
15 січня - хмарно, у дру-
гій половині дня дощ, темпе-
ратура повітря вночі 2-3 гра-
дуси морозу, вдень 3-4 граду-
си тепла. Схід сонця - 8.06, за-
хід - 16.48.   

16 січня - хмарно, дощ, 
сніг, температура повітря вно-
чі 0-2, вдень 0-1 градус тепла. 
Схід сонця - 8.05, захід - 16.49.

17 січня - хмарно, у дру-
гій половині дня можливий 
сніг, температура повітря вно-
чі 2-3 градуси морозу, вдень 
від 1 градуса тепла до 1 граду-
са морозу. Схід сонця - 8.04, за-

хід - 16.51.
18 січня - хмарно, дощ зі 

снігом, температура повітря 
вночі 0-2, вдень 1-2 градуси 
тепла. Схід сонця - 8.03, захід 
- 16.52.

19 січня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 
1-2, вдень 3-4 градуси тепла. 
Схід сонця - 8.02, захід - 16.54.

20 січня - хмарно, дощ, 
сніг, температура повітря вно-
чі від 0 до 2 градусів морозу, 
вдень від 1 градуса морозу до 
2 градусів тепла. Схід сонця - 
8.01, захід - 16.55.

21 січня - хмарно, дощ, 
сніг, температура повітря вно-
чі 2-4 градуси морозу, вдень 
від 2 градусів морозу до 2 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 8.00, 
захід - 16.57.

Погода 
в Тернополі 
й області

Народний синоптик
18 січня - Водохресний святвечір, пе-

реддень Богоявлення. Якщо цього дня 
заметіль, сніг - на гарний врожай. Якщо 
зоряна ніч - буде врожай ягід, гороху і хлі-
ба. Сильні південні вітри передвіщають 
грозове літо. Повний місяць - на вели-
кий розлив річок навесні. 19 січня - Хре-
щення Господнє або Богоявлення. За по-
годою цього дня прогнозували погоду на 
літо. Якщо холодно і ясно - на засушли-
ве літо. Похмуро і сніжно - на рясний уро-
жай. 20 січня - Собор Предтечі та Хрес-
тителя Господнього Іоанна. Якщо цього 
дня  ясно і холодно - літо очікувалось за-
сушливе, а похмуро і сніжно - на рясний 
урожай. До 20-го січня закінчувались бо-
гоявленські морози, і хоча попереду ще 
майже половина зими, люди вже живуть 
в очікуванні тепла: «Тріщи, мороз, не трі-
щи - минули Водохрещі. Дуй, хурделиця, 
не дуй - на Великдень пішло».

Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля
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Магнітні бурі у січні
22 січня – з 13.00 по 14.00;
30 січня – 16.00 по 19.00.

Щоб уберегти свій організм, у ці дні варто подбати про здоров’я: 
не зловживати алкоголем і цигарками, не нервувати, дотримувати 
режиму сну й уникати надмірних фізичних навантажень. 

 

 10-11  стор.

- Хто має право на отримання і за яким принци-
пом розраховують субсидії?

- Скільки складає розмір обов’язкової плати за 
житлово-комунальні послуги за умови отриман-
ня житлової субсидії?

- Куди звертатися тернополянам  з питань  
призначення житлових субсидій?

На ці та інші актуальні запитання щодо допомоги 
соціально незахищеним тернополянам у наступно-
му номері «Нашого ДНЯ» відповість начальник місь-

кого управління соціальної політики Марія Чашка

Місячний 
посівний 
календар 
на 2014 рік 18  стор.

На чужому горі без розплати

Сімейне гніздечко

Своє щастя нам  
не збудувати...

 «Тернопільський 
майдан 

Володимир Стаюра:

продовжує  
боротися!»

 2  стор.

Резонансна 
дорожньо-
транспортна 

пригода трапилась у 
ніч на 23 грудня на 
проспекті Степана 
Бандери. 

Тієї ночі позашляховик 
“Ауді” на великій швидкості врі-
зався в автомобіль таксі й прак-
тично розтрощив легківку. У 
страшній аварії загинув паса-
жир таксі – 28-річний Олек-

сандр Куртіш, син письменниці 
Лесі Романчук. А водія Богдана 
Трута з важкими травмами до-
правили до реанімаційного від-
ділення Тернопільської універ-
ситетської лікарні. 

Під час досудового розслі-
дування молодого чоловіка, 
що був за кермом “Ауді”, пра-
цівники міліції затримали за 
підозрою у вчиненні важкого 
злочину. Нині він перебуває у 
слідчому ізоляторі. 

Перед минулими вихідни-

ми на сполох забили журналіс-
ти місцевих видань. У соцме-
режах і на сайтах  з’явилася 
інформація: на 19-ий день лі-
кування таксиста виписують з 
медзакладу додому. І це – не-
зважаючи на те, що в чоловіка 
переламаний хребет і з ліжка 
він практично не піднімався. 

Закінчення - на 4 стор.

З переломом 
хребта – 
на виписку? 

У Тернополі розслі-
дують, чи справ-

ді постраждалого 
у ДТП з численни-

ми травмами нама-
галися передчасно 
виписати з лікарні 
й таким чином, на-
чебто, пом’якшити 
судовий вирок ви-

нуватцю аварії.
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Під різними відмовками україн-
ські суди не виконують закон 
про припинення кримінально-

го переслідування учасників мирних ак-
цій, тиск з боку міліції зазнали вже со-
тні учасників Автомайдану, міністерство 
культури погрожує Української греко-
католицькій церкві судовими позовами 
за участь її духовенства у протестах…

Та все ж найрезонансніша подія тиж-
ня сталася у ніч з 10 на 11 січня – рівно 
через місяць після останньої невдалої 
спроби силовиків штурмувати Майдан 
Незалежності.

Цього разу сутички сталися із бій-
цями спецпідрозділу біля Києво-
Святошинського районного суду. Сплеск 
народного гніву викликало те, що пред-
ставник зовсім не сліпої вітчизняної Фе-
міди при зачинених від громадськості 
дверях визнав винними так званих «ва-
сильківських терористів» Ігоря Мосій-
чука, Володимира Шпару та Сергія Бев-
за у підготовці вибуху пам’ятника Лені-
ну в Борисполі Київської області у 2011 
році і засудив кожного до шести років 
позбавлення волі. Після оголошення ви-
року, активісти, які мітингували на ву-
лиці, заблокували виїзди з подвір’я суду.

У результаті -  постраждали люди. 
Відвойовуючи плацдарм навколо авто-
заку, «беркутівці» не зважали ні на ста-
реньких, ні на жінок, били всіх. Наздо-
ганяли й лупцювали навіть випадкових 
перехожих, і тих, хто впав… Дісталося й 
народним депутатам та журналістам. 
Щонайменше п’ятеро людей з важкими 
травмами потрапили до лікарні, інші ж 
потерпілі свідомо відмовилися від допо-
моги медиків, остерігаючись пересліду-
вань.

На одному з відео видно, як «право-
охоронці» лупцюють старого чоловіка 
– пенсіонера з Івано-Франківська, який 
захищав людей від озвірілого «Берку-
ту». «Слава Богу мене, а не когось мо-
лодого», – сказав 75-річний дідусь, коли 
журналістка витирала його обличчя від 

крові, що текла з розсіченої голови.  
Дісталося і Юрію Луценку. Ось уже 

кілька днів поспіль недавній політич-
ний в’язень Банкової перебуває у ре-
анімації. У той же час міліція та проку-
ратура робить усе можливе, щоб довес-
ти версію, що Луценко був п’яним і сам 
себе побив. 

Та все ж громадянське суспільство, 
яке змушене відстоювати, а ще біль-
ше – захищати, свої права на барикадах, 
знову продемонструвало рішучі наміри 
протидіяти і владі, і її прислужникам з 
кийками у руках.

Зокрема активісти Автомайдану за-
блокували автобуси з бійцями «Берку-
ту»  уже на столичному проспекті Пере-
моги. Їм на допомогу прийшли кияни, 
які вимагали у спецпризначенців пока-
зати обличчя й посвідчення. 

У підсумку кількагодинного пікету, 

люди створили «живий 
коридор», яким «берку-
тівці» під вигуки «Гань-
ба!» йшли від автобусів 
до приміщення Свято-
шинського РВВС. Точні-
ше, не йшли. «Дорогою 
ганьби»  недавні герої бі-

гли, як полохливі зайці
 «Мабуть, силовики очікували, що 

їх битиме натовп, і, ймовірно, для них 
було шоком, що майже усі хотіли лише 
одного – змусити їх подивитися людям 
в очі. «Беркутівці» отримали дуже силь-
ний моральний урок, набагато сильні-
ший, ніж удар кийком по голові», - напи-
сав кореспондент «Української правди» 
Ігор Луценко.

Зрештою, події тієї січневої ночі ста-
ли моральним уроком не тільки для лю-
дей у міліцейських шоломах, а й для 
аморальної влади у цілому. Активний 
громадський спротив ще раз продемон-
стрував Банковій, що при необхідності 
Майдан може швидко змінити оборон-
ну стратегію і перейти у контрнаступ. 
Адже, на думку одного з моральних ав-
торитетів нашого часу екс-глави УГКЦ 

кардинала Любомира Гузара, яку він ви-
словив в інтерв’ю газеті «Україна моло-
да», «бувають ситуації, коли збройний 
опір є дозволеним. Коли влада застосо-
вує надмірну силу, народ має право за-
хищатися зброєю. Кожен з нас має пра-
во захищатися... Сила нашого народу - в 
миролюбстві. Влада б’є, але не має під-
став, за що бити. Влада, що б’є тільки за 
те, що когось не любить, показує цим 
свою неміч».

Гузар вважає, що право на опір є при-
родним і не вимагає писаної форми: «Не 
треба прописувати в конституціях - це 
є закон природи. Я маю право захища-
ти себе та своїх ближніх. Як кожна лю-
дина».

Невідомо, чи, нарешті, зрозуміють 
на Печерських пагорбах явно виражену 
критичність суспільно-політичної ситу-
ації, проте ясно, як у білий день, що на-
род вже чітко усвідомив: кувати спільну 
перемогу українцям таки доведеться не 
на обгородженій барикадами території 
Майдану, а відвойовуючи усю країну. 

Тож, маски –геть!
Ольга ЧОРНА, 

Олег ГРУШКОВИК.
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Другий місяць 
Україна протестує. 
Протестує проти 

злочинної влади, проти 
насилля над мирними 
мешканцями, проти 
несправедливо пролитої 
крові. 

Хто б міг подумати, що в 
час пропаганди гуманістич-
них цінностей, час інформацій-
ної відкритості та розвинених 
технологій, може статися те, 
що зробив «Беркут» 30 листо-
пада минулого року чи 11 січ-
ня цього року? Хто б міг поду-
мати, що діюча влада бороти-
меться проти… власного наро-
ду? Народу, який її обрав, зре-
штою, який її годує?

Українці не змогли зми-
ритися з таким нелюдським 
ставленням і вийшли на май-

дан у столиці, майдани своїх 
міст і сіл. Тернопіль, який за-
вжди стояв на захисті україн-
ської державності, звідки по-
чиналося становлення неза-
лежної України, також повстав. 
На Театральний майдан ви-
йшли представники політич-
них партій, громадських орга-
нізацій, студенти, представни-
ки старшого покоління, зре-
штою, все місто. Розпочалася 
боротьба, але не за якісь полі-
тичні інтереси, матеріальні чи 
соціальні цінності, а боротьба 
за Україну. Нація врешті-решт 
зрозуміла, що нам не потрібен 
президент-диктатор, який ра-
зом з прихвоснями, керівни-
ками адміністрацій та силови-
ками, омивають руки з крові 
Майдану. Ми зрозуміли, що ад-
міністрація, яка виконує зло-

чинні накази «зверху» - окупа-
ційна і антинародна. 

Тому пішли під стіни Терно-
пільської ОДА і там мирно про-
тестували. Натомість злочин-
на влада дала вказівку пору-
шити кримінальні справи про-
ти активістів Майдану, а про-
дажний суд ухвалив рішення 
про заборону масових акцій у 
місті. Але їм не  вдалося розі-
гнати майдан, змусити мирних 
жителів припинити свій про-
тест. І це наша перемога! 

Революція не робиться за 
один день. Це мають усвідом-
лювати ті, хто сьогодні поши-
рює чутки, що Майдан згасає. 
Наша боротьба триває! Відсту-
пати немає куди. Зараз ми пе-
реходимо до радикальних дій. 
Наше завдання – зламати хре-
бет злочинного угрупуван-

ня Партії регіонів, яка узурпу-
вала владу і тероризує укра-
їнський народ. А починати бу-
демо з Тернополя. Першим на-
шим кроком буде акція «Не 
підтримуй банди! Не купуй ре-
гіоналівське». Ми закликаємо 
всіх не купляти продукцію ре-
гіоналів, не користуватися по-
слугами їх закладів, адже тим 
самим ми годуємо цей режим і 
підтримуємо антимайдан.

Спільно з тернопільським 
«Автомайданом» ми «відві-
даємо»  розкішні доми місце-
вих намісників і слуг режиму 
Януковича-Азарова. Ми просто 
змушені їхати до них, адже за-
клики вийти до громади вони 
ігнорують.  Мешканці області 
мають знати всіх, хто належить 
до лав партії, яка пролила кров 
мирних українців! Вони мають 

відчути, що таке народна гань-
ба  і всенародний осуд. Ми зро-
бимо все, аби очистити нашу 
землю від зайд, які тільки ви-
служуються перед януковичами 
і азаровими. 

Світ називає революцію в 
Україні революцією  Гідності. 
На жаль,  факти свідчать: люд-
ська гідність для партії регіо-
нів не є цінністю. Але ми – На-
ція! Це вкотре доказали всі, 
коли вийшли на Майдан.  Нас 
не десятки і не сотні, нас міль-
йони. І тільки разом ми пере-
можемо, бо разом ми – сила!

Володимир Стаюра, 
голова Тернопільської 

обласної організації 
ВО «Свобода»,

керівник Штабу 
національного 

спротиву Тернополя

 «Тернопільський 
майдан 

Володимир Стаюра:

продовжує  боротися!»

Маски – геть!
Влада пішла у наступ. Не відкрито 

у повен зріст, а короткими 
перебіжками, щоб не потрапити 
під перехресний вогонь світової 

спільноти, політичної опозиції 
та громадських активістів.
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Знайомі та сусіди називають ста-
реньку надзвичайною людиною: не 
тільки через довге життя, а й за феноме-
нальну пам’ять і знання. Як живе ця ба-
буся та що бачила за свій вік, кореспон-
дент «Нашого ДНЯ» дізнавалася, побу-
вавши у неї в гостях.

Мешкає старенька у невеликому 

селі Кривчиках на Збаражчині. Две-
рі скромної хатини на пагорбі відчи-
няє літня жінка (як з’ясувалося, одна 
з доньок бабусі Василини) і привітно 
запрошує до господи. Дізнавшись про 
гостей, довгожителька виходить до 
нас, спершись на паличку. Бабуся Ва-
силина швидше відчуває, аніж бачить 
мою присутність. Не так давно вона 
втратила зір, і це найбільше дошкуляє 
старенькій. 

– Мама з’явилася на світ у час Різд-
вяних свят, на Василя, – каже її старша 
донька Марія Євгенівна. – Тому її і назва-
ли Василиною. Тут, у селі, вона народи-
лася, і тут зістарилася. Останнім часом 
здоров’я мами погіршилося. Не бачить, 
погано чує. А ще кілька років тому дрова 
рубала. Якось приїхала рідня – бабці на 
подвір’ї нема. Виявилося, вона на горо-
ді, гичку рве. А от пам’ять досі має таку, 
що всі дивуються. Буває, ми забудемо, то 
вона нагадає. 

Марія Євгенівна  зауважує, що у їх-
ньому роду довгожителі - не рідкість. 

Матір бабусі Васи-
лини жила до 102 
літ. Стільки ж від-
міряла доля її діду-
севі, а прадіду – ще 
більше. Та й Марія 

вже відрахувала 81-у зиму, 
а її молодшій сестрі Ярині, котра живе 
по сусідству, цьогоріч – 78.

Старенька тим часом розпитує, хто ж 
то прийшов. Почувши відповідь, з яко-
юсь дитячою щирістю розповідає про 
себе. У думках бабусі Василини до най-
менших подробиць збереглися події 
власного життя, історія рідного села та 
околиць за ціле століття. Крізь її долю 
прокотилося кілька воєн. А ще – рево-
люція, колективізація, відбудова на-
родного господарства, комуністичні 
п’ятирічки, перебудова і – незалежність 
України.

Кожен рік, прожитий старенькою 
на землі — це як важливий рубікон, по-
долати який зможе далеко не кожен з 
нас. Мене дуже цікавило, що ж найчас-
тіше згадує довгожителька, адже стіль-
ки подій пронеслось перед її очима за 
такий тривалий час. Звичайно, у жіно-
чій пам’яті відклалось те, що прине-
сло найбільше переживань, потрясінь у 
житті. Один зі спогадів стосується Пер-
шої світової війни. При в’їзді в село, у 

колишньому панському 
дворі, облаштували шпи-
таль і звозили туди пора-
нених. Восьмирічна Васи-
лина зі старшою сестрою 
приносили їм молоко. Досі 
їй іноді сняться ті пока-
лічені молоді хлопці, які 
знайшли спочинок у брат-
ській моглині на місцево-
му цвинтарі.

- Як вони плакали, – ше-
лестить губами старень-
ка. – Просили: добийте нас, 
хай не мучимось… Усе, дя-
кувати Богу, пережила. І по-
ляків, і німців, і більшови-
ків. Бідували по-чорному. 
Ви би бачили, з чого моя 
мама хліб пекла – тепер та-
кого і до губ не взяли б.

Трепетно береже ста-
ра Василина спогади про 
людей, які вже відійшли 
за межу вічності. Давно 
нема її чоловіка – Євгена 
Митрофановича. У 1941 

році його забрали на війну. Свого чо-
ловіка Василина так більше й не бачи-
ла — пропав він безвісти. Пережила і 
двох синів. Ще одного, Володимира, 
доля закинула аж у Москву – нині він 
полковник у відставці. Щодня телефо-
нує до матері, а раз у рік обов’язково 
приїжджає в рідне село.

– Нелегко було мамі без чолові-
ка виховувати нас, – каже її донька Ма-
рія. – Сама сіяла, косила, молотила ру-
ками. Я найстраша була, то й мені дове-
лося спробувати того важкого хліба. Те-
пер діти граються, а я мусила в тринад-
цять років на ніч коней повести пасти, 
щоб на ранок орати. 

Весь свій вік, допоки була сила у ру-
ках, Василина трудилася на землі. Вона 
б і зараз взялась допомагати своїм по 
господарству, та сили вже не ті... 

Рецептів довголіття у Василини Фі-
нопенівни випитати не вдалось. Зре-
штою, їх у неї й немає. Вона все життя 
щиро вірила у Бога. Доки могла, ходила 
до церкви (а це в іншому кінці села!) Су-
ворого посту дотримувала, скільки себе 
пам’ятає. Особливо аскетичне меню – у 
середу та п’ятницю.

Люди, які знають бабусю Василину, 
дивуються її добротою і позитивною 
енергетикою. І це добро – у неї в очах. 
Вона ніколи не тримала зла на когось, 
хоча й переживала завжди за всіх рід-
них і близьких.

– Ніхто не скаже, скільки я ще буду 
жити, – зітхає бабуся. – Уже скільки Бог 
дасть. Чи то я така грішна тримаюся, чи 
праведна, хто його зна… Але старалася 
нікого не образити, хто яку біду робив – 
не сварилася. А вже он чотири роки до 
церкви не ходжу. Не чую, як правлять, 
і не бачу, куди йти. І так сиджу вдома. 
Богу молюся.   

Доки бачила, бабця Василина перечи-
тувала Біблію. Ще і сторічною донька не 
раз заставала матір з книжкою в руках. 

У ці святкові дні до старенької по-
спішають рідні – несуть вечерю. Для ро-
динної фотографії виходять надвір – усі 
разом у тісній хаті вже не вміщаються. 

Має довгожителька дванадцять вну-
ків, шістнадцять правнуків і восьме-
ро праправнуків. Вони пишаються сво-
єю унікальною бабусею, а старенька що-
дня просить для них здоров’я і щасли-
вої долі.

Антоніна БРИК.
Фото автора 

та з родинного альбому.

Одна з найстаріших мешка-
нок Тернопільщини з вражаю-
чою точністю називає історич-

ні дати, свідком яких була 
за життя. І так само добре 
пам’ятає дні народження 

онуків, правнуків і праправну-
ків. А ще дотримує всіх постів 

і щодня молиться Богу. 

РОКІВ108У
має унікальну 
пам’ять
Напевно, мало вже залишилося в 

Україні людей, які народилися на 
початку минулого століття. До їх 

числа належить і наша землячка Василина 
Фінопенівна Воляніцька, якій цього року 
виповнилося 108 літ. 

Частинка великої родини довгожительки

Бабуся  Василина  
з  донькою  Марією
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Неадекватність нинішньої 
влади вражає і жахає. Попри 
обіцянку не застосовувати 

сили до мирних мітингувальників - у 
ніч з 10 на 11 січня  «Беркут» знову 
тлумив народ і пролилася кров. Тра-
диційно, винні не ті, хто віддавав на-
кази і бив, а ті, кого били…  

Деякі чиновники у своїх оцінках і 
коментарях стосовно подій в Україні, 
особливо, щодо євромайдану, зайшли 
надто далеко. У нормальних державах 
за подібне посадовець міг би втратити 
роботу, і назавжди забути про політич-
ну кар’єру. Так, перший заступник го-
лови Луганської ОДА, депутат облради 
від Партії регіонів Едуард Лозовський 
задався питанням: а чи не краще роз-
стрілювати євромайданівців без попе-
редження? Цей «слуга народу» на сво-
їй сторінці у «Facebook» обізвав учас-
ників євромайдану «зальотними гоп-
никами». І міркує: чи не варто чини-
ти з ними так само, як маршал Жуков 
у 1946-у, очищаючи післявоєнну Оде-
су від криміналітету? На думку Лозов-
ського, «міліція мала право стріляти». 

Щодо подій 1946 року. В Одесі тоді 
проводили операцію з ліквідації зло-
чинності під назвою «Маскарад». Ко-
мандував військовим округом маршал 
Георгій Жуков. За своєю суттю опера-
ція була жахливою. Якщо переодягне-
ні у цивільне офіцери Жукова помічали 
підозрілого, який навіть просто підхо-
див, аби попросити закурити, відкрива-
ли стрілянину. Їм навіть арешти не були 
потрібні. Спокійно відстрілювали лю-
дей. Про справжні масштаби спецопера-
ції  невідомо донині. Історики упевнені: 
загинуло багато невинного люду… 

«Регіонали», комуністи продовжу-
ють страхати мешканців Сходу Євро-
пою. За їхньою логікою, європейські ку-
рорти гірші за донецькі вугільні шахти 
і копанки. До речі, соціологи стверджу-
ють: 99 відсотків жителів східних об-
ластей ніколи Європи в очі не бачили. 
Зате представники партії влади, зі схід-
них областей у тому числі, та їх сім’ї не 

відмовляють собі у задоволенні насоло-
джуватися життям і відпочинком у «по-
ганій» Європі. 

Ось і нардеп-«регіонал» Олег Царьов, 
який упевнений, що МЗС і СБУ задоволь-
нили його запит про заборону в’їзду в 
Україну 36 осіб, зокрема, зі США та ЄС, 
а також екс-президенту Грузії Михайлу 
Саакашвілі, «помилився» керунком і за-
мість Росії провів новорічні вакації у Че-
хії та Італії. Разом з дружиною, чотир-
ма дітьми, матір’ю і бульдогом. Цікаво: 
з «нелюбові» до Європи, навіть пса повіз 
туди на новорічні канікули.          

Донька іншого опонента євромай-
дану та євроінтеграції - голови Харків-
ської ОДА Михайла Добкіна - насолоджу-
валася відпочинком на модному лижно-
му курорті у французьких Альпах - Кур-
шевелі (улюблене місце російських олі-
гархів). Фотографії шикарних апарта-
ментів, де «євронасолоджувалася» Алла 
Добкіна і дорогих подарунків від батька 
- потрапили у Мережу.          

Українським олігархам, чиновникам, 
високопосадовцям, у тому числі й доне-
цьким багатіям, припало до душі кня-
зівство Монако. З цього приводу народ-
ний депутат Микола Томенко заявив: 
«Якщо урядовці переконливо доводять, 
що для нас правильний шлях - лише ра-
зом з Росією, то хай відпочивають, ска-
жімо, в Калузі, а не у Відні, або в Сочі, а 
не в Монако… Народ вже жартує: кіль-
кість дорогих автомобілів представ-
ників донецького регіону в Монако на-
стільки збільшилась, що буде підніма-
тися питання перейменування цієї дер-
жави у Монакієво». 

На думку Томенка, оскільки з боку 
влади триває «протистояння євроінте-
грації та посилення залежності від Ро-
сії, було б правильно прийняти рішення 
у європейських країнах відмовити у ви-
дачі віз представникам влади та членам 
їхніх родин, які їздять у Європу на відпо-
чинок, лікування або навчання». 

Також ідеальним рішенням, за сло-
вами політика, було б введення санк-
цій проти ключових гравців нинішньої 

влади. Бо як тільки будуть 
заблоковані рахунки «по-
кращувачів» українського 
життя, одразу ситуація ра-
дикально зміниться. 

А, за повідомленням 
видання для автомобілістів «ТопЖир», 
європейськими дорогами курсує золо-
тий «Bentley Continental GTC» з доне-
цькими номерами. Круту автівку ба-
чили в Монако, Угорщині, Італії. «На 
тлі блискучих вітрин у Мілані золотий 
«Bentley» демонструє відношення това-
ришів з Донбасу до європейського спо-
собу життя», - йдеться у виданні. 

У європейців мажорна автівка ви-
кликає шок. Як стало відомо із власних 
джерел інтернет-виданню «Аргумент», 
«золоте» авто водить дружина депута-
та Макіївської міськради, вугільного і 
металургійного магната Володимира 
Назарова. «Bentley» можна зустріти за 
кордоном частіше, ніж в Україні. Воно 
й зрозуміло. Не в кайф їздити розбити-
ми українськими дорогами. І проводи-
ти багато часу серед «невдах» - так олі-
гархи називають простих співвітчизни-
ків. Для нардепів та інших мільйонерів, 
зазначає «ТопЖир», Монако є щось на 
зразок, як Крим для звичайних україн-
ців. А ще «слуги народу» і багатії не мо-
жуть обійтися без понтів - ексклюзив-
них авто, одяганок, годинників.

Усім їм байдуже, що держава щомі-
сяця виділяє аж 90 (!) копійок на мед-
препарати для інтернатів, підпоряд-
кованих Мінсоцполітики, де живуть 
діти-інваліди. Байдуже, що у пректі 
держбюджету-2014 передбачено на від-
починок у санаторіях народних депута-
тів та працівників адміністрації прези-
дента у десятки разів більше грошей, 
ніж на фінансування житла для офіцерів 
української армії. Так, на житло для вій-
ськовослужбовців виділяють 10 мільйо-
нів гривень, а на санаторії для адміні-
страції президента - 102 мільйони. Що 
майже удвічі хочуть скоротити держав-
ну підтримку для придбання житла мо-
лодими сім’ями…  

Їм байдуже, що в Україні - найбіль-
ше у світі навантаження на зарплатний 
фонд. Якщо підсумувати всі платежі - це 
понад 70 відсотків. Єдиний соціальний 
внесок, який сплачує сумлінний робото-
давець, - складає від 36 до 50 відсотків. 
Ще кожен працівник мусить віддати 
державі 15-17 відсотків податку з дохо-
дів фізичних осіб, і 2 або 5 відсотків - до 
Пенсійного фонду. У Європі ж загальне 
навантаження на фонд оплати праці - 
25-30 відсотків. 

Байдуже, що люди не мають мож-
ливості гідно жити на мізерні зарпла-
ти, точніше на те, що від них залиша-
ється після податків. Не можуть ліку-
ватися, нормально харчуватися. Вими-
рають… 

Але не байдуже, що народ вийшов на 
євромайдани. Що поволі зникає почуття 
страху і люди не злякалися навіть «бер-
кутів». Що більшість українців бачать 
своє майбутнє у Європі. Їм не байдуже, 
бо вони бояться втратити дешеву робо-
чу силу, золоті «Bentley» і унітази, пала-
ци, відпочинок і оздоровлення на най-
дорожчих курортах світу, польоти при-
ватними літаками на європейські та 
американські шопінги, шалені гроші та 
владу. І навіть у найстрашніших фанта-
зіях не можуть допустити, що з добром, 
«нажитим чесною, тяжкою працею» до-
ведеться розлучитися.         

Тому вихідці з депресивного до-
нецького регіону, які зараз при владі, 
«фани» Митного союзу та інші товари-
ші продовжують лаяти й ненавидіти єв-
ромайданівців і кожного українця, який 
навіть подумки протестує проти ниніш-
ньої ситуації, судити, залякувати, закри-
вати очі на побиття мирних людей «бер-
кутами» і «тітушками». Але суспільство 
вже змінилося…    

Ольга ЧОРНА. 

У Монако - засилля дорогих автівок представників донецького регіону - 

Після резонансу в 
ЗМІ керівництво 
лікарні поспішило 

запевнити журналістів: 
ситуація, що виникла – 
непорозуміння. 

Мовляв, стан пацієнта фа-
хівці обговорювали на конси-
ліумі й після цього запропону-
вали не виписку, а переведен-
ня до іншої лікарні, яка ближ-
че до його дому.

–  Хворого не виписує-
мо, продовжуємо лікувати. 
Вранці я особисто спілкував-
ся з ним, він не має претен-
зій до лікувального проце-
су, – зазначив головний лікар 
медзакладу Василь Бліхар (на 
фото). – Стан пацієнта задо-
вільний. Є наслідкові явища 
після травм – перелом хребта, 
больовий синдром залишаєть-
ся. Тож хворий перебуватиме у 
нашому стаціонарі ще принай-
мні тиждень, а після контроль-
ного обстеження приймуть рі-
шення про подальше лікуван-
ня. Те, що сталося, я би назвав 
непорозумінням.

Чи був тиск на лікарів і чи 
діяли вони, як належить, адмі-
ністрація медичного закладу 
з’ясовує, а міліція запевнила – 
слідство буде неупередженим.

«Як відомо, у дорожній при-
годі загинула людина й слід-
чі у будь-якому випадку надалі 
кваліфікуватимуть дії підозрю-
ваного за ч. 2 ст. 286 КК Украї-
ни. Працівники міліції ніяким 
чином не впливають на процес 
лікування потерпілого таксис-

та. Термін його перебуван-
ня у медзакладі є виключ-
но компетенцією медиків», 
– зазначили в обласній мі-
ліції.

Випискою лежачо-
го хворого зацікавилася і 
прокуратура. Комісію для 
власного розслідування 
створили в обласній раді, 
у чиєму підпорядкуван-
ні перебуває Тернопільска 
університетська лікарня.

На думку родини за-
гиблого в аварії, завчасна 
виписка таксиста могла 
суттєво вплинути на ква-
ліфікацію ступеня важко-

сті завданих травм, а відтак 
і на термін відбування пока-
рання підозрюваного у вчи-
ненні аварії. Зокрема, якщо 
постраждалий проведе в лі-
карні 21 день, це буде обтяжу-
ючим моментом у криміналь-
ній справі.

«Наш ДЕНЬ» інформува-
тиме читачів про те, як 
далі розвиватимуться події.

Антоніна БРИК.

З переломом 
хребта – 
на виписку? 

Закінчення. Поч на 1 стор.
За інформацією журналістів, хворому не пояснили, чим йому 

може загрожувати транспортування у такому стані. Та й питан-
ня перевезення запропонували вирішувати сім’ї самотужки. Ко-
леги Богдана Трута, таксисти, не могли второпати, як мають за-
нести людину з поламаним хребтом у легковий автомобіль. За 
словами потерпілого, не повідомили йому і про необхідність пе-
ребування на ортопедичному ліжку.

через «нелюбов» до Європи                  
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У рамках акції «Подаруй дитині радість на новорічні свята» діти мали можли-
вість переглянути цікаву циркову програму, переглядали відеосюжети про віру в 
Бога та цінність людського життя, співали пісні. На завершення святкової програ-
ми вихованці школи-інтернату отримали від Всеукраїнської благодійної христи-
янської церковної місії «Віфлеєм» солодощі та одяг.

Директор  Гримайлівської школи-інтернату Василь Осідак від імені усього 
колективу щиро подякував  Всеукраїнській церковній місії «Віфлеєм», її керів-
нику Лесі Михайлівні Дубілевській,  побажав міцного здоров’я, родинного за-
тишку і тепла, людського щастя та добробуту.

- Нехай Божа благодать возвеличить ваші душі та наповнить їх всякими 
чеснотами за добрі вчинки і наміри. Ваше чуйне ставлення до дітей допома-
гає їм відчути радість свят і те, що мрії збуваються. Дякуємо всім вам за добрі і 
відкриті серця. Найкращі побажання в подальшій вашій благодійній діяльнос-
ті, реалізацій  хороших задумів, - сказав В. Осідак.

Всеукраїнська християнська церковна місія “Віфлеєм”  теж дякує усім 
небайдужим людям, які надавали як матеріальну, так і моральну під-
тримку дітям-сиротам та  запрошує до подальшої співпраці усіх небай-
дужих. Координати Всеукраїнської благодійної християнської церковної 

місії «Віфлеєм»: код 24628594, тел.: 067-707-32-35 – керівник місії, 067-208-
48-37 – секретар місії, благодійний р/р 26009060772373; церковний р/р 
26009060772384 в Тернопільській філії ПАТ «А-Банк», МФО 307770,  м. Тер-
нопіль, вул.Руська,11.

Протягом кількох місяців вся Тернопільщина із захопленням спостерігала за трьома талановитими 
хлопцями із колективу «Тріода» та їх надзвичайними виступами на сцені талант-шоу «Х-Фактор». 
Мільйони українців надсилали смс-повідомлення та підтримували колектив, який зумів по-новому 

відкрити красу українських пісень та став справжнім голосом нашого народу. Усі, затамувавши подих, 
чекали результатів глядацького голосування і надзвичайно засмутилися, дізнавшись, що «Тріода» посіла 
друге місце. Сашко Аліксєєв, Андрій Гамбаль та Володя Рибак святкували Різдво у рідних домівках і кілька 
днів провели в Тернополі. У цей час вони завітали і в редакцію «Нашого ДНЯ» і розповіли про враження від 
участі в «Х-Факторі», плани на майбутнє та найзаповітніші мрії. 

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 5nday.te.uaКультура

– Андрій, Сашко та Володя, 
розкажіть, як ви ставитеся 
до результатів своєї участі 
в «Х-Факторі»? Чи засмути-
ло вас те, що ви зупинилися 
практично за крок до пере-
моги?

– Сашко: Ще напередод-
ні першого ефіру всі учасни-
ки шоу домовилися між собою, 
що не будемо конфліктувати 
через результати голосування. 
Адже це рішення глядачів. Тож 
коли виграв Сашко Порядин-
ський, ми раділи за нього - це 
наш друг, близька нам людина, 
якій справді були дуже потріб-
ні ці кошти.

– Андрій: Ми вважаємо, що 
не основне, скільки ти везеш 
додому грошей. Важливо, що є 
в тебе у серці. Ми повернулися 
до Тернополя з повними міш-
ками душевного багатства, яке  
хочемо віддати нашому народу. 

– Що, на вашу думку, дав 
вам Х-фактор? Як він змінив 
ваше життя? 

– Володя: Участь у цьому 
шоу допомогла мені позбути-
ся багатьох комплексів, стати 
впевненим в собі, повірити у 
власні сили. Я перестав бояти-
ся бути самим собою.

– Що плануєте робити 
далі? Чи маєте вже конкрет-
ний план дій на майбутнє?

– Сашко: Будемо працю-

вати далі. Зараз триває все-
український тур фіналістів 
«Х-Фактора». Тож під час ньо-
го будемо вивчати український 
шоу-бізнес і планувати своє 
майбутнє. Зараз ми, як випус-
кники школи, поки ще не зна-
ємо, куди йти і що робити. Але 
ми прагнемо до розвитку і не 
хочемо зупинятися на досягну-
тому. 

– Андрій: Дуже хочемо за-
писати альбом українських пі-
сень у своєму власному бачен-
ні та будемо працювати над ав-
торськими композиціями. 

– Чи відчуваєте себе зірка-
ми?

– Сашко: Нам дуже приєм-
но, коли нас впізнають на ву-
лиці, вітають, говорять хороші 
слова

– Андрій: Але ми все одно 
залишилися простими терно-
пільськими хлопцями. І не хо-
чемо змінюватися. У цьому 
наша фішка. Ми хочемо бути 
близькими до тих людей, які 
нас слухають, аби вони нас ро-
зуміли.

– Що було найважче під 
час «Х-Фактора»?

– Сашко: За цих дванадцять 
ефірів отримали досвіду, як за 
дванадцять років. Ми постійно 
працювали над одною метою 
та в одному руслі. Спершу було 
важко, адже були практично 

відгороджені від світу та готу-
валися до виходу на сцену. Все 
інше нас не хвилювало. 

– Андрій: Ми робили те, що 
любимо, і це найважливіше. 
Мабуть, найважчим був емо-
ційний стан перед виходом на 
сцену. «Х-Фактор» навчив нас 
сприймати музику не лишень 
як ноти, а відчувати серцем. 
Коли виходили на сцену, не 
лише співали пісню - прожива-
ли її. Тому  було дуже важливим 
навчитися входити в стан пі-
сенного співжиття, щоб не злу-
кавити під час виконання.  

– Володя: У цьому особли-
вому стані ти не пам’ятаєш, як 
поводив себе на сцені, як зій-
шов з неї. Просто живеш піс-
нею, по-справжньому відчу-
ваєш кожне слово, кожну дію. 
Саме таке виконання прино-
сить особливе душевне задово-
лення. Коли ж навзаєм отриму-
ємо величезну енергетику від 
глядачів, щастю немає меж.  

– Скільки годин вам вдава-
лося виділяти на сон?

– Сашко: Здебільшого вда-
валося поспати 3-5 годин. Але у 
нас була мета, до якої ми йшли, 
не зважаючи ні на що. 

– Андрій: Врешті, ми до цьо-
го звикли. Коли у людини під-
вищений емоційний стан, тоді 
сон не настільки важливий. По-
трібно три години на віднов-

лення сил - і знову готовий пра-
цювати. 

– Андрію, ти одружився 
під час Х-Фактора. Чи виста-
чало часу на дві такі важли-
ві події?

– Це все було дуже екстре-
мально. Але, насправді, такі 
події лише об’єднують. У них 
люди проявляють себе таки-
ми, як є насправді. Я зрозумів 
наскільки у моєї дружини щирі 
почуття до мене, як вона мене 
любить, поважає, розуміє, роз-
діляє мої мрії. 

– Сашко, чому ти вирі-
шив розповісти батькам про 
участь у «Х-Факторі» лише 
тоді, коли «Тріода» потрапи-
ла в прямі ефіри?

– Я не люблю говорити про 
те, що іще не створене. Тож хо-
тів отримати певний результат 
і тоді вже розповісти батькам. 
Умене таке ж було і в спорті. 
Я зізнався, що займаюся фрі-
файтом лише тоді, коли отри-
мав першість Тернополя. 

– Про що ви мрієте?
– Андрій: Побувати на кон-

церті «Il Divo», відчути ту енер-
гетику, яка панує в залі під час 
виступу цього колективу. А ще 
записати свій альбом, відзня-
ти кліп, поїхати в Європу і про-
славити українську пісню. Так 
само, як наш улюблений колек-
тив «Il Divo» возвеличує націо-

нальні пісні своїх культур. Ми 
хочемо брати з них приклад і 
популяризувати у світі рідну 
мову, пісню. 

– Сашко: Про мрії зараз важ-
ко говорити. Ми віддали бага-
то сил «Х-Фактору», тому зараз 
період відпочинку. Але мета, до 
якої прагнули протягом остан-
нього року, здійснилася. Тепер 
хочемо її довершити і продо-
вжувати своє мистецтво. Адже 
під час «Х-Фактора» ми побачи-
ли, що українська пісня потріб-
на людям, оскільки змогли ді-
йти аж до суперфіналу. Тож не 
будемо зупинятися на досягну-
тому. 

– Володя: Сам «Х-фактор» 
був для нас мрією. Ми її дося-
гли, тож тепер треба рухатися 
далі. На власному досвіді пере-
свідчилися, що потрібно пра-
цювати - і тоді всі мрії здій-
сняться. 

– Як ви думаєте, у чому 
секрет вашого успіху на 
«Х-факторі»?

– Сашко: Ми були прості, не 
заангажовані телебаченням, у 
нас не було штампів, ми мали 
внутрішній патріотизм – хоті-
ли донести до людей рідну піс-
ню, наші переживання, почут-
тя та показати, наскільки наша 
українська культура прекрас-
на.  

– Сашко, Андрій і Воло-
дя, щиро бажаємо, щоб 2014 
став для вас успішним, щоб 
у цьому році здійснилися 
мрії і ви досягли всього, чого 
ви прагнете. Ми пишаємось 
вами і бажаємо, щоб про 
тернопільську «Тріоду» ді-
знався весь світ.

Юля ТОМЧИШИН.

українськими піснями
мріє  зачарувати  світ«Трiода»

Гримайлівським  школярам  подарували  свято
Напередодні Нового 

року  працівники 
Всеукраїнської 

благодійної християнської 
церковної місії «Віфлеєм»                           
завітали до вихованців 
Гримайлівської санаторної 
загальноосвітньої школи-
інтернату I-III ступенів з 
цікавою розважальною 
програмою та подарунками.
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Давня мрія воїнів-афганців Кременеччини 
встановити пам’ятник своїм побратимам,які 
загинули у вирі війни, нарешті знайшла своє 

втілення.
Реалізація цього патріотичного задуму стала можливою завдяки 

старанням та ініціативі місцевої спілки ветеранів війни в Афганіста-
ні, яку очолює Степан Стецюк. 

 З нагоди відкриття пам’ятника у Кременець завітав голова Все-
української спілки воїнів-афганців генерал Сергій Червонописький. 
Божественну літургію та посвяту здійснили благочинний УПЦ КП у 
районі отець Анатолій та священнослужителі Кременецького благо-
чиння. 

Фото Валерія ОЛЬШАНСЬКОГО.

Освятили 
пам’ятник 
воїнам-афганцям

Хворе немовля 
рятували 
вогнеборці

Зима, яка нарешті прийшла 
на Тернопільщину, вже дошку-
ляє водіям. Напередодні Старо-
го Нового року в сніговому за-
меті застрягла карета швидкої 
допомоги, яка поспішала у лі-
карню з хворим новонародже-
ним малям. 

«13 січня на пункт зв’язку 
пожежно-рятувальної части-
ни зателефонував водій «швид-
кої». Виявилося, що він у селі 
Мшанець Теребовлянського 
району, перевозячи немовля, 
з’їхав з проїжджої частини та 
застряг на узбіччі в снігу», – по-
відомили в обласному управ-
лінні Держслужби України з 
надзвичайних ситуацій.

Рятувальники, що прибу-
ли на місце події, визволили 
«швидку» із замету. Після цьо-
го новонародженого доставили 
в обласну дитячу лікарню.

Учора близько другої години 
ночі невідомий кинув у вікно 
в одну з квартир в Тернополі 

пляшку із запальною сумішшю. 
Як зазначили в обласному управлін-

ні міліції, наповнивши пластикову пляшку 
пальним, зловмисник ще й підпалив її.

«Господар квартири, яка розташова-
на на першому поверсі багатоповерхівки, 
є підприємцем, не займається політичною 
діяльністю й не бере участі в масових за-
ходах. Він заздалегідь захистив вікна ме-
талевими гратами, завдяки чому не зазнав 
значних матеріальних втрат і не постраж-
дав сам. До місця події оперативно прибу-
ли співробітники Тернопільського місько-
го відділу міліції. Зловмисника розшуку-
ють і встановлюють мотиви нічної приго-
ди», - зазначили у міліції.

Триває розслідування, в ході якого бу-
дуть з’ясовані всі обставини події минулої 
ночі.

Замучили перевірки? Телефонуйте на «гарячу лінію» для підприємців
Прокуратура Тернополя нагадує, що в разі вчинення представниками контролюючих служб без-

підставних перевірок суб’єктів підприємницької діяльності, останні можуть звернутися за захистом 
свої прав до старшого прокурора Костянтина  Василишина. 

Номер телефону в Тернополі – 52-41-82 (протягом робочого часу з 9 до 18 год.).

На Тернопільщині затримали злочинну 
групу, на рахунку якої майже півсотні 
крадіжок. Зловмисники грабували 

підвальні приміщення, гаражі та квартири. Від 
їх дій постраждали мешканці п’яти районів 
– Чортківського, Борщівського, Бучацького, 
Гусятинського та Монастириського.

Як повідомили  у секторі зв’язків із громадськістю обласної 
міліції, до заволодіння чужим майном виявилися причетні жите-
лі Кам’янець-Подільського, що на Хмельниччині. Усі вони – роди-
чі. Крадіжками займалися батьки, їхні двоє синів і зять.

Крадене зловмисники перевозили вантажним фургоном. З 
чужих приміщень виносили практично все: овочі, консервацію, 
посуд, техніку, велосипеди. Власникам залишали голі стіни.

Затримали злочинців у Скалі-Подільській на Тернопільщи-
ні. За кермом вантажівки, переповненої краденим, була жінка, 
а троє її спільників господарювали в чужих підвалах і ось-ось 
мали повернутися з награбованим.

Під час затримання батько сімейства, збагнувши, що сталося, 
встиг утекти. Нині він оголошений у розшук.

Сина та зятя міліціонери затримали. Як міру запобіжного за-
ходу їм обрано арешт.

За знущання над сусідкою житель 
Тернопільщини сім років проведе за 
ґратами

Таким став судовий вирок для 31-річного мо-
лодика з села Синягівки Збаразького району. Зло-
вмисник влаштував садистську розправу над 
57-річною  сусідкою: бив пенсіонерку, різав її но-
жицями, двічі підпалював матрац, на якому лежа-
ла жінка, а в перерві між знущаннями частував 
оковитою.

Події відбувалися восени 2012 року. Як роз-
повів начальник Збаразького райвідділу мілі-
ції Ігор Саган, зловмисник хотів приховати сліди 
злочину та обставив усе таким чином, нібито не-
молода жінка хотіла покінчити з життям. Проте 
в оперативників під час слідства виникла версія 
про замах на вбивство. Невдовзі затримали підо-

зрюваного – раніше судимого за грабіж сусіда по-
терпілої.

Виявилося, що зловмисник та його співжи-
телька випивали в помешканні старшої жінки. 
Сварка між господинею і сусідом почалася через 
те, що останній став згадувати колишні непоро-
зуміння. Спочатку молодик побив свою жертву. 
Жінці вдалося добратися до ліжка. Відтак почали-
ся справжні тортури. 

Підпаливши матрац під безпорадною жін-
кою, садист почекав, коли полум’я охопить буди-
нок. Це й врятувало життя потерпілій. Мешканці 
села побачили дим із вікна сільської хати та заби-
ли тривогу. Пожежу швидко ліквідували й покли-
кали на допомогу лікарів і міліціонерів.

Нині жертва катувань почувається добре. А її 
кривднику за вчинене тепер доведеться провес-
ти сім років у в’язниці.

У тернополянки в нічному клубі вкрали 
хутро за 30 тисяч гривень.

Відома істина – відпочивай, але пильності не 
втрачай. Та про неї, мабуть, забула 24-річна тернополян-
ка, проводячи час в одному із розважальних закладів об-
ласного центру. За веселощами дівчина не помітила, як 
як загубила номерок з гардеробу, де залишила дорогу 
шубу. Пропажу виявила, коли вже зібралася йти додо-
му. Кинулась до гардеробу, та шуби там не було. Разом із 
верхнім одягом пропали документи, які безпечна влас-
ниця залишила в кишені.

Виявилося, що номерок знайшла інша відвідувачка. 
Дівчина спочатку заради цікавості підійшла до роздя-
гальні, а коли працівниця винесла хутряний одяг, перед 
спокусою не встояла.

Вийти з обновкою непоміченою крадійці не вдалося 
– потрапила в об’єктив камери відеоспостереження. За-
вдяки цьому міліціонери оперативно її розшукали. Кра-
дійкою виявилася 25-річна тернополянка. У скоєному 
дівчина зізналася.

Верхній одяг вартістю понад 30 тисяч гривень і до-
кументи повернули власниці. А миттєва слабкість моло-
дої тернополянки до чужого майна обернулася кримі-
нальним провадженням.

«Швидка» 
застрягла 

в заметі

Крадіжками займалися 
батьки, двоє синів і зять

Різав ножицями й підпалював матрац...

Дорога шуба довела 
до криміналу

У вікно підприємця 
кинули пляшку 

з «коктейлем Молотова»
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Україна
Розстріл за Біблію 

У світі піддаються переслідуван-
ням більше 100 мільйонів християн. 
Найбільшу жорстокість демонструє 
влада КНДР, йдеться у досліджен-
ні «Світовий індекс переслідувань» 
від правозахисної організації «Open 
Doors». Громадянам КНДР, у яких вияв-
лять Біблію, загрожує смертна кара або 
ув’язнення у трудовий табір. У списку з 
другого по десяте місця - країни, в яких 
до насильства вдаються ісламські екс-
тремісти: Сомалі, Сирія, Ірак, Афганіс-
тан, Саудівська Аравія, Мальдіви, Па-
кистан, Іран, Ємен. Загалом до перелі-
ку потрапили 50 країн, де християни 
піддаються переслідуванням. Серйоз-
не занепокоєння викликає пересліду-
вання християн ісламістами в Афри-
ці. «На жаль, жахливі прояви жорсто-
кості щодо християн не удостоюють-
ся належною увагою з боку світової 
громадськості», - заявив голова відді-
лення «Open Doors» у Німеччині Мар-
кус Роде. Він закликав представників 
духовенства й політиків посилити бо-
ротьбу проти масових порушень прав 
людини, у тому числі права на вільне 
віросповідання. 

Віза в Науру стала 
найдорожчою у світі

Тихоокеанська держава Науру 
збільшила вартість віз для журна-
лістів у сорок разів - з 200 доларів 
до 8 тисяч, інформує ВВС. У випад-
ку відмови в отриманні візи цей збір 
не повертають. За таку фантастич-
ну суму візу видають одноразову й діє 
вона лише три місяці. Деякі спостеріга-
чі вважають, що за рішенням влади На-
уру стоїть Австралія, яка хоче обмеж-
ити доступ ЗМІ в австралійський ім-
міграційний центр. Річ у тім, що на те-
риторії маленької держави Науру, пло-
щею у 21 квадратний кілометр, роз-
ташований австралійський іміграцій-
ний центр, де містяться сотні біжен-
ців. Умови їх утримання неодноразово 
критикували ООН і правозахисні орга-
нізації. Натомість, уряд острова ствер-
джує: нове мито поповнить бюджет. 
Цікаво, що й раніше журналісти плати-
ли більше, - замість 100 доларів - 200. 

Болгарських чиновників 
перевірять на вміння 

керувати емоціями
Рада з проведення адмінрефор-

ми у Болгарії схвалила методику 
визначення компетентності держ-
службовців. Вона, зокрема, передба-
чає проходження тесту на «емоційну 
інтелігентність». Це - перевірка вміння 
держслужбовців стримувати свої емо-
ції та керувати ними, а також визнача-
ти почуття і настрої інших людей. Про-
водити таку перевірку порадили пси-
хологи, які вважають, що саме через 
брутальність, бездуховність і байду-
жість окремих чиновників громадяни 
не задоволені діяльністю всіх держус-
танов. І це не лише підриває довіру до 
держорганів, а й знижує ефективність 
їх роботи. Тест зобов’яжуть проходити 
всіх чиновників з органів влади під час 
прийому на роботу або зміни посади. 
На кожного чиновника заведуть до-
сьє, де зазначатимуться їхні недоліки 
при проходженні тестів. У нього також 
включать оцінки здібностей працівни-
ка і виконання ним вчасно завдань, по-
ставлених керівництвом, колегами і 
громадянами.

У Європі не вистачає бджіл
У більшості європейських країн 

не вистачає бджіл, які б запилювали 
сільгоспугіддя, повідомляє BBC, з по-
силанням на дослідження вчених із 
Університету Редінга. Популярність 
біопалива посилює потребу у бджолах. 
Особливо не вистачає цих комах у Бри-
танії, де популяція складає лише чверть 
від потреби. Гірші справи лише у Мол-
дові. Чисельність бджіл в Англії та ін-
ших розвинених країнах останніми ро-
ками постійно скорочується. Серед го-
ловних причин - надмірне використан-
ня пестицидів. Частково нестачу цих 
комах компенсовують джмелі. Але цьо-
го недостатньо, оскільки посівні пло-
щі під ріпаком та соєвими - сировиною 
для біопалива - зросли майже на трети-
ну. Багато країн, де раніше не вирощу-
вали ріпак, починають його культиву-
вати, бо за це можна отримати субси-
дію Єврокомісії. За підрахунками бри-
танських вчених, нестача бджіл у Євро-
пі сягне 7 мільярдів комах.  

Люди Путіна розікрали 
третину грошей 

на скандальну олімпіаду

Третину грошей, виділених на ор-
ганізацію зимових Олімпійських ігор 
у Сочі, вкрали. Такий висновок Міжна-
родного олімпійського комітету. Жахли-
ві масштаби корупції не здивували пре-
зидента Міжнародної федерації лижно-
го спорту і члена МОК Жан-Франко Кас-
пера, оскільки в Росії це стало звичай-
ним явищем. За його словами, бюджет, 
який призначався для організації Олім-
піади, розкрадений навіть більш, ніж на 
30 відсотків. Загалом украдено близь-
ко 13 мільярдів євро. Саму Олімпіаду 
Каспер називає піар-проектом Путіна і 
пропонує з цієї ж точки зору розгляда-
ти звільнення Михайла Ходорковсько-
го, активістів «Greenpeace» та учасниць 
«Pussy Riot». Зимова Олімпіада пройде в 
Сочі з 7 по 23 лютого. 

Литва готує ордери 
на арешт колишніх 

радянських військових
Генпрокуратура Литви повідо-

мила, що завершує підготовку євро-
пейських ордерів на арешт 79 осіб, 
яких підозрюють в участі у подіях 
13 січня 1991 року, інформує портал 
«Alfa». «Наразі у справі проходить 79 
підозрюваних -  вони громадяни Укра-
їни, Росії, Білорусі» - заявив старший 
прокурор департаменту криміналь-
ного переслідування генпрокурату-
ри Литви Сімонас Слапшінскас. Він на-
голосив, що лише Україна надала пра-
вову допомогу у зв’язку з розслідуван-
ня подій 13 січня. Росія і Білорусія від-
мовляються.  Підозрюваних звинува-
чують у військових злочинах, макси-
мальним покаранням за які, відповід-
но до литовських законів, є довічне 
ув’язнення. Уночі 13 січня 1991 року 
(через рік після проголошення неза-
лежності Литви) радянські військові 
здійснили штурм Вільнюської телеве-
жі й телерадіокомітету, під час якого 
загинули 14 людей. 

США почали блокувати 
платежі українських банків

Іноземні банки почали блокувати 
й затримувати міжнародні платежі 
українських банків на вимогу Управ-
ління з контролю за іноземними ак-
тивами Мінфіну США (OFAC), змушу-
ючи їх ідентифікувати відправни-
ка грошей. Про це пише «Економічна 
правда» з посиланням на лист «Укрек-
сімбанку», розісланий іншим фінуста-
новам. Через коррахунки «Укрексім-
банку» проводять міжнародні платежі 
багато українських фінустанов. У лис-
ті «Укрексімбанк» зазначає, що клієнти 
банків, чиї імена значаться у «чорному 
списку» OFAC, не можуть здійснювати 
міжнародні платежі в доларах. Анало-
гічна заборона поширюється й на ком-
панії, які на 50 відсотків і більше на-
лежать або «прямо чи опосередкова-
но» контролюють особи, що потрапили 
під міжнародні економічні санкції. Вар-
то нагадати: Сенат США прийняв резо-
люцію про підтримку українського на-
роду і його права на незалежне й демо-
кратичне майбутнє. У ній наголошуєть-
ся, що США можуть ввести санції проти 
українських чиновників, якщо держава 
продовжить застосовувати силу проти 
мирних демонстрантів.

Азаров заощадить 
на дітях та інвалідах

Проект бюджету на 2014 рік - при-
клад того, як влада виділяє мільяр-
ди на власний апарат і забаганки чи-
новників, а на життєві потреби зви-
чайних українців передбачає копій-
ки. Про це у своєму блозі на «Україн-
ській правді» пише нардеп від «Батьків-
щини» Павло Петренко. Аби це довес-
ти, достатньо подивитись на цифри бю-
джету-2013. Торік на заходи із соціаль-
ної, трудової та професійної реабіліта-
ції інвалідів було виділено 676 млн. гри-
вень, у проекті бюджету-2014 передба-
чено удвічі менше - лише 383 мільйони, 
зазначає він. На реабілітацію дітей з ди-
тячим церебральним паралічем мину-
лоріч виділили 49 млн. гривень, у 2014-
у планується менше у 72 рази - 675 ти-
сяч. Це при тому, що число дітей, які по-
требують реабілітації не зменшилось, а 
навпаки - зросло на 20 відсотків. Також 
в урядовому проекті бюджету на три 
мільйони скорочені витрати на медико-
санітарне забезпечення та лікування 
онкозахворювань громадян, постраж-
дали внаслідок аварії на ЧАЕС. 

Кабмін заборонив 
відрядження, але не собі
Кабмін заборонив до 1 січня 2015 

року всі службові відрядження бю-
джетників за кордон, крім найвищих 
високопосадовців. Таке рішення ухва-
лив уряд у рамках заходів щодо еко-
номного та раціонального використан-
ня коштів органами держвлади. Отже, 
ця норма не стосується довгострокових 
відряджень дипломатичних працівни-
ків і поїздок делегацій та осіб, визначе-

них актами президента, Кабміну, голо-
вою Ради, генпрокурором, главою АП, 
главами МЗС, МВС, СБУ та Служби зо-
внішньої розвідки. Як наголошується у 
постанові, ці закордонні відрядження 
повинні бути «викликані нагальною не-
обхідністю» і здійснюються «у тому чис-
лі для вирішення проблемних питань».

Одним - палаци, 
іншим - 23 квадрати

На одного українця припадає вдві-
чі менше житла, ніж у Європі. Про це 
йдеться у моніторинговому звіті Мін-
регіонбуду. За даними відомства, забез-
печеність житлом одного мешканця на-
шої держави торік складала 23 квадрат-
них метри. У селі трохи більше 27 ква-
дратів. Тим часом, чиновники щороку 
звітують про зростання темпів будів-
ництва. До речі, директор з питань ди-
зайну та людського здоров’я з Бостон-
ського архітектурного коледжу Дак Ко-
пець стверджує: маленькі квартири до-
водять власників до алкоголізму, побу-
тового насильства і психологічних про-
блем. 

Розігрався апетит. 
Комерційні банки Росії можуть на-

дати Україні близько $6 млрд. на роз-
виток атомної енергетики. Відповідна 
домовленість була досягнута під час за-
сідання українсько-російської міждер-
жавної комісії, заявив урядовий уповно-
важений з питань співробітництва з РФ, 
державами-учасниками СНД, ЄЕК та ін-
шими регіональними об’єднаннями Ва-
лерій Мунтіян. «Комісія дала доручен-
ня урядам двох країн вжити невідклад-
них заходів, які будуть сприяти зростан-
ню обсягів інвестицій у 2014 році. І одна 
з основних галузей - ядерна енергети-
ка. Зокрема, пропонується продовжи-
ти заходи з організації в Україні вироб-
ництва ядерного палива для реакторів 
ВВР-1000. Також підготувати пропози-
ції щодо спорудження 3 і 4 енергоблоків 
Хмельницької АЕС», - цитує слова Мун-
тіяна прес-служба Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі.

Арбузов обіцяє Асоціацію 
з ЄС цього року. Жарт?

Перший віце-прем’єр Сергій Арбу-
зов сподівається, що угоду про асоці-
ацію Україна-ЄС буде підписано у ни-
нішньому році. «Будемо робити все, 
щоб було підписано угоду в цьому році. 
Ми працюємо з Європейським Союзом», 
- сказав він журналістам після засідання 
погоджувальної ради у парламенті ми-
нулого понеділка. Відповідаючи на за-
питання, наскільки готовий документ, 
Арбузов зазначив: «Це покажуть пере-
говори, які зараз ведуться уповноваже-
ними особами від Євросоюзу». 

Багатії масово продають 
свою нерухомість

В Україні істотно зросла кількість 
пропозицій елітної нерухомості. Так, 
квартири й будинки вартістю понад 1 
мільйон (!) доларів виставляють на про-
даж у п’ять разів частіше, ніж кілька мі-
сяців тому, повідомляють аналітики 
сайту оголошень «Slando». У січні число 
пропозицій елітної нерухомості в Украї-
ні перевищила п’ять тисяч. Із них близь-
ко двох тисяч припадає на квартири і 
три тисячі - на будинки. При цьому, ще 
восени 2013 року подібних оголошень 
було тільки близько тисячі. Найбіль-
ше число виставленої на продаж елітної 
нерухомості розташоване в Києві та пе-
редмісті. Слідом за кількістю квартир і 
будинків ціною більше 1 мільйона до-
ларів йдуть Одеська область, Крим, До-
нецьк, Дніпропетровськ.

Україна Світ

nday.te.ua
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Захоплююча історія 
кохання, сповнена 
іскристого гумору та 

чарівних перетворень. 
Нестаріюча, як і людські 

почуття, бо скільки б не мину-
ло часу, а шлях до дівочого сер-
ця лежить через... золоті чере-
вички. Хоча Оксана (актриси 
Юлія Хміль і Світлана Проко-
пова) інколи з лукавою усміш-
кою, дуже по-жіночому спохо-
плюється, мовляв, не трапило-
ся б чого. Бо таки найкращий 
парубок на селі - коваль Ваку-
ла (Максим Попович, Євген Ла-
цік).

Режисер-постановник ко-
медії - заслужений діяч мис-
тецтв України В’ячеслав Жила. 
До речі, вистава уже йшла у 
Тернопільському драмтеатрі 
десяток років тому. Нині, як за-
значає режисер, оновили сце-
нографію, склад акторів, осу-
часнили окремі елементи. Чого 
лише варті ненав’язливі, влуч-
ні, до часу деталі. Наприклад, 
коли ніби за помахом чарівної 
палички на сцені з’являються 
«квіти від селищного голови»! 
Чи вертеп - теж «за підтримки 
голови». Вражає жива картина 
з акторів, коли запорізькі ко-

заки пишуть листа турецько-
му султану. Дещо незвичною, 
правда, видається роль цариці, 
яку грає молода актриса Алла 
Кулішевська. 

Можливо, у виставі і є пев-
ні огріхи. Залишимо їх прискі-
пливим критикам. Як на мене, 
режисер вдало перекинув міс-
ток між сценічною дією і гля-
дачами. Коли всі поринають 
у казкову атмосферу місяч-
ної зимової ночі з веселими 
колядками, «філософськими» 
розмовами підпилих чолові-
ків, жіночими побрехенька-
ми, витівками нечистої сили 

та палким коханням, заради 
якого і чорта осідлаєш, і за че-
ревичками до самої цариці по-
мандруєш.

Потрапляють у різдвяну 
містерію, коли, навіть знаю-
чи сюжет за Гоголем, все одно 
чекаєш дива. І воно прихо-
дить. З чудовою грою акто-
рів: співучої і жартівливої Со-
лохи (Наталія Лемішка), ко-
лоритних Дяка (Сергій Ан-
друшко, Віталій Луговий) і 
Дячихи (Марія Гонта, Мирос-
лава Мельник), Чорта (Роман 
Демчук, Ігор Наконечний), 
поважних Чуба (Іван Ляхов-

ський, Микола Ткачов), Голо-
ви (Олександр Папуша, Ан-
дрій Малінович), неймовірної 
Баби в козацькій свиті (Іри-
на Складан), усього ансамб-
лю артистів. 

Приходить з прекрасною 
музикою, яку впродовж спек-
таклю дарує оркестр під дири-
гуванням маестро Мирослава 
Кріля.

Зал сміявся, щедро аплоду-
вав, колядував разом з актора-
ми. І «Ніч перед Різдвом» ви-
давалася напівправдою, напів-
казкою...

Зіна КУШНІРУК.

«Ніч перед Різдвом» -  

напівправда, напівказка...

Справжнім святом стала прем’єра музичної комедії 
за безсмертним твором Миколи Гоголя, яку подарува-
ли у ці дні тернополянам актори обласного академіч-

ного драматичного театру ім. Т. Шевченка.

Це свято з нагоди Різдва відбулося вже 16-ий рік 
поспіль. Зародилося воно в діаспорі, та згодом 
його перейняли українські пластуни як символ 

єднання усіх країн.
Традиційну зустріч влаштовують у третій день Різдва – 9 січ-

ня. На свято збирається уся пластова родина: хлопці та дівчата 
різного віку, їхні батьки та родичі.

Цьогорічну акцію тернопільські пластуни провели в Україн-
ському домі «Перемога». Розпочали дійство із внесення Вифле-
ємського вогню миру, який символізує любов, тепло і єднання. 

Після цього на сцені виступили вертепи. Їх родзинкою стала 
прив’язаність до тематики Євромайдану, що справило неабияке 
враження на гостей. Також пройшли конкурси на кращі різдвяні 
іграшки та листівки.

Всього у святі взяли участь півтори сотні  пластунів – від най-
менших до найстарших. А на гостину до них завітали більше 
трьохсот тернополян.

зігріла тернополян
«Різдвяна свічечка»

Назарчик Потебня, Мартуся 
Зелінка та Мартуся Хміль

Христина Королюк з донечкою 
Євою і синочком Григорієм
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Щур
Щурі дуже активні та 

швидко пристосовуються 
до нових умов, тому 2014-
ий буде їх роком. У першій 
половині року варто навести порядок у 
своїй душі, нормалізувати стосунки з ко-
ханою людиною або ж відкрити серце но-
вій любові. Як би там не було, в цей час у 
житті Щурів повинен з’явитися найсиль-
ніший стимул працювати та заробляти 
якомога більше, розвиватися і накопи-
чувати фінанси, знання, досвід, які у дру-
гій половині року обов’язково принесуть 
успіх.

Ще особливу увагу варто звернути на 
здоров’я, щоб не запустити захворюван-
ня. Чітке дотримання вказівок лікаря до-
поможе успішно побороти недугу. 

Бик
Люди, народжені у рік 

Бика, завжди вміють від-
стояти свої інтереси, впев-
нені у собі, а тому хоч і не-
повороткі, та домагаються свого завдя-
ки завзятості й владному характерові. 
Для того, щоб у професійній діяльнос-
ті цей рік не пройшов даремно, необхід-
но навчитися діяти в команді і керувати 
людьми, не опираючись на свій крутий 
норов. Саме командна взаємодія дозво-
лить Бикам прикривати свої тили і дома-
гатися результату в найкоротші терміни. 
До того ж, підтримка з боку колег дасть 
можливість і в майбутньому розрахову-
вати на просування в кар’єрі.

Рік Коня вдалий для тих тих, які лю-
блять ризикувати і не позбавлені азарту. 
Це стосується як роботи, так і особистого 
життя. Удача буде супроводжувати при 
знайомстві з протилежною статтю, при 
запаморочливих маніпуляціях з грішми, 
а також при влаштуванні на роботу або 
пошуках підробітку. Головне розуміти, 
що успіх – це не завжди придбання, але і 
збереження вже наявного багатства.

Тигр
Тигри відчують небува-

лий приплив енергії. При-
чому, ця гіперактивність 
буде спрямована відразу на 
всі сфери життя. А тому захочеться всьо-
го і відразу, до того ж заради швидкого 
збагачення Тигри готові йти на серйоз-
ний ризик. Аби привабити удачу на свій 
бік, прислухайтеся до порад близьких, 
друзів і партнерів. Тоді не лише збереже-
те кошти, а й примножите їх. 

Непоганим видасться цей рік для Ти-
грів у плані здоров’я. Вони знайдуть ті 
внутрішні сили, які дозволять позбутися 
шкідливих звичок, зайнятися гімнасти-
кою або сісти на дієту.

Кролик(Кіт)
Люди, народжені в рік 

Кролика, з перших міся-

ців 2014 року будуть вирізнятися праг-
ненням абсолютно змінити своє життя. 
А для цього захочуть потрапити у вищі 
кола суспільства або знайдуть собі впли-
вових опікунів. Свою популярність у про-
тилежної статі використовуватимуть 
для того, щоб забезпечити себе. Ті Кро-
лики, які вже у шлюбі, через фінансові 
проблеми можуть конфліктувати зі сво-
їми половинками, піднімаючи на поверх-
ню куди більш серйозні проблеми осо-
бистих взаємин. Важливо, щоб Кролика 
не «понесло» і він зумів вчасно зупиня-
тися. Аби грошове питання зникло раз і 
назавжди, Кроликам варто знайти хоро-
шу роботу.

Дракон
Драконів найбільше 

приваблює влада, тож цьо-
го року вони будуть готові 
на все заради того, щоб ке-
рувати як на роботі, так і вдома. Однак, 
не маючи підтримки, цим людям часто 
доведеться відступати, а налагодити вза-
ємини з оточуючими буде набагато важ-
че через деспотичний характер. Тож шу-
кайте союзників і в бізнесі, і у сімейних 
справах. 

Упродовж року Дракону варто приді-
лити увагу рідним, особливо дітям, які 
чекатимуть допомоги, турботи і піклу-
вання. Прекрасним приводом для нала-
годження контакту з близькими стане 
спільний відпочинок.

Змія
Досить впевнений і 

цільний рік проведуть 
люди, народжені в рік Змії. 
Після минулого року, в яко-
му Змія була господинею, вам варто до-
бре відпочити, насолодитися перемога-
ми, звикнути до свого нового станови-
ща і накреслити нові плани. Без чіткого 
плану діяльність Змій буде просто не ви-
дно. Людям цього знаку не варто розра-
ховувати на нову посаду або нову роботу, 
проте на тому місці, де вони працюють 
зараз, їх очікує кар’єрний ріст. А природ-
на обережність і вроджена інтуїція допо-
можуть володіти ситуацією.

У стосунках з партнером Зміям дове-
деться докласти зусиль, аби знову спа-
лахнула іскра почуттів. Партнер, осо-
бливо на початку року, буде націлений 
на конфлікт, тож вам треба зробити все, 
щоб зберегти стосунки. Можливо, навіть 
доведеться поступитися своїми принци-
пами. Самотні ж Змії уникатимуть сер-
йозних стосунків, хоча будуть ласі на 
флірт. 

Кінь
На тих, хто народився у 

рік Коня, звичайно ж очікує 
успіх. Хоробрість і навіть 
легковажність, помножені 
на неймовірну впевненість у власних си-
лах, будуть творити дива і сприятимуть 

запаморочливій кар’єрі. Ті, хто виявить 
слабкість, просто пливтимуть за течією. 

Коні покажуть себе як прекрасні фі-
нансисти. Володіючи конкретною су-
мою грошей, матимуть усі шанси добря-
че збільшити статки, оскільки інтуїція 
часто буде підказувати правильні рішен-
ня. Вдалими будуть також азартні ігри та 
випробування долі у лотереї. Головне в 
цьому році не перенервувати, адже біль-
шість недуг, які можуть з’явитися ближ-
че до осені, будуть спровоковані саме 
стресовими ситуаціями. До того ж не за-
йвим буде стежити і за власним імуніте-
том, адже простудні захворювання не-
рідко є супутниками Коней.

Коза
Представникам цього 

знаку, щоб досягти успіху в 
рік Коня, варто забути про 
зарозумілість, споживаць-
ке ставлення до життя і небажання змі-
нюватися. Також слід прислухатися до 
близьких, які вимагатимуть виважених 
рішень і вчинків. Інакше можна втрати-
ти надійну опору в сім’ї. Трохи змінивши 
себе, Коза зможе зберегти й навіть поліп-
шити стосунки з коханою людиною.

А от у кар’єрі чекає успіх. Креативний 
підхід до вирішення проблем, сміливість 
у прийнятті складних рішень і готов-
ність працювати понаднормово будуть 
підкуповувати керівництво, що позитив-
но позначитися на кар’єрному зрості та 
заробітній платі. Особливо вдало прояв-
лять себе Кози в торгівлі та налагоджен-
ні зовнішньоекономічних зв’язків.

Мавпа
Для людей, які народи-

лися в рік Мавпи, 2014-й 
буде дуже вдалий і легкий. 
А все тому, що вони з пози-
тивом ставляться до жит-
тя. І навіть якщо їх звільнять з роботи че-
рез скорочення, це стане лише приводом 
змінити діяльність, знайти себе в іншій 
професії чи навіть спробувати щастя за 
кордоном.

Таке ж ставлення до життя буде пе-
реважати і у взаєминах Мавпи з коханою 
людиною. І хоч їхня поведінка здавати-
меться легковажною, та в другій полови-
ні року вони наважаться на рішучі кро-
ки – запропонують коханій людині одру-
ження, а сімейні задумаються про наро-
дження дитини. 

Мавпам дуже важливо не позичати 
гроші, але й не обмежувати себе в покуп-
ках, які вони запланували на цей рік. Але 
треба буде готовим до того, що фінансо-
ві справи не завжди будуть вдалими, тож 
уважно плануйте бюджет. 

Півень
Рік Коня в емоційній 

сфері не дуже відрізняти-
меться від попереднього 
року, адже Півень не ста-

не змінювати себе, вступатиме в супереч-
ки і найчастіше саме він буде ініціатором 
конфліктів. Ця характерна риса Півня час-
то буде перекривати всі його такі помітні 
переваги, як пунктуальність, відповідаль-
ність і організованість. А тому такі люди 
часто відлякуватимуть нових компаньйо-
нів або інвесторів. Аби цього не сталося, 
слід стримувати свій темперамент.  

Починати змінювати своє ставлення 
до людей необхідно вже з початку року, 
бо від цього залежить не лише кар’єра, 
але й особисте життя. До того ж, Півень 
може часто конфліктувати з коханою 
людиною через свою прискіпливість, а 
також патологічні ревнощі. Однак усе 
вдасться перебороти, якщо почуття між 
партнерами будуть сильними.

Собака
Представникам цього 

знаку буде досить складно 
проявити себе в 2014 році. 
А все тому, що Собаки, пра-
цюючи «як білки в колесі», не зможуть 
швидко досягнути сподіваних вершин і 
піднятися по соціальній драбині. Можли-
во, представників цього знаку захочуть 
звільнити, врятувати їх зможе згуртова-
ний колектив, з яким варто налагодити 
взаємини. Друзі та рідні підтримають у 
будь-якій ситуації, але після таких стре-
сів варто добре відпочити та визначити-
ся з цінностями в житті. Всі проблеми че-
рез неорганізованість. Можливо, варто 
змінити діяльність і зайнятися тим, до 
чого лежить серце.

Щодо фінансів, то тут не варто пере-
живати, бо у Собак завжди є можливість 
альтернативного доходу. Крім того, Со-
бака володіє неабиякими талантами, а 
2014 рік дуже підходить для того, щоб 
привселюдно заявити про них. 

Свиня
Великий куш у будь-

якій сфері життя зможуть 
зірвати Свині в 2014 році. 
Ці люди мають запас неви-
черпної енергії, який допо-
може їм бути завжди в гущі подій, швид-
ше за інших реагувати на обставини. 
Приміром, саме представники цього зна-
ку зможуть залишитися з виграшем при 
різких скачках валют на біржі. Також у 
середині року ви зможете здійснити пре-
красну фінансову операцію, дуже вигідно 
придбавши нерухомість для своєї сім’ї. 

У сімейному житті теж будете на коні, 
кохана людина вас обожнюватиме та ле-
ліятиме. Прекрасною подією стане спіль-
на поїздка в теплі далекі країни. 

Люди цього знаку упродовж року бу-
дуть сповнені енергії та сил, а тому прак-
тично не помічатимуть хвороб. До того 
ж вважатимуть за краще перетерпіти і 
приймати знеболюючі препарати, ніж 
вирушати у поліклініку. Це може зіграти 
з ними злий жарт, тож подбайте завчасно 
про здоров’я.

Східний 
гороскоп

Рік синього дерев’яного Коня обіцяє чимало змін, а життя заграє яскравими 
барвами. Кінь –  тварина чесна та благородна, відтак ці риси вдачі будуть 
визначальними. А от хитрість і спритність відійдуть на другий план, тож ті 

люди, які опиратимуться на них, не зможуть досягти бажаного. Також Кінь тварина 
працьовита, а тому успіх прийде лише до тих, хто не дозволятиме собі лінуватися та 
довго відпочивати. Що характерно, особливим успіхом користуватиметься діяльність, 
яка передбачає особисту відповідальність кожної людини. Загалом новий рік буде 
доволі продуктивним, особливо для тих, хто докладе всіх зусиль, аби змінити життя 
на краще. Ледачих і безвідповідальних дерев’яний Кінь жаліти не стане.
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У ці різдвяні дні свій  
ювілей святкує відома  

журналістка, наша колега 
Влада Собуцька. 

З цієї нагоди  
«Наш ДЕНЬ» щиро вітає  
Володимиру Ярославівну 

та зичить їй усіляких  
гараздів.
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Струни серця

*     *     *     *     *
Своєрідне направлення в рай:
Не грішити і бути добрими,
Не обманювати людей, 
Не хотіти хтозна- чого.
Берегти, хай найменші цінності,
Вірити і надіятись,
Шанувати батьків іще
І любити ближнього свого!
Ще молитися кожен день,
Помагати нужденним,
Не хотіти чужого добра,
Обійтися своїм.
Не гордитися, не лукавити,
Жити щиро, по-совісті...
І тоді будем мати все,
Що пошле нам Господь!

Раїса Цісельська. 
с. Кривчики Збаразького району.

гніздечко
Сімейне

Коли ти захочеш 
побачити сина

Минуло Різдво, свято, яке ми завжди зустрі-
чали разом. Лише цього року ти не приїхав. У ко-
роткій телефонній розмові повідомив, що хочеш 
побути з батьками. Я зробила вигляд, що пові-
рила, хоча добре знаю: ти обманюєш мене. Чого 
ти злякався? Звістки, що я чекаю від тебе дити-
ну? Повір, я так довго вимолювала у Всевишньо-
го це радісне диво, що ніколи не проситиму ні у 
кого ніякої допомоги, аби виховати маля. 

У свої 38 років ти досі сам. Можливо, тобі і 
зараз не хочеться розлучатися з холостяцьким 
життям. Та, як мовиться, я не тягну тебе під ві-
нець. Мені просто хотілося в ці урочисті, напо-
внені особливою святістю дні, поділитися з то-
бою найпотаємнішим. Тим паче, я не відбираю 
тебе ні у кого. 

Але ти не приїхав. Разом зі мною раділи 
батьки, які теж з великим бажанням очікують 
народження внука. Я ж хочу запитати тебе тіль-
ки про одне: чи не боїшся, що раптом захочеш 
колись побачити сина? А я, може, і не дозволю...

Додам, що після трагічної загибелі свого чо-
ловіка, я довгих вісім років не могла отямитися. 
Зустріч з тобою подарувала надію на нове щас-
тя. І воно, справді, не забарилося. Навіть, якщо 
ти відмовишся від дитини. Це - неважливо, най-
головніше ти мені уже подарував.

Олена К. м. Чортків.

 Це було більше десяти років тому. Ліду 
я зустріла на залізничному вокзалі у Терно-
полі. Жінка намагалася проникнути у кабіну 
таксофона. Та її інвалідний візок виявився 
надто громіздким. Безпорадно підняла го-
лову: хто б допоміг їй?

Наші очі зустрілися. І я впізнала давню 
знайому. Тільки чому вона у візку?  Ліда ж 
була такою спритною, упевненою в собі...

Тут, у куточку гомінкого вокзалу, Ліда 
попросила мене вислухати її життєву істо-
рію.

Жінка не заперечує: вона знала про гріх 
свого Семена. Усе розповіла його мати, коли 
Семен привів Ліду до їхнього дому. Вона так 
чекала цього дня! Купила собі модне плаття 
до кольору синіх очей. Придбала подарун-
ки  для Семенових батьків. І раптом ота но-
вина, що приголомшила Ліду: Соня, їхня од-
нокурсниця, чекає від Семена дитину! Уже й 
побувала тут. Утім, хіба таке може бути? Ніх-
то ніколи ж не бачив Cоню і Семена разом. Та 
й Семен усе заперечує... Він не може їй бре-
хати.

Гірчило Ліді солодке шампанське. Докір-
ливий погляд Семенової мами дав їй зрозу-
міти, що гостя вона - небажана. Тільки у чім 
її, Ліди, вина?

Пережити б ці вихідні. І  вона розста-
вить  усі крапки над “і”. Тут щось справді не 
так: Семен - красень, у котрого закохана по-
ловина дівчат з їхнього інституту. І Соня... Ця 
тиха, мов мишка, непомітна Соня! Ще й ка-
ліка, накульгує на ногу. Ну,  яка з них пара? 
Ліда не допустить цього! Вона добре знає ці 
дівчачі хитрощі!

Соню застала у читальній залі. Вирішила 
не панькатися з нею: « Скажи, селючко не-
щасна, що ти усе вигадала про дитину! Хіба 
ти така йому потрібна? Щезни з його життя! 
Забудь про Семена! Чуєш? Ти, ти - кривенька 
качечка!» - гаряче дихала Ліда у бліде облич-
чя Соні. Підняла руку, і на худенькій Сониній 
щоці загорівся слід від сильного ляпаса....

Соня справді тоді щезла. Непомітно. Без 
докорів, без сліз. Перевелася на заочне від-
ділення і поїхала до тітки - єдиної своєї ро-
дички.

А через місяць відшуміло студентське 
весілля Ліди і Семена. Семен дружину обо-
жнював. Догоджав  у всьому. Коли Ліда зава-
гітніла, був на сьомому небі від щастя.

Хлопчик народився у перший день Но-
вого року. « Спражній богатир, - сказав Се-
менові лікар. - А от маму вимучив. Вона дуже 
слабка. А ще мусите знати - вашій дружині 
не можна більше народжувати».

 Ліда повернулася з лікарні, коли вже 
квітли проліски. Семен сам прав пелюшки. 
Вставав уночі до малого Антончика. За при-
ємними клопотами забувалися слова меди-
ків. Час збігав, як листя за водою. Антончик 

ріс жвавим, рухливим хлопчиком.
Якось, напередодні Великодня, Ліда за-

пропонувала поїхати в село до Семенових 
батьків. Три рочки виповнилось Антончи-
кові, а бабуся з дідусем і ще не бачили ону-
ка. Не простили синові Соню. Нічого, Ліда не 
горда. Вона першою прокладе між ними міс-
ток перемир’я...

Дістала з шафи забуте плаття. Оте, синє, 
в якому колись з’явилася у домі Семенових 
батьків. Виструнчилася перед дзеркалом. «А 
ти нітрохи не змінилася. Навіть погарніша-
ла!” - пригорнув дружину Семен.

... За вікном машини миготіли дерева, 
всипані білим цвітом. Темна хмара у небі 
шматочками відкраювала червоне сонце. 
Полив густий дощ.

Семен звернув на узбіччя  - вирішив зрі-
зати шлях. Машина швидко покотилася з па-
горба. Треба ж: білоперим ланцюжком попе-
реду дріботіли гуси. Семен стрімко натиснув 
на гальма... Ліда іще встигла почути різкий 
скрегіт коліс і переляканий крик синочка...

У реанімації вона довго не приходила до 
притомності. А отямившись, захотіла знову 
впасти у забуття. Бо навіщо їй жити, коли в 
неї більше немає сина? Навіть в останню до-
рогу вона його не провела.

Розридавшись, Ліда попросила чоловіка 
допомогти їй звестися з ліжка: вона мусить 
піти на синову могилу! Тільки чому ховає очі 
Семен? А вона ніяк не може поворухнути но-
гами. Не відчуває їх.... 

Самотньо і страшно стало тепер Ліді у 
власному домі. Перебирала, цілувала і зно-

ву складала в коробку синові іграшки. Спала 
з його портретом. Часом Ліді здавалося, що 
це - тільки страшний сон, у якому близьким 
її другом став інвалідний візок. І  чужим - чо-
ловік. Бо чомусь частіше довгими вечорами 
зоставалась Ліда одна. Семен виправдову-
вався, просив вибачення: у нього великі на-
вантаження на роботі. Ліда йому вірила. Та 
від цього легше не ставало.

Одного вечора їм подзвонили. Дзвінкий 
жіночий голос попросив Семена: « Я знаю, ви 
його сестра. Семен про вас розказував. Спів-
чуваю вам. Що ж, перекажіть, що телефонува-
ла Світлана», - голос незнайомки звучав упев-
нено. Світлана... Жінки з таким іменем на ро-
боті її чоловіка не було. Господи, як же вона не 
здогадалася раніше? У Семена є інша.

Усю ніч Ліда проплакала в інвалідно-
му візку. На душі було кепсько... Тільки - що 
вона, каліка, могла сказати? Чим дорікнути?

Намагалася жити так, наче й не було того 
телефонного дзвінка. Спокійно вислухову-
вала Семенові вибачення за запізнення з ро-
боти. А якось у Лідиному сні чомусь несподі-
вано з’явилася Соня. Маленькою рукою вона 
захищалася від Лідиного ляпаса. І кривавий 
слід на її щоці чомусь сильно пік... Ліду. Від 
болю вона прокинулася. Що б міг означати 
той сон? - запитує мене чи радше себе Лідія.

Спантеличена, я тоді поспішила попро-
щатися. Не знала, що відповісти. І ось нещо-
давно знову зустріла Ліду на тернопільсько-
му ринку. Я заледве впізнала її: густа сивина 
вкрила волосся, вицвіла ясна голубизна у ве-
ликих очах, обличчя потягнулось, вихудло.

На жаль, як і колись, вона була в інвалід-
ному візку. Ліда розповіла, що Семен давно 
живе зі Світланою, а вона мешкає одна. Тому 
часто навідує людні місця, щоб трішки розві-
яти самотність.

«На чужому горі без розплати своє щастя 
нам не збудувати. Є така пісня. Істинні сло-
ва. Я, на жаль, переконалася в цьому, - Ліда 
підвела на мене вологі очі. - Знаєш, а доне-
чка Соні справді від Семена, якось сам зізна-
вся. Не розумію, як я могла тоді скривдити її, 
дорікнути каліцтвом? Обізвала кривенькою 
качечкою. А ким стала я?»

 І я знову, як колись, не знаю, що їй ска-
зати. 

МАРІЯ МАЛІЦЬКА.

Маргарита вірила: Олексій зробить їй 
пропозицію на Різдво. Подумки приміряла 
маленький перстеник і хотілося стрибати 
від щастя на одній ніжці. 

Олексій зателефонував за день до свята. 
- Привіт, Марго! Нам потрібно зустрі-

тися.
- Я думала, ти ще в Києві. 
- То як, маєш час?
- Звісно! 
Олексій чекав біля під’їзду. 
- Марго, я повинен тобі сказати… Я 

одружуюся…
- Тобто, ми?
- Ні, Марго. Одружуюся я. Зі спів-

робітницею. Так сталося. Пробач…
Поки Маргарита приходила до 

тями, Олексій вже прошкував у бік 
автобусної зупинки. 

Здавалося, щастя розбилося на 
малесенькі колючі шматочки, наче 
велика новорічна іграшка, що ви-
стрибнула з Маргаритиних рук. 

- Маргарито? - гукнула з кухні 
мама. - Кличу-кличу... Олексій прихо-
див?

Відповісти не стачило сил. Та й 
слів не було…

- Дівчинко моя, що трапилося? 
Мати, як колись, у дитинстві, витирала 

доньчині сльози. Неньчині руки пахли сві-
жоспеченим хлібом і добротою. І чомусь хо-
тілося плакати ще дужче.

- Маргаритко, квіточко, не побивай-
ся. У різдвяні дні просто так нічого не тра-
пляється…

Маргарита з Олексієм зустрічалися 
шість років. Думали одружитися після за-
кінчення навчання в університеті. Але 
Олексієві, за сприяння хресного, підверну-
лася гарна робота у столиці. Тож вирішили 
зачекати ще трошки. 

Останні три місяці Олексій був дуже за-
йнятий. Казав, будівельна компанія, у якій 
працює, виграла вигідний тендер, тому до-
далося роботи. Навіть на Новий рік не приї-
хав. Маргарита хотіла сама податися до сто-
лиці. Але Олексій відмовив. Тепер зрозумі-
ла, чому… 

Утекти б від сумних думок. Можливо, 
поїхати в улюблене старе місто? Це ж усьо-
го лиш дві години з хвостиком. Вирішила: 
помандрує на другий день Різдва, ранко-
вим поїздом.

Пасажирів, незважаючи на свято, було 
багато. Потяг запізнювався. Старші бурко-
тіли від невдоволення. Двоє невгамовних 
хлопчаків видирали один в одного манда-
ринку. Перемога дісталася старшому. Мо-
лодший заплакав. Мама дала і йому смач-
ний оранжевий клубочок… 

Нарешті оголосили про прибуття потя-
га. Він видався чи то втомленим, чи ображе-
ним. Тяжко видихнувши, зупинився. Йому 
не до свят…

Маргарита згадувала, як подорожувала 
цим же потягом разом з Олексієм. Вони їз-
дили до старого міста на фестивалі, цікаві 
забави, на найсмачнішу у світі каву з пляц-
ками. Ховалися зі своїми поцілунками під 
парасолею (у місті багато дощів), а за ними 

підглядали серйозні кам’яні Леви і малень-
кі левенята, їм усміхалися з підвіконня по-
важні котяри і мрійливі киці… У носі защи-
пало. «Не розплакатися б», - умовляла сама 
себе Маргарита.  

- Пані, чому ви такі сумні? У вас щось 
трапилося?

Сусід у купе запитально дивився на 
Маргариту. 

- Все гаразд. Дякую. 
- Ваші очі кажуть зовсім інше. 
Молодий чоловік відкрив футляр, дістав 

скрипку і… У вагоні зазвучали солодкаво-
ніжні, тремтливі звуки. 

- Різдвяна симфонія. Для вас, - мовив до 
Маргарити. 

Він зіграв одну мелодію, другу. Із сусід-
ніх купе сходилися люди. Зупинилася й про-
відниця. 

- Колядку, колядку, заграйте, - попросив 
старший чоловік із козацькими вусами. 

Пасажири колядували під скрипку див-
ного музиканта. 

- Ти смотри, - кинула з усмішкою провід-
ниця, - ше не відєла такого в мойом вагонє. 
Такіх би пасажиров всєгда!

Маргарита колядувала з усіма. Сусід-
скрипаль час від часу кидав на неї погляди 
і усміхався. 

Дві години минули, наче мить. 
- Уважаємиє пасажири, скоро прібудєм 

на конєчную станцію! - оголосила провід-
ниця. - Спасібо вам большоє, - звернулася 
до скрипаля. - Всєм спасібо! 

Прям сказка какая-то.
Пасажири дружно зааплодували скри-

палеві. А він, як годиться, вклонився. Схо-
вав інструмент. 

- Дякую. Це була неймовірна різдвя-
на подорож, - сказала Маргарита сусідові-
скрипалю. - У якому музичному колективі 
ви граєте?

- Я не займаюся професійно музикою. 
Думав колись про це. І батьки хотіли. Але… 

Мій рідний брат… Він був справ-
жнім віртуозом. На жаль, не може 
більше грати. Після жахливої аварії. 
У нього день народження сьогодні. 
Уже четвертий рік їжджу зі своєю 
скрипкою. Він любить, коли я граю. 
А ви також у гості їдете?

- Ні. Тобто, так. У гості до мого 
улюбленого міста. 

- А, знаєте, я маю пропозицію. Да-
вайте, після обіду зустрінемось. На 
площі, наприклад. Я також люблю 
це місто. Вчилися тут із братом. Він і 
одружився з місцевою дівчиною. 

- Я згідна. 
Міські вулички пахли Різдвом, 

кавою і випічкою. Дзвеніли голосами до-
рослих колядників і маленьких коляднич-
ків. 

- З Різвом Христовим! Христос народив-
ся! - вітали Маргариту незнайомі люди. 

Свята було так багато, що воно ледве 
вміщалося у Маргаритиній душі. 

Сусід з поїзда, як і домовились, чекав 
біля одного з фонтанів. 

- Ми навіть забули познайомитись. Ігор! 
- Маргарита.
За неповних три години вони, здавало-

ся, розповіли один одному про все-все. Ви-
явилося, офіс благодійного фонду, у якому 
працює Маргарита, розташований на вули-
ці, де живе Ігор. А компанія, у якій він пра-
цює бізнес-консультантом, кілька разів на-
давала допомогу фонду. Але, найголовніше, 
вони обоє люблять старе місто, яке їм пода-
рувало зустріч. 

…У Маргарити з Ігорем підростає син 
Богодар. Назвали так у вдячність Господу за 
різдвяну подорож і за їхнє кохання. Малому 
вже п’ять років. Ігор дає синові перші уро-
ки скрипки. 

Щороку, на другий день Різдва, чоловік 
будить уранці кохану дружину мелодією, 
яку першою зіграв колись у поїзді. І вони 
традиційно збираються до старого міста ві-
тати брата з днем народження. І з ними за-
вжди подорожує скрипка... 

Ольга ЧОРНА.

ВКРАПЛЕННЯ 
Ти просто світло. Ні, не те, денне, яке пе-

релицьовує барви і ретушує недопрацьовані 
порухи обличчя. Ти просто світло. Внутріш-
нє, яке мало хто в тобі помічає, не придивив-
шись. 

Воно надто глибоко. Аж надто ховаєш од 
людей свою незатьмарену світськими ба-
лачками сутність. Сам у собі шукаєш і не зна-
ходиш. Спинися. Бачиш мою долоню? Одна 
лінія, друга... 

Віщувала ворожка, що буду щаслива з 
тим, кого покохаю. Взаємно покохаю. Ві-
риш? 

Знаю, просякла твоїм світлом, ввібрала 
його. І стала аморфним тілом, з якого мо-
жеш ліпити все, що заманеться. Але ти не 
зловживаєш. Шкода. Тоді б я мала привід 
для відчуження. 

А так — мовчу. Мовчки переношу нашу 

далечінь в близькість, лякаюсь світу і 
кидаюсь назад. 

Шарпаюсь, шукаючи золотої сере-
динки. Марно все. Світло твоє засіло в 
мені, вкоренилося і прижилося, як па-
молодок. Люблю його егоїстично, жагу-
че. Щоразу підживляю спогадами. Й но-
вими відчуттями. Я ж тямущий садів-
ник. 

Не дивися, бо не зможу, не відведу 
очей. 

Світло твого обличчя живить і спус-
тошує мою скриньку нерозтрачених 
почуттів. Це фатально, бо рівноваги тут 
не досягти. 

Вся переплелася, як клубком нервів, 
внутрішніми спалахами і згасаннями. 

Люблю.

ІЗ КЛАСИКИ 
Там, за видивом вікна задрімала су-

єтність. Тут, в усамітненні свіжіє прохо-
лода. Скоро світання полоскоче пальчи-
ком промінця. Ти не спиш. Ти прислуха-
єшся до виснажливої суперечки Долі і Ко-
хання. Протяг у волоссі ворушить сонни-
ми думками. Розштовхує найважчі — ла-
штує собі свободу для нового творення. 
Оті думки — колесо, що крутиться само 
собою. Ось у фокусі уяви та, яку шукав, 
яку відчував, яку самозабутньо ніжив. 

І яку класично забуватимеш. 
Пізнє почуття — то квітка на моро-

зяній шибці. Світлі хвилі пробиваються 
крізь темінь буднів — творять поезію. 

А суперечка поблизу продовжуєть-

ся. Суперечка сумнівів, які розпинають 
істинні почуття. 

Твоя Доля не стала Коханням, а Ко-
хання не стане Долею.
ДО ДРУГОГО ДИХАННЯ 

Не тепер хочу бачити тебе. Не тепер. 
Хай очі твої прозріють тої миті, коли 

я буду готова зустріти твій погляд. Бо 
ніхто не буває мудрим та вишуканим 
усі сім днів у тижні. 

Притулю чоло до холодної шибки. 
Оголена душа дисонує жаром кольо-
рів з напівмороком студеності.Та я не 
здригнуся від зимової вогкості дощу. 
Він — за шибкою. 

Перебираю чотки днів. Загадкові лі-
нії на руці сплелися в дикому танку — 
годі заглядати у дощову безвість . 

Там замірів серця немає.
Зоряна Замкова

Із циклу «Елегія мого світанку»

Невигадана історіяСлова з пісні тепер 
часто згадуються 
героїні цієї розповіді

Своє щастя нам  
не збудувати...

На чужому горі без розплати

Здоров’я, щастя і достатку,
Тепла в родині і порядку.
Щоб діти й внуки шанували
І правнуків подарували.
Щоб творчий настрій 
  та неспокій
Не полишав багато років,
Любов щоб гріла – 
    не палила 
І щоб на все знайшлися 
 сили.

Ві
т

ає
м

о!

Іменинникам  
січня

У подиху весняної стихії прийшли 
у січні впевнено роки.

І враз помолоділо серце, мрії, 
бо сила є прожити ще роки,

і бігти до десятого десятка, 
а там передихнути за столом,

і вже повільно можна на зарядку 
в садочок зранку вийти з рушником.

Хай стежка в’ється, обминає скелі 
і не заводить в хащі й болота.

Щоб  були для оточуючих милі 
через події, сумніви, літа.

Нехай Господня береже всіх ласка 
і радістю зігріються серця,

й не гасне віра, і любов, й надія, 
а щастям рідні тішать без кінця.

Марія Гуменюк.

Сповідь жіноча

у ранковому 
поїзді

Рiдзвяна  
симфонiя

Сокровенне

Світлим променем 
пісня ллється, 

Слово рідне, як грона калини,
Перевеслом пов’язує серце
I єднає усю Україну.

На фото Івана ПШОНЯКА: 
Галина Шот, Іван Нищий, 
Євгенія Семчишин,  
Степан Грабець  
та Людмила Червінська.
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13-го січня 
в Цюріху 
відбулася 

урочиста церемонія 
вручення 
найпрестижнішого 
призу найкращому 
футболістові 2013 року.

Володарем «Золотого м’яча» 
став нападник «Реалу» і збірної 
Португалії Кріштіану Роналду.

28-річний футболіст отри-
мав цей трофей вдруге у своїй 
кар’єрі.

Крім Роналду на «Золотий 
м’яч» також претендували фор-
вард «Барселони» і збірної Ар-
гентини чотириразовий во-
лодар цього трофею Ліонель 
Мессі та півзахисник мюнхен-
ської «Баварії» і збірної Франції 
Франк Рібері.

Під час церемонії емоцій-
ний португалець розплакався, 
а  його промову зал підтримав 
бурхливими оплесками.

Також на сцену до Роналду 
вибіг його син, була присутня і 
мама форварда.

«Хочу подякувати своїм од-
ноклубникам як в «Реалі», так і 
у збірній Португалії. Без їхньої 
підтримки це було б неможли-
во. Я дуже щасливий,  бо цю на-
городу неймовірно важко отри-
мати.

Вдячний усім, хто був зі 
мною: моїй дівчині, друзям, 

сину. Це занадто емоційний мо-
мент. Все, що можу сказати - дя-
кую всім», - сказав футболіст 
крізь сльози.

Доцільно відзначити, що 
тренер збірної України Михай-
ло Фоменко проголосував за 
кращих футболістів минулого 
року саме у такій послідовності: 
Роналду, Мессі, Рібері. 

Також у Цюріху ФІФА ого-
лосила символічну команду 
року 2013 року. Голосування 
проводилося серед професій-
них футболістів у всьому світі, 
за результатами якого і було 
сформовано збірну планети.

Отже:
голкіпер: Мануель Нойєр 

(«Баварія»);
захисники: Філіп Лам («Ба-

варія»), Серхіо Рамос («Реал»), 
Тьяго Сілва (ПСЖ), Дані Алвес 
(«Барселона»);

півзахисники: Андрес 
Іньєста («Барселона»), Хаві 
(«Барселона»), Франк Рібері 
(«Баварія»);

нападники: Кріштіану Ро-
налду («Реал»), Златан Ібра-
гімович (ПСЖ), Ліонель Мессі 
(«Барселона»).

За три роки підготовки 
українських 
спортсменів для участі 

в Зимових олімпійських 
іграх 2014-го року в Сочі 
Україна витратила 108,705 
млн грн. Цю суму озвучив 
міністр у справах сім’ї, 
молоді та спорту Равіль 
Сафіуллін.

За інформацією прес-служби 
Кабміну, українці візьмуть участь 
у змаганнях в 11 з 15 видів спор-
ту. Загалом від України на Олім-
піаду-2014 поїде приблизно 45 
спортсменів. Остаточний список 
буде відомий вже в кінці січня.

Найбільше представництво 
українських спортсменів буде в 
біатлоні - 11 спортсменів, лиж-
них гонках - 8, по шість спортс-
менів боротимуться за медалі у 
фристайлі, санному спорті та фі-
гурному катанні.

У сноубордингу будуть бра-
ти участь 4 спортсмени, в лижно-
му двоєборстві та гірськолижно-
му спорті - по 3, в бобслеї - 2 та по 
одному спортсмену боротися за 
місця на п’єдесталі в шорт-треку і 
в стрибках на лижах з трампліна.

За словами Сафіулліна, Укра-
їна розраховує завоювати меда-
лі у двох видах спорту - біатлоні 
і фристайлі.

За перше місце на Олімпіаді 
наш спортсмен отримає 125 ти-
сяч доларів, срібну медаль оціни-
ли у 80 тисяч доларів, а бронзу - у 
55 тисяч доларів.

XXII Зимові Олімпійські ігри 
в Сочі триватимуть з 7 до 23 лю-
того, у них візьмуть участь май-
же 3 тисяч спортсменів з 80 кра-
їн світу.

Роналду став володарем 
«Золотого М’яча»

Міжнародна 
федераціїя 

футбольної історії 
та статистики 
констатувала те, 
що мюнхенський 
клуб доводив 
на футбольному 
полі. Рейтинг 
найкращих команд 2013 року очолила «Баварія». 

Минулоріч німці виграли чемпіонат і Кубок Німеччини, Лігу 
чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. До трій-
ки лідерів увійшли також мадридський «Реал» та тріумфатор Ліги 
Європи «Челсі».

«Барселона» посіла п’яту сходинку, ставши лише третьою іспан-
ською командою після столичних «Реала» та «Атлетіко».

Знайшлося місце в топ-десятці і для швейцарського «Базеля» та 
найсильнішої латиноамериканської команди «Атлетіку Мінейру».

Найвище з-поміж українських команд - донецький «Шахтар» 
(62 позиція). Лише на півбала від нього відстав «Чорноморець». 
«Динамо» та «Дніпро» поділили між собою 74 четверту сходинку.             
У середині другої сотні рейтингу розмістився «Металіст».

«Баварія» – найкраща

Чемпіонат світу з 
футболу 2022 року 
відбудеться в кінці 

осені - на початку зими 
у Катарі. Про це заявив 
генеральний секретар 
ФІФА Жером Вальке.

За його словами, першість 
планети, швидше всього, про-
йде в період між 15 листопада 
і 15 січня, коли погодні умови 
в Катарі - приблизно 25 граду-
сів тепла - найбільше підходять 

для гри у футбол.
Сумніви в тому, що чемпіо-

нат світу в Катарі можна про-
вести влітку виникли через 
погодні умови - у літні місяці 
температура тут може підніма-
тися до 45 градусів за Цельсі-
єм. Проти того, щоб гравці ри-
зикували своїм здоров’ям, гра-
ючи при спеці, передусім ви-
ступили представники євро-
пейських футбольних федера-
цій.

Футбольна першість пройде взимку

У матчі п’ятого туру четвертого сезону Всесвітньої серії боксу українці отримали 
виїзну перемогу в Алжирі з рахунком 4:1, 

Казат Усеналієв, Олег Прудкий, Євгеній Барабанов та Єгор Плевако завершили свої бої з під-
нятою вгору рукою, а Олександр Хижняк за рішенням суддів був слабшим від свого суперника.

У десятих міжнародних змаганнях із боксу, які 
відбулися в Івано-Франківську, взяли участь 
юнаки 1997-98 років народження з багатьох 

областей нашої держави та закордону.
 У такій солідній компанії 

на повний голос заявив про 
себе вихованець відділення 
боксу Монастириської дитячо-
юнацької спортивної школи 
Ельдар Багіров. Вийшовши пе-
реможцем у трьох нелегких 
двобоях з іменитими конку-
рентами, наш земляк став кра-
щим серед атлетів, чия вага не 
перевищує 60 кілограмів.

 Не залишився без нагороди 
також тренер і батько чемпіона 
Елшад Багіров, якого організа-
тори відзначили грамотою.

розгромили «Алжирських яструбів»

«Українські отамани»

Українська чоловіча гандбольна збірна ледь не 
знялася з відбіркового циклу на Чемпіонат світу 
2015 року. Причиною тому стала катастрофічна 

фінансова ситуація, у якій опинилася команда.
Гандболісти запевняють, що грають лише на ентузіазмі. На-

віть квитки на авіаперельоти змушені купувати за власні гроші, а 
про зарплату та преміальні взагалі забули.

Гандбольні фахівці запевняють, що у Федерації просто немає 
коштів відправити збірну на Чемпіонат світу, якщо вона туди по-
трапить.

Натомість,  міністр молоді та спорту України Равіль Сафіуллін 
розповів, що минулого року команда отримала 1 мільйон 200 ти-
сяч гривень, а  на 4 матчі відбору ЧС-2015, які збірна провела на 
початку січня, було виділено 766 тисяч гривень. А от куди вони 
поділися - невідомо.

До речі, збірна України таки не пробилася до плей-офф ква-
ліфікації на Чемпіонат світу, поступившись у вирішальному по-
єдинку збірній Словенії. Як кажуть, на голому ентузіазмі далеко 
не заїдеш.

У Сочі 45 українців 
змагатимуться 
за… дві медалі

Володимир Кличко та обов’язковий 
претендент на його титул чемпіона 
світу за версією WBO Алекс Леапаі 

зуміли обумовити усі деталі майбутнього 
поєдинку, - повідомляє авторитетний 
портал boxingscene, посилаючись на 
президента WBO Франсіско Валькарселя.

 Відтак, торги за право проведення бою, при-
значені на 19 січня, не відбудуться, адже у них 
відпала потреба.

Якщо вірити згаданому джерелу, то поєдинок 
Володимира із австралійським претендентом, як 
і планувалося раніше, відбудеться 26 квітня в од-
ному із німецьких міст.

Володимир Кличко та Алекс Леапаі узгодили деталі

«Золото» Ельдара Багірова

Замість грошей - 
«голий» ентузіазм
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Горизонтально:
1. Стоїть у лузі 
Струнка молодиця. 
У зеленій блузі, 
У білій спідниці. 
5. Я у курки дитинча, 
    А зовуть мене ... . 
6. Ростуть у гаях, ні листя, 

ні гілляк. 
9. Плавно несе 
Нас по шосе 
Зі швидкістю сто 
Нове ... . 
10. Повагом ріллею ходить 

чорний птах.
Черв’яків шукає, знайде - 

скаже: “Кряк!”
А такого птаха знає всяк: 
Звати цього птаха ... . 
11. Хто говорить мовчки? 
14. За вітерцем 
Біжать озерцем. 
Вітер вщухає – 
Їх немає. 
16. Вдень у небі гуляє, а 

ввечері на землю сідає. 
19. Уночі гуляє, а вдень 

спочиває, має круглі очі, ба-
чить серед ночі.  

20. Навкруги вода, а з пит-

вом - біда. 
21. У піч поклади - мокне, у 

воду кинь - сохне. 
24. У куточку поселився 
І мерщій обгородився, 
Сплів фіранку про запас: 
Прошу, мухи, в гості вас. 
25. Летить - пищить, сяде 

- мовчить. Хто його вб’є, той 
кров свою проллє. 

26. Сидить дідок, 
В носі свисток, 
Так свистить, 
Аж пара валить.

Вертикально:
1. Два брати у воду див-

ляться, а повік не зійдуться. 
2. Торох, торох, розсипався 

горох, 
Почало світати - нема що 

збирати. 
3. Хоч сама без язика, все 

повторює вона. 
4. Поміркуй і відгадай: 
Хто приходить на урок 
І веде в країну знань 
Діточок? 
7. Ой за полем, за горами, 

золота нагайка в’ється. 

8. Два серпи на голові, на 
морді мітла, не пустіть його в 
город - все поїсть до тла. 

12. У курник звірок про-
ник. 

Ми ловить, а він смердить. 
Діти знають, що цей звір 
Зветься ... . 
13. Для смачної паляниці 
На полях росте пшениця. 
А для каші “геркулес” 
На полях росте ... . 
15. Восени на грядку 
Завітав синьйор: 
Кетчупів він батько, 
Зветься - ... . 
17. Їхав пан, у воду впав, 

сам не замочився, а води по-
більшало. 

18. Чи бачили таке ви: 
Звір без лап, без голови, 
І без шерсті, тільки хвіст, - 
У свою нору поліз? 
22. В спеку порятує нас
Прохолодний хлібний ... . 
23. Що то за птах 
На шести ногах: 
В людській оселі 
Ходить по стелі? 
Павло ПІДГОРЕЦЬКИЙ.
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Їх учителька Тетяна Осіпова щороку розмальовує 
свій клас у інші барви. 

Відчиняєш двері і забуваєш, що на вулиці зима. Кольори 
тішать око і зігрівають душу. У сіру і похмуру пору року кращу 
терапію годі знайти.

Пані Тетяна викладає у школі образотворче мистецтво та ху-
дожню культуру. Мистецтво настінних декорацій вона перейня-
ла у свого батька, який також працював у цій школі. Завдяки Те-
тяні Анатоліївни у навчальному закладі розквітли коридори, ак-
товий зал, а от кабінет образотворчого мистецтва кожного ве-
ресня дивує учнів новими візерунками та барвами.   

Замість того, щоб відпочивати, влітку учителька береться за 
фарби і дає волю творчій фантазії. Кілька тижнів клопіткої праці 
і клас перетворюється на казкову країну, яка приваблює до себе 
і дітей, і дорослих. 

– Зазвичай першими оцінюють мою роботу вчителі, – розпо-
відає пані Тетяна. –  Діляться своїми враженнями, емоціями. А 
вже на 1 вересня прибігають учні. Важливо, що у кольоровій гамі 
переважає зелений колір. Він заспокоює нервову систему, гармо-
нізує навчальний процес. 

Самі ж школярі зізнаються, що у класі образотворчого мис-
тецтва навчатися легко і приємно, а успішність тут набагато 
вища. Що ж, пощастило вихованцям Тернопільської ЗОШ №10, 
які окрім навчання отримують сеанси арт-терапії та посеред по-
хмурої зими щодня повертаються в літо.

Юля ТОМЧИШИН.

Тетяни Осіпової

У Тернополі є затишне місце, де завжди панує літо, тече 
блакитна річечка, росте трава і квітнуть ромашки. Саме тут 
пощастило навчатися учням загальноосвітньої школи №10. 

Райський  куточок

Рукавичка

Чи ти бачив коли-небудь,
Як сміється місяць в небі,
І від чого і чому
В небі весело йому.

Він сміється, аж регоче,
Заглядає зорям в очі,
І не каже він чому
Все смішним стає йому.

Я тихенько підійшла,
Очі в небо підняла
І спитала це світило,
Що його так розсмішило?

Місяць раптом стишив сміх
І сказав: я бачу всіх, 
А сміюсь я і радію
За усю цю чудасію.

Ось поглянь туди хутенько – 
Бачиш: спить дитя маленьке,
А над ним щаслива мати...
Як же тут не посміхатись?

А ось там, поглянь – щасливий
Гарний хлопець чорнобривий, 
Біля нього його мила
Теж усміхнена, щаслива.

А ось там стареньких двоє,
У дворі сидять обоє
І на мене поглядають – 
Їм я щиро посміхаюсь.

А найбільше звеселило,
Що живе на світі диво.
Ніжність, ласка і добро,
І навік пропало зло.

Тож радію і сміюся,
Із зірками веселюся,
Адже є кому світити,
Ну то як тут не радіти...

Надія ХОМЯК, 
медсестра 

Тернопільської 
міської лікарні №2.

Чому смiявся мiсяць?
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УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.55 Полiттеатр.
10.25,17.05 Т/с “Таємниця старого мосту”.
11.25 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.55,21.30 Дiловий свiт.
12.30 Право на захист.
12.50 Темний силует.
13.10 Т/с “Вiчний поклик”, 6 с.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Книга.ua.
16.15 Дорослi iгри.
18.05 Агро-News.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.25 Рiздвяний вертеп в гостях у I. По-

повича.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Знак питання.
21.50 Концертна програма “Новорiчна Нiч 

на Першому”.

Êаíаë “1+1”
07.00,08.00,09.00,19.30,23.05 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05,17.10 Т/с “Асi”.
10.50 Комедiя “Полярний рейс”.
12.35 Мелодрама “Степовi дiти”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15,03.00 Х/ф “Шерлок 2: Рейхенбах-

ський водоспад”. (2 категорiя).
22.00,04.30 “Грошi”.
23.20 Драма “Шалене серце”. (2 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,18.00 Но-

вини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Полуничний рай”, 1-3 с.
12.00 “Новини”.
12.20 Т/с “Полуничний рай”, 4 с.
13.30 “Судовi справи”.
14.30 “Сiмейний суд”.
15.30 “Чекай на мене”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Друге дихання”.
23.40,04.45 Т/с “Жiнки на гранi”.

ICTV
06.20 Т/с “Таксi”.
06.40 Т/с “Леся+Рома”.
07.20,09.15,13.00 Т/с “Морський па-

труль 2”.
08.45 Факти. Ранок.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.

19.20 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Шеф 2”.
22.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
23.10,03.50 Свобода слова.

ÑТБ
06.45,15.55 “Усе буде добре!”
08.35,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
10.05 Х/ф “Блеф”.
12.00 Х/ф “Осiннiй вальс”.
14.05 Х/ф “Iван Васильович змiнює 

професiю”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,02.10 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Танцюють всi! 6”.
03.00 Х/ф “Загальна терапiя 2”.

Íоâèé êаíаë
06.20,12.20 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35 Пiдйом.
07.30,19.55,01.45 Погода.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
09.00,17.00 Т/с “Не родись вродлива”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
14.50 Х/ф “10 000 рокiв до н.е.”
18.00,22.40 Т/с “Воронiни”.
19.00,01.40 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Ревiзор.
23.40 Х/ф “Еквiлiбрiум”. (2 категорiя).

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

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

07.15,08.15,08.35,11.35 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»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.

08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Сила вiри”.
13.10 Люблю! Чекаю!
14.10,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
16.00,04.15 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,05.00 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Кордон слiдчого Савельєва”, 

23 i 24 с.
22.00,03.45 Подiї дня.
23.20 Х/ф “Водний свiт”.

Ê1
07.30 М/ф.
09.55 Х/ф “Вони помiнялися мiсцями”.
11.45 Х/ф “Пригоди кулiнара”.
13.20 “КВН-2013”.
16.10 “Вечiрнiй квартал”.
18.00 “Звана вечеря”.
19.00 “Орел i решка”.
20.00 Т/с “Хто у домi господар”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Знайомство з батьками”.

ÍТÍ
08.35 “Агенти впливу”.
09.20 Х/ф “Сайд-степ”.
11.25 Т/с “Двоє зi скриньки”.
14.45 Т/с “Йду тебе шукати 2”.
19.00,21.40,02.35,04.35 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
22.00 Т/с “Призначений”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “Рей Донован”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
09.00,04.15 Єралаш.
09.50,20.55 Країна У.
10.50 Одна за всiх.
12.15 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.00,19.00 Моду народу.
15.50 Я права.
16.45 Королева балу.
17.55 Вiд пацанки до панянки.
19.55 Т/с “Два батька i два сина”. (2 

категорiя).
21.55 6 кадрiв.
23.15 Дурнєв+1.
23.50 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.00,12.40,14.30,16.30,17.40,19.10 

TBiNews.
11.30 Double Ять.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
12.30,14.45 Арт варта.
12.35,14.50,19.25 Базар_IТ.
13.00 Aрт City.
13.30,16.00,17.10,02.45 Особлива думка.
14.00 Автомандри.

17.00 Огляд блогiв.
19.30 Спорт.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.

Тоíiñ
06.30,08.30 “Свiт за тиждень”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Слiдами морських битв.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Брюс Лi. Безсмертя Дракона.
12.45 “Будь у курсi!”
13.25 “Моднi iсторiї з Оксаною Новiцькою”.
14.00 Д/с “Сувора планета”.
14.35 “Щоденник для батькiв”.
15 .00 ,18 .30 ,21 .00 “Служба новин 

“Соцiальний пульс”.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Дикi зiрки.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 “Алло, адвокат!”
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Георгiй 

Данелiя, ч. 1.
20.00 Лiтаки II свiтової вiйни.
21.35 Олександр Розенбаум. Мiй диво-

вижний сон...
22.45 НЛО: факти i фальсифiкацiя.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,07.00,10.00,13.00,01.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
07.50 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.45 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.50,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40,00.05 “Наодинцi зi всiма”.
17.45,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.55 “Хай говорять”.
20.40,21.40 Т/с “Iдеальний шлюб”.
21.30 Нiчнi новини.
23.00 “Познер”.

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

згадку.
09.10 Ти не повiриш!
10.05 “Справа темна”. “Кому заважав Ан-

дропов? Таємниця замаху на ген-
сека”.

11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.30 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.40 “Говоримо i показуємо”.

19.25 Т/с “Хмуров”, 1 i 2 с.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Людина нiзвiдки”, 9 i 10 с.
23.40 Т/с “Брат за брата 2”, 7 i 8 с.
03.30 “I знову здрастуйте”.

Êаíаë «2+2»
07.30 Т/с “Слiдаки”.
09.30 Х/ф “Пiдiрване пекло”.
11.20 Т/с “По гарячих слiдах”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
20.00 “Облом UA. Новий сезон”.
20.30 “Нове Шалене вiдео”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Некерований”.
23.20 Х/ф “Бурова”. (2 категорiя).
01.00 Х/ф “Носiї”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Х/ф “Особистої безпеки не 

гарантую...” (12+).
07.30,13.30 Комедiя “Карнавал”.
10.05,16.05 Детектив “Митниця”. (12+).
17.30,23.30 Комедiя “Крiпосна актриса”.
19.30,01.30 Х/ф “I на каменях ростуть де-

рева”. (12+).
21.55,03.55 Кiноповiсть “Я служу на 

кордонi”. (12+).

ªâроñïорò
04.00,11.45,17.45,22.00 Тенiс. Вiдкритий 

чемпiонат Австралiї. День 8.
11.30,19.15,01.30 Тенiс. Гейм, сет i Матс. 

Журнал.
15.30 Кулi. ЧC. День 1.
19.45,01.00 Футбол. Євроголи. Журнал.
20.00,01.15 Оце так!
20.15 Фiгурне катання. ЧЄ. Будапешт 

(Угорщина). Огляд.
02.00 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат Австралiї. 

День 9.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 “АПЛ. Клуби”. “Ман. Юнайтед”.
07.30 Чемпiонат Iспанiї. “Леванте” - “Бар-

селона”.
09.20 Чемпiонат Iталiї. “Катанiя” - 

“Фiорентiна”.
11.10 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiко” - 

“Севiлья”.
13.15 Чемпiонат Англiї. “Суонсi” - “Тот-

тенхем”.
15.10 Чемпiонат Iспанiї. “Хетафе” - “Реал 

Сосьєдад”.
17.05,05.10 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
18.10,06.00 “Тисяча i один гол”.
19.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
20.05 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Ман. 

Юнайтед”.
21.55 Чемпiонат Англiї. “Вест Бромвiч” - 

“Евертон”. Пряма трансляцiя.
23.55 Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Верона”.
01.40 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - 

“Вальядолiд”.
03.25 Чемпiонат Англiї. “Вест Бромвiч” - 

“Евертон”.

УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,17.15 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.35 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.40 Свiтло.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.55,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Кордон держави.
12.45 Шеф-кухар країни.
13.45 Т/с “Вiчний поклик”, 7 с.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Як це?
16.00 Х/ф “Берег”, 1 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.20,21.45 Рiздвяний вертеп в гостях у 

I. Поповича.
20.55 Офiцiйна хронiка.
00.10 Х/ф “Чужа дружина й чоловiк пiд 

лiжком”.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.15 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 “Шiсть кадрiв”.
09.55,17.10 Т/с “Асi”.
11.55,12.55 Т/с “Next”.
13.55 “Росiйськi сiмейнi драми”.
14.55,15.50 Т/с “Пончик Люся”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15,02.10 Х/ф “Шерлок 3: Порожнiй ка-

тафалк”. (2 категорiя).
22.00 “Мiняю жiнку 5”.
23.30 Драма “Вiкiнги”. (3 категорiя).
00.25,03.40 “Їхнi звичаї”.

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,12.20,20.30 Т/с “Друге дихання”.
13.00 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Канев-

ським”.
14.00 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 Т/с “Громадянка начальниця. Про-

довження”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
01.35 Т/с “Своя правда”.

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

Стогнiєм.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.45 Т/с “Лiтєйний”.
12.10,13.00,22.00 Т/с “Прокурорська 

перевiрка”.

12.45 Факти. День.
14.45,20.05 Т/с “Шеф 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
00.10 Х/ф “Пристрели їх!” (2 категорiя).

ÑТБ
07.05,15.55 “Усе буде добре!”
08.55,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
10.25 Х/ф “Приборкання норовливого”.
12.15 Х/ф “Жiночий день”.
14.00 Х/ф “Там, де живе любов”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Танцюють всi! 6”.
01.50 Х/ф “Загальна терапiя 2”.

Íоâèé êаíаë
06.20,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
09.00,17.00 Т/с “Не родись вродлива”.
10.00,15.55 Т/с “Татусевi доньки”.
14.55 Т/с “Друзi”.
18.00,20.35 Т/с “Воронiни”.
19.00,01.25 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.30 Х/ф “Адвокат диявола”. (2 

категорiя).
01.35 Х/ф “Блейд”.

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»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.

10.00 Т/с “Кордон слiдчого Савельєва”, 
23 i 24 с.

12.05 “Хай говорять. П`яний рейс”.
16.00,04.05 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,04.45 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Кордон слiдчого Савельєва”, 

25 i 26 с.
22.00,03.35 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”, 9 i 10 с. (2 категорiя).
01.30 Х/ф “Водний свiт”. (2 категорiя).

Ê1
07.30 М/ф.
09.50 Х/ф “Пригоди кулiнара”.
11.20 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.10 Т/с “Дикий янгол”.
15.00,19.00 “Орел i решка”.
16.00,20.00 Т/с “Хто у домi господар”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Засуди мене”.
10.00 “До суду”.
11.50 Т/с “Детективи”.
12.50,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

12”.
14.50,17.00 Т/с “Зовнiшнє спостере-

ження”.
16.45,19.00,21.40,02.25,05.10 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Призначений”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “Рей Донован”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).
00.50 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”. 

(2 категорiя).

ТÅТ
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
09.00 Єралаш.
09.50,19.55 Країна У.
10.50,00.25 Одна за всiх.
12.15 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.00,19.00 Моду народу.
15.50 Я права.
16.45 Королева балу.
17.55 Вiд пацанки до панянки.
21.55 6 кадрiв.
23.25 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
01.15 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

ТÂi
06.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
07.00 Ранковi курасани.
10.00 Знак оклику з А. Шевченко.
11.00,12.40,14.30,16.30,17.40,19.10 

TBiNews.
11.30 Aрт City.
12.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Сьогоднi.
12.30,14.45 Арт варта.
12.35,14.50,19.25 Базар_IТ.

13.00 Double Ять.
13.30,16.00,17.10,19.30,02.45 Особли-

ва думка.
14.00 Спорт.
17.00 Огляд блогiв.
22.00,02.00,04.30 Музика для дорослих.
01.00,03.15 Музичний автомат.

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

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Лiтаки II свiтової вiйни.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Олександр Розенбаум. Мiй диво-

вижний сон...
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Ронiн”.
14.00,22.45 НЛО: факти i фальсифiкацiя.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Дикi зiрки.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Георгiй 

Данелiя, ч. 2.
20.00 Злочин столiття.
21.35 Дочка матерi. Крiстiна Орбакайте.
00.30 Х/ф “Фiлософiя будуара Маркiза 

де Сада”. (3 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,07.00,10.00,13.00,01.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
07.50 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.45 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.50,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40,00.05 “Наодинцi зi всiма”.
17.45,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.55 “Хай говорять”.
20.40,21.40 Т/с “Iдеальний шлюб”.
21.30 Нiчнi новини.
23.00 “Мереживо спокуси”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Кулiнарний двобiй”.
09.30 Росiйська начинка.
10.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”. 

“Прохiдний пiшак”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.25 “Прокурорська перевiрка”.

18.35,02.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Хмуров”, 3 i 4 с.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Людина нiзвiдки”, 11 i 12 с.
23.30 Т/с “Брат за брата 2”, 9 i 10 с.

Êаíаë «2+2»
07.20 Т/с “Слiдаки”.
09.20 Х/ф “Блокада”, ч. 1.
11.25 Х/ф “Огарьова, 6”.
13.15 “Останнi iз Атлантiв”.
14.10 “Аномальнi зони”.
15.10 “Погоня за швидкiстю”.
16.00 “Тяжкий танк КВ-2”.
16.15 “Пiкiруючий бомбардувальник ПС-2”.
16.25 “Пiстолет-кулемет Шпагiна”.
16.40 Х/ф “Кiнець iмператора тайги”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
20.00 “Облом UA. Новий сезон”.
20.30 “Нове Шалене вiдео”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Загнаний”. (2 категорiя).
23.20 Х/ф “Мега-Пiтон проти Гатороїда”. 

(3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Комедiя “Крiпосна актриса”.
07.30,13.30 Х/ф “I на каменях ростуть де-

рева”. (12+).
09.55,15.55 Кiноповiсть “Я служу на 

кордонi”. (12+).
17.30,23.40 Х/ф “Дорога моя людина”. 

(12+).
19.30,01.30 Детектив “Остання осiнь”, 1 

i 2 с. (12+).
22.20,04.20 Муз. фiльм “Аплодисменти, 

аплодисменти...” (6+).

ªâроñïорò
04.00,08.15,10.30,14.15,19.45,00.15 Тенiс. 

Вiдкритий чемпiонат Австралiї. 
День 9.

10.15,19.15,01.30 Тенiс. Гейм, сет i Матс. 
Журнал.

15.30 Кулi. ЧC. День 2.
00.00 GTA. Наступний рiвень. Автоспор-

тивний журнал.
02.00 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат Австралiї. 

День 10.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.10 “АПЛ. Клуби”. “Суонсi”.
07.25,14.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
08.25,15.10 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - 

“Вальядолiд”.
10.15,19.10 Чемпiонат Англiї. “Вест 

Бромвiч” - “Евертон”.
12.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
13.10 “Тисяча i один гол”.
17.00 “Англiйський акцент”.
18.10,06.00 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
21.00 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - 

“Сампдорiя”.
22.50 Чемпiонат Iспанiї. “Малага” - 

“Валенсiя”.
00.35 Чемпiонат Англiї. “Сандерленд” - 

“Саутгемптон”.

Поíåдіëоê

Âіâòороê

20 січня

21 січня
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УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Д/ф “Символи нашої волi”.
10.00 Пряме включення з Кабiнету мiнiстрiв 

України.
10.20 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.20 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.05,18.55,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Рояль в кущах.
12.45 Знак питання.
12.55 Д/ф “Таємниче мiсто Гелон”.
13.40 Т/с “Вiчний поклик”, 8 с.
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Х/ф “Берег”, 2 с.
17.05 Х/ф “Майор Вихор”, 1 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.20 Про головне.
19.40,21.40 Концерт пам`ятi Р. Кириченко “Я 

козачка твоя, Україно!”
20.50 Мегалот.
20.55 Офiцiйна хронiка.
22.25 Фестиваль пiснi в Коблево.
23.50 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.05,04.1

5 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 “Шiсть кадрiв”.
09.55,17.10 Т/с “Асi”.
11.55,12.55 Т/с “Next”.
13.55 “Росiйськi сiмейнi драми”.
14.55,15.50 Т/с “Пончик Люся”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15,02.45 Х/ф “Шерлок 3: Ознаки третьо-

го”. (2 категорiя).
22.00,04.30 “Iлюзiя безпеки. Згущенка на 

олiї”.
23.20 Драма “Вiкiнги”. (3 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 

Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,12.20,20.30 Т/с “Друге дихання”.
13.00 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Канев-

ським”.
14.00 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 Т/с “Громадянка начальниця. Про-

довження”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.

ICTV
06.50 Т/с “Таксi”.
07.15 Т/с “Леся+Рома”.
07.50 Нетаємнi файли.

08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.45 Т/с “Лiтєйний”.
12.20,13.00,22.00 Т/с “Прокурорська 

перевiрка”.
12.45 Факти. День.
14.55,20.05 Т/с “Шеф 2”.
18.45 Факти. Вечiр.

ÑТБ
07.35,15.55 “Усе буде добре!”
09.15,18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.50 Х/ф “Оксамитовi ручки”.
12.50 Х/ф “Тобi, справжньому”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Танцюють всi! 6”.

Íоâèé êаíаë
06.20,13.15 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
09.00,17.00 Т/с “Не родись вродлива”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Татусевi доньки”.
18.00,20.35 Т/с “Воронiни”.
19.00,01.05 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.40 Х/ф “Блейд”.

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.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,01.3

5,05.00,05.35 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»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.25,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Кордон слiдчого Савельєва”, 

25 i 26 с.
12.05,05.10 “Хай говорять. Було у батька 

три сини”.

16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,04.30 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Кордон слiдчого Савельєва”, 

27 i 28 с.
22.00,04.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”, 11 i 12 с. (2 категорiя).

Ê1
07.30 М/ф.
09.45 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.25 Т/с “Дикий янгол”.
15.00,19.00 “Орел i решка”.
16.00,20.00 Т/с “Хто у домi господар”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

ÍТÍ
06.10 Х/ф “Досьє людини в “Мерседесi”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Засуди мене”.
10.00 “До суду”.
11.50 Т/с “Детективи”.
12.50,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

12”.
14.50,17.00 Т/с “Зовнiшнє спостереження”.
16.45,19.00,21.40,02.20,04.20 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Призначений”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “Рей Донован”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).
00.50 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”. (2 

категорiя).

ТÅТ
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
09.00 Єралаш.
09.50,20.55 Країна У.
10.50,00.25 Одна за всiх.
12.15 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.00,19.00 Моду народу.
15.50 Я права.
16.45 Королева балу.
17.55 Вiд пацанки до панянки.
19.55 Т/с “Два батька i два сина”. (2 

категорiя).
21.55 6 кадрiв.
23.25 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
06.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
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 варта.
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 Особлива 

думка.
14.00 ЖИВЯком.

17.00 Огляд блогiв.
22.00,02.00 Homo sapiens.

Тоíiñ
06.30,08.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин 

“Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Злочин столiття.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Дочка матерi. Крiстiна Орбакайте.
12.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
13.30 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00,22.45 НЛО: факти i фальсифiкацiя.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Дикi зiрки.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Д. Гордона. Георгiй Данелiя, 

ч. 3.
21.35 Костя Цзю. Бути першим.

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,07.00,10.00,13.00,01.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
07.50 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Мала-

ховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.45 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.50,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40,00.05 “Наодинцi зi всiма”.
17.45,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.55 “Хай говорять”.
20.35,21.40 Т/с “Iдеальний шлюб”.
21.30 Нiчнi новини.
23.00 “Полiтика”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Квартирне питання.
09.25 “Поїдемо, поїмо!”
09.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”. “Рай-

ський птах”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.30,01.30 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.40 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Хмуров”, 5 i 6 с.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Людина нiзвiдки”, 13 i 14 с.
23.35 Т/с “Брат за брата 2”, 11 i 12 с.

Êаíаë «2+2»
07.20 Т/с “Слiдаки”.
09.20 Х/ф “Блокада”, ч. 2.
11.00 Х/ф “Кiнець iмператора тайги”.
12.55 “Пiдводнi мешканцi”.
13.50 “Таємнi спiльноти”.

14.50 “Погоня за швидкiстю”.
15.40 “Гвинтiвка Мосiна”.
15.55 “Тяжкий танк IС-2”.
16.10 “Багатоцiльовий лiтак”.
16.25 “Система залпового вогню Катюша”.
16.40 Х/ф “Нагородити (посмертно)”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
20.00 “Облом UA. Новий сезон”.
20.30 “Нове Шалене вiдео”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Найманець”. (2 категорiя).
23.20 Х/ф “Афганськi лицарi”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.40,11.40 Х/ф “Дорога моя людина”. 

(12+).
07.30,13.30 Детектив “Остання осiнь”, 1 i 

2 с. (12+).
10.20,16.20 Муз. фiльм “Аплодисменти, апло-

дисменти...” (6+).
17.45,23.30 Детектив “Справи давно мину-

лих днiв...” (6+).
19.30,01.30 Драма “Царевич Олексiй”. (Росiя 

- Польща). (6+).
21.30,03.30 Драма “Дорога на Рюбецаль”. 

(12+).

ªâроñïорò
04.00,08.15,10.30,13.00,23.05,00.30 Тенiс. 

Вiдкритий чемпiонат Австралiї. День 
10.

10.00 GTA. Наступний рiвень. Автоспортив-
ний журнал.

10.15,19.15,00.00 Тенiс. Гейм, сет i Матс. 
Журнал.

15.30 Кулi. ЧC. День 3.
19.45 Оце так!
20.00 Кампус. Журнал.
20.30,22.50 Вибране по середах.
20.35 Кiнний спорт. Виїзд. Мастерс.
21.05 Новини кiнного спорту.
21.10 Гольф. USPGA. Humana Challenge.
22.10 Гольф. Європейський тур. Абу-Дабi.
22.40 Новини гольфу.
22.45 Новини вiтрильного спорту.
22.55 Спортивна подорож. Журнал.
23.00 Спорт i Ко. Журнал.

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

суна”.
09.20 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - “Фул-

хем”.
11.10 Чемпiонат Iспанiї. “Еспаньол” - 

“Сельта”.
13.15,02.20 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
14.15 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - 

“Кардiфф Сiтi”.
16.05 Чемпiонат Iспанiї. “Бетiс” - “Реал”.
18.10 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” - “Ас-

тон Вiлла”.
19.55 “Futbol Mundial”.
20.25,22.25 Кубок Iспанiї. 1/4 фiналу. 1-й 

матч. Пряма трансляцiя.
00.30 Чемпiонат Англiї. “Вест Бромвiч” - 

“Евертон”.

УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,16.00 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.30 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.55,21.30 Дiловий свiт.
12.25 Крок до зiрок.
13.15 Не вiр худому кухарю.
13.45 Т/с “Вiчний поклик”, 9 с.
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
17.00 Х/ф “Майор Вихор”, 2 с.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.20 Про головне.
19.40 Концертна програма “Музика нас 

з`єднала”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 “Надвечiр`я”.
23.50 Вiд першої особи.
00.10 Х/ф “Одного разу двадцять рокiв 

потому”.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.10 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 “Шiсть кадрiв”.
09.55,17.10 Т/с “Асi”.
11.55,12.55 Т/с “Next 2”.
13.55 “Росiйськi сiмейнi драми”.
14.55,15.50 Т/с “Пончик Люся”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15,02.45 Х/ф “Шерлок 3: Його остан-

ня клятва”. (2 категорiя).
22.00,04.15 Д/ф “Циганська кров”.
23.25 Драма “Вiкiнги”. (3 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,12.20,20.30 Т/с “Друге дихання”.
13.00 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Канев-

ським”.
14.00 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 Т/с “Громадянка начальниця. Про-

довження”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
01.35 Т/с “Своя правда”.

ICTV
06.50 Т/с “Таксi”.
07.10 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.45 Т/с “Лiтєйний”.

12.15,13.00,22.00 Т/с “Прокурорська 
перевiрка”.

12.45 Факти. День.
14.55,20.05 Т/с “Шеф 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
00.10 Х/ф “Двоє”. (2 категорiя).

ÑТБ
07.00,15.55 “Усе буде добре!”
08.50,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
10.20 “Зiркове життя. Зорянi власницi”.
11.15 Х/ф “В`язень замку Iф”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Танцюють всi! 6”.
03.05 Х/ф “Загальна терапiя 2”.

Íоâèé êаíаë
06.20,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35 Пiдйом.
07.30,19.55,01.00 Погода.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
09.00,17.00 Т/с “Не родись вродлива”.
10.00,15.55 Т/с “Татусевi доньки”.
14.55 Т/с “Друзi”.
18.00,20.35 Т/с “Воронiни”.
19.00,00.55 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.40 Х/ф “Блейд 2”.
01.05 Х/ф “Блейд 3”.

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»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,13.10,17.25 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Кордон слiдчого Савельєва”, 

27 i 28 с.

12.05,04.50 “Хай говорять. Усе могло б 
бути iнакше”.

16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20,04.10 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Кордон слiдчого Савельєва”, 

29 i 30 с.
22.00,03.40 Подiї дня.
22.30 Т/с “Кордон слiдчого Савельєва”.
00.35 Т/с “Оса”, 13 с. (2 категорiя).
01.35 Х/ф “У дзеркала два обличчя”.

Ê1
07.30 М/ф.
09.45 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.25 Т/с “Дикий янгол”.
15.00,19.00 “Орел i решка”.
16.00,20.00 Т/с “Хто у домi господар”.
17.00,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
05.20 Т/с “Зовнiшнє спостереження”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Засуди мене”.
10.00 “До суду”.
11.50 Т/с “Детективи”.
12.50,19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 

12”.
14.50,17.00 Т/с “Лектор”.
16.45,19.00,21.40,02.20,04.20 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Призначений”. (2 категорiя).
23.00 Т/с “Рей Донован”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2 категорiя).
00.50 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”. 

(2 категорiя).

ТÅТ
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
09.00 Єралаш.
09.40,20.55 Країна У.
10.40,00.25 Одна за всiх.
12.05 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
13.50,19.00 Моду народу.
15.40 Я права.
16.35 Королева балу.
17.45 Вiд пацанки до панянки.
19.55 Т/с “Два батька i два сина”. (2 

категорiя).
21.55 6 кадрiв.
23.25 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
01.15 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

ТÂi
06.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
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 варта.
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.
01.00,03.15 Музичний автомат.

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

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Злочин столiття.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Костя Цзю. Бути першим.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.20 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
14.00,22.45 НЛО: факти i фальсифiкацiя.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Дикi зiрки.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Барбара 

Брильска, ч. 1.
21.35 Колишнi дружини.
00.45 Х/ф “Солодкий трепет”. (3 

категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,07.00,10.00,13.00,01.00 Новини.
04.05,07.15 Телеканал “Доброго ранку”.
07.50 “Доброго здоров`ячка!” з Г. Ма-

лаховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.45 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.50,02.00 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40,00.05 “Наодинцi зi всiма”.
17.45,01.05 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30,02.55 “Хай говорять”.
20.40,21.40 Т/с “Iдеальний шлюб”.
21.30 Нiчнi новини.
23.00 “Проти ночi”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 Дачна вiдповiдь.
09.25 “Медичнi таємницi”.
10.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”. 

“Напарник”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.

17.30,01.30 “Прокурорська перевiрка”.
18.35,02.40 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Хмуров”, 7 i 8 с.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Людина нiзвiдки”, 15 i 16 с.
23.35 Т/с “Брат за брата 2”, 13 i 14 с.

Êаíаë «2+2»
07.20 Т/с “Слiдаки”.
09.20 Х/ф “Блокада”, ч. 3.
11.15 Х/ф “Нагородити (посмертно)”.
12.55 “Морськi прибульцi”.
13.55 “Бiологiя життя”.
14.55 “Погоня за швидкiстю”.
15.50 “Середнiй танк Т-34”.
16.05 “Близький бобардувальник СУ-2”.
16.15 “Важка самохiдна установка СУ-

152а”.
16.25 Х/ф “Торпедоносцi”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
20.00 “Облом UA. Новий сезон”.
20.30 “Нове Шалене вiдео”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Брати Грiмм”. (2 категорiя).
23.35 Х/ф “Найманець”. (2 категорiя).
01.20 Х/ф “Афганськi лицарi”. (3 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Детектив “Справи давно мину-

лих днiв...” (6+).
07.30,13.30 Драма “Царевич Олексiй”. 

(Росiя - Польща). (6+).
09.30,15.30 Драма “Дорога на Рюбе-

цаль”. (12+).
17.30,23.35 Х/ф “Бакенбарди”. (6+).
19.30,01.30 Драма “Молода гвардiя”. 

(12+).
22.20,04.20 Х/ф “За даними карного роз-

шуку...” (12+).

ªâроñïорò
04.30,08.15,13.00,19.45,00.30 Тенiс. 

Вiдкритий чемпiонат Австралiї. 1/2 
фiналу. Жiнки.

10.15,19.15,00.00 Тенiс. Гейм, сет i Матс. 
Журнал.

10.30,22.00 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат 
Австралiї. 1/2 фiналу. Чоловiки.

15.30 Ськiпасс. Гiрськолижний журнал.
15.45 Кулi. ЧC. День 4.
00.25 Спорт i Ко. Журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 “АПЛ. Клуби”. “Вест Бромвiч”.
07.30,09.20,11.10,13.15,16.05,18.40,01.00,0

2.50,04.40 Кубок Iспанiї. 1/4 фiналу. 
1-й матч.

15.05 “Тисяча i один гол”.
18.10,06.30 “Свiт англiйської Прем`єр-

лiги”.
20.25 “Bundesliga Special”. Тренувальнi 

збори.
20.55,22.55 Кубок Iспанiї. 1/4 фiналу. 1-й 

матч. Пряма трансляцiя.

Ñåрåда

Чåòâåр

22 січня

23 січня



№3 (32) / 15 січня 2014 року Програма ТБ Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ16

УТ-1
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.30,15.50 Т/с “Таємниця старого мосту”.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.30 Нехай Вам буде кольорово!
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.55,21.30 Дiловий свiт.
12.25 “Вiра. Надiя. Любов”.
13.25 Українського роду.
13.45 Т/с “Вiчний поклик”, 10 с.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Хто в домi хазяїн?
16.50 Х/ф “Майор Вихор”, 3 с.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.20 Фестивал гумору “Умора”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Фольк-music.
00.10 Х/ф “Бiлявка за рогом”.

Êаíаë “1+1”
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30,05.35 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 “Шiсть кадрiв”.
09.55,17.10 Т/с “Асi”.
11.55,12.55 Т/с “Next 2”.
13.55 “Росiйськi сiмейнi драми”.
14.55,15.50 Т/с “Пончик Люся”.
16.45,04.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Вечiрнiй Київ”.
22.10,03.15 Комедiя “Даю рiк”. (2 

категорiя).
00.05 Драма “Вiкiнги”. (3 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,18.0

0 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10,12.20 Т/с “Друге дихання”.
13.00 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Канев-

ським”.
14.00 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55,18.05 Т/с “Громадянка начальниця. 

Продовження”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Земляк”, 1-6 с.
02.10 Х/ф “Ледi зникає”.

ICTV
06.50 Т/с “Таксi”.
07.10 Т/с “Леся+Рома”.
07.50,04.25 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.20 Надзвичайнi новини.
10.10,16.45 Т/с “Лiтєйний”.
12.15,13.00,22.00 Т/с “Прокурорська 

перевiрка”.
12.45 Факти. День.

14.50,20.05 Т/с “Шеф 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
00.10 Х/ф “Родич”. (2 категорiя).

ÑТБ
05.45 Х/ф “Американська дочка”.
07.20 Х/ф “Кардiограма любовi”.
09.05,18.20 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
10.45 Х/ф “Скарлетт”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.25 “Танцюють всi! 6”.
00.00 Х/ф “Загальна терапiя 2”.
02.55 Нiчний ефiр.

Íоâèé êаíаë
06.20,13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00,07.35 Пiдйом.
07.30,19.55,00.55 Погода.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря Зайцевої”.
09.00,17.00 Т/с “Не родись вродлива”.
10.00,18.00,20.35 Т/с “Воронiни”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Татусевi доньки”.
19.00,00.50 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.40 Х/ф “Блейд 3”.
01.00 Х/ф “13 привидiв”. (2 категорiя).

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

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

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

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

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,17.00,19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10,14.10,17.20,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Кордон слiдчого Савельєва”.
16.00,03.45 Критична точка.
19.20,04.30 “Говорить Україна”.
21.00 Iсторiя кримiналiстики.
22.00,03.15 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”, 14 i 15 с. (2 категорiя).
01.30 Х/ф “Раптова смерть”. (2 категорiя).

Ê1
07.30 М/ф.
09.45 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.25 Т/с “Дикий янгол”.
15.00,19.00 “Орел i решка”.
16.00 Т/с “Хто у домi господар”.
17.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
20.00 “КВН-2013”.
23.40 “ВусоЛапоХвiст”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
05.20 Т/с “Зовнiшнє спостереження”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 2”.
12.45 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 12”.
14.50,17.00 Т/с “Лектор”.
16.45 Свiдок.
19.00,03.25 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Консерви”.
22.00 Х/ф “Шостий день”.
00.10 Х/ф “Охоронець”. (2 категорiя).
02.00 Т/с “Слiдство веде Да Вiнчi”.

ТÅТ
Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
09.00 Єралаш.
09.50 Країна У.
10.50,00.25 Одна за всiх.
12.15 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.00 Моду народу.
15.50 Я права.
16.45 Королева балу.
17.55 Вiд пацанки до панянки.
19.00 Iкона стилю.
20.10 Х/ф “Гарфiлд”.
21.40 6 кадрiв.
22.25 Смiшнiше, нiж кролики.
23.25 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
01.15 Т/с “Закрита школа”. (2 категорiя).

ТÂi
06.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
07.00 Ранковi курасани. Краще!
10.00,00.00 Третiй дзвiнок.
11.00,12.40,14.30,16.30,17.40 TBiNews.
11.30 Автомандри.
12.00,15.00,18.00,21.00 Сьогоднi.
12.30,14.45 Арт варта.
12.35,14.50 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 Геофактор.
19.35 Спорт.
22.00,02.00 Знак оклику з А. Шевченко.
01.00 Вулицi червоних лiхтарiв.

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

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,05.00 “Ранковий еспресо”.
09.00,20.00 Злочин столiття.
10.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Колишнi дружини.
12.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
13.30 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00 НЛО: факти i фальсифiкацiя.
15.15,21.25 “Соцiальна економiка”.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,00.00 Дикi зiрки.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Д. Гордона. Барбара 

Брильска, ч. 2.
21.35 Бiлка, Стрiлка та iншi...
22.45 Правдивi iсторiї.
00.30 “Вихiдний, пiсля пiвночi”.
01.15 Х/ф “Першi 9 1/2 тижнi”. (3 

категорiя).

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

лаховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.45 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.50 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Чекай на мене”.
17.45 “Людина i закон”.
19.00 “Час”.
19.30 “Поле чудес”.
20.40 Новий рiк на Першому.
23.05 Х/ф “Мисливець”.

ÍТÂ-Ñâiò
08.00,11.00,14.00,17.00 Сьогоднi.
08.25 “Очна ставка”.
09.25 Рятувальники.
09.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 9”. 

“Адреналiн”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35,16.35 Огляд. Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. Остаточний вер-

дикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.45 “Говоримо i показуємо”.
19.40 Х/ф “Ванiчка”.
21.45 “Життя як пiсня: Стас П`єха”.
22.55 Т/с “Брат за брата 2”, 15 i 16 с.
00.50 “Школа лихослiв`я”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.20 Т/с “Слiдаки”.
09.20 Х/ф “Блокада”, ч. 4.
10.35 Х/ф “Торпедоносцi”.
12.50 “Маски-шоу”.
14.50 “Облом UA. Новий сезон”.
16.20 Х/ф “Мужнiсть пiд вогнем”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Х/ф “Брати Грiмм”. (2 категорiя).
21.15 Х/ф “Близькi вороги”. (2 категорiя).
23.00 Х/ф “Фар Край”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.35,11.35 Х/ф “Бакенбарди”. (6+).
07.30,13.30 Драма “Молода гвардiя”. 

(12+).
10.20,16.20 Х/ф “За даними карного роз-

шуку...” (12+).
17.35,23.30 Х/ф “Женя, Женiчка i “Ка-

тюша”. (12+).
19.05,01.05 Х/ф “Їжачок”.
19.30,01.30 Х/ф “Вольний вiтер”. (6+).
21.45,03.45 Х/ф “Пiрати ХХ столiття”. 

(12+).

ªâроñïорò
07.00 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат Австралiї. 

Парний розряд. Фiнал. Жiнки.
08.45,10.30,13.00,21.00,22.00 Тенiс. 

Вiдкритий чемпiонат Австралiї. 1/2 
фiналу. Чоловiки.

10.15,19.15,00.00 Тенiс. Гейм, сет i Матс. 
Журнал.

13.45,19.45 Ськiпасс. Гiрськолижний жур-
нал.

14.00,20.00,00.30 Стрибки на лижах. 
Кубок свiту. Саппоро (Японiя). 
Квалiфiкацiя.

15.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кiтцбюель. 
Суперкомбiнацiя. Супер-гiгант. 
Чоловiки.

15.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кiтцбюель. 
Суперкомбiнацiя. Слалом. Чоловiки.

16.45 Кулi. ЧC. 1/4 фiналу.
01.30 GTA. Наступний рiвень. Автоспор-

тивний журнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00,18.00 Новини.
07.15 “АПЛ. Клуби”. “Лiверпуль”.
07.30,09.20,11.10,13.45,15.35,19.40,23.2

5,04.55 Кубок Iспанiї. 1/4 фiналу. 
1-й матч.

13.15 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
17.30 “Futbol Mundial”.
18.10 Чемпiонат Iталiї. Preview.
18.40 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
19.10 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” 

(Мен.) - “Баварiя”. Пряма трансляцiя.
01.15 Чемпiонат Iспанiї.

УТ-1
07.50 Смiх з доставкою додому.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.10 Армiя.
09.20 Православний вiсник.
09.45 Моменти життя.
10.50 Х/ф “Нормандiя - Неман”.
13.00 Театральнi сезони.
13.55 Баскетбол. Чемпiонат України. 

Суперлiга.
16.10 В гостях у Д. Гордона.
17.10 Український акцент.
17.30 Золотий гусак.
17.55 Концертна програма “Новий рiк на 

Першому”.
20.45 Слово регiонам.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
23.10 Гранд-шоу М. Поплавського “Прире-

чений на любов”.

Êаíаë “1+1”
07.00 “Хто там?”
08.05,08.30 М/с “Король-Лев. Тiмон i 

Пумба”.
08.55 М/ф “Енгрi бердс”.
09.05 М/ф “Маша i ведмiдь”.
09.25,10.45 Комедiя “Свати”.
12.05,13.20 Комедiя “Свати 2”.
14.30 “Новорiчний Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Вечiрнiй квартал”.
22.10 Мелодрама “Троє i Снiжинка”.

Iíòåр
07.00 Х/ф “Не може бути”.
08.55 “Школа доктора Комаровського”.
09.45 Х/ф “Життя пiсля життя”.
1 1 . 45  Х/ф “Найприваблив iша  i 

найсимпатичнiша”.
13.15 “Юрмала”.
16.00 Х/ф “Мамина любов”.
18.00 Т/с “Я чекатиму тебе завжди”, 1 

i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Я чекатиму тебе завжди”, 3 

i 4 с.
22.30 Т/с “Квiти зла”, 1-4 с. (2 категорiя).

ICTV
06.50 Замоченi.
08.00 Легкi грошi.
08.30 Розiграш.
08.55 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.40 Так$i.
11.05 Т/с “Стрiчна течiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.

19.55 Т/с “Привiт вiд “Катюшi”.
23.50 Т/с “Грозовi ворота”.

ÑТБ
06.55 “Караоке на Майданi”.
07.50 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.50 “ВусоЛапоХвiст”.
10.15 Х/ф “Бiнго-Бонго”.
12.30 “Танцюють всi! 6”.
16.05 Х/ф “Операцiя “И” та iншi приго-

ди Шурика”.
18.00 Х/ф “Бабине лiто”.
21.45 Х/ф “Не квап кохання”.
23.50 Х/ф “Оповiдь про те, як цар Петро 

арапа одружив”.

Íоâèé êаíаë
08.10 М/с “Том i Джерi”.
10.00 Файна Юкрайна.
12.00 Уральськi пельменi.
14.10 Т/с “Воронiни”.
18.00 М/ф “Пригоди Тiнтiна”.
20.10 Х/ф “Парк Юрського перiоду”.
22.50 Х/ф “13 привидiв”. (2 категорiя).
00.45 Уже який день.
01.50 Х/ф “Корабель-привид”. (3 

категорiя).

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

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

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

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”, 118 i 119 с.
08.10 Т/с “Iнтерни”, 121 i 122 с.
10.00 Один за сто годин.
11.00 Т/с “Щастя є”.

15.00 Т/с “Дорога в порожнечу”, 3 i 4 с.
19.20 Т/с “Дорога в порожнечу”, 5 i 6 с.
21.30,05.00 Х/ф “Географ глобус пропив”.
00.15 Х/ф “Свої дiти”.

Ê1
07.30 М/ф.
08.45 М/с “Казки Ганса Хрiстiана Ан-

дерсена”.
09.40 М/ф “Барбi: Казкова країна”.
11.00 Х/ф “Чiта Гьорлз в Iспанiї”.
13.00 Х/ф “Двоє: я i моя тiнь”.
15.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
16.50 Х/ф “Весiлля”.
18.50 “Велика рiзниця”.
19.50 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.15 Х/ф “Вiднесенi”. (2 категорiя).

ÍТÍ
07.50 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 2”.
11.30 “Речовий доказ”. Прокляття Свя-

тої Трiйцi.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.45 “Правда життя. Професiї”.
14.15 Комедiйне шоу “Братан-Ботан”.
14.45 Х/ф “Сурогатна мати 2”.
16.50 Х/ф “Шостий день”.
19.00 Т/с “Таємницi слiдства 10”.
23.00 Т/с “Висяки”.

ТÅТ
07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.
08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Белка и Стрелка. Пустотли-

ва сiмейка”.
10.55 М/с “Мiкрополiс”.
12.15 Обережно, дiти!
13.15 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
16.55,00.45 Х/ф “Селюки з Беверлi-

Хiллз”.
18.45 Х/ф “Гарфiлд”.
20.05 Т/с “Два батька i два сина”. (2 

категорiя).
21.05 6 кадрiв.
22.05 РайЦентр.
23.00 Х/ф “Дитячi iгри”. (3 категорiя).

ТÂi
07.00,01.15,03.15 Музичний автомат.
07.30,17.00 Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки.
08.30,10.25,20.35 TBiNews.
09.00,16.00 Природнi чудеса Америки.
09.30 80 островiв навколо свiту.
10.00 Спорт.
11.00 Дев`ять мiсяцiв.
12.00 Стоп-кадр.
13.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
13.30 Автомандри.
14.00 Знак оклику з А. Шевченко.
15.00,22.00 Країна Боксерiв.

16.30 Д/ф “80 островiв навколо свiту”.
18.00 Double Ять.
18.30 Приватнi новини.
19.00 Вулкани миру.
20.00 Геофактор.
23.00 Х/ф “Анна Нiколь”. (2 категорiя).

Тоíiñ
07.35 “Будь у курсi!”
08.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Злочин столiття.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Гра в шиндай”.
13.30 За сiм морiв.
14.00 Правдивi iсторiї.
15.15,00.00 “Мелодiя двох сердець”, ч. 3.
16.50,05.25 “Ронiн”.
17.35 “Алло, адвокат!”
18.15,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,05.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
19.00 Слiдами морських битв.
20.00 Амазонiя: риби-монстри.
21.00 Романс Колчака.
22.00 Х/ф “Лють”. (2 категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
04.00,08.00,10.00 Новини.
04.10 “Генiї i лиходiї”.
04.35 Х/ф “Дивний характер”.
06.00 “Грай, гармонь улюблена!”
06.40 “Смiшарики. Новi пригоди”.
06.50 “Розумницi i розумники”.
07.45 “Слово пастиря”.
08.15 “Смак”.
08.55 “Леонiд Ярмольник. “Я - щасливчик!”
10.15 “Iдеальний ремонт”.
11.25 “Льодовиковий перiод”.
14.45 “Голiвудськi марення Родiона На-

хапетова”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.15 “Вгадай мелодiю”.
17.00 “Хвилина слави. Дорога на Олiмп!”
19.00 “Час”.
19.20 До дня народження В. Висоцького. 

“Своя колiя”.
21.15 Х/ф “Десь”.
23.15 Х/ф “Свiт кормана”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00,14.00 Сьогоднi.
06.20 Огляд.
06.55 Головна дорога.
07.25 “Готуємо з Олексiєм Зимiним”.
08.25 Росiйська начинка.
08.55 “Кулiнарний двобiй”.
09.55 Квартирне питання.
11.25 Олександр Журбiн. Мелодiї на 

згадку.
12.05 Т/с “Адвокат”. “День книголюба”, 

“Аполлон”.
14.25 Очна ставка.
15.30 “Нашi” з Левом Новоженовим”.
16.20 Огляд. Надзвичайна подiя.
17.00 “Центральне телебачення” з В. Так-

мєневим.
17.50 “Новi росiяни сенсацiї”.
18.45 Ти не повiриш!
19.40 Х/ф “Вовчий острiв”.

21.35 Т/с “Iржа”. “Пост”.
23.30 “ДНК”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.30 Х/ф “Сищик”.
10.15 Т/с “Боєць”.
22.00 Х/ф “Антиснайпер. Подвiйна 

мотивацiя”. (2 категорiя).
23.50 Х/ф “Жахлива пастка”. (3 категорiя).
01.30 Х/ф “Мужнiсть пiд вогнем”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Х/ф “Женя, Женiчка i “Ка-

тюша”. (12+).
07.00,13.00 Х/ф “Їжачок”.
07.30,13.30 Х/ф “Вольний вiтер”. (6+).
09.45,15.45 Х/ф “Пiрати ХХ столiття”. 

(12+).
17.30,23.30 Драма “Про тих, кого пам`ятаю 

i люблю”. (12+).
18.55 “Плюс кiно”. (12+).
19.30,01.30 Х/ф “Герой нашого часу”. 

“Бела”. (12+).
21.30,03.30 Х/ф “Герой нашого часу”. 

“Максим Максимич”, “Тамань”. 
(12+).

22.55,04.55 Х/ф “Прозоре сонце осенi”. 
(12+).

ªâроñïорò
09.30 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат Австралiї. 

1/2 фiналу. Жiнки.
10.15,20.00,00.15 Тенiс. Гейм, сет i Матс. 

Журнал.
10.30,18.30,22.45 Тенiс. Вiдкритий 

чемпiонат Австралiї. Фiнал. Жiнки.
12.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кiтцбюель 

(Австрiя) . Швидкiсний спуск. 
Чоловiки.

13.45,20.15 Стрибки на лижах. Кубок свiту. 
Саппоро (Японiя).

15.00 Стрибки на лижах. Кубок свiту. Люб-
но (Словенiя). Жiнки.

16.15 Дзюдо. Командний турнiр.
17.00 Кулi. ЧC. 1/2 фiналу.
21.15,01.30 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат 

Австралiї. 1/2 фiналу. Чоловiки.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,12.45,18.30 Новини.
07.10 Чемпiонат Iталiї. Preview.
07.40 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
08.10 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
08.40,14.40 Кубок Iспанiї. 1/4 фiналу. 

1-й матч.
10.25,01.00,05.10 Чемпiонат Iспанiї.
12.15,04.40 “Futbol Mundial”.
12.55 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” 

(Мен.) - “Баварiя”.
16.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” 

(Дор . )  -  “Аугсбург” .  Пряма 
трансляцiя.

18.40 “АПЛ. Клуби”. “Арсенал”.
18.55 Чемпiонат Iталiї. “Наполi” - “К`єво”. 

Пряма трансляцiя.
20.55,22.55 Чемпiонат Iспанiї. Пряма 

трансляцiя.

П’яòíèця

Ñóáоòа

24 січня

25 січня
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УТ-1
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.00 Шеф-кухар країни.
09.55 Околиця.
10.30 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
10.55 Крок до зiрок.
11.50 Караоке для дорослих.
12.40 Як Ваше здоров`я?
13.40 Ближче до народу.
14.20 В гостях у Д. Гордона.
15.10 Золотий гусак.
15.45 Дiловий свiт. Тиждень.
16.15 Спiває Оксана Пекун.
18.45 Українська пiсня року.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
22.00 Полiттеатр.
22.20 Фестиваль пiснi в Коблево.
23.35 “Дружина”.

Êаíаë “1+1”
07.40,05.00 М/ф.
08.10,08.35 М/с “Король-Лев. Тiмон i 

Пумба”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “ТСН”.
10.35 “Мiняю жiнку 5”.
11.50 М/ф “Маша i ведмiдь”.
12.30 Комедiя “Дванадцять стiльцiв”.
15.45 Мелодрама “Темнi води”.
19.30,02.55 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Комедiя “Любов i голуби”.
22.20 “Свiтське життя”.
23.20 Мелодрама “Калейдоскоп кохання”. 

(2 категорiя).

Iíòåр
07.20 “Юрмала”.
09.30 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
09.55 “Орел i решка. Назад в СРСР”.
10.55 Т/с “Я чекатиму тебе завжди”, 1-4 с.
14.55 Т/с “Горобини китицi червонi”, 1-4 с.
18.40 Х/ф “Слiпе щастя”, 1 с.
20.00,04.30 “Подробицi тижня”.
21.00 Х/ф “Слiпе щастя”, 2 с.
23.25 Х/ф “Розплата за любов”.

ICTV
05.20 Факти.
05.35 Свiтанок.
06.55 Дача.
07.30 Мульт особистостi.
07.50 Дивитися всiм!
08.45 Зiрка YouTube.
09.50 Козирне життя.
10.20 Вам i не снилося!
11.05 Т/с “Лiсник”.
18.45 Факти тижня.
19.40 Х/ф “День “Д”. (2 категорiя).
21.30 Х/ф “Шлях”. (2 категорiя).
23.40 Т/с “Привiт вiд “Катюшi”.

ÑТБ
06.15 Х/ф “Небезпечно для життя!”
07.50 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.50 “Караоке на Майданi”.
10.45 “Зiркове життя. Бiс у ребро”.
11.45 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
15.15 Х/ф “Бабине лiто”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.00 Х/ф “Час щастя”.
22.05 Х/ф “Час щастя 2”.
23.55 Х/ф “Iнтердiвчинка”. (2 категорiя).

Íоâèé êаíаë
07.45 Церква Христова.
08.00 М/с “Том i Джерi”.
10.00 Файна Юкрайна.
12.00 Х/ф “Три мушкетери”.
14.10 М/ф “Пригоди Тiнтiна”.
16.25 Х/ф “Парк Юрського перiоду”.
19.10 Х/ф “Парк Юрського перiоду 2”.
21.35 Х/ф “Парк Юрського перiоду 3”.
23.30 Х/ф “Корабель-привид”. (3 

категорiя).

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

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

07.10,08.15,18.45,23.50,00.20,06.20 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 

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

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00 Подiї.
07.20 Х/ф “Вiлла розбрату, або Танець 

сонячного затемнення”.
09.00,10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Т/с “Чужi мрiї”.
15.00 Т/с “Дорога в порожнечу”, 9 i 10 с.
19.00,03.30 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Дорога в порожнечу”.

22.00 Т/с “Iнтерни”, 124 i 125 с.
23.00 Т/с “Iнтерни”, 126 i 127 с.
00.00 Comedy Woman.

Ê1
07.30 М/ф.
08.30 М/ф “Барбi: Казкова країна”.
09.45 Х/ф “Чiта Гьорлз в Iндiї”.
11.15 Х/ф “Двоє: я i моя тiнь”.
13.10 Х/ф “Весiлля”.
15.00 “КВН-2013”.
17.20 “Вечiрнiй квартал”.
19.10 Х/ф “Знайомство з Факерами”. (2 

категорiя).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).

ÍТÍ
07.55 Т/с “Таємницi слiдства 10”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Банда 

Болотного духа.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 Х/ф “Консерви”.
15.15 Т/с “Двоє зi скриньки 2”.
19.00 Т/с “Йду тебе шукати 2”.
23.15 “Жорстокий спорт”. Нокаут.
00.10 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 9”. 

(2 категорiя).

ТÅТ
07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.
08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Белка и Стрелка. Пустотли-

ва сiмейка”.
11.00 М/ф “Школа монстрiв: Чому мон-

стри закохуються?”
11.55 Обережно, дiти!
12.20 Х/ф “У пошуках Санта-Лапуса”.
14.15 Х/ф “Вона чоловiк”.
16.20 Країна У.
18.15 Вiталька.
20.05 Т/с “Два батька i два сина”. (2 

категорiя).
22.05 РайЦентр.
23.00 Х/ф “Манкiбон”. (2 категорiя).

ТÂi
07.30,17.00 Авiакатастрофи: причини i 

наслiдки.
08.30 ЖИВЯком.
09.00,16.00 80 островiв навколо свiту.
10.00 Дев`ять мiсяцiв.
11.00,12.35,21.00 TBiNews.
11.30,18.30 Aрт City.
12.00 Геофактор.
13.00 Вулкани миру.
14.00 Double Ять.
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 “Велике алiбi”. (2 категорiя).

Тоíiñ
07.35,20.15 “Кумири”.
07.50,20.00,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
08.25,18.55 “Погода”.
09.00 Слiдами морських битв.
10.00 “Будь у курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.15 Х/ф “Останнє метро”.
14.40 За сiм морiв.
15.50 Д/с “Сувора планета”.
16.15,00.00 “Мелодiя двох сердець”, ч. 4.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новiцькою”.
18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
19.00 Великi будови старовини.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.00 Мохаммед Алi - великий.
22.10 Х/ф “Хто ви, мiстер Брукс”. (2 

категорiя).

Пåрøèé êаíаë. (Уêра¿íа)
06.40 “Смiшарики. ПIН-код”.
06.55 “Здоров`я”.
08.10 “Непутящi замiтки”.
08.30 “Поки всi вдома”.
09.25 “Фазенда”.
10.15 “Сочi. Мiж минулим i майбутнiм”.
11.30 “Єралаш”.
12.00 До 90-рiччя кiностудiї “Мосфiльм”. 

Народження легенди”.
14.05 Х/ф “Вiрнi друзi”.
16.10 “Кубок професiоналiв”.
19.00 Недiльний “Час”.
20.00 “Повтори!”
22.40 Х/ф “Про любов”.

ÍТÂ-Ñâiò
06.00,08.00,11.00,14.00 Сьогоднi.
06.20 Казки Баженова.
06.50 Їхнi вдачi.
07.25 “Перша передача”.
08.20 Їмо вдома!
08.55 “Диво технiки”.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.25 Золотий пил.
11.25 Своя гра.
12.15 Х/ф “Майстер”.
14.25 Очна ставка.
15.25 “Слiдство вели...”
16.20 Надзвичайна подiя. Огляд за тиж-

день.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” з 

К. Поздняковим.
17.50 Детектив “Месник”.
21.25 Т/с “Iржа”. “Лiки вiд грошей”.
23.15 “Сповiдь. Олександр Буйнов”

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.00 “Маски-шоу”.
10.00 Т/с “Мисливцi за старовиною”.
13.50 Х/ф “Навколо свiту за 80 днiв”.
19.20 Х/ф “Близькi вороги”. (2 категорiя).
21.00 “Королi рингу”. WBO бокс: бiй за 

звання чемпiона свiту. Майкi Гарсiя 
- Хуан Карлос Бургос.

23.00 Х/ф “Битва за Лос-Анджелес”. (2 
категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
05.30,11.30 Драма “Про тих, кого пам`ятаю 

i люблю”. (12+).
06.55 “Плюс кiно”. (12+).
07.30,13.30 Х/ф “Герой нашого часу”. 

“Бела”. (12+).
09.30,15.30 Х/ф “Герой нашого часу”. 

“Максим Максимич”, “Тамань”. 
(12+).

10.55,16.55 Х/ф “Прозоре сонце осенi”. 
(12+).

17.30,23.30 Мелодрама “Ксенiя, кохана 
дружина Федора”. (12+).

19.30,01.30 Х/ф “Солом`яний капелю-
шок”. (6+).

21.45,03.45 Комедiя “Каїн ХVIII”. (6+).

ªâроñïорò
08.00 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат Австралiї. 

Мiкст. Фiнал.
09.45 Тенiс. Вiдкритий чемпiонат Австралiї. 

Фiнал. Жiнки.
10.15,20.00,00.15 Тенiс. Гейм, сет i Матс. 

Журнал.
10.30,18.30,22.45,01.35 Тенiс. Вiдкритий 

чемпiонат Австралiї. Фiнал. Чоловiки.
13.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гармiш-

Партенкiрхен (Нiмеччина). Супер-
гiгант. Жiнки.

14.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кiтцбюель 
(Австрiя). Слалом. 1 спуск. Чоловiки.

14.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кiтцбюель 
(Австрiя). Слалом. 2 спуск. Чоловiки.

15.15 Лижне даоеборье. Кубок свiту. Обер-
стдорф (Нiмеччина). Перегони за 
системою Гундерсена.

16.15,01.30 Зимовий вiкенд. Журнал.
16.20 Кулi. ЧC. 1/2 фiналу.
16.30 Кулi. ЧC. Фiнал.
20.15 Оце так!
20.30 Кiнний спорт. Кубок свiту. Цюрiх 

(Швейцарiя).
21.30,00.30 Стрибки на лижах. Кубок свiту. 

Саппоро (Японiя).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
07.00,13.00 Новини.
07.15 “АПЛ. Клуби”. “Ньюкасл”.
07.30 Чемпiонат Нiмеччини. “Фрайбург” 

- “Байєр”.
09.20,01.40 Чемпiонат Iспанiї.
11.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” 

(Дор.) - “Аугсбург”.
13.10 “АПЛ. Клуби”. “Фулхем”.
13.25 Чемпiонат Iталiї. “Верона” - “Рома”. 

Пряма трансляцiя.
15.25 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
15.55 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Катанiя”. 

Пряма трансляцiя.
17.55 Чемпiонат Iспанiї. Пряма трансляцiя. 

У перервi - Новини.
19.55,21.55 Чемпiонат Iспанiї. Пряма 

трансляцiя.
23.55 Чемпiонат Iталiї. “Кальярi” - “Мiлан”.
03.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Вердер” - 

“Айнтрахт” (Бр.)
05.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Гамбург” - 

“Шальке”.

Íåдіëя

Програма міñцåâèх òåëåêаíаëіâ

   TV-4

Поíåдіëоê, 20 ñічíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Ти зможеш»
07.50 «Слід»
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди                   
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Нові Робінзони»  
17.00 «Унікальна Україна»
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.40 Дім книги
21.30 «Розкішні мандрівки»
22.35 Х.ф. «Аббат Шаоліню» 

Âіâòороê, 21 ñічíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Сільський календар»
08.05 «Індекс небезпеки»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад               
14.00 Х.ф. «Тільки після Вас» 
17.30 «Смаки культур»
20.00 «Екологічно чисте життя»
20.30 «Магія природи»
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф. «Думки сторін» 

Cåрåда, 22 ñічíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Екологічно чисте життя»
08.05 «Магія природи»       
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Автоакадемія»
13.10 Співає Марта Стецько, 1ч.
14.00 Х.ф. «Сезон повернення» 
16.40 «Чарівний ключик»
17.30 «Розкішні мандрівки»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Формула здоров’я»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф. «Тринадцять» 

Чåòâåр, 23 ñічíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 «Унікальна Україна»
10.00, 18.00 Т.с.«Життя як життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Про кіно»
12.25 «Смаки культур»
13.00 Співає Марта Стецько, 2ч.
14.00 Х.ф. «Перехоплення» 
16.10 Дитяча година
17.30 «Музичні делікатеси»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.35 Х.ф. «Космічний дозор» 

П’яòíèця, 24 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»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Розкішні мандрівки»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Дача» 
17.30 «Відчиняй»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Індекс небезпеки»
21.30 «Про кіно»
22.35 Х.ф. «Доля» 

Ñóáоòа, 25 ñічíя
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Добряки» 
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.«Те, що бачив місяць» 
14.00 «Смаки культур»
14.40 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Володар сторінок» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.00 «Розкішні мандрівки»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 Суботній вечір
22.15 Х.ф. «Передай патрони» 

Íåдіëя, 26 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 Боже-

ственної Святої Літургії з            
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

12.00 Х.ф.«Володар сторінок» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 «Екологічно чисте життя»
15.00 «Магія природи»             
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
21.00 «Гал-кліп»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф.«Сім’я»

   ТТБ   

Поíåдіëоê, 20 ñічíя
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Невигадані історії”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Словами малечі про ціка-

ві речі”
13.45 “Музей мистецтва давньої 

української книги”
14.15 “Красо України, Подолля”
14.40 “Сузір’я миколаївців”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Там, де ти живеш”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Юні експерти”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Світ професій”
17.50 “Садами квітне Тернопілля”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.30 “Західний експрес”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Ми принесли Богу дари”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Імена”(Д.Прилюк)
21.30 “Урок… для батьків”
22.30 “Актуально”
22.45 “Лесина любов”
23.00 Д/Ф “Культурні центри Ки-

таю”

Âіâòороê ,  21 ñічíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “Імена “
12.40 “Світ професій”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Ми принесли Богу дари”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Білі хмари на тлі золотому”
14.25 “Лесина любов”
14.45 “100 шедеврів”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Юні експерти”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Живі історії”
17.30 “Ми- українські”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Cтудмістечко”
18.30 “ПрофStyle”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.30 “Тема дня”
22.45 “7 природних чудес України”
23.00 “Світлотіні”
23.35 “Кіно, кіно…”

Ñåрåда, 22 ñічíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Живі історії”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Ми- українські”
12.30 “Час реформ”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Студмістечко”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Мандрики”
17.15 “Довженківськими стежками”
17.30 “Після школи”
17.45 “Аспекти життя”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Думки вголос ”
18.30 “Надія є”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Парламенти світу”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Подолання”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Європа очима українця”
21.30 “Енергоманія”
22.30 “Тема дня”
22.45 “А у нас кіно знімали”
23.15 Д/Ф “Монолог гетьмана”

Чåòâåр, 23 ñічíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті 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 “Аспекти життя”
12.30 “Європа очима українця”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Надія є”
13.45, 17.00 “Новини України”
14.00 “Уряд на зв’язку з грома-

дянами”
14.30 ‘’А у нас кіно знімали”
15.00 Д/Ф “Монолог гетьмана”
15.45  “Інновації”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Мандри кота Фініка”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Кобзар єднає Україну”
17.30 “Легенди Запоріжжя”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Загублені у часі”
18.30 “Обери життя”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.30 “Тема дня”
22.45 “Тарасова візитка”
23.00 “Живі сторінки”
23.30 “Далекі і близькі”

П’яòíèця, 24 ñічíя
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Тарасова візитка”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Живі сторінки”
12.30 “Час реформ”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Загублені у часі”
13.45 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Подолання”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Музей історичних коштов-

ностей України”
17.35 “Мандри”
17.55 “Гуморинка на хвилинку”
18.00 “Історія одного експоната”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Клара Лучко.Завоювати 

життя”
20.45 “Вечірня казка”

21 .00 “Захисник В і тчизни -
рятувальник”

21.30 “Абетка здоров’я”
22.30 “Любов моя - танець”.ч.1, 2

Ñóáоòа, 25 ñічíя
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Абетка здоров’я”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави ”
12.30 “Музичний калейдоскоп ”
13.00 “4 лапи”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Історія одного експоната”
13.45 “Новини України”
14.00 “Клара Лучко.Завоювати 

життя”
14.45 “Мандри”
15.05 Д/Ф “Культурні центри Ки-

таю”
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Казки Миколаївського зо-

опарку”
16.55 “Фільм-дітям” (“Попелюшка”)
18.30 “Жива традиція”
18.45 “Пісня в дарунок”
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 “Мікс”
22.30 Х/Ф “Міміно”

Íåдіëя,  26 ñічíя
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Поліська світлиця”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “7 природних чудес України”
10.20 “Казки Миколаївського зо-

опарку”
10.45 “Словами малечі про ціка-

ві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Жива традиція”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.25 “Плекайте мову”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Мікс”
14.30 “Екотур”
14.50 “Храми Поділля”
15.00 “Поклик таланту ” 
16.00  “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі” (“Ре-

тро”)
18.00 “Вінтаж”
18.30 “Азбука смаку”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 Х/Ф “Вам і не снилось”   
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Здоровенькі були!”
23.00 “Музичний БУМ”
23.30 “Крим – курорт”

26 січня
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Культура Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень

кавун   2, 5, 7, 8, 9, 11, 18, 
20, 27, 30

2, 3, 5, 7, 8, 9, 
10, 22, 30

3, 6, 10, 11, 
21, 25, 26  

базилік  1, 7, 8, 9, 10, 
21, 22, 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 14, 15, 22, 
23, 29, 30

1, 2, 4, 6, 9, 10, 
11, 13, 21, 31

4, 5, 11, 12, 
19, 20, 21, 
30

3, 4, 6, 
19, 20

Баклажан 8, 9, 10, 12, 
20, 22, 23, 26

1, 7, 8, 10, 21, 
22, 31

1, 6, 7, 10, 14, 15, 
22, 30

3, 4, 6, 8, 16, 17, 
20, 22, 30   

Боби, 
горох  7, 8, 21, 22, 

23, 26, 29, 30
1, 6, 7, 9, 10, 14, 
15, 22

1, 2, 6, 9, 10, 
11, 21, 31   

Кабачки  7, 8, 21, 22, 30 1, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 
15, 19, 22

1, 2, 6, 9, 11, 13, 
21, 31

4, 5, 11, 13, 
15, 18, 24, 30  

Капуста  7, 8, 15, 21, 
22, 26, 30

1, 2, 6, 7, 8, 9, 
10, 14, 15, 19, 22

1, 2, 4, 6, 9, 10, 
13, 21, 23, 27, 
28, 29, 31

  

Картопля  1, 7, 8, 9, 11, 
21, 22, 26, 29

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 14, 15, 22

1, 2, 6, 9, 10, 11, 
13, 21, 31   

Цибулю 
на перо  1, 2, 3, 12, 15, 

19, 20, 21
3, 5, 6, 9, 10, 11, 
13, 15, 18, 22, 
23, 25, 28, 30

4, 6, 7, 8, 9, 13, 
14, 16, 23, 30

4, 7, 10, 15, 
18, 20, 21, 
29

7, 9, 
10, 13

Цибулю на 
ріпку  7, 8, 21, 22, 24, 

30, 31
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 14, 
15, 22

1, 2, 4, 6, 9, 10, 
11, 13, 21, 22, 31   

морква  7, 8, 21, 22, 
24, 26, 29, 30

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 14, 15, 22, 
30

1, 2, 4, 6, 9, 10, 
11, 21, 22, 31   

огірки  9, 12, 21, 22, 
26, 29, 30

1, 6, 7, 8, 11, 12, 
14, 15, 22, 23

1, 2, 6, 9, 10, 11, 
21, 22, 31

4, 5, 11, 12, 
19, 20, 30  

перець
9, 10 11, 
12, 21, 22, 
23, 25, 29

7, 8, 21, 22, 
26, 29, 30

1, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 
29, 30

1, 2, 5, 9, 10, 
11, 21, 22,   

петрушка 
коренева  7, 8, 21, 22, 23, 

30, 31
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 
19, 22, 23, 29, 30

1, 2, 4, 6, 9, 10, 
11, 13, 21, 22, 
28, 29, 31

  

петрушка 
листова  

1, 7, 8, 9, 10, 
20, 21, 22, 23, 
24

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 
15, 19

1, 2, 6, 9, 10, 
11, 21, 28, 29, 
31

4, 5, 11, 12, 
19, 20, 30

3, 4, 6, 
19, 20

Редис  7, 8, 20, 21, 22, 
23, 30, 31

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 
19, 22

1, 2, 6, 9, 10, 11, 
21, 22, 28, 29, 31  3, 4,  

6, 19

редька 
зимова   

1, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 
29, 30

1, 2, 6, 11, 12, 
21, 31

4, 17, 19, 
20, 21, 28, 
30

 

редька 
літня  7, 8, 21, 22, 23, 

26, 30, 31
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 
19, 22, 23

1, 2, 4, 6, 9, 10, 
11, 21, 22, 28, 
29, 31

  

Салат  7, 8, 9, 10, 20, 
21, 22, 23

1, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 
22, 23, 29, 30

1, 2, 6, 9, 10, 
11, 21, 22, 28, 
29, 31

4, 5, 11, 12, 
19, 20, 30

3, 4, 6, 
19, 20

Буряк  7, 8, 21, 22, 24 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 29    

селера 
коренева  7, 8, 20, 21, 

23, 24
3, 4, 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 14, 15, 
16, 22, 24

1, 2, 6, 9, 10, 
11, 13, 21, 22, 
31

  

селера 
листова  7, 8, 20, 21, 22, 

23, 30, 31
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 
29, 30

1, 2, 4, 6, 9, 10, 
11, 13, 21, 28, 
29, 31

  

томати
8, 9, 10 11, 
12, 21, 22, 
23, 29

7, 8, 21, 22, 
30, 31

1, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 
22, 23

1, 2, 4, 6, 9, 10, 
11, 21, 31   

гарбуз   1, 6, 14, 15, 19, 22, 
29, 30

1, 2, 6, 9, 10, 11, 
13, 21, 31

4, 5, 11, 19, 
20, 30  

кріп  
1, 7, 8, 11, 20, 
21, 22, 23, 28, 
30, 31

1, 2, 3, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 14, 
15, 16, 22, 29, 30

1, 2, 6, 9, 10, 
11, 21, 22, 28, 
29, 31

4, 5, 11, 19, 
20, 30

3, 4, 6, 
19, 20

квасоля   1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 15, 22

1, 3, 6, 9, 10, 11, 
21, 30   

часник  
7, 10, 11, 12, 
23, 24, 25, 30, 
31

1, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 14, 15, 29    

Червоним відзначені найгірші дні для посадок і посіву насіння!
Зеленим відзначені найоптимальніші дні посадок і посіву насіння!
Інші дні, яких немає в таблиці, вважаються нейтральними, садити чи ні – вирішуйте самі.

Складаємо місячний  
посадковий календар самі

Ті, хто хоче розрахувати собі 
індивідуальний графік садово-
городніх робіт відповідно з 

місцевими умовами і своїми цілями, 
повинні використовувати таблицю 
проходження Місяцем знаків 
зодіаку.

Місяць у Овні: бажано сіяти те, що росте 
швидко і відразу ж вживається в їжу.

Місяць у Близнюках: сприяє полуниці, ку-
черявим рослинам.

Місяць у Раку: стимулює баштанні культу-
ри, помідори, але не рекомендується саджати 
культури, сильний ріст яких у висоту небажа-
ний.

Місяць у Леві: рекомендується посадка ча-
гарників і дерев.

Місяць у Діві: добре посадити все декора-
тивне (плодів і ягід, однак, не чекайте).

Місяць у Терезах: добре садити квіти.
Місяць у Скорпіоні: сприятлива для помі-

дорів, цибулі, баштанних культур та лікарських 
рослин.

Місяць у Стрільці: стимулює рослини, які 
повинні рости в висоту.

Місяць у Козерозі: вдається практично 
будь-яка культура, особливо зелень і овочі, при-
значені на зберігання.

Місяць у Водолії: нічого садити й переса-
джувати не можна: згниє або не зійде.

Місяць у Рибах: добре садити те, що пови-
нно бути соковитим, - зелень, ягоди, редиску, 
але іноді плоди погано зберігаються.

У Новий місяць краще нічого не садити, а в 
Повний місяць - будь ласка!

Все, що росте під землею, краще садити на 
спадної Місяці. Все, що росте над землею, - при 
зростаючій.

Якщо знак, в якому знаходиться Місяць, і її 
фаза суперечать один одному (наприклад, Мі-
сяць у Терезах, що добре для картоплі, але зрос-
таюча, а треба б убуваючу: картопля-то росте 
під землею), орієнтуйтеся на знак зодіаку і зне-
хтуйте фазою Місяця , але по-розумному: поста-
райтеся посадити якомога ближче до сприятли-
вої фазі, тобто в останній день перебування Мі-
сяця в потрібному знакові.

Місячний посівний календар на 2014 рік

Для цього будь-які пласт-
масові ємкості заповніть зем-
лею з городу, заготовленою 
восени. На дно ємкості необ-
хідно помістити дренаж.

Висаджувати на підвікон-
ні можна як цибулю-вибірку, 
так і готову ріпчасту цибу-
лю. Перед висадженням ба-
жано прогріти цибулини в те-

Зелена цибуля на підвіконні

Зеленя цибуля – незамінний додаток для 
багатьох страв. Напевно, немає господині, яка 
б періодично не вирощувала її, просто в банці 

або склянці зі звичайною водою. Щоб на вашому 
підвіконні до самої весни росла зелена цибуля, 
скористайтеся нашими порадами. 

плій (35-40 градусів С) воді 
протягом 12-16 годин. У кож-
ної цибулини-сіянки надріж-
те шийку. Надріз робіть верти-
кально на 1-1,5 см. Саджайте 
цибулю густо - впритул одна 
до одної.

Ємкість із висадженою ци-
булею спочатку можна три-
мати і без світла, тільки в те-
плі. Через 10-12 днів з’явиться 
гарна зелень, тоді перемістіть 
вашу «грядку» на підвіконня. 
Якщо кімната темнувата, до-

бре години на дві, зранку і вве-
чері, увімкнути світло.

Краща температура для 
одержання зеленого цибуль-
ного «пір’я» - 20-25°С. Але ні-
коли не тримайте ємкість із 
цибулею дуже близько до га-
рячої батареї. Поливайте її те-
плою водою (25°С або навіть 
вище), гарно час від часу об-
бризкувати її з пульверизато-
ра. Через 20 днів після посад-
ки зелень зможете подавати 
до столу.
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Українські анекдоти

Відповіді

Це не дірки в асфальті - це дихає родючий 
український чорнозем.

* * *
- Все, досить дурницями займатися, треба 

гроші заробляти, - пробурмотів чарівник, роз-
фарбовуючи свою чарівну паличку в чорно-білі 
смужки.

* * *
Горілка - дивний напій. Смак один, а приго-

ди завжди різні.
* * *

Скоро люди досидяться в інтернеті до того, 
що Новий рік будуть не зустрічати, а оновлюва-
ти.

* * *
- Як відсвяткував Новий Рік?
- Не знаю, ще не розповідали.

* * *
На новорічному балу-маскараді хлопчика в 

костюмі огірка вкусив п’яний учитель фізкуль-
тури. 

* * *
Вранці не хочеться йти на роботу? Відкрий-

те журнал «Форбс» і знайдіть там своє прізвище. 
Не знайшли? Значить, летіть на роботу!

* * *
У зв’язку з економією електроенергії, світло 

в кінці тунелю вимкнули. 
* * *

Теща, як школа: стає дорогою тільки у мо-
мент прощання.

* * *
Чоловіки люблять футбол за пиво і м’який 

диван.
* * *

Завжди сподівайся на краще. Навіть, якщо 
теща вже на порозі.

* * *
Ніщо так не збільшує кількості чиновників, 

як їхні підростаючі діти і внуки.
* * *

Коли чиновники розкрадають швидше, ніж 
народ виробляє, вони заявляють, що народ не 
вміє працювати.

* * *
Якби всі українці жили сумлінно, то бізнес-

мени були б жебраками, а чиновники померли 
б із голоду.

* * *
Чотири дні просиділа на дієті. Вночі захотіла 

пити, підійшла до холодильника, а далі все, наче 
в тумані. Нічого не пам’ятаю. Отямилася, коли 
запивала шоколадку борщем.

* * *
- Я, здається, досяг фінансової стабілізації.
- І в чому це виражено?
- У тому, що грошей не було, немає, і, схоже, 

не буде.
* * *

Чи можна з однієї цегли звести будинок? Ви-
являється, можна, причому не один будинок, а 
декілька! Таємницями своєї професії ділиться 
інспектор ДАІ Сидоренко.

* * *
Розмова в чоловічій компанії:
- У мене дружина - просто скарб!
- Чому ти так вирішив?
- Тому, що куди б ми не пішли, усі запитують: 

«Де ти її відкопав?»

Курйоз Пасажири забувають у швейцарських 
поїздах iPhone з діамантами

Минулого року пасажири забули у 
швейцарських поїздах 98,8 тисячі ре-
чей. Трохи більше половини цих пред-
метів - 51,3 тисячі - були повернуті 
власникам. Інші ж, після тримісячного 
терміну зберігання, реалізовані, пові-
домляє газета «One minute». 

Пальма першості, йдеться у виданні, 
належить мобільним телефонам - їх було 
розпродано близько 12 тисяч. При цьо-
му, іноді йдеться про досить дорогі моде-
лі. Так, наприклад, в одному з вагонів було 
знайдено iPhone, прикрашений золотом і 
діамантами на 5 тисяч франків ($5,5 тися-
чі). А найціннішою знахідкою став годин-

ник «Quinting» вартістю 36 тисяч фран-
ків ($39,6 тисячі). Цікаво, що жоден із цих 
дорогих предметів не був затребуваний 
власниками. «Люди часто не шукають свої 
речі, можливо, тому, що їм соромно, або 
тому, що впевнені - їх обікрали», - пояс-
нює цей феномен відповідальний за про-
даж речей через інтернет Роланд Відмер. 
Так, згаданий годинник «пішов» лише за 
12 тисяч франків ($3,2 тисячі). 

Самими ж незвичайними речами, за-
бутими у швейцарських потягах у 2013 
році, Роланд Відмер назвав машинку для 
рахування грошей, протез ноги, інвалід-
не крісло.
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ГОРОСКОП
з 15 до 21 січня
Овен
Ваш девiз на цьому тижнi: все, що 

робиться, – на краще. І куди б зараз не 
відправила вас доля, неодмiнно зна-
йдете свою вигоду та iнтерес. Тому ру-
хайтеся за течiєю. У вихiднi заплануй-
те зустрiч iз друзями.

Телець 
Вас потягне на подвиги чи то вiд 

суму, чи то вiд бажання перевiрити 
власнi сили. Але не поспiшайте при-
ймати рiшення. Тi, вiд кого залежить 
хiд подiй, навряд чи вас зрозумiють.

Близнюки 
Доля поставить перед вами 

жорсткi умови, тож дiяти доведеться 
в непростих умовах. Не переймайтеся, 
крiм обов’язкової роботи, у вас буде 
час i на розваги.

Рак 
Забутi контакти та випадковi зна-

йомства можуть вiдiграти головну 
роль. Варто вiдзначити, що бiльшiсть 
вiдповiдей варто шукати в минулому, 
це допоможе по-новому поглянути на 
реальнiсть. Вихiднi присвятiть сім’ї.

Лев 
Вам удасться дiзнатися багато 

цiкавого як у дiлових, так i в особис-
тих справах. Незважаючи на душев-
ний дискомфорт, доведеться комусь 
допомагати. У вихiднi чекайте гостей.

Діва 
Друга половина тижня виявить-

ся дуже насиченою, ви займатиметеся 
своїми та чужими проблемами. Вас на-
магатимуться задiяти у тих справах, до 
яких не маєте вiдношення. Але, можли-
во, саме цей досвiд буде корисним.

Терези 
Придiлiть бiльше уваги спра-

вам i проблемам, якi потребують ва-
шої активностi. Можливо, захочеться 
щось змiнити у собi. У другiй половинi 
тижня на перший план вийдуть сiм’я 
i близькi.

Скорпіон 
Ви ризикуєте зробити непоправну 

помилку. Не приймайте рiшень зопа-
лу i не порушуйте встановлених пра-
вил. Для вирiшення побутових питань 
i великих покупок для дому не кра-
щий час.

Стрілець 
Вашi захоплення принесуть зна-

чну користь у роботi. Ви зумiєте не-
стандартно вирiшити дiлове завдан-
ня. Для цього знадобляться порада i 
схвалення близької людини. У вихiднi 
зберiть близьких i друзiв.

Козеріг 
Доля пропонує вам зробити робо-

ту над помилками, настав перiод, щоб 
пробачити давнi образи. Друзi приєм-
но вас здивують. Наприкінці тижня 
можливий фінансовий прибуток.

Водолій 
Майбутнi подiї стануть серйозною 

перевiркою для вашої професiйної 
компетенцiї. Будьте чесними, не 
берiть на себе бiльше, нiж можете ви-
конати. Зараз не час стрибати вище 
голови.

Риби 
Тримайте емоцiї пiд контролем, 

iнакше не уникнути неприємнос-
тей. Це стосується робочих моментiв 
i особистого життя. Щоб не наламати 
дров, шукайте компромiси. Уникайте 
фiнансових махiнацiй.

Такої зими я ще не ба-
чила. Виходиш на ву-
лицю - і холод вмить 

проймає до кісток. На «десерт» 
до апокаліптичних морозів - холодню-
чий північний вітер, сильні снігопади, 
крижані дощі й ожеледиця…

Аляска виглядала надто привітною: 
температура сягала мінус 20 градусів. 
Натомість, значу частину США взяли в 
полон сибірські морози. 

Найбільше дісталося центральній і 
північній території Сполучених Штатів. 
Льодовиковий період настав тут у кін-
ці грудня. Уперше за двадцять років на 
цих територіях встановилися аномаль-
но низькі температури. Зокрема, у шта-
тах Монтана, Північна і Південна Дако-
та, Міннесота, Айова, Вісконсин, Мічи-
ган та Небраска температура опустила-
ся на 11-20 градусів нижче норми. У де-
яких містах мороз сягав 40 градусів. По-
декуди, наприклад у Міннесоті, стовп-
чики термометрів опускалися до мінус 
55 (нижче, ніж в Антарктиці). У Цен-
тральному парку Нью-Йорка зафіксува-
ли мінус 16 градусів - такий холод вос-
таннє тут спостерігався у 1896 році.  

Мінусова температура була заре-
єстрована у всіх 50 штатах Америки, 
включаючи завжди теплі Гаваї, Флори-
ду, Техас, Каліфорнію. Зокрема, Маямі, 
Гаваї і Каліфорнію тероризував 10-гра-
дусний мороз. Неймовірно!

Причиною таких лютих холодів став 
небажаний гість з Північного полюса - 
«полярний вихор». Зазвичай, він «гос-
подарює» на території Канади і навідує 
Штати украй рідко. «Невже так вигля-
дає «глобальне потепління»? - іронічно 
запитували американські журналісти, 
підраховуючи мільярдні витрати на ви-
вчення цього природнього явища.  

Щодня на телебаченні пояснювали, 
як правильно одягатись, аби не втра-
чати дорогоцінне тепло: побільше ша-
рів одягу і не залишати жодної шпарин-
ки. У деяких штатах людей просили не 
залишати будинків без крайньої необ-
хідності. А екстрені служби розсилали 

sms-попередження не перевантажувати 
електромережі обігрівачами.

Фантастично виглядало озеро Мі-
чиган (штат Іллінойс) і Чикаго на фоні 
нього. Під час шторму хвилі біля набе-
режної внаслідок низької температури 
замерзали прямо на ходу, чи то на льо-
ту. Утворилися величезні крижані химе-
ри. А бурульки, точніше, борулі, сягнули 
більше метра. 

Місто вітрів - Чикаго - стало схоже, 
завдяки «полярному вихору», на кадри 
з фільму-катастрофи «Післязавтра». 
Суть стрічки у тому, що Землі загрожує 
глобальне потепління. Однак, танення 
льодовиків призводить до того, що тем-
пература Світового океану починає різ-
ко знижуватись. І, за прогнозом вченого 
Джека Холла, наближається масштабна 
кліматична катастрофа - льодовиковий 
період. У це ніхто не йме віри, вважаю-
чи, що на Землі ставатиме тепліше. Але 
територію США накривають пролив-
ні дощі, які переходять у снігопад, тем-
пература швидко опускається значно 
нижче нуля і… Респект режисеру! При-
рода також сотворила щось подібне.  

А якщо серйозно, то арктичний ци-
клон обійшовся Штатам, за повідомлен-
ням місцевих ЗМІ, приблизно у п’ять мі-
льярдів доларів. Авіакомпанії скасову-
вали щодня від двох до чотирьох ти-
сяч рейсів. Рух на деяких автошляхах 

був паралізований. Пе-
решкоджав мороз і робо-
ті залізниці. Не працюва-
ли тисячі шкіл. У деяких 
штатах були закриті дер-
жавні установи. Жерт-
вами аномальних моро-
зів стало, щонайменше, 
23 осіб. Загалом, метео-
рологи підрахували: хо-
лоди зачепили близько 
200 мільйонів людей із 
більш, ніж 300-мільйон-

ного населення Сполучених Штатів. 
Проте, не зважаючи на екстренну си-

туацію, серйозних пошкоджень інфра-
структури відзначено не було. Амери-
канські служби діяли мобільно і якісно. 

Через аномально низькі температу-
ри та холодний вітер навіть частково 
замерз Ніагарський водоспад на кордо-
ні США і Канади. Такого дива тут не спо-
стерігали більше сотні літ - з 1911 року. 
28-градусний мороз «зупинив» воду, пе-
ретворивши потоки у химерні гігант-
ські льодові фігури. Просто, мистецькі 
шедеври! 

Не зважаючи на холод, фантастич-
на, скута кригою Ніагара, приваблює ту-
ристів. Хтозна, коли ще можна буде по-
бачити замерзлим один із найбільших, 
найунікальніших і найпопулярніших 
водоспадів у світі. 

…«Полярний вихор» вгомонився. Те-
пер, після потепління, на хвилях озе-
ра Мічиган скачуть величезні крижані 
кулі. Вага деяких «льодових м’ячів» ся-
гає 34 кілограмів. За інформацією «The 
Huffington Post», такі кулі формують-
ся під час розривів масивних крижаних 
пластів. Хвилі ж доводять шматки льоду 
до кулеподібної форми. Природа продо-
вжує дивувати… 

Ольга ЧОРНА.     
Фото: Reuters 

і Associated Press.

Льодовиковий 
період

Північна Америка. 

Для американців повідомлення про погоду видалися цієї 
зими одними з найпопулярніших новин. Ще б пак, у США 
наступив справжній «льодовиковий період». Природа 

натворила таких див, що Голлівуд відпочиває: озеро Мічиган, 
деякі міста, Ніагарський водоспад перетворилися на декорації 
для фантастичних фільмів.   


