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Телегід

06:05 Х/ф «П’ятірка шукачів 
скарбів»

07:35 Х/ф «Джентльмени удачі»
09:25 Х/ф «Кохання - зітхання»
11:30 Х/ф «Кохання - зітхання - 2»
13:30 Х/ф «Кохання - зітхання - 3»
15:30 Х/ф «Іронія долі, або З 

легкою парою!»
19:30, 01:55, 05:45 ТСН: «Телевізій-

на служба новин»
20:00 Х/ф «Ялинки»
21:55 Х/ф «Ялинки - 2»
00:00 Х/ф «Римські пригоди»
02:25 Т/с «Домашній арешт»

05:25 Х/ф «Малахольна»
07:00 «Ранок з ІНТЕРом. Новоріч-

ний випуск»
09:00 «Школа доктора Комаров-

ського»
09:35 «Концерт М. Задорнова «З 

першим сміхом»
10:30 Т/с «Поговори зі мною про 

кохання»
14:05 «Алла Пугачова - Різдвяні 

зустрічі»
16:55 «Жди меня»
18:55 «Стосується кожного. Ново-

річний спецвипуск»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Особливості націо-

нальної маршрутки»
00:05 Х/ф «Сніжний янгол»
01:50 Подробиці
02:20 Х/ф «П’ять зірок»
04:00 Х/ф «До Чорного моря»

05:25 «Чужі помилки. Півмільйона 
за сина»

06:10, 16:05 «Все буде добре!»
07:50, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:10 Х/ф «Новий старий дім» 
11:00, 23:55 Х/ф «Службовий 

роман» 
14:00 «Битва екстрасенсів. Чолові-

ки проти жінок»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:00, 22:25 «Х-Фактор - 4»
02:40 Нічний ефір

05:10 Служба розшуку дітей
05:15, 04:20 М/ф «Темна ніч 

опудала»
06:30 «Таксі»
06:55 «Леся+Рома»
07:35, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:10 Анекдоти по-українськи
10:15, 13:00 Т/с «Морпіхи»
20:15 Х/ф «Три горішки для По-

пелюшки»
22:00 М/ф «Три богатирі на 

далеких берегах»
23:30 М/ф «Ку! Кін-дза-дза»
01:20 Х/ф «Під прицілом» 
02:40 Х/ф «Робін і Меріан»
05:40 Про-Ziкаве.ua

06:00, 07:15, 03:40 Т/с «Відділ. 
Знову Новий!» 

07:00, 19:00 Події
08:15, 22:30 Т/с «Слід» 
10:00 Х/ф «Зимове танго» 
13:50 Т/с «Анютине щастя» 
18:00, 19:20 Х/ф «Вийти заміж за 

генерала» 
22:00, 03:10 Події дня
23:20 Х/ф «Бріджет Джонс. Межі 

розумного» 
01:30 Х/ф «Березневі іди» 
05:20 Срібний апельсин

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
09:10 Х/ф «Елоїза 2: Різдво» 
10:50 Х/ф «Сніг» 
12:20 Х/ф «Джек Фрост. Сніго-

вик» 
14:10 «КВК-2013»
16:15 «Вечірній квартал»
18:15 Х/ф «Канікули Санта 

Клауса» 
20:00 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 «Леся Здєся»
22:15 Х/ф «Пережити Різдво» 
00:00 Х/ф «Свято в наручни-

ках» 
01:30 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
07:00 «Східні єдиноборства. 

Бушидо»
09:00 Х/ф «Людина з бульвару 

Капуцинів» 
11:00 Т/с «Гончі» 
19:00 Т/с «Лінійний відділ» 
20:00 «Нове Шалене відео»
20:30 «Облом UA. Новий сезон»
21:00 Новини 2+2
21:25 «ДжеДАІ»
21:55 Х/ф «Скелелаз» 
23:55 Х/ф «Чужі на районі» 
01:35 Х/ф «Апокаліпсис: Останній 

день» 
03:05 Х/ф «Фучжоу» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00 Новини
05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:00 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:30 «Зрозуміти. Пробачити»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:15, 17:35 «Істина десь поруч»
14:30 «Вони та ми»
15:20 «У наш час»
16:10 «Наодинці з усіма»
17:00 Вечірні новини
17:55 «Давай одружимося!»
18:50 «Поле чудес»
20:00 «Час»
20:30 «Клуб Веселих та Кмітливих». 

Вища ліга. Фінал
22:55 «Що? Де? Коли?» Фінал року
00:35 Х/ф «Формула кохання»
02:00 Х/ф «Небесні ластівки»

05:15, 06:10 Teen Time
05:20 Пекельне побачення
06:15, 06:40 М/с «Губка Боб»
06:35, 07:00, 07:35, 08:35 Підйом
09:00 Х/ф «Володар перснів. 

Братерство кільця»
12:45 Файна Юкрайна
13:30, 20:00 Т/с «Трохи не при 

собі»
19:00, 01:55 Репортер
19:20 Абзац!
22:10 Педан-Притула Шоу
23:45 Х/ф «Сестри на нещастя-2»
02:05 Т/с «Пан Ам»
03:00 Служба розшуку дітей
03:05 Смішно до болю

05:10 Т/с «Відчиніть, міліція!»
08:30 «Агенти впливу»
09:30 «Правда життя. Професія Дід 

Мороз»
10:15 Т/с «Стрілець»
14:30 Т/с «Павутиння - 7»
19:00, 02:10 «Свідок»
19:30 Т/с «Німий»
23:30 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець» 
00:30 Х/ф «З-під землі» 
02:45 Т/с «Згадати майбутнє» 

05:45 Радянські мультфільми
10:30 Т/с «Люди і манекени»
16:35 Х/ф «Пригоди Тома Со-

йєра»
20:45 Х/ф «Пригоди Електроніка»
00:50 Х/ф «Королівство кривих 

дзеркал»
02:10 Х/ф «Останнє літо дитин-

ства»
05:25 Кіноляпи

06:00 Телепузики
06:25 Малята-твійнята
07:15 М/с «Школа монстрів» 
07:40 Мультик з Лунтіком
08:40 М/с «Русалонька» 
09:35 М/с «Черепашки мутанти 

ніндзя» 
10:00 М/ф «Пінгвін Джаспер: по-

дорож на край землі» 
11:45 Ералаш
12:25 Т/с «Ксена - принцеса-

воїн» 
14:15 БАгиня шопінгу. Без цензури
15:55 У ТЕТа тато!
16:55 Королева балу
18:05 Моду народу
20:00 Т/с «Два батька і два 

сина» 
21:00 Супердискотека 90-х
00:50 Вечірній гон
02:05 Це любов 
03:20 З ночі до ранку

05:20 Світ зірок
06:05 Іноземна кухня
06:45 Телеторгівля
07:45 Смак Майстер
08:20, 14:05, 20:00 Мультфільми 
10:10, 10:50 Школа доктора 

Комаровського
11:20, 15:05 Справа смаку
12:20 Знак якості
13:25 F-Стиль
16:10 Запитайте у кухаря
17:00 Концерт
21:40 Таємниці шеф-кухаря
22:35 Дивовижний дизайн
23:35 Жіноча форма
00:40 Глянець
01:25 Колір Ночі

06:05 Х/ф «Летюча миша»
07:25 Ера бізнесу
07:30 Новий рік з доставкою 

додому
08:40 Ранкові поради
08:45 Корисні поради 
09:00 Підсумки тижня
10:15 Політтеатр
10:35 Без цензури
11:10 Аудієнція. Країни від А до Я
11:30 Не вір худому кухарю
12:00, 15:00, 18:20, 01:20 Новини
12:10 Діловий світ
12:30 Як це?
13:10 Д/ф «Амосов. Сторіччя»
14:05 Хто в домі хазяїн?
14:40 Вікно в Америку
15:10 Діловий світ. Агросектор
15:15 Х/ф «Фронт в тилу ворога» 


17:45 Діловий світ
18:05 Агро-News
18:40 Фінансова перспектива
19:00 Фестиваль гумору «Умора»
20:55 Офіційна хроніка

21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Знак питання
21:40 «Десятий бал». О.Малінін
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:05 Х/ф «Снігуроньку ви-

кликали?»
00:20 Новий рік з доставкою 

додому
01:40 Про головне
02:00 ТелеАкадемія
03:05 Всеукраїнський фестиваль 

«Зоряні мости»
04:05 Х/ф «Дні лева». 1 с.
05:45 Служба розшуку дітей
05:50 Діловий світ. Агросектор
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Понеділок, 30 грудня

Новий рік зустріли на вершині гори
Комусь подобається зустрічати 
Новий рік за родинним столом і 
дивитися святкові шоу-програми 
по телевізору. Хтось любить і має 
можливість пошикувати в дорогих 
готелях чи котеджах за кордоном 
або в Україні. А є люди, які просто 
не можуть жити спокійно і постій-
но шукають якісь шалені варіанти 
святкування. Один із таких — від-
значити Новий рік на висоті понад 
2000 метрів, і не у теплій колибі, а 
на відкритому просторі, милуючись 
сяйвом зимового неба. Саме так 
стрічала 2013-й лучанка Оля Пав-
люк разом зі своєю туристською 
компанією. 

— Хотілося відсвяткувати Но-
вий рік незвично. Обмізкувала без-
ліч ідей, і промайнула думка: було 
б добре опинитись якнайближче до 
неба та побачити, як сходить сонце 
нового 2013-го року, з однієї з най-
вищих вершин України, — ділиться 
Оля. 

Дівчина розповідає, що знайти 
однодумців було неважко: кілька її 
друзів-туристів також довгий час 
виношували цю ідею. Тож, маючи 
спільну пристрасть до гір і жагу при-
год, вирішили втілити, здавалось би, 
шалений задум. Пунктом призна-
чення обрали гору Піп Іван Чорно-
гірський заввишки 2021 м. 

Компанія назбиралася швидко, 
причому разом зустрічати Новий 

рік на вершині вирішили туристи з 
багатьох куточків України та навіть 
із Білорусі. Але це не все: Оля вирі-
шила прихопити з собою ще й свого 
чотирилапого друга — собаку поро-
ди хаскі на кличку Окамі. 

— Багато з ким із нашої ком-
панії перше знайомство відбулося 
безпосередньо перед підйомом на 
гору. Та було відчуття, що ми зна-
ємо один одного вже багато-багато 
років. Спільне вогнище, казан із га-
рячим чаєм і любов до гір зблизили 
нас усіх. 

Підніматися почали з самісінь-
кого ранку в переддень Нового року. 

— Нам пощастило з погодою: 
хоч і був сильний мороз і вітер, небо 
було практично безхмарне та світи-
ло сонце. А це дуже важливо в горах, 
особливо взимку, — розповідає ту-
ристка. — Під ногами була льодяна 
кірка, це, звісно, трохи ускладнюва-
ло підйом. Але в групі всі — бувалі 
туристи, з хорошим спорядженням, 
підготовлені до зимових сходжень 

на вершини, тому як таких проблем 
не було. Хіба моя чотиримісячна 
Окамі, для якої це була перша гір-
ська вилазка, трохи додавала нам 
складнощів. 

Гору Піп Іван вибрали не ви-
падково. На цій вершині розміщена 
покинута обсерваторія, стіни якої 
послужили відчайдушним туристам 
щитом від холодного вітру та непо-
годи. 

— Щоб розкласти намети, ми об-
рали кілька великих кімнат обсерва-
торії. Вітер був настільки сильним, 
що довелося вирубувати льодові 
брили й замуровувати ними вікна 
та двері. Вночі він став ще дужчим, 
плюс високогірний мороз, тож пере-
бувати на вулиці було неможливо: 
одяг вмить вкривався крижаною 
кіркою, — пригадує Оля. — Всере-
дині було дещо тепліше, ми навіть 
намагалися трохи поспати після ви-
снажливого дня походу. Та одразу 
заснути було просто нереально, хо-
лод пронизував наскрізь, і минуло 

чимало часу, доки адаптувались до 
температури і врешті зігрілись. 

Який же Новий рік без ялинки? 
Правильно — ніякого. Тож у ніч із 
31 грудня на 1 січня вона з’явилась і 

на Попові Івані. Щоправда, туристи 
природу люблять, тож рубати і тяг-
ти на гору живе деревце не стали, а 
зробили «ялинку» з того, що було. 
Будували новорічну красуню з льо-
ду та снігу, так як інших варіантів не 
було. Прикрасили теж усім, що під 
руку потрапило. Тож замість блис-
кучих кульок на «ялинку» повісили 
карабіни, ковбасу, цукерки, манда-
рини, бенгальські вогники і навіть 
гірлянду. 

— За кілька хвилин до дванадця-
тої всі обступили нашу диво-ялинку 
й очікували свята, курантів у нас не 
було, тож уголос відраховували се-
кунди до початку Нового року. Це 
були неземні відчуття, — ділиться 
Оля. — Тоді кожен із нас, мабуть, по-
чувався ледь не найщасливішим на 
світі. Ми насолоджувалися чистим 
повітрям, зоряним небом, сотнями 
феєрверків, що один за одним спала-
хували внизу, засніженими горами, 
які були наче на долоні, ще й казково 
підсвічені світлом повного місяця. 

Оля переконана, що це лише по-
чаток гарної традиції святкування 
Нового року вище неба. Каже, що в 
планах — щороку підніматись усе 
вище та вище. 

Ольга УРИНА 

В Івано-Франківську вулицю 
хочуть назвати на честь 
Євромайдану 
Вулиця Проектна може змінити назву. Мер Івано-
Франківська Віктор Анушкевичус повідомив, що 
має намір запропонувати, щоб вулиця називалася 
«Європейська». «Я буду виступати з ініціативою, 
щоб цю вулицю назвати «Європейська». Тому що ми 
зараз перебуваємо в часі боротьби українського 
суспільства за євроінтеграцію. У цьому контексті було 
б дуже доречно назвати її саме так», — зазначив мер. 

Міндоходів обіцяє скоротити 
кількість податків наполовину 
«У мене немає сумнівів, що ми зробимо це у 2014 році. 
Все для цього є. Я думаю, кількість податків буде 
скорочена до 9–10. Триває дискусія у цьому плані», — 
повідомив міністр доходів і зборів України Олександр 
Клименко. Він також зазначив, що будь-які законодавчі 
ініціативи у сфері оподаткування Верховна Рада може 
приймати лише після обговорення з громадськістю. 

06:00 Дивовижна планета
08:20 Народження Європи
11:00 Top Gear
13:00 Невідома Австралія
14:00 Дика Німеччина
16:00 Підроблена історія
17:00 Війна в ім’я бога
21:40 Д/ф «Битва за колір. Кіно»
22:30 Д/ф «Суперсерія-72»
23:30 Д/ф «Битва за «Салют»
00:30 Європейський покерний тур
01:20 Ангола. Секретна війна
02:10 Д/ф «Хрущовки»
03:00 Д/ф «Останній бій невло-

вимих»
03:40 Д/ф «Загибель імперії. Ві-

зантійський урок»
04:20 Д/ф «Таємниця Розуелла»
05:10 Д/ф «Французький легіон»


