22.00 “Свiтське життя”.
23.05 “Концерт хору “Сопрано”.

Iíòåр
07.20 “Ювiлейний концерт Софiї Ротару”.
09.45 “Невiдкладна допомога з доктором 

Комаровським”.
10.20 “Орел i решка. Назад в СРСР”.
11.15 “Зимова кухня”.
12.15 Т/с “Огiркова любов”.
16.00 Х/ф “Операцiя “И” та iншi приго-

ди Шурика”.
18.00 Т/с “Фурцева. Легенда про Катери-

ну”, 7 i 8 с.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Фурцева. Легенда про Катери-

ну”, 9-12 с.

ICTV
07.00 Замоченi.
08.00 Дача.
08.35,11.30 Мульт особи.
09.00 Дивитися всiм!
09.55 Зiрка YouTube.
11.00 Козирне життя.

12.20 Х/ф “Робiн Гуд - принц злодiїв”.
14.55 Х/ф “Пiсля заходу”.
16.40 Х/ф “Мисливець за головами”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Путня країна.
19.50 Х/ф “Острiв”. (2 категорiя).
22.30 Х/ф “П`ятий вимiр”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.50 “Їмо вдома”.
07.50,10.45 “Україна має талант! 5”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.50 “Караоке на Майданi”.
15.25 Х/ф “Одружити мiльйонера”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
19.55 Х/ф “Тариф на любов”.
21.40 Х/ф “Залiзничний романс”.
23.35 Х/ф “Самотнiм надається гурто-

житок”.

Íоâèé êаíаë
07.45 Церква Христова.
08.00 М/ф “Скубi-Ду на островi Мертвякiв”.
09.20 М/ф “Скубi-Ду i Привид чаклунки”.
10.50 М/ф “Скубi-Ду! Пiд куполом цирку”.
12.40 М/ф “Скубi-Ду! Вiдпочинок з При-

видами”.
13.00 М/ф “Скубi-Ду! Напад Фантозавра”.
14.40 М/ф “Скубi-Ду! Страшнi iгри”.
15.05 М/ф “Воруши ластами 2”.
17.00 Х/ф “Лови хвилю”.
18.50 Х/ф “Шпигун по сусiдству”.
21.00 Х/ф “Випадковий шпигун”.
22.45 Х/ф “Новорiчний шлюб”.

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

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

07.10,08.15,18.45,23.50,00.20,06.20 Час 
спорту.

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

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
06.50,19.00,04.00 Подiї.
07.10 Х/ф “Як же бути серцю”.
09.00,10.00 Таємницi зiрок.
10.50 Т/с “У рiчки два береги”.
14.30,19.20 Т/с “Анжелiка”.
21.00,22.00 Т/с “Iнтерни”.
23.00 Comedy Woman.
00.00 Comedy Club.

Ê1
07.30,09.40 М/ф.
08.20 М/ф “Барбi: Рiздвяна iсторiя”.
10.15 Х/ф “Чiта Гьорлз”.
12.00 Х/ф “Снiжний день”.
13.40 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.40 “КВК-2013”.
17.45 “Вечiрнiй квартал”.
19.15 Х/ф “Привид”. (2 категорiя).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).

ÍТÍ
06.05 М/ф “Жив собi пес”.
06.15,04.35 Х/ф “Закоханий за власним 

бажанням”.
07.45 Т/с “Таємницi слiдства 10”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Особли-

вий вiддiл НКВС.
12.00 “Агенти впливу”.
12.55 “Випадковий свiдок”.
13.05 Х/ф “Невловима четвiрка”.
15.30 Т/с “Двоє зi скриньки”.
19.00 Т/с “Павутиння 7”.
22.50 Х/ф “Кiборг”. (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”.
10.10 Х/ф “Санта Клаус”.
12.00 Х/ф “Санта Клаус 2”.
14.05 Х/ф “Санта Клаус 3”.
15.55 Х/ф “Поки ти спав”.
18.00 Що якщо?
19.00 Країна У.
21.00 6 кадрiв.
22.00 РайЦентр.
23.55 Х/ф “Стиляги”. (2 категорiя).

ТÂi
07.30,17.00 Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки.
08.30 ЖИВЯком.
09.00,16.00 Неймовiрно, чи не так?
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.00,21.00 TBiNews.
11.30,18.30 Aрт City.
12.00 Х/ф “Уся президентська рать”.
14.30 Приватнi новини.
15.00 Третiй дзвiнок.
18.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
19.00 Знак оклику з А. Шевченко.
20.00 Стоп-кадр.

21.30 Особлива думка.
22.00,02.00 Зелена лампа.
23.00 Х/ф “Мрiя Кассандри”. (2 категорiя).

Тоíiñ
07.35 Д/с “Психологiя поведiнки тварин”.
08.00 Дикi зiрки.
08.30,18.55 “Погода”.
09.00,19.00 Слiдами морських битв.
10.00,04.00 “Будь в курсi!”
10.40,04.50 “Щоденник для батькiв”.
11.20 У пошуках легенди: чорний леопард.
12.30 Х/ф “Христофор Колумб. Вiдкриття”.
14.50 За сiм морiв.
15.50 Хижаки глибин.
16.50 Джазовий концерт в Коктебеле.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новiцькою”.
18.30 Iсторiї з майбутнього.
20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
20.15 “Кумири”.
20.40,04.25 “Свiтськi хронiки”.
21.05 Бред Пiтт. Голiвудський красень.
22.05 Х/ф “Привиди Гойї”. (2 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
,08.00,10.00 Новини.
04.10 “Генiї i лиходiї”.
04.35 Х/ф “Дорога”.
06.15 “Армiйський магазин”.
06.40 “Смiшарики. ПIН-код”.
06.55 “Здоров`я”.
08.10 “Непутящi нотатки”.
08.35 “Поки всi вдома”.
09.25 “Фазенда”.
10.15 “Сiмейне щастя Петра Фоменка”.
11.20 “Весiльний переполох”.
12.10 “Єралаш”.
12.55 Т/с “Легенди про Круга”.
16.30 “Кубок професiоналiв”.
19.00 “Час”.
19.20 “Повтори!”
21.45 Х/ф “Бажання”.
23.40 “Фредi Меркьюрi. Великий облуд-

ник”.
01.00 Комедiя “За сiрниками”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00,17.00 Сьогоднi.
06.25 Їхнi вдачi.
07.00 Т/с “Все включене”, 85 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. Продовження”. “Глу-

хар. Новорiчний приходь, Новий рiк!”
14.10 Х/ф “Знову новий”.
16.05 “Росiйськi сенсацiї”.
17.25 “Уподовж по пам`ятi”. Ювiлейний 

концерт А. Новикова.
19.30 Т/с “Шеф 2”. “Брехня”. “Втеча”. 

“Результат”. “Викрадення”.
23.10 Т/с “Дюжина правосуддя”, 11 i 12 с.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 “Маски-шоу”.
10.00 Т/с “Мисливцi за старовиною”.

14.00 Х/ф “Конан-варвар”.
16.40,23.00 Х/ф “На межi”.
19.00 Х/ф “Секретнi матерiали. Хочу 

вiрити”. (2 категорiя).
21.10 Х/ф “З Парижа з любов`ю”. (2 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.35 Мелодрама “Закоханий за влас-

ним бажанням”. (12+).
07.05 “Плюс кiно”. (12+).
07.35,13.30 Комедiя “Шофер на один 

рейс”. (12+).
10.00,15.55 Комедiя “Максим Перепелиця”.
17.30,23.30 Комедiя “Начальник Чукот-

ки”. (6+).
19.30,01.30 Комедiя “Блондинка за ро-

гом”. (6+).
21.30,03.30 Комедiя “Дiвоча весна”.

ªâроñïорò
09.30 Ралi-рейд. Африка Ач Рейс.
09.45 Стрибки на лижах. Кубок свiту. Сап-

поро (Японiя). HS-100. Жiнки.
10.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Аль-

тенмаркт (Австрiя). Комбiнацiя. 
Швидкiсний спуск. Жiнки.

11.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Адельбо-
ден (Швейцарiя). Слалом. Чоловiки. 
1 спуск.

12.15 Бiатлон. Кубок свiту. Рупольдiнг 
(Нiмеччина). Переслiдування. Жiнки.

13.00 Санний спорт. Кубок свiту. Оберхоф. 
(Нiмеччина). Чоловiки. 2 спуск.

14.15 Бiатлон. Кубок свiту. Рупольдiнг 
(Нiмеччина). Переслiдування. 
Чоловiки.

15.00,00.30 Стрибки на лижах. Кубок свiту. 
Тауплiц (Австрiя). HS-200.

16.55,01.20 Зимовий вiкенд. Журнал.
17.00,21.00 Снукер. Мастерс. Лондон 

(Великобританiя). День 1.
19.30 Дартс. ЧC. Лейксайд (Великобританiя). 

Фiнал.
20.55 Ралi. Дакар. Журнал.

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

- “Суонсi”.
09.05 “АПЛ. Клуби”. “Сандерленд”.
09.20 Чемпiонат Iталiї. “Болонья” - “Лацiо”.
11.10 Чемпiонат Англiї. “Халл Сiтi” - 

“Челсi”.
13.10 “АПЛ. Клуби”. “Халл Сiтi”.
13.25 Чемпiонат Iталiї . “Торiно” - 

“Фiорентiна”. Пряма трансляцiя.
15.25 Чемпiонат Англiї. “Ньюкасл” - “Ман. 

Сiтi”. Пряма трансляцiя.
18.05 Чемпiонат Англiї. “Стоук Сiтi” - 

“Лiверпуль”. Пряма трансляцiя.
20.05 “Англiйський акцент”.
21.10 “Bundesliga Special”. Iкони: Бiксант 

Лiзаразю, Кевiн Кiган, Тонi Йєбоа.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Сассуоло” - 

“Мiлан”. Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Iталiї. “Кальярi” - “Ювентус”.

Íåдіëя

Програма міñцåâèх òåëåêаíаëіâ

   TV-4

Поíåдіëоê, 6 ñічíя
07.10 Х.ф.«Чоловічі історії» 
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 М.ф. «Різдвяний скарб Міхея»                   
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Світло в лісі» 
16.00 В.ф. «Готуємось до Різдва»
17.00 «Унікальна Україна»
19.00 Різдво Христове на Буковині
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Таємниці Різдвяних мелодій», 

муніципальний Галицький ка-
мерний оркестр 

23.00 Час-Tайм
23.15 Х.ф. «Гетьманські клейноди» 

Âіâòороê, 7 ñічíя
06.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з                
Катедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя

09.00 ТНЕУ представляє «Новий рік 
з улюбленими казками»

10.30 Переможний голос віруючого
11.00 «Сільський календар»
11.30 Час-Tайм
12.00 «Чарівний ключик»
12.30 «Різдво для двох», Павло Та-

баков                
14.10 Х.ф. «Леді-казка» 
16.00 М.ф. «Ніч перед Різдвом»
16.45 Ірина Федишин «Україна ко-

лядує»
18.20, 21.00 Наші вітання
20.00 Різдво у «Писанки»
21.30 НІЧ, ЩО РАДІСТЬ НАМ ДА-

РУЄ ! 

Cåрåда, 8 ñічíя
07.10 Х.ф. «Щаслива родина» 
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
12.40 Різдвяне дійство «Радуйтеся 

всії люди»
14.00 Х.ф. «Дещо про кохання» 
16.40 «Чарівний ключик»
17.30 «Розкішні мандрівки»
18.00 Т.с.«Життя як життя» 
19.00 Різдво Христове на Буковині
19.30, 21.00 Наші вітання

20.00 «Формула здоров’я»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.10 Х.ф. «Франческо» 

Чåòâåр, 9 ñічíя
07.00 «Розкішні мандрівки»
07.35 «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Про кіно»
12.40 «Індекс небезпеки»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Подорож мсьє Пер-

рішона» 
16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
17.30 «Музичні делікатеси»
18.00 Т.с.«Життя як життя» 
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.35 Х.ф. «Під піском» 

П’яòíèця, 10 ñічíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 Знати більше
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Розкішні мандрівки»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Листи вбивці» 
17.30 «Відчиняй»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Індекс небезпеки»
21.30 «Смаки культур»
22.35 Х.ф. «Місіс Арріс їде до Па-

рижу» 

Ñóáоòа, 11 ñічíя
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Не стріляйте білих ле-

бедів», 1с. 
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. «Не стріляйте білих ле-

бедів», 2с. 
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Домовик і мереживниця» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.00 «Розкішні мандрівки»
19.30 «Музичні делікатеси»

20.10 Суботній вечір. Ріверданс
21.30 «Відчиняй»
22.00 Х.ф. «Голлівудський фінал» 

Íåдіëя, 12 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 Х.ф.«Домовик і мереживниця» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 «Екологічно чисте життя»
15.00 «180 градусів»              
16.00 «Формула здоров’я»
17.00 Вікно в Америку
17.30 «Смаки культур»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
22.00 Х.ф.«У пошуках раю»

   ТТБ   

Поíåдіëоê, 6 ñічíя
7.00 “Від хати до хати”.Різдвяна 

програма
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Дитячі забави”
13.20 “Гра долі”
13.30 “Словами малечі про ціка-

ві речі”
13.45 “Іконостас любові”
14.15 “Силуети минулого”
14.30 “Світлиця”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Соціальні грані”
15.55 “На долині туман”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Юні експерти”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Різдво у Карпатах”
17.10 “В широкій долині сталася 

новина”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Випробуй на собі”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “7 природних чудес України”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Дзвонять дзвони”
19.30 “Різдво Христове на Буковині”
20.00 “Азбука смаку”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Дозвольте заколядувати”
21.20 “Колядує Тернопілля”
21.30 “Христос народився-радіє 

весь світ!”
22.15 “Біля Диканьки у Пронях”
23.15 “Різдвяний подарунок”

Âіâòороê ,  7 ñічíя
7.00 “Біля Диканьки у Пронях”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Різдво Христове на Буковині”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “100  шедеврів“
12.30 “Випробуй на собі”
13.00 “Кіноісторії нашого часу”
13.30 “Азбука смаку”
13.45 “Голос коляди”
14.00 “Різдвяний подарунок”
14.45 “7 природних чудес України”
15.00 “Дарунки святого Миколая”
16.25 “Дитячий калейдоскоп”
16.40 “Музичний коктейль ”
17.00 “Жива традиція”
17.15 “Різдвяний концерт”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Різдвяний вертеп”
20.00 Д/Ф “Мальовнича Україна”
20.20 “Поколядщина у тітки Ка-

терини”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 Концерт о. В.Сиротюка.ч.1
22.40 “Сім і я”
23.00 Д/Ф “Іван Франко”

Ñåрåда, 8 ñічíя
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Колядує Тернопілля”
10.20 Д/Ф “Мальовнича Україна”
10.40 “Музичний коктейль”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Поколядщина у тітки Ка-

терини”
12.20 Д/Ф “Народний артист 

М.Яковченко”
12.30 “Час реформ”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
13.20 “Історичний календар”
13.30 “Студмістечко”
13.45 ”Жива традиція”
14.00 “Різдвяний вертеп”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Весело співаймо”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Живе багатство України”
17.30 “Після школи”
17.45 “Біржа праці”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
19.30, 22.30 “Тема дня”
19.45 Д/Ф “Кам’янець Подільський”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Музичний БУМ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Європа очима українця”
21.30 “Енергоманія”
22.45 Концерт о.В.Сиротюка.ч.2

Чåòâåр, 9 ñічíя
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”
12.15 “Біржа праці”
12.30 “Європа очима українця”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Надія є”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 Концерт о.В.Сиротюка.ч.2
15.15 “Музичний БУМ”
15.45  “Інновації”
16.15 “Чудесний канал”
16.35 “Весело співаймо”
17.15 Д/Ф “Степан Ковнір”
17.35 “До чистих джерел”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “4 лапи” 
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 “Моє фольклорне Тернопілля”
23.15 Концерт Світлани Копилової.ч.1
23.50 “Храми Поділля”

П’яòíèця, 10 ñічíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “До чистих джерел ”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “4 лапи”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Уряд на зв’язку з грома-

дянами”
12.30 “Час реформ”
13.20 “Історичний календар”
13.30 “Загублені у часі”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Світ знає, що він-українець”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Веселе коло”
16.55 “ Служба розшуку дітей”
17.15 “Екотур”
17.30 “Народні перлинки з бабуси-

ної скриньки”
18.00 “Садами квітне Тернопілля”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “За 4 секунди до зими”
20.30 “Музей Марії Заньковецької”
20.45 “Вечірня казка”
21 .00 “Захисник В і тчизни-

рятувальник”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.45 “Гра долі”
23.00 Концерт Світлани Копилової.ч.2
23.35 Д/Ф “Лядовська святиня”

Ñóáоòа, 11 ñічíя
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Екотур”
7.45 “Cадами квітне Тернопілля”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00, 18.15 “Пісні нашого краю”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави ”
12.30 “Музичний калейдоскоп ”
13.00 “За 4 секунди до зими”
13.20 “Історичний календар”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Музей Марії Заньковецької”
13.45 “Новини України”
14.00 “Народні перлинки з бабуси-

ної скриньки”
14.30 “Театральні зустрічі”(“Ретро”)
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Живі сторінки ”
17.00 “Фільм-дітям”
18.30 “Азбука смаку”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Крізь призму часу”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “7 природних чудес України”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Соціальні грані”
22.30 “А у нас кіно знімали”
23.00 Концерт Світлани Копилової.ч.3
23.40 “Одеські історії кохання”

Íåдіëя, 12 ñічíя
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Сяйво віри”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Cоціальні грані”
10.45 “Словами малечі про ціка-

ві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Азбука смаку”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.00, 18.15 “Пісні нашого краю”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Смак життя”
14.00 “А у нас кіно знімали”
14.30 “Живі сторінки”
15.00 “Поклик таланту ” 
16.00  “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”(“Ретро”)
18.00 “Моє місто”
18.30 “Незбагненність філософії 

життя”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Новорічна заметіль”.Кіно-

концерт
20.00 “Витоки”
20.30 “Музична хвиля ТТБ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Піккардійська терція”

12 січня
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Ковбаски й шинки
Ковбаса домашня смажена

Потрібно: 1 кг свинного карчика (ший-
на частина), 1 кг яловичини, 200 г сала, 1 
головка часнику, 50 г коньяку, 1 ч. л. солі,  
чорний перець, дрібка тертого мускатно-
го горіха, майоран, 50 г промитих свинних 
кишок.

Приготування: м’ясо і сало порізати 
дуже дрібними кубиками, додати коньяк, 
сіль, перець, мускатний горіх, розтертий 
в порох майоран і вимішувати руками (на-
віть вибивати), поки м’ясо не стане клей-
ким (не менше 15-20 хв). Залишити фарш 
на годину промаринуватися, додати час-
ник і ще раз ретельно вимішати. Кишки 
вимочити у воді та ретельно промити. На 
м’ясорубку зі спеціальною насадкою для 
ковбаси (є і спеціальні машинки) одягну-
ти кишку (майже повністю) і повільно на-
повнити її фаршем (не надто туго, тому що 
тріскатиме під час готування, але й без по-
вітряних пухирців. Якщо утворився пухи-
рець, слід проколоти його зубочисткою). 
Кінці кишки зав’язати ниткою, а саму киш-
ку перекрутити, формуючи ковбаски по-
трібної довжини. Ковбасу викласти на зма-
щений смальцем лист і запекти до золо-
тистого кольору в духовці, час від часу по-
ливаючи соком, що утворився.

Шинка в тісті 
за старовинним рецептом

Потрібно: 2-3 кг свинної шинки з са-
лом і шкіркою, 4 кг житнього борошна, 
сіль, перець, 1 ст. л. смальцю .

Приготування: м’ясо ретельно натер-
ти сіллю та перцем і залишити на 12 год. у 
холодильнику. З житнього борошна і води 
замісити круте тісто й розділити навпіл. 
Половину тіста розкачати (досить товсто) 
і вистелити на змащений смальцем лист. 
На тісто покласти шинку шкіркою дого-
ри. Шинку накрити другою половиною 
тіста (теж товсто розкачаною). Краї ниж-
нього і верхнього пластів старанно защип-
нути, щоб не залишилось отворів. Запіка-
ти у духовці при 180 градусах протягом 3-4 
год. Після випікання тісто зняти. Подавати 
таку шинку можна і гарячою, і холодною.

Ковбаса-паштетівка
Потрібно: 2 кг печінки, 1 кг свинного 

підгорля, 1 кг цибулі, 0,5 кг свинних шкі-
рок, сіль, перець, 100 г промитих свинних 
кишок.

Приготування: печінку запари-
ти в кип’ятку протягом 5 хв (вона не по-
винна затверднути) і двічі пропусти-
ти крізь м’ясорубку. Підгорля змолоти на 
м’ясорубці один раз разом із обсмаженою 
в смальці до золотистого кольору цибулею 
і відвареними шкірками. Все посолити, по-
перчити і ретельно перемішати. Кишки 
вимочити у воді та промити. Наповнити 
кишки фаршем, кінці зав’язати ниткою, а 
саму кишку перекрутити, формуючи ков-
баски потрібної довжини. Підсолену воду 
закип’ятити, зменшити вогонь і варити 
ковбасу, поки не спливе на поверхню (вода 
повинна ледь-ледь кипіти, інакше ковбас-
ки можуть потріскатись.)

Рулетики 
М’ясний рулет «Тріо»

Потрібно: 1 внутрішнє філе свинини,  
1 внутрішнє філе або вирізка яловичини, 1 
велика куряча грудка, невеликі пучки пе-
трушки, базиліка та шпинату, маринова-
ний солодкий перець, суміш перців, сіль.

Приготування: надрізати вздовж вну-
трішнє філе свинини і добре відбити, як на 
відбивні. Посолити й поперчити. Те ж зро-
бити з яловичиною. Обрізати м’ясо з куря-
чої грудки й отримане філе також відби-
ти, посолити й поперчити. Дрібно наріза-
ти зелень петрушки і базиліка (за бажан-
ням можна додати трохи кінзи). Першим 
шаром викласти філе свинини, посипати 
нарізаною зеленню. Зверху покласти філе 
яловичини, а на нього – шар шпинату. Тре-
тій шар – куряче філе. На нього по центру 
покласти маринований солодкий перець. 
М’ясо щільно скрутити в рулет і обв’язати 
міцною ниткою. Рулет щільно загорнути 
у фольгу. Готувати в попередньо нагрітій 
до 200 градусів духовці приблизно 2-2,5 
год. Готовий рулет охолодити та видали-
ти нитки.

Печінковий рулет

Потрібно: печінка - 1 кг, сало - 100 г, 
морква - 1 шт., цибуля - 1 шт., часник - 2 
зубці, сіль, перець, лавровий лист, базилік, 
орегано чи інші спеції. Для начинки: морк-
ва - 1 шт., цибуля - 1 шт., яйця варені - 2 шт., 
масло вершкове - 150 г, спеції, можна зе-
лень.

Приготування: печінку, сало, моркву, 
цибулю, часник почистити, помити і порі-
зати на шматки. Скласти все каструлю, до-
дати спеції і зварити до повної готовності. 
Остудити.

Лавровий листок вийняти, юшку зли-
ти, все інше перемолоти в пюре. Взяти 
шматок фольги, рівним шаром викласти 
печінкову масу і сформувати прямокут-
ник, висотою 1 см. Зверху викласти начин-
ку.

Для начинки моркву і цибулю подріб-

нити. Протушкувати на олії до готовнос-
ті, олії брати мінімум. Перемолоти разом 
з вершковим маслом, яйцями і спеціями, 
зробивши пюре. Акуратно, за допомогою 
фольги, загорнути в рулет. Поставити в хо-
лодильник, щоб застиг.

Гарячі страви
Індичка з соусом із журавлини

Потрібно: 500 г філе індички, 5 ст.л со-
євого соусу, 1 ч.л гірчиці, 1/4 ч.л мелено-
го чорного перцю, 1/4 ч.л солі, 1 ст.л меду, 
олія.

Для соусу: 200 г свіжої чи замороженої 
журавлини, 1/2 апельсина, 2 ст.л меду.

Приготування: для маринаду змішати 
соєвий соус, гірчицю, сіль, перець і ложку 
меду. Філе індички промити й обсушитиь 
паперовим рушничком. Змастити марина-
дом, вкрити харчовою плівкою й поклас-
ти у холодильник для маринування. Че-
рез півгодини до злегка золотистої кіроч-
ки обсмажити з усіх боків філе на сковоро-
ді й переставити на деко, встелене фоль-
гою. Залити рештками маринаду, закрити 
фольгою та поставити у розігріту духовку 
випікатися. Через півгодини фольгу від-
крити й запікати філе ще 10-15 хв. до золо-
тистого кольору.

Щоб приготувати соус із журавлини, 
необхідно промити апельсин, зняти з ньо-
го цедру та вичавити із половини сік. У ма-
ленький банячок із товстим дном висипа-
ти вимиту журавлину, влити апельсино-
вий сік та додати цедру, мед і довести до 
кипіння. Коли закипить, зменшити вогонь 
і тушити приблизно 20 хв до повного за-
густіння. При бажанні можна подрібнити 
у блендері. 

Подавати філе порізаним порційно та 
политим зверху соусом із журавлини. 

Скумбрія 
під лимонно-гірчичним соусом

Потрібно: зубчик часнику, замороже-
на скумбрія, половина столової ложки гір-
чиці, сік з половинки лимона чи лайму, сіль 
за смаком.

Приготування: рибу розморозити, ви-
потрошити та добре промити. Ножем зро-
бити поперечні надрізи на тушці. З поло-
вини лимону чи лайму вичавити сік, до-
дати гірчицю, подрібнений часник і сіль, 
все перемішати. Рибу викласти на фоль-
гу та добре змастити маринадом, не забув-
ши про надрізи та серединку. Загорнути у 
фольгу й залишити на 15 хв., аби прома-
ринувалась. Запікати в духовці 30 хв. Пе-
ред подачею прикрасити дольками лимо-
на, які вкласти у надрізи. 

Закуски та канапки
Фаршировані шампіньйони

Потрібно: 12 великих шампіньйонів, 
біла частина цибулі-порей або 1 звичай-
на цибулина, 180 г сиру, 1 ст.л паніруваль-
них сухарів чи хлібних крихт, сіль і перець 
за смаком.

Приготування:  шампіньйони вими-
ти та висушити, акуратно видалити ніж-
ки, щоб не пошкодити шапки. Гриби ви-
класти на змащене олією деко та злегка 
посолити всередині. Для начинки порізати 

дрібно цибулю та ніжки. Потерти сир. Ци-
булю обсмажити на олії 2-3 хв, додати по-
дрібнені ніжки шампіньйонів, посолити, 
поперчити і смажити ще 5 хв. (можна дода-
ти дрібно порізаний часник). Далі додати 
сухарі чи хлібні крихти. Суміш злегка осту-
дити та змішати з половиною сиру. Начин-
ку викласти у шапки грибів і зверху поси-
пати рештою сиру. Запікати шампіньйони 
10-12 хв.

Рулет із лаваша з шинкою
Потрібно: 200 г шинки, тонкий лаваш, 

2 шт. плавленого сиру «Дружба», 1-2 огір-
ки, 100 мл майонезу.

Приготування: плавлені сирки потер-
ти на крупній тертці, змішати з майоне-
зом і змастити цією пастою лаваш. Далі не 
дуже густо викласти шматочки огірка та 
шинки, їх можна порізати кільцями або со-
ломкою. Скрутити рулет та покласти його 
на півгодини в холодильник. Перед пода-
чею порізати на порційні шматочки. 

Салати
«Смакота»

Потрібно: філе куряче - 1шт., гриби ма-
риновані – 1 банка, дрібно нарізана зелена 
цибуля – 2 ст. л., горіхи - 1 ст. ложка, часник 
- 2 зубчики, яйця – 4 шт., борошно - 2 ст. л., 
молоко - 1 скл., майонез.

Приготування: філе курки відварити 
до готовності. Яйця, молоко і борошно змі-
шати й приготувати на сковороді омлет. 
Горіхи перетерти в крихту, часник – по-
товкти. Решту продуктів нарізати солом-
кою, у тому числі й омлет. Викласти у та-
рілку. Легенько заправити майонезом з 
часником. Смужки омлету викласти звер-
ху. 

Десерти
Желейний торт

Потрібно: 90 г лимонного желе, 90 г 
персикового желе, 2 склянки молока, 1 п. 
желатину, 2 ст.л цукру, 1/2 ч.л ванільного 
цукру.

Приготування: молоко закип’ятити з 
цукром і ваніліном. Зняти з вогню та по-
маленьку всипати желатин, постійно помі-
шуючи, поки він не розчиниться повністю. 
Желе залити кип’ятком згідно з інструк-
цією на упаковці. У глибокій скляній фор-
мі залити шар лимонного желе. Поставити 
його в холодильник, щоб застигло, а тоді 
обережно ложкою залити шар молочного 
желе, знову – в холодильник, тоді – перси-
кове. Так робимо кілька шарів. Форму з за-
стиглим желе покласти в посудину з гаря-
чою водою. Тоді дістати форму, накрити її 
тацею і швидко перевернути, щоб тортик 
випав на тацю. Акуратно гострим ножем 
порізати на порційні шматки і подати до 
столу. Можна прикрасити фруктами, моро-
зивом, збитими вершками… 

Хай щедрим буде стіл різдвяний, 
           а світлим променем - Різдво

Ще кілька днів і в наші домівки завітає 
Різдво, сповнене колядками і радістю ро-
динного свята. Кожна господиня захоче 
потішити гостей оригінальними наїдками. 
«Наш ДЕНЬ» приготував для вас найкращі 
рецепти різних смаколиків.
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Українські анекдоти

Відповіді

70 відсотків українців живе у важкому хро-
нічному стресі. Решта - в Іспанії, Італії, Німеччи-
ні, Португалії, США, Канаді...

* * *
Людина стає дорослою, коли зрозуміє, що 

найкраща м’яка іграшка - це диван.
* * *

Французький посол на одному з прийомів за-
питує українця:

- Скажіть, а це правда, що у вас, в Україні, 
гречку їдять?

- Так, а що?
- А у нас, у Франції, цю гидоту тільки худо-

бі дають.
Українець, почухавши потилицю, запитує у 

посла:
- Мсьє, це правда, що у вас, у Франції, жаб 

їдять?
- Так, а що?
- А у нас, в Україні, цю гидоту навіть худоба 

не їсть.
* * *

Учителька:
- Діти, назвіть єдиного звіра, якого боїться лев.
Петрик, не задумуючись:
- Левиця! 

* * *
- Відгадай три слова, які найчастіше зустрі-

чаються по всьому світу?
- Я тебе люблю!
- А ось і ні! Made in China.

* * *
Шановні пані та панове! У ніч із 31 грудня на 

1 січня оператори мобільного звязку України 
починають новорічну акцію «Мережа зайнята». 
В акції беруть участь усі абоненти, причому, аб-
солютно безкоштовно.

* * *
«Треба вже якось гроші заробляти» - сказав 

Гаррі Поттер і перефарбував свою паличку у 
чорно-білі полоски даішників. 

* * *
«Wikipedia»: «Я знаю все!» 
«Google»: «А я найду все!» 
«Вконтакті»: «Я знаю всіх!» 
Інтернет: «Без мене ви ніщо!» 
Електроенергія: «Замовкніть, малята!»

* * *
У кожному віці у людини своє ставлення до 

нового року:
Дитинство: «Швидше б новий рік!»
Зрілість: «Скоро новий рік».
Старість: «Знову новий рік?!»

* * *
- Пане президенте! Ви запропонували про-

граму розвитку країни до 2040 року, врахову-
ючи досвід Мойсея, який водив 40 років ізра-
їльський народ пустелею. Але ж у нас квітучий 
край, а не пустеля. 

- На все свій час!
* * *

Чиновник заповнює анкету. Одне із питань: 
«Чи мали ви судимість або знаходилися під слід-
ством?». Чесно відповідає: «Не мав. Не знаходив-
ся». Наступний пункт: «Із якої причини?» Він 
призначався для тих, що відповіли «так» на пер-
ше запитання. Проте чиновник і на це відповів: 
«Поки що не впіймали».

* * *
У нашому містечку плітки доходять швидше, 

ніж «есемески».  

Курйоз В Ісландії захисники ельфів заблокували 
будівництво президентської траси

Члени природоохоронної органі-
зації «Друзі лави» подали позов до 
верховного суду Ісландії у справі про 
будівництво траси, яка має з’єднати 
півострів Аульфтанес, де розташо-
вана резиденція президента країни, 
з передмістям Рейк’явіка. Позивачі 
на повному серйозі стверджують, що 
прокладання траси зашкодить куль-
турі ельфів, що живуть на місці будів-
ництва.

Крім того, «Друзі лави» вказують на 
те, що будівництво шосе порушить уні-
кальне лавове поле на півострові й зруй-
нує місця гніздування птахів. Після по-

дачі позову проект з будівництва шосе 
заморозили доти, поки позов не буде 
розглянуто судом.

Раніше «Друзі лави» вже виступали 
проти прокладання траси, збираючи на 
акції протесту сотні людей, які блокува-
ли бульдозери на місці будівництва.

Як пише «The Guardian», в Ісландії 
позови від захисників ельфів вже не раз 
ставали причиною скасування або за-
тримки будівництва різних об’єктів.

Опитування, проведене Університе-
том Ісландії, засвідчило, що 62 відсотки 
респондентів допускають можливість 
існування ельфів. 



Незвичний заклад у місті 
працює вже другий рік 
поспіль. 

У ньому немає тарілок і столових 
приборів, а улюблена їжа відвідувачів 
– сало. Воно тут вважається справжнім 
десертом, й іноді гості, які запізнилися 
на трапезу, влаштовують за найсмачні-
ші шматки маленькі бої. 

Таких хуліганів не виставляють за 
двері, бо й дверей тут немає. А все тому, 
що ресторан – пташиний, і його голо-
вними та постійними відвідувачами є 
пернаті, які злітаються сюди зі всіх око-
лиць. 

Місця вистачає всім, адже для птахів 
облаштували майже три десятки різно-
манітних годівничок – із дерева, соло-
ми... Є  традиційні “хатинки”, а трапля-
ються й оригінальні – у вигляді зелено-
го яблучка, наприклад. 

Розташований незвичайний ресто-
ран на вулиці Живова. Птахи дорогу до 
нього вивчили ще з минулого року. Що-
ранку в цю пору сюди злітаються сотні 
синичок, горобців, сойок, голубів та ін-

ших пернатих.
Для птаства небесного цей заклад 

безкоштовний. Його відкрив тернопіль-
ський ресторатор Михайло Гросуляк. 
Торішня зима видалася суворою: під 
пухкою ковдрою снігу знайти якусь по-
живу пернатим було ой як нелегко. Вдо-
ма пан Михайло та його сім’я підгодо-
вували пернатих. А потім вирішили, що 
птахам не завадив би заклад “масового” 
харчування.

Годівнички облаштували непода-
лік власного ресторану для людей. Тож 
забезпечувати птахів продуктами лег-
ко. Офіціанти зі справжнього рестора-

ну вже добре вивчили смаки пернатих 
клієнтів: пшоно, пшениця, ячмінь, жито 
та соняшник – їх основний раціон. Ну і, 
звичайно, сало “на десерт”. Не відмовля-
ються небесні гості й від хліба, крихт пе-
чива, тістечок, відвареної картоплі. Під-
годовують їх і вітамінами та всілякими 
добавками. 

Поповнюють годівнички двічі на 
день. Та на обід пташки прилітають, 
коли їм заманеться, і завжди знаходять 
тут, чим підживитися. Щоправда, іноді 
людям доводиться відганяти настирли-
вих ворон, які не пускають до корму ма-
леньких синичок і горобців.

Відколи незвичайний ресторан по-
чав діяти, сюди почали частіше навідува-
тися не лише птахи, але й мешканці міс-
та. Шеф-кухарі закладу запрошують до 
співпраці всіх, хто хоче допомогти пер-
натим. 

Дорослі приходять з дітьми, прино-
сять своє частування. Для малечі це чу-
дова можливість вивчити навколишній 
світ, а також незамінний урок милосер-
дя. 

Антоніна БРИК.
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ГОРОСКОП
з 1 до 7 січня
Овен
У вас будуть приємнi клопоти, 

зокрема це стосується свят. Крiм 
родичiв, запросiть до себе на гости-
ни найближчих друзiв. Незважаю-
чи на важкi часи, у вас буде гарний 
настрiй на весь наступний рiк.

Телець 
Домашнi та робочi клопоти вима-

гатимуть багато сил. Тому пiд завiсу 
тижня треба потішити себе чимось 
приємним, а також знайти час для 
сiмейного вiдпочинку.

Близнюки 
Вам удасться навiть те, про що 

ви й не мрiяли. Тому не захоплюй-
теся скрупульозними планами, а 
дiйте. Чудовий перiод для того, щоб 
дiзнатися щось нове, корисне та 
цiкаве.

Рак 
Період сприятливий для 

вирiшення родинних питань. Кра-
ще це зробити за святковим столом. 
У новому році у вас з’явиться шанс 
порозумiтися з колегами, з якими 
довго не могли знайти спiльну мову.

Лев 
Думки оточуючих вас дещо зди-

вують. Через це виникнуть деякi 
непорозумiння, що ускладнить 
спiльну дiяльнiсть. Намагайтеся 
роздiляти особистi та дiловi стосун-
ки. 

Діва 
Доведеться засукати рукави – по-

переду копiткий тиждень, основний 
час доведеться придiлити роботi. Ре-
зультати вас потішать. У домашнiх 
питаннях не варто приймати різкі 
рiшення.

Терези
Не берiть на себе дуже бага-

то, оскiльки ризикуєте потрапити 
в неприємну ситуацiю, з якої важко 
буде вибратися. Ближче до вихiдних 
порадуйте себе виходом у свiт, 
вiдвiдайте цiкавi заходи з друзями.

Скорпіон 
Для вас наступні дні будуть ак-

тивними та насиченими. Бiльше 
спiлкуйтеся – i дiзнаєтеся багато 
цiкавого та корисного. Сприятливий 
момент, щоб розширити коло своїх 
захоплень.

Стрілець 
Наприкінці тижня чекайте при-

ємних новин i цiкавих подiй. Якщо в 
роботi з’явиться можливiсть проя-
вити себе, скористайтеся нею. Вихід-
ні проведіть з рідними та близькими.

Козеріг 
Вас чекає вдалий період. Можли-

во, плани набудуть нових обрисiв, 
доведеться щось змiнювати або 
дiяти не так, як ви собi уявляли. З ва-
шим характером вам легко буде пе-
релаштуватися.

Водолій 
Якщо вам стане сумно, спробуй-

те скерувати свою енергiю в iнше 
русло – у такому станi iнодi корис-
но проаналiзувати минуле, зробити 
висновки. Невдовзі збудуться вашi 
найпотаємнiшi бажання.

Риби
У вас, як завжди, гарний настрiй 

для того, щоб проявити себе. Дiйте! 
Поза сумнiвом, невдовзi вiдкриється 
i друге, i третє дихання. Зараз ви ба-
гато чого можете, декому знадо-
биться ваша допомога. Як кажуть, 
все у ваших руках.

ресторан –  у Тернополі! 

ПТАШИНИЙУнікальний 

Впродовж останніх років у Вишнівецькій 
ЗОШ, що на Збаражчині, стало доброю 
традицією проводити передноворічну акцію 

“А наша ялинка залишилася у лісі”. На місце живої 
шкільної ялинки випускники ставлять деревце  
штучне, яке виготовляють власноруч з підручних 
матеріалів. 

Два роки тому вишнівецькі умільці виготовили ялинку із 
декоративної сріблястої сітки і прикрасили рожевими стріч-
ками. А цього року  створили унікальну шопку-витинанку. 
Учні та вчителі під керівництвом Людмили Косяк працювали 

над цим фантастичним творінням більше місяця та витрати-
ли близько сотні аркушів паперу.

– Традиція зберігати живу ялинку чудово прижилася у на-
шій школі, – розповідає директор Анатолій Островський. – Ми 
робимо різні композиції і розвиваємо творчість наших учнів 
та вчителів. Щороку проводимо між класами конкурс і най-
кращі вироби виставляємо у фойє школи.  

Отак неймовірна творча фантазія вишнівчан врятувала життя 
не одній ялинці, а завдяки їх старанням щороку напередодні свят 
школа стає по-особливому святкова та урочиста. 

Юля ТИМКІВ.

Вишнівецькі школярі 
        святкують по-особливому




