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У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом 

та доставку видання  
до передплатників

Триває передплата  
«Нашого ДНЯ» на наступне 

півріччя 2019 року!

1 місяць – 25 грн. 70 коп. 
3 місяці –  75 грн. 10 коп. 

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош

індекс - 68710

Життєві історії у 
“Сімейному гніздечку”

23 жовтня - хмарно з проясненням, без опа-
дів, температура повітря вночі 7-11, вдень 20-
22 градуси тепла. Схід сонця - 7.51, захід - 18.12. 

24 жовтня - хмарно зпроясненням, без опа-
дів, температура повітря вночі 7-8, вдень 19-21 
градус тепла. Схід сонця - 7.52, захід - 18.11. 

25 жовтня - хмарно з проясненням, без опа-
дів, температура повітря вночі 7-8, вдень 19-21 
градус тепла. Схід сонця - 7.54, захід - 18.09. 

26 жовтня - хмарно з проясненням, без 
опадів, температура повітря вночі 7-8, вдень 
18-20 градусів тепла. Схід сонця - 7.56, захід 
- 18.07. 

27 жовтня - ясно, без опадів, температу-
ра повітря вночі 6-7, вдень 19-21 градус тепла. 
Схід сонця - 6.57, захід - 17.05. 

28 жовтня - хмарно, без опадів, температу-
ра повітря вночі 7-10, вдень 10-11 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.59, захід - 17.03. 

29 жовтня - хмарно, без опадів, температу-
ра повітря вночі 5-7, вдень 8-9 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.01, захід - 17.01.

Погода в Тернополі  
й області

Де тебе 
шукати? 10-11 стор.

Україна перейде 
на «зимовий час»

У ніч на 27 жовтня, з суботи на неділю, Україна перейде 
на «зимовий час». Стрілки годинників треба буде 
перевести на одну годину назад о 4-й ранку за 

київським часом. 

В Україні зміна часу відбувається разом із усім Євросоюзом та біль-
шістю країн Європи двічі на рік: в останню неділю березня країна пе-
реходить на «літній час», а кожної останньої неділі жовтня повертаєть-
ся на «зимовий», тобто свій поясний час. 

Країни ЄС планують відмовитися від переходу на «літній» і 
«зимовий час», але зроблять це не цьогоріч, як планувалося, а 
лише у 2021-у.

Чемпіонат  
з порятунку життів
На Тернопільщині змагалися бригади  
екстреної медичної допомоги

Оксана ТУМАНОВА: 
«Рак грудей почали  
виявляти навіть  
у 25-річних» 5 стор.
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Питання госпітальних округів, плану 
формування територій громад 
Тернопільщини, запропонованого 

Кабінетом міністрів України, перспективи 
об’єднання районів розглядалися на 
черговому засіданні обласної асоціації 
органів місцевого самоврядування «Ради 
Тернопільщини». 

Обговоривши питання щодо госпітальних окру-
гів, учасники засідання більшістю голосів вирішили 
пропонувати центральним органам влади створи-
ти на Тернопільщині єдиний госпітальний округ. 
При  цьому районні лікарні повинні бути збережені 
і перебувати в підпорядкуванні цього медичного 
округу. «Це єдиний шлях зберегти районні лікарні, 
які будуть у єдиній медичній структурі і надавати-
муть медичні послуги на місцях», - зазначив голова 
асоціації «Ради Тернопільщини», голова обласної 
ради Віктор Овчарук, і більшість членів асоціації з 
такою пропозицією погодилася.

Спільне бачення щодо єдиного госпітального 
округу Асоціація «Ради Тернопільщини» направить 
до обласної ради, Українській асоціації районних та 
обласних рад, Кабінету Міністрів України.

Активно обговорювали  присутні і план фор-
мування територій громад Тернопільщини, 

який запропонував Кабінет міністрів України, та 
адміністративно-територіальний устрій країни за-
галом.

- Асоціація «Ради Тернопільщини» підтри-
мує концепцію адміністративно-територіального 
устрою, коли будуть залишені такі територіальні 
одиниці як області, а не утворені краї. А такі про-
позиції уже лунають із центральних органів влади, 
- зазначив Віктор Овчарук. – Утворення так званих 
«країв» призведе до федералізації країни, що є пря-
мою загрозою розколу України. Асоціація «Ради 
Тернопільщини» також  стоїть на тому, що адміні-
стративний устрій повинен складатися з областей 
та громад за відсутністю районів, оскільки запро-
поновані Кабінетом Міністрів України об’єднані 
райони на сьогодні не мають жодних повноважень, 
окрім функції префекта. На думку асоціації, цього 
недостатньо для створення об’єднаних районів. 
Кабінет Міністрів повинен запропонувати відповід-
ні господарські функції районам. У такому випадку 
асоціація може переглянути своє рішення. Щодо 
плану формування територій громад, то члени асо-
ціації вважають, що Кабінет Міністрів має взяти до 
уваги ті рішення, які приймала Тернопільська об-
ласна рада щодо перспективного плану формуван-
ня територій громад.

Пропоноване владою 
відкриття ринку 
землі сьогодні не 

підтримує абсолютна 
більшість українців - 73% 
громадян виступають 
проти продажу 
сільськогосподарської 
землі, 81% проти продажу 
її іноземцям, 74% - хочуть 
винесення питання 
на всеукраїнський 
референдум. 

Про це свідчить опитування 
"Ставлення українців до запро-
вадження продажу землі", про-
ведене соціологічною групою 
"Рейтинг". 

"Однозначно можна говори-
ти, що українці проти продажу 
землі. І насамперед проти про-
дажу іноземцям", - повідомив 
керівник соціологічної групи 
"Рейтинг" Олексій Антипович, 
представляючи результати до-
слідження. 

Згідно з дослідженням, за-
провадження ринку землі під-
тримують лише 19% українців, 
тоді як 73% - виступають проти 
і ця цифра стрімко збільшуєть-
ся. 

"Кількість противників 
швидко зростає", - заявив за-
ступник директора "Рейтинг" 

Любомир Мисів, зауваживши, 
що дослідження проводиться 
впродовж останніх 7 років. 

81% респондентів виступає 
проти продажу землі інозем-
цям. 

Серед інших небезпек, на-
званих респондентами, – не-
безпека власників паїв бути 
обманутими, недосконалість 
чинного законодавства, ризик 
скупки землі олігархами, не-
можливість конкуренції фер-
мерів з агрохолдингами, не-
прийнятність запровадження 
ринку землі в умовах війни, 
знищення малого та середньо-
го бізнесу, вимирання сіл. 

Аудиторія дослідження - на-
селення України від 18 років і 
старше. Вибірка репрезента-
тивна за віком, статтю, регіо-
нами, типом населення: 2000 
респондентів. Особисте фор-
малізоване інтерв'ю. Помилка 
репрезентативності - не біль-
ше 2,2%. Дослідження прово-
дилось 20 вересня - 1 жовтня 
2019р. 

https://apostrophe.ua/ua/
n e w s / s o c i e t y / 2 0 1 9 - 1 0 - 0 8 /
t r i - c h e t v e r t i - u k r a i n t s e v -
vyist u p a yu t -p rot iv-p roda j i -
z e m l i - i - z a - z e m e l n y i y -
referendum---reyting/176758

АСОЦІАЦІЯ «РАДИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ»: 
єдиний госпітальний округ та 

недопущення федералізації держави

Три чверті українців 
виступають проти продажу 

землі та за "земельний" 
референдум - "Рейтинг"

З моменту зміни влади 
минуло вже більше, ніж 
сто днів. Проте тарифи 

на ЖКП і досі залишаються 
для людей непосильними, 
що є неприйнятним.

Про це заявила лідер «Бать-
ківщини» Юлія Тимошенко в ко-
ментарях парламентським жур-
налістам.

Вона нагадала, що президент 
Зеленський казав, що для зни-
ження тарифів потрібні лише дві 
умови – новий уряд і політична 
воля.

«Новий уряд сформований ще 
місяць тому. Час продемонстру-
вати волю, – наголосила вона. 

– Ці тарифи є великою корупцій-
ною складовою в енергетичному 
секторі України. З людей беруть 
непомірні тарифи, а потім через 
корупцію зливають на офшорні 
рахунки».

Політик зауважила, що мину-
ло вже пів року роботи нової вла-
ди, але Андрія Коболєва та всіх 
його заступників, які працюють 
в НАК «Нафтогаз», так ніхто і не 
притягнув до відповідальнос-
ті. Вони й надалі продовжують 
за рахунок завищених тарифів 
отримувати в мільйонах зарпла-
ти.

«Де нова політика? Де кінець 
епохи бідності? Є всі можливості, 

є система влади, щоб вже на на-
ступний рік люди отримали інші 
тарифи, вдвічі нижчі, які можуть 
бути прибутковими для галузі. 
Ми не проголосуємо за бюджет, 
де залишатимуться старі тарифи 
та вся тіньова економіка», – ска-
зала Голова партії.

Юлія Тимошенко нагадала, 
що «Батьківщина» надала прези-
денту конкретний план, що треба 
робити для зниження цін на газ, 
а також покроково розповіла, як 
змінити НКРЕКП і як навести лад 
в «Нафтогазі».

Посилання:
https://ba.org.ua/yuliya-

timoshenko-chas-znizhuvati-tarifi/

Юлія ТИМОШЕНКО: 
«Час знижувати 
тарифи»

В Україні змінились процедури видачі посвідчень 
водія, підготовки водіїв та акредитації 
автошкіл. Про це повідомляє головний 

сервісний центр МВС. Зміни стосуються, передусім, 
майбутніх водіїв та автошкіл.

Основні нововведення, що стосуються процедури підготов-
ки водіїв: допускається індивідуальний порядок підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв; практич-
ний іспит складається в територіальному центрі МВС, в якому 
успішно складено теоретичний іспит; термін дії свідоцтва про 
закінчення автошколи скорочено з 10-ти до 2-х років; під час 
складання іспитів можлива фото- та відеофіксація; свідоцтво 
про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки й підви-
щення кваліфікації водіїв у паперовому вигляді випускникам 
автошкіл не видається, натомість воно в електронному вигляді 
вноситься закладом до Єдиного державного реєстру МВС.

Крім цього, в процедурі взаємодії територіальних органів з 
надання сервісних послуг МВС із закладами з підготовки воді-
їв запроваджено електронний обмін інформацією: викладачі та 
інструктори з водіння будуть зобов’язані вносити у спеціальний 
електронний журнал інформацію про деталі проведення теоре-
тичних та практичних занять.

Процедура отримання посвідчення водія також зазнає змін. 
Основні з них: отримати або обміняти посвідчення водія тепер 
неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що 
посвідчує особу;в особливих відмітках посвідчення водія зазна-
чатиметься група крові власника посвідчення.

Змінилася й процедура акредитації автошкіл. Ця функція пе-
рейшла від Головного сервісного центру МВС до регіональних 
сервісних центрів МВС.

Змінилися правила 
отримання водійських прав

Постановою Комітету Верховної 
Ради з питань бюджету 
запропоновано зміни до проекту 

держбюджету-2020 щодо встановлення 
нових розмірів допомоги при народженні 
дитини. 100 тисяч гривень - на першу 
дитину; 200 тисяч - на другу дитину; 
400 тисяч - на третю і кожну наступну 
дитину.

Виплачувати таку допомогу пропонують од-
норазово у розмірі 25 відсотків від загальної 
суми. А протягом наступних 36 місяців - рівними 
частинами решту суми допомоги у порядку, вста-
новленому Кабміном.

Як зазначається, джерелом покриття відповід-
них видатків держбюджету пропонується визна-
чити детінізацію ринку алкогольних напоїв, пере-
гляд податкових пільг та інші пропозиції.

В Україні можуть збільшити допомогу 
при народженні дитини
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- Оксано, вашій співочій кар’єрі 
вже 25 років! Чи змінив вас шоу-
бізнес?

- Насправді внутрішньо змінилася - ста-
ла сильнішою. Столиця загартувала. А дру-
зі кажуть: «Якою була - такою й залишила-
ся». Та хто краще мене знає, аніж я сама?! 
Творчу кар’єру починала у Тернополі. І на 
тернопільській естраді Оксани Пекун було 
вже «так багато», що мала потребу підня-
тися на вищий творчий щабель.

Мені здавалося - схопила Бога за бо-
роду - і з таким відчуттям 21 рік тому по-
їхала підкоряти Київ. Тоді довіряла людям 
і «розкривала» душу навіть перед тими, 
перед ким не можна було цього робити. 
І коли мою щирість, добродушність по-
вернули проти мене, почали поширювати 
плітки, зрозуміла: не з усіма можна бути 
відвертою. Як правило, таку школу на по-
чатку кар’єри проходять усі творчі люди. У 
шоу-бізнесі - свої закони і «клани», з якими 
треба вміти спілкуватись.

- Перший виступ, вихід на сцену 
пригадуєте?

- Я співала, скільки себе пам’ятаю. У 
нашій родині бабуся (мамина мама) мала 
чудовий голос. Вона любила гуляти лугом 
і співати. Кажуть, чули в кінці села. Хоч 
і нелегка в неї була доля - співала. Моя ж 
перша пісня і перший вихід на сцену - це 
пісня «Пропала собака…». Я плакала, коли 
її виконувала. Уявляєте собі таку повнень-
ку дівчинку з двома косичками... До сло-
ва, мене ніхто особливо не любив, з мене 
знущалися. Жорстокість була ще та. Коли 
хтось з ровесників запитував: «Що Пекун 
робить?», тут же відповідали: «Огірки со-
лить! Солістка вона в нас!» Таке якесь не-
здорове цькування було. Знаю, що й зараз 
у школах це подекуди процвітає...

Повне задоволення від співу отри-
мувала у хоровій студії «Зоринка». Своїм 
першим вчителем вокалу, своїм творчим 
батьком вважаю Ізидора Олексійовича До-
скоча. Він вкладав в мене всю душу, і я була 
першою випускницею «Зоринки». І саме з 
цим колективом я вперше виступила на 
сцені Палацу «Україна», коли навчалася у 
6-му класі. Після цього бажання бути на 
сцені, великій сцені, мене не полишало.

- Яка подія стала ключовим мо-
ментом у вашому житті?

- Вважаю, це початок роботи на теле-
баченні у  якості ведучої неординарно-
го музичного проекту для всіх поколінь 
«Фольк-music» 2008 року (автор і керів-
ник проекту - Володимир Коваленко). Цю 
програму полюбила багатомільйонна 
глядацька аудиторія. Мета цієї передачі 
- відродити українську народну пісню, не-
повторний мелос українського народу і 
разом із тим популяризувати автентичну 
музику насамперед серед молоді.

- Пам’ятаєте першу зустріч з 
чоловіком і продюсером Володи-
миром Коваленком?

- Якщо говорити, чого я досягла, то це, 
власне, завдяки Володі, ну і, звичайно, сво-
їй мистецькій впертості (сміється - ред.). 
Він керує всім, а я його крила - надихаю. 
Певно, прийшов той момент, коли я вже не 
могла бути одна. Коли ми познайомилася, 
з першого погляду зрозуміли - це ДОЛЯ…

- Ви з ним 24 години разом. Чи 
хочеться іноді відпочити одне 
від одного?

- Не уявляємо себе поодинці. Володи-
мир любить жартувати: як кажуть на Гали-
чині, яке їхало, таке і здибало. Нас об’єднує 
творчість. Коли ми збираємося родиною, 
спілкуємося, мама дивується: «Ви знову 
про роботу?» А ми не можемо інакше, бо 
вже не розбереш, де творчість, а де особис-
те життя - усе злилося воєдино. 

- Над чим зараз працюєте?
- Паралельно з роботою над програмою 

«Фольк-music» працюю над новими пісня-
ми та удосконалюю сольну програму, яку 
планую показати всій Україні під час юві-
лейного концертного туру «Душа моя»

- Багато співаків скаржаться 
на відсутність якісних текстів 
для пісень. З ким із поетів і ком-
позиторів співпрацюєте?

- На жаль, проблема добротних текстів 
турбує усіх небайдужих до якісного музич-
ного продукту. Я довгий час співпрацюю з 
поетесою, тернополянкою Оленою Лайко. 
Кілька текстів для мене написали Валерія 
Сєрова, Ольга Ткач, Юрій Рибчинський, 
Людмила Пономаренко. Але я «відкрита» 
для роботи з митцями слова, тож розгляну 
усі якісні пропозиції.

- Чим рятуєтесь у важку хвили-
ну?

- Люблю гуляти вуличками Києва, аби 
«забутися» і заспокоїтися. Та найкраща 
розрада - сім’я: мама, донечка з сім’єю і 
чоловік Володимир. Мама, Лідія Павлівна - 
найголовніша людина в родині. Вона - мій 
ангел, перший слухач, критик. Все, чого я 
досягла до переїзду в Київ - завдяки мамі. 
Донечка Лідуся - мій креатив, моє натхнен-
ня, моє сонечко і мій GREAT маркетолог. 

Зятя люблю за талант, турботу і почуття гу-
мору. Володимир - мій продюсер і чоловік, 
автор і керівник проекту «Фольк-music». 
Займається рутинною роботою, якої гля-
дач не бачить: записами моїх пісень, зйом-
ками, організацією концертів і турів. Свого 
часу працював головним редактором, зго-
дом - директором Львівського телебачен-
ня, а потім і телекомпанії «Міст» (саме ТК 
«Міст» організувала фестиваль «Мелодія», 
де ми з ним познайомилися. Володимир 
був його автором і ведучим), тож розумі-
ється на тонкощах шоу-бізнесу.

- Чи маєте якесь хобі? Чим за-
ймаєтеся у вільний час?

- Часу на хобі не вистачає, але люблю 
займатися рукоділлям, працювати на зе-
леній ділянці приміської садиби, збирати 
гриби у найближчому лісі. Кожен день 
розписаний по хвилинах. І все-таки знахо-
джу час, аби сплести на спицях шалик або 
шапочку, розшити сукню бісером, пошити 
щось на машинці. Моя бабуся у війну шила 
одяг. На цьому заробляла гроші і годувала 
сім’ю. Передала це мистецтво моїй мамі (її 
руками пошиті мої перші сценічні костю-
ми). А цього року я вирішила удосконали-
ти знання з англійської мови.

- Маєте якусь «коронну» стра-
ву?

- Оскільки маю білоруське коріння, то 
улюблена страва, якою зазвичай приго-
щаю гостей, – картопляні галки. Це попу-
лярна страва білоруської кухні, схожа на 
картопляники. Люблю також окрошку. Ці 
страви навчила мене готувати моя мама.

- Чи дотримуєтеся дієт?
- Зранку - горнятко кефіру з висівками. 

Обід – філіжанка кави з сиром, салатом, 
обов’язково із шматочком м’яса, але без 
хліба. Солодке взагалі для мене болюча 
тема, але іноді дозволяю собі  шматок тор-
тика, а під поганий настрій - морозиво.

- Спортом займаєтесь?
- О, так, фітнес і басейн - моє здоров’я і 

фігура. А ще репетиції з моїми колегами по 
сцені - театром пісні «DZHERELA». Під час 
цих занять спалюється немало калорій. 

Проте результат: драйв і професіоналізм 
на сцені.

- Чи часто буваєте у Тернопо-
лі?

-  Тернопіль - моє рідне місто, було, є і 
буде. Бо тут я народилася, закінчила інсти-
тут, здобувши вищу освіту, прожила части-
ну свого життя і зробила перші кроки, як 
співачка, тут живуть мої щирі друзі. Тому 
хотілось би, за можливості, бувати частіше.

- А які місця для вас знакові у 
Тернополі?

- Найулюбленіший час душевної рівно-
ваги - прогулянка знайомими вулицями 
Тернополя, особливо центром, де я прига-
дую найважливіші і найцікавіші моменти 
мого мистецького життя. Одним з таких 
була робота музичним редактором на ра-
діо «Тернопіль». Ця потужна радіостанція, 
очолювана мудрим і креативним керів-
ником та професіоналом Оксаною Яци-
ковською, дарувала радість слухачам та 
виховала плеяду відомих українських шо-
уменів (Ігор Пелих, Сергій Притула, Олек-
сандр Лярчук, Андрій Махно, Олена Лайко, 
Олена Науменко). 

А найулюбленіше моє місце - палац 
культури «Березіль», на сцені якого я про-
йшла шлях від маленької Оксанки Пекун 
до популярної співачки. Тому саме тут, 21 
листопада 2019 року я подарую тернопо-
лянам свою нову сольну концертну про-
граму «Душа моя» у колі зіркових друзів, 
серед яких - актор театру і кіно, телеве-
дучий і шоумен, народний артист України 
Анатолій Гнатюк; учасники телепроекту 
«Х-Фактор», театр пісні "Джерела"; "золо-
тий" саксофон України, заслужений артист 
України Ігор Рудий; шоу-балет "Atlantic" Те-
тяни Мазуркіної.

21 листопада о 19:00 на сцені 
ПК "Березіль" тернополяни та гос-
ті міста почують найпопулярніші 
мої хіти останніх років та кавер-
версії творів, з якими я розпочина-
ла свій творчий шлях до музичного 
Олімпу! На вас чекають сміх, сльо-
зи, радість спілкування, неочікува-
ні сюрпризи, а, найголовніше, ДУША, 
моя душа, яка безмежно любить 
пісню і свого глядача! Вас, дорогі 
земляки!

Оксана ПЕКУН: 
«У Тернопіль - як додому»

Про народну артистку України, співачку і телеведучу Оксану Пекун 
тернополяни завжди кажуть «наша», оскільки вона народилася і виросла 
в Тернополі. За роки, що мешкає у Києві, вона вже встигла звикнути до 
столиці і полюбити її, але рідне місто все одно згадує з легким відтінком 
ностальгії. «Я завжди в Тернопіль їду, як додому», – зізналась співачка, 
даючи нам ексклюзивне інтерв’ю.
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Напередодні Всесвітнього дня 
боротьби з цією хворобою 
мешканки області пройшли 

центральними вулицями міста, 
щоб привернути увагу суспільства 
до проблем онкології і власним 
прикладом показати, що рак 
грудей – не вирок. Головне – 
не зволікати.  Ініціатором та 
організатором цього заходу стало 
обласне відділення громадської 
організації жінок-інвалідів 
«Донна».

– Наша організація допомагає он-

кохворим жінкам, які втратили молоч-
ну залозу, в лікуванні, протезуванні, за-
безпечуємо їх безкоштовною білизною 
та лімфорукавами, – розповідає голова 
правління Марія Линда. – А також надає-
мо їм психологічну підтримку, адже добре 
слово лікує не гірше, аніж ліки. Сьогодні 
«Донна» налічує понад 1400 членів. Ця 
організація вже 14 років допомагає лю-
дям. За цей період безоплатно протезу-
вали 6590 жінок. Лише цьогоріч їх вже 
500. Ми закликаємо жінок турбуватися 
про себе і хоча б двічі на рік відвідувати 
лікаря-мамолога. До прикладу, під час 

акції минулого року жінки отримали за-
прошення, прошли обстеження і у п’ятьох 
виявили рак на ранній стадії. Вони змо-
гли вилікувати цю недугу. Тому не бій-
теся йти до лікаря – дуже часто це рятує 
життя. Тепер вони – веселі та усміхнені. 
Але був момент, коли кожна з них почула 
страшний вирок – рак. Вони вийшли на 
вулицю, щоб нагадати всім жінкам, що 
потрібно любити себе і не відкладати на 
потім похід до лікаря.

- Це була осінь і я почала відчувати 
нестачу сил, - розповідає тернополянка 
Софія Микита. – Через кілька місяців від-

чула біль у грудях. Пішла на обстеження. 
Важко передати словами, як я хвилюва-
лася. У мене виявили дві гульки. І згодом 
аналізи підтвердили, що це рак. Мені 
зробили дві хіміотепарї до операції і дві 
після. Зараз вже все добре. Раджу жінкам 
не затягувати, а своєчасно, хоч раз на пів 
року, проходити консультацію у мамоло-
га. Це страшно, але дуже потрібно

Більше мільйона випадків раку мо-
лочної залози щороку реєструють у світі. 
Минулоріч цей діагноз було встановлено 
понад  шістнадцяти тисячам українок.  

Юля ТОМЧИШИН.

«Рак грудей – не вирок. Головне – не зволікати»
На вулицю Тернополя вийшли жінки, які подолали цю важку недугу

Як зазначила його 
координаторка в 
Тернопільській 

області Надія Копилець, 
він є безстроковим і має на 
меті спонукати українців 
проходити своєчасну 
діагностику, підвищувати 
поінформованість людей про 
онкологію, методи та засоби 
подолання цієї хвороби, 
діяльність груп підтримки 
хворих та членів їх родин. 

20 жовтня – Всеукраїнський день 
боротьби з раком грудей. З цієї наго-
ди у Тернополі обговорення ситуації, 
що склалася із захворюванням на цю 
недугу у рамках проекту #рак_круп-
ним_планом. 

Зокрема, медики наголошують 
на важливості регулярних УЗД- та 
мамографічних обстежень жінок.  

- На даний час в області є 4 ді-
ючих мамографи: в нас - облас-
ному онкологічному диспансері, 
Тернопільській, Заліщицькій і Тере-
бовлянській центральних районних 
лікарнях, - розповів заступник ге-
нерального директора з хірургічної 
роботи обласного онкодиспансеру 
Микола Прокопчук. – Зокрема гро-
мадська організація «Радіологи без 
кордонів» подарувала обласному он-
кодиспансеру найкращий в Західній 
Україні прилад. Однак поки немає 
всього необхідного програмного за-
безпечення, ми не можемо записати 

результати на електронні носії. 
Сьогодні в управлінні охорони 

здоров’я планують відстежувати 
хворих, у яких виявили рак на пізніх 
стадіях і конкретно з’ясовувати із 
сімейними лікарями, чому так пізно 
діагностували недуги, чому не на-
правляли пацієнтів на обстеження. 

Тернополянка Марина Орап, яка 
поборола цю хворобу, зазначає, рак 
грудей на ранній стадії можна зупи-
нити. І обстеження має бути добро-
вільним, свідомим і ефективним. 

- Тому дуже важлива підтрим-
ка в родині, друзів. Підтримка, яка 
не закладається ні в який бюджет, 
- зазначає  Марина Орап. – Я ство-
рила клуб жінок, які об’єднані од-
нією хворобою – раком молочної 
залози "Амазонки Тернопілля". Такі 

групи дуже потрібні. Закордоном їх 
створення активно заохочуються і 
навіть фінансують за бюджетні ко-
шти. Адже, коли пацієнт розмовляє 
з людиною, яка мала такий же діа-
гноз і пройшла цей шлях, відчуває 
більше довіри, відкривається, і таке 
спілкування має позитивний ефект. 
Ми щотижня у четвер ходимо в он-
кодиспансер і гворимо з пацієнта-
ми, щомісяця проводимо круглий 
стіл у цьому закладі. 

Більше про рак молочної залози, 
діагностику і профілактику цієї не-
дуги читайте на 5-ій стор. в інтерв’ю 
із завідувачкою 1-им хірургічним 
відділенням Тернопільського об-
ласного онкологічного диспансеру 
Оксаною Тумановою. 

Юля ТОМЧИШИН.

Вчасна діагностика рятує життя
Тернопільщина долучилася до Всеукраїнського медійно-соціального 

онкологічного проекту #рак_крупним_планом

Вдячність 
Добре слово також 

важливе
Жовтень – мі-

сяць боротьби з ра-
ком молочної зало-
зи. Тож хочемо у цей 
час щиро подякува-
ти людині, яка своїм 
професіоналізмом, 
умілими руками 
повернула до  жит-
тя сотні пацієнток. 
Це - лікар-мамолог, 
онкохірург вищої 
категорії Терно-

пільського обласного онкологічного дис-
пансеру, заслужений лікар України Микола 
Васильович Подолян. 

За його плечима – більше трьох де-
сятиліть нелегкої праці. З міцних лещат 
хвороби Микола Васильович намагається 
витягнути кожного свого пацієнта, навіть 
у безнадійних випадках. Переважно його 
пацієнтками є жінки. Насамперед лікар на-
магається переконати їх стати своїм союз-
ником у боротьбі з хворобою, тому часто 
виконує роль психолога. Адже жінки, по-
чувши невтішний діагноз, опускають руки 
і стають емоційно вразливими. Добре, об-
надійливе, тепле слово відомого лікаря 
дуже важливе. Словесну «терапію» добирає 
індивідуально, бо одна й та ж фраза одній  
жінці може додати оптимізму в боротьбі з 
недугою, а іншу засмутити. 

Тож міцного здоров’я і вам, лікарю! Хай 
Господь воздасть сторицею за вашу працю, 
за ваші золоті руки! Оптимізму, успіхів та 
усмішок вдячних пацієнтів. Знаємо, як важ-
ливо для вас бачити радість на обличчі вря-
тованої вами людини…

З повагою – вдячні пацієнти.
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Хто в зоні ризику?
- Пані Оксано, наскільки акту-
альна нині проблема раку мо-
лочної залози в Україні й у нас в 
області зокрема? 

- Нині все більше жінок страждають 
на рак грудей. Хворі на нього станов-
лять в Україні 19% від усіх, у кого ви-
являють злоякісні пухлини. У Терно-
пільській області на обліку з діагнозом 
«рак молочної залози» перебуває 3242 
хворих. 

Раніше рак молочної залози виникав 
здебільшого у жінок старшого віку, які 
вже були на пенсії чи переходили на неї 
після лікування. Але останнім часом рак 
«помолодшав». Цьогоріч рак молочної 
залози виявили у чотирьох жінок віком 
25-29 років. Пік захворюваності й далі 
припадає на вік 50-59 років. 

Лише торік  рак молочної залози 
діагностували 308-ми пацієнтам. При 
цьому першу-другу стадію - 237-ми  
хворим. У 27-ми виявили третю, а в 34 - 
четверту стадії недуги. 

- Що може спровокувати хво-
робу? Кому слід бути особливо 
уважними?

- Встановлено, що передпухлинні 
стани і злоякісні пухлини виникають 
внаслідок впливу на організм різних хі-
мічних, фізичних та біологічних канце-
рогенів, які потрапляють через шкіру, 
шлунково-кишковий тракт і органи ди-
хання. При цьому справді деякі жінки 
перебувають у зоні підвищеного ризи-
ку. Зокрема, у кого близькі родичі хво-
ріли на онкопатологію молочних залоз; 
котрі пізно народжують першу дитину, 
мало або зовсім не годують її грудьми; 
мають порушення менструальної функ-
ції; хронічні запальні процеси яєчників, 
геніталій; ожиріння, статеве незадово-
лення у стосунках; захворювання пе-
чінки, щитовидної залози тощо. 

Чому не можна 
«ігнорувати» 
мастопатію?

- Як не проґавити тривожні 
симптоми?

- Потрібно регулярно здійснювати 
обстеження і огляд молочних залоз. 
Робити це слід і вдома кожній жінці. 
На початку, стоячи перед дзеркалом, 
огляньте молочні залози спереду і збо-
ку з піднятими та опущеними руками. 
Зверніть уваги на аномалії розвитку, 
якщо вони є: зміна форми і кольору 
шкірних покривів, наявність пухлинно-
го утвору чи виразки на шкірі, втягнен-
ня соска, місцеве 
втягнення шкіри 
типу «лимонної 
шкірки», виділен-
ня із сосків, виник-
нення пухлини.

Другий при-
йом - пальцеве 
дослідження мо-
лочних залоз. Ро-
блять його під час 
купання, стоячи 
і лежачи. Якщо є 
припухлості чи 
ущільнення, по-
трібно негайно 
звертатись до 
лікаря-онколога чи хірурга. Вони об-
стежать і призначать лікування.

Жінкам у віці від 20 до 40 років, 
окрім щомісячного самообстеження 
молочних залоз, потрібно раз на рік 
проходити УЗД. Тим, кому 40-50 років, 
раз на  один-два роки роблять мамо-
графію. Старші на таку процедуру ма-
ють приходити щороку. 

- До мамографії багато жінок 
ставляться упереджено...

- Між тим, це найефективніший фа-

ховий метод обстеження молочних за-
лоз у наш час. Такий рентгенівський 
знімок дає змогу виявити пухлину в 
молочній залозі на ранніх стадіях за-
хворювання, тоді, коли її ще неможли-
во відчути на дотик. Мамографія пока-
зує навіть новоутворення завбільшки 
тільки 3 міліметри. Це абсолютно без-
печне дослідження з малими дозами 
радіації. 

До речі, не всі новоутворення є зло-
якісними, але їх теж не можна зали-
шати без нагляду лікаря. Наприклад, 
у кожної четвертої жінки, за статисти-
кою, діагностують мастопатію. Це гру-
па захворювань молочних залоз, що 
проявляється утворенням у залозах 
припухлостей різної величини і щіль-
ності, іноді з болями, інколи - без бо-
льових відчуттів.

Мастопатії бувають дифузні, ло-
кальні, вузлові, фіброзно-кістозні. До-
броякісними пухлинами у молочній за-
лозі є ліпоми, ангіноми, фіброаденоми. 
Досить поширена патологія молочних 
залоз - неспецифічні і специфічні за-
пальні процеси. 

Тривалі зміни в молочних залозах 
є передвісниками злоякісних пухлин. 
Приблизно у 80 відсотках випадків 
злоякісні пухлини з’являються в пато-
логічно зміненій тканині молочної за-
лози, тому вчасне лікування мастопатії 
має велике значення для профілактики 
і дає хороші результати. 

Якщо звернутися 
вчасно - орган можна 

зберегти 
- Чим пояснюється такий висо-
кий відсоток занедбаного раку? 

- Проблема у тому, що 
жінки пізно звертаються до 
лікаря. У 2018-му безжаль-
на статистика констатувала 
24 смертних випадки у на-
шій області на 100 тисяч на-
селення від цього діагнозу. 
Одним з чинників, чому жін-
ки зволікають із візитом до 
спеціаліста, є страх втратити 
молочну залозу, тому часто 
лікуються не там і не у фахів-
ців. Але що швидше пацієнт-
ка звернеться до лікаря, то 
успішнішим буде результат. 

Рак - це не вирок, а хво-
роба. Наприклад, сьогодні до 
онкодиспансеру на огляди 

приходять пацiєнтки, оперовані більше 
20 років тому. 

- Пані Оксано, часто люди зво-
лікають із обстеженням саме 
тому, що бояться невідомості, 
яка слідує за встановленням ді-
агнозу. Розкажіть, які наступні 
кроки, якщо рак молочної залози 
підтвердять? 

- Після виявлення  пухлини  здій-
снюють комплексне або комбіноване 
лікування. Залежить це від ряду фак-

торів. Серед них вік жінки і час мено-
паузи, загальний стан її здоров'я, роз-
ташування пухлини… Найважливішим 
фактором є стадія захворювання. Ви-
значають це залежно від розміру пух-
лини й того, чи міститься вона тільки 
в молочній залозі, чи вже поширилася 
на інші органи. 

- Який основний метод лікуван-
ня раку молочної залози?

- І досі хірургічне втручання лиша-
ється основним методом лікування 
цієї хвороби. Використовують кілька 
видів втручань. У разі потреби здій-
снюють видалення молочної залози, 
така операція називається мастектомі-
єю. Однак, якщо звернутися вчасно до 
лікаря-мамолога, онколога, може бути 
виконана органозберігаюча операція, 
яка називається щадною хірургією. 
Водночас хворим після операції додат-
ково проводять курси променевої тера-
пії на молочну залозу та курси гормо-
но- і хіміотерапії.

На жаль, важко обмежити вплив 
лікування раку так, щоб тільки рако-
ві клітини були видалені чи знищені. 
Оскільки можуть бути ушкоджені й 
здорові клітини, часто виникають не-
приємні побічні ефекти. Але зазвичай 
вони короткотривалі. Крім того, сьо-
годні є низка препаратів, які допомага-
ють почуватися краще під час усіх про-
цедур. 
Виявляють і в чоловіків

- Що необхідно знати після ліку-
вання?

- На перших порах слід упевнитися, 
що немає рецидивів. Тому відвідування 
лікаря мають стати регулярними: пер-
ший рік - раз у три місяці, другий - раз у 
шість місяців. 

Жінка, у якої був рак в одній мо-
лочній залозі, перебуває в групі під-
вищеного ризику виникнення раку в 
іншій молочній залозі. Вона повинна 
щомісяця самостійно себе обстежува-
ти і повідомляти лікарю про будь-які 
зміни, а також про фізичні проблеми, 
такі як біль, втрата апетиту чи ваги, 
зміни в менструальному циклі чи по-
рушення зору, запаморочення, кашель 
чи огрубіння голосу, головний біль чи 
проблеми  із травленням, що здають-
ся незвичайними або тривалими. Ці 
симптоми можуть бути ознакою того, 
що рак повернувся, але вони також 
можуть бути ознаками багатьох інших 
проблем. 

Патологічні зміни в грудних залозах 
можуть бути і в чоловіків, в 2018 році, 
наприклад, такі виявлено у трьох. Пе-
реважно це гінекомастії - пухлинний 
утвір під соском і ареолою грудної за-
лози. Отже, й чоловікам слід бути уваж-
ними.

Найважливіше - не бійтеся прийти 
на огляд. Сумлінне ставлення до свого 
здоров’я, довіра до лікаря покращать 
успіхи в швидкому одужанні. Ваша 
пильність може врятувати ваше життя. 

Оксана ТУМАНОВА: 
«Рак грудей почали виявляти 

навіть у 25-річних»
Слова «у вас рак грудей» для 
більшості жінок звучать як 
вирок, незважаючи навіть 
на найсучасніші ліки, схеми 
і методи лікування. Хоча 
насправді ми багато чого 
не знаємо про цю хворобу, 
і часто саме необізнаність 
стає найбільшою загрозою, 
каже завідувачка 1-им 
хірургічним відділенням 
Тернопільського обласного 
онкологічного диспансеру  
Оксана ТУМАНОВА. 
Вона розповіла «Нашому ДНЮ», чому не можна 
зволікати з візитом до спеціаліста, якими методами 
лікують рак грудей і як кожна жінка вже сьогодні може 
врятувати своє життя.

Чим швидше 
пацієнтка 
звернеться 
до лікаря, тим 
успішнішим буде 
результат. Сьогодні 
до онкодиспансеру 
на огляди 
приходять жінки, 
оперовані більше 
20 років тому.



№42 (327) /23 жовтня-29 жовтня 2019 р.6 Наш ДЕНЬ Надзвичайні новини

Нещастя трапилося 18 жов-
тня близько 15:00. Дівчинка 
їхала з Тернополя додому в 
Підволочиський район рей-
совим автобусом Кам'янець-
Подільський-Тернопіль. Під 
час руху транспорту вона ви-
пала з дверей. 

На місце події виїжджала 
слідчо-оперативна група та 
бригада швидкої допомоги. 
Потерпілу госпіталізували до 
лікарні, але врятувати їй жит-
тя не вдалося.

- Між селом Колодіївка та 
Скалатом колесо автобуса по-
трапило в яму. Неповнолітня 
зачепила ручку від дверей і 
вони відкрилися. Дитина ви-
пала на асфальт та вдарилася 
головою, - розповіли в облас-

ному управлінні поліції. 
Подію внесли в ЄРДР відпо-

відно до частини 2 статті 286 
Кримінального кодексу Укра-
їни - «Порушення правил без-
пеки дорожнього руху або екс-
плуатації транспорту особами, 
які керують транспортними 
засобами».

Зараз у поліції розслідують 
справу та з’ясовують обстави-
ни події.  

«Колесо потрапило в яму…»
На Тернопільщині трагічно загинула 

неповнолітня дівчинка - вона випала 
з рейсового автобуса під час руху

З опіками колін та плечей потрапив до лі-
карні Микола Трофимчук з села Ілавче. Нещас-
тя трапилося 20 жовтня. 

За словами Сергія Осадця, начальника Тере-
бовлянського відділу поліції, троє однолітків 
зайшли на дитячий майданчик в селі. 

- Там хлопчики гралися у хованки. Один із 
них заховався у трансформаторній будці, де 
випадково доторкнувся до обладнання. Його 
вдарило струмом, і на крик прибігли товариші. 
Вони й витягнули його з приміщення і покли-
кали на допомогу батьків та викликали меди-
ків швидкої допомоги, - розповіли в обласному 
управлінні Нацполіції.  

Хлопці кажуть, що приміщення електро-
станції було відчинене. Правоохоронці встанов-
люють причини нещастя. Уже відомо, що під-
станція належить місцевому РЕМу.

- Даний факт внесений в єдиний реєстр до-
судових розслідувань відповідно до статті 272 
Кримінального кодексу України - «Порушення 
правил безпеки під час виконання робіт з під-
вищеною небезпекою». У зв'язку з нещастям 
поліцейські Тернопільщини ініціюють перевір-

ку підприємств, які відповідальні за належне 
утримання приміщень з підвищеною небезпе-
кою, - прокоментували у відомстві. 

Миколу госпіталізували до лікарні, він по-
требує кваліфікованої допомоги медиків. У 
школі хлопчика збирають кошти на його ліку-
вання.

«У нашій школі сталася велика біда. Учень 
7 класу Трофимчук Микола внаслідок електро-
травми потребує фінансової допомоги. Дуже 
просимо відгукнутися тих, хто має змогу під-
тримати Колю», - пишуть на фейсбук-сторінці 
школи, в якій він навчається.

Перерахувати кошти 
можна на номер картки 

«Приватбанку» 
4149 4991 3274 7179 на ім'я 
волонтера Галини Мазур.

Повіривши смс-повідомленню, 
жителька Тернополя  втратила 
майже 10 тисяч гривень. Так 

працюють мобільні шахраї.
- Із заявою про вчинення щодо неї шахрайських 

дій до поліцейських Тернополя звернулася 46-річна 
місцева жителька. Зі слів жінки, на мобільний надій-
шло повідомлення про те, що її банківська картка 
заблокована. За детальнішою інформацією потріб-
но було звернутися за вказаним номером телефону. 
Вона й зателефонувала. У результаті, як дізналася 
згодом у відділенні фінустанови, цей дзвінок варту-
вав чималої суми, що зберігалися на рахунку, - роз-
повіли в обласному управлінні поліції.

Слідчим потерпіла розповіла, що у телефонній 
розмові з невідомою особою, яка представилася 
співробітником банку, вона назвала реквізити бан-

ківської картки. Це й відкрило доступ шахраям до 
рахунку.

Поліцейські розшукують зловмисників і вкотре 
закликають краян не розголошувати особистих да-
них та відомостей фінансових документів, адже за-
звичай цю інформацію намагаються вивідати про-
йдисвіти. 

Злочин поліцейські 
інкримінують 
16-річному жителю 

Теребовлянського району. 
- Хлопець, випивши зайвого, 

вирішив проїхатися на чужому 
транспортному засобі. Підозрілий 
автомобіль помітили поліцейські, 
патрулюючи вулиці районного 
центру. Іномарка їхала містом з 
порушенням правил дорожнього 
руху, тож оперативники зупини-
ли транспорт. У ході спілкування 
з кермувальником виявилося, що 

юнак неповнолітній, до того ж з 
явними ознаками алкогольного 
сп’яніння, - розповіли в обласно-
му управлінні поліції.  

У відомстві кажуть: правопо-
рушник одразу зізнався, що ав-
томобіль він викрав з території 
місцевого підприємства, де тим-
часово працював. 

- Він знав, де зберігаються 
ключі від іномарки, тож, випивши 
зайвого, вирішив проїхатися міс-
том, - додали у відомстві.  

Тепер неповнолітньому до-

ведеться відповідати перед зако-
ном не лише за адміністративне 
правопорушення через нетверезе 
водіння, але й відповідно до стат-
ті 289 Кримінального кодексу 
України - «Незаконне заволодіння 
транспортним засобом». 

Згідно з законодавством, йому 
загрожує штраф від однієї тисячі 
до однієї тисячі двохсот неопо-
датковуваних мінімумів доходів 
громадян або позбавлення волі 
на строк від трьох до п'яти років, 
- кажуть у поліції.  

Смерть на будівництві
Слідчі Тернопільського відділу поліції розпочали 

кримінальне провадження за фактом порушення 
вимог законодавства про охорону праці. 

- 19 жовтня на будівельному майданчику, що на перехресті ву-
лиць Київська-Смакули в обласному центрі, внаслідок падіння з 
висоти загинув 62-річний тернополянин, - розповіли в обласному 
управлінні Нацполіції. - Інформація про загибель чоловіка надій-
шла від лікарів швидкої допомоги. 

Слідчі встановили, що загиблий – співробітник будівельної 
фірми. Він упав з гусеничного крана приблизно з трьохметрової 
висоти.

Відомості за даним фактом внесено до реєстру досудових 
розслідувань і кваліфіковано частиною 2 статті 271 ККУ - «По-
рушення вимог законодавства про охорону праці». Триває роз-
слідування. 

Під колесами комбайну 
загинув його водій

Нещасний випадок трапився 
17 жовтня в полі поблизу села 
Білоголови Зборівського району. 

Там під колесами комбайну опинився 
його водій.

 На місце нещастя виїжджала швидка та слідчо-
оперативна група. На момент автопригоди на полі 
був ще й механік. Чоловік каже, що почув крики, а 
коли підбіг, то помітив, що між переднім та заднім 
колесом лежить чоловік.

 - За попередніми даними, потерпілий зупи-
нив комбайн марки «CLAAS LEXION» на підйомі і 
вийшов з нього. В якийсь момент транспорт почав 
котитися і заднім колесом зачепив комбайнера, - 
розповіли в обласному управлінні Нацполіції. 

 Чоловіка, 1987 року народження, жителя сели-
ща Поморяни Золочівського району, з політравмою, 
множинними переломами доправили в реанімацій-
не відділення. Проте врятувати його медикам не 
вдалося.  У поліції уточнили, що на момент нещастя 
потерпілий був тверезий. Слідчі розслідують спра-
ву і з’ясовують деталі нещасного випадку.  

Гралися в хованки…
Лікарі намагаються врятувати руку 12-річному школяру 

з Теребовлянщини. Хлопчик отримав важкі травми, 
заховавшись у трансформаторну будку неподалік дитсадка.

Викрав авто, бо хотів покататися
За п’яні розваги неповнолітньому загрожує до 5 років позбавлення волі

«Ваша банківська картка заблокована»
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Московія приписує українців до 
потенційних громадян РФ

Російський уряд погодив рішення, 
за яким українців визнають носіями 
російської мови без іспитів. Відповід-
ний законопроект внесли до Держдуми, 
повідомляє «Газета по-українськи». Під 
закон підпадають українці, а також бі-
лоруси. Статус носія «язика» дає право 
на отримання посвідки на проживання 
в РФ та спрощений порядок отримання 
громадянства. Власникам такого ста-
тусу не потрібно проживати в країні 5 
років. Рішення уряду РФ скасувати іспит 
на знання російської мови для громадян 
України і Білорусі, які хочуть отримати 
паспорт колишньої метрополії, - це не 
прагнення полегшити бюрократичну 
тяганину. Це конкретний політичний 
сигнал, який демонструє з територій 
яких країн повинна буде складатися в 
майбутньому відновлена імперія Путіна 
та його спадкоємців.

Китай випередив Штати 
за кількістю багатіїв

Китай уперше обійшов США за 
кількістю найбагатших людей світу, 
йдеться у звіті банку «Credit Suisse», 
інформує УНН. У Китаї налічується май-
же 99,9 мільйонів осіб, які входять у 10 
відсотків найбагатших людей світу. Це 
на мільйон більше, ніж у США - там 98,8 
мільйонів. Для порівняння: на протива-
гу Китаю та США, у Німеччині всього 25 
мільйонів багатіїв. 

Венеція для туристів
 стане платною

Влада Венеції затвердила новий 
податок за в’їзд до міста, він набере 
чинності 1 липня 2020 року. Про це 
повідомляє «Express». Він торкнеть-
ся туристів, які прибувають в місто на 
літаках, круїзах, автобусах та іншим 
транспортом. Податок спрямований на 
гостей, які відвідують Венецію в рам-
ках одноденної екскурсії. Туристи, які 
ночують у готелях, вже платять турис-
тичний збір. Розмір нового податку буде 
варіюватися від сезону: з листопада по 
квітень складе 3 євро; з травня по жов-
тень - 8, у літні вихідні та в період карна-
валу - 10 євро. Штраф за несплату може 
скласти до 450 євро. Звільнені від збору 
будуть гості Венеції, люди, які приїж-
джають по роботі, на навчання або від-
відують сім’ю.

Нью-Йорк - Сідней: здійснено 
найдовший авіапереліт  

Австралійський авіаперевізник 
«Qantas» здійснив найдовший пере-
літ без зупинок від Нью-Йорка до Сід-
нея, що тривав 19 год. 16 хв. На борту 
«Boeing 787-9» перебували 49 людей. Пе-
реліт є частиною програми з вивчення 
того, як довгі авіаперельоти без зупинок 
впливають на самопочуття пілотів, бор-
тпрацівників та пасажирів, повідомляє 
ВВС. Наступного місяця компанія пла-
нує протестувати безпосадочний рейс із 
Лондона до Сіднея. Впродовж останніх 
років конкуренція на ринку довгомагі-
стральних перельотів загострюється, і 

провідні авіакомпанії пропонують деда-
лі більше таких рейсів. 

В Англії живе «похоронний кіт»
Кіт Педді, якому виповнилося ві-

сім років, відвідав за своє життя по-
над 100 похоронів і кремацій. Ніхто 
не може пояснити, що саме приваблює 
тварину. Але щоразу кіт приходить пе-
ред початком церемонії. Дехто вважає, 
що в нього є якесь «шосте почуття». Кіт 
спокійно сідає і за всім спостерігає, пи-
шуть «Новини планети». Ще жодного 
разу Педді не спізнився. У результаті він 
отримав прізвисько «похоронного кота», 
і людям почала подобатися його присут-
ність на процесії. Це стало важливо для 
родичів померлого. Вони й самі хотіли 
би мати такого незвичайного кота.

В Італії скоротять кількість 
депутатів

Депутати Італії проголосували за 
конституційну реформу, яка передба-
чає істотне скорочення числа парла-
ментаріїв в обох палатах. Так, загальна 
кількість парламентаріїв в країні змен-
шиться з 945 до 600. Число депутатів 
має скоротитися з 630 до 400, сенаторів 
- з 315 до 200, причому не більше п’яти 
місць буде надаватися довічним сена-
торам. Це дозволить економити до 100 
мільйонів євро в рік і зробить діяльність 
парламенту більш ефективною. Нині 
парламент Італії вважається одним із 
найчисленніших законодавчих органів у 
світі й має третє місце за цим показни-
ком. Найбільша кількість членів парла-
менту налічується в Китаї - майже 3000 
чоловік, далі йде Великобританія - май-
же 1400.

У США в Коломойського 
негативна репутація 

Олігарх Ігор Коломойський ви-
вів $1 мільярд через анонімні під-
приємства у США. Швидше за все, це 
були гроші ПриватБанку. Таку думку в 
інтерв’ю виданню «Новий час» висловив 
американський професор, економічний 
експерт Андрес Аслунд. Він підтвердив, 
що Коломойський має негативну репу-
тацію в США. «Варто лише подивитися 
на ситуацію з ПриватБанком. І МВФ, і 
НБУ в один голос заявляють, що він узяв 
з банку $5,5 мільярдів та провів через 
кіпрські офшори. Зараз цікавить доля $1 
мільярда, який зник у США через 19 ано-
німних підприємств, 12 з яких розташо-
вані в Делавері. Швидше за все, це гроші 
ПриватБанку, і він намагається відсуди-
ти їх у США» - сказав Аслунд. 

Драматизм демографії 
Південно-Східної Європи 

ООН попереджає про загрозу різко-
го скорочення населення в Південно-
Східній Європі на тлі виїзду молоді за 
кордон у пошуку кращих можливос-
тей. Про це агентству «Reuters» розпові-
ла Аллана Армітаж, регіональна дирек-
торка Офісу ФН ООН для країн Східної 
Європи та Центральної Азії. За її слова-
ми, дев’ять з десяти країн, у яких скоро-
чення населення має найвищі темпи у 
світі, розташовані у Східній і Південно-
Східній Європі. Наприклад, прогнозуєть-
ся, що до 2050 року Болгарія втратить 
чверть свого населення. У цих країнах 
низький рівень народжуваності, а на-
селення стає все старшим і вимирає. На 
відміну від Західної Європи, імміграція 
тут не дозволяє заповнити цю прогали-
ну. Тут вже відчувають гостру нестачу 
робочої сили, яка перешкоджає еконо-
мічному зростанню і 
послаблює надії наздо-
гнати у розвитку Захід-
ну Європу.

Субсидії по-новому: 
кого позбавлять виплат

Із жовтня почали діяти нові пра-
вила нарахування субсидій. Головна 
причина, коли можуть відмовити у суб-
сидії або відібрати вже призначену, - це 
повідомлення від податкової про те, що 
хтось із членів сім’ї одноразово витратив 
понад 50 тисяч гривень на будь-які цілі 
(придбання землі, квартири, будинку 
тощо), крім оплати комуналки або не-
відкладної медоперації. А за що можуть 
забрати субсидію? За борг за комуналку 
щонайменше за два місяці; автомобіль, 
не старший 2010 року випуску; вели-
ка нерухомість (квартира від 120 кв. м 
і будинок від 200 кв. м); неправдива ін-
формація в декларації; якщо в квартирі 
є працездатний, який ніде не працює та 
не стоїть на обліку в центрі зайнятості, 
не сплачує ЄСВ. Про це пише «Судово-
юридична газета».
Богдан і Кучма погодили «формулу 

Штайнмаєра» ще в липні
Україна погодилася на розгляд 

«формули Штайнмайера» ще в липні 
під час консультацій радників лідерів 
країн «нормандського формату». Про 
це повідомило видання «НВ» з огляду 
на документ, який опинився у розпоря-
дженні журналістів. Опублікували лист 
керівника Офісу президента Андрія Бог-
дана до представника України в Тристо-
ронній контактній групі з врегулювання 
ситуації на Донбасі Леоніда Кучми. До-
кумент датований 16 липня 2019 року. 
У ньому йдеться, що сторони мають 
підготувати правові рамки для «осо-
бливого статусу Донбасу» за «формулою 
Штайнмайєра». Чимало користувачів у 
соцмережах з обуренням сприйняли такі 
домовленості без попереднього суспіль-
ного обговорення.

Нові звання в армії: 
прапорщиків більше не буде 
Новий закон приводить військові 

звання до стандартів НАТО, але для 
офіцерів нічого не змінюється, ін-
формує Ukr.Media. Верховна Рада при-
йняла законопроєкт про впровадження 
нових військових звань в армії. Голо-
вне нововведення - відмова від звання 
прапорщик. Раніше в армії були такі 
звання: рядовий; старший солдат, мо-
лодший сержант, сержант, старший сер-
жант, старшина, прапорщик, старший 
прапорщик. Тепер з’явилися: рекрут 
солдат, перший сержант, штаб-сержант, 
майстер-сержант, старший майстер-
сержант, головний майстер-сержант. 
Звання офіцерського складу залишили-
ся без змін.

Узимку прогнозують 
рекордні морози 

Взимку Україну очікують рекордні 
за останні 30 років морози. Холод при-
несуть вітри з Сибіру, інформує Укргі-
дрометцентр. «У січні-лютому 2020 року 
температура впаде до граничного міні-
муму. Очікуються потужні снігопади», 
- йдеться в повідомленні. Метеоролог 
Світлана Краковська наголосила, що все 
частіше в Україну заносить сухе гаряче 
повітря з півдня чи холодне з Арктики. 
Саме тому тепер часто трапляються хви-
лі надзвичайного тепла або холоду.

Населення України стрімко 
скорочується

В Україні з січня по серпень цього 
року чисельність населення скороти-
лася на 177 тисяч осіб. Залишається 
суттєвим перевищення кількості по-
мерлих над числом народжених: на 100 
померлих - 53 народжених, повідомляє 
Держстат. За 2018 рік жителів України 
стало менше на 233 тисячі осіб, у 2019 
році ця тенденція збереглася - на почат-
ку року в країні проживало 42,153 міль-
йони осіб, а станом на 1 вересня - 41,976 
мільйонів. Під час оцінки населення не 
враховувалися Крим і окремі райони 
Донбасу.

За пів року в країні закрилось
 100 молочних ферм

Фермери вирізають поголів’я та 
акумулюють кошти, щоб зберегти зе-
мельний банк після запуску ринку 
землі сільськогосподарського призна-
чення. Україна з експортера молочних 
продуктів стає імпортером, повідомля-
ють в Асоціації виробників молока. «За 
останні шість місяців Україна щомісяця 
втрачає по 2-3 тисячі корів у промисло-
вому виробництві. Це близько 100 серед-
ніх ферм, які уже закрились. У результаті, 
виробництво молока зменшилось на 166 
тисяч тонн. Такими темпами ми ризикує-
мо залишитись без українського молока 
та втратити головну бюджетоутворю-
ючу галузь», - заявила віце-президент 
Асоціації виробників молока Ганна Лав-
ренюк.  

Окупанти завезли на Донбас 
електромагнітну зброю

Електромагнітні рушниці при-
глушують сигнал навігації та зв’язку 
безпілотників. Про це пише фонд «По-
вернись живим» у Facebook. Вони або 
глушать сигнал, або притягують його до 
себе. Таким чином за місяць на передовій 
було втрачено чотири українських дро-
ни.

Кулеба про подвійне 
громадянство: усім, 

крім «країни-агресора»
Україна має узаконити подвійне 

громадянство, але це не має стосувати-
ся громадян, які разом із українським 
мають паспорт Росії. Про це в «Радіо 
Свобода» заявив віцепрем’єр-міністр із 
питань європейської та євроатлантич-
ної інтеграції України Дмитро Кулеба. 
«Ми втратили дуже багато людей. У нас 
зараз вибір: або ми створюємо інстру-
менти, яким чином допомагаємо цим 
людям залишатися українцями, маючи 
громадянство інших країн, принаймні, 
бачити їх, як адвокатів і репрезентантів 
своєї культури, або ми їм кажемо: до по-
бачення, ви нам не потрібні. У нас, фак-
тично, зараз ця модель реалізується», 
- сказав він. Водночас Кулеба заперечує 
можливість визнання подвійного грома-
дянства України і Росії. «Воно не повинне 
за жодних обставин застосовуватися до 
країни-агресора. Це має бути виняток, 
на який ми маємо повне право», - додав 
віцепрем’єр.

В Україні 55 разів напали
 на журналістів

За дев’ять місяців в Україні зафік-
сували 55 випадків фізичної агресії 
щодо журналістів, свідчать дані моні-
торингу «Індекс фізичної безпеки жур-
налістів України», який Національна 
спілка журналістів проводить спільно 
з партнерськими громадськими орга-
нізаціями. Протягом липня, серпня та 
вересня на журналістів в Україні було 
скоєно 19 атак, а за перше півріччя - 36. 
У третьому кварталі найчастіше силу до 
працівників ЗМІ застосовували в Києві - 
6 випадків та в Одесі - 4 інциденти.

Україна Світ
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Медики з різних 
куточків області 
зібралися на 

території Центру 
екстреної медичної 
допомоги та медицини 
катастроф, аби 
продемонструвати свої 
вміння, потренувати їх 
та отримати нові знання 
і навички. Цьогоріч у 
змаганнях взяли участь 
17 бригад екстреної 
(швидкої) медичної 
допомоги Тернопільщини. 

- Такий чемпіонат прово-
дять вже вдев’яте. - розповідає 
генеральний директор Центру 
екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф Терно-
пільщини Михайло Джус. – Ці-
каво, що в Україні саме наша 
область започаткувала такі 
змагання. Щороку ми залучаємо 
нових учасників, а переможці 
переходять у статус суддів. 

За умовами конкурсу кожна 
бригада повинна була пройти 4 
етапи – три конкурсних завдан-
ня, затверджених заздалегідь, 
та теоретичне письмове завдан-
ня у вигляді тестів.

Артеріальна кровотеча, 
клінічна смерть від ураження 
струмом, анафілактичний шок 
від укусу змії – умовні пацієнти 
потрапили у непрості ситуації і 
потребують допомоги. 

Учасники змагань зізнають-
ся, завдання цікаві та непрості, 
але дуже корисно у такий спосіб 
пропрацьовувати свої вміння, 
щоб коли виникне необхідність 
спрацювати ефективно і макси-
мально швидко допомогти по-
терпілому. 

 За роботою медиків пильно 
спостерігали судді і повідомля-
ли конкурсантам, як ті чи інші 
дії впливають на стан пацієнта. 

- Ми стежимо за правильніс-
тю виконання кожної дії згідно 
з сучасними протоколами. Дуже 
важлива злагодженість брига-
ди: як разом працюють, як залу-
чають допомогу людей навколо 
– це можуть бути рідні або ж 
очевидці. Адже важливо якнай-
швидше надати медичну допо-
могу потерпілому і врятувати 

життя, - зазначає суддя змагань 
Марія Никитюк. - Такі змагання 
допомагають нашим фахівцям 
покращити навички, застосу-
вати свої знання на практиці 

і якісніше надавати допомогу 
уже під час робочих виїздів. 

За словами пані Марії, за 
останні кілька років у роботі 
швидкої багато змінилося. Зо-

крема, час доїзду зменшився з 10 
до 5 хвилин, по району – до 20. 
Також медики навчилися краще 
працювати із новою апарату-
рою. Навіть суспільство почало 

розуміти особливості роботи 
швидкої - нарешті водії надають 
перевагу автомобілю медиків на 
дорозі.

Також очікують зміни і ав-
топарк екстреної допомоги. За 
словами Михайла Джуса, Терно-
пільщина потрапила у пілотний 
проект і зараз оголосили тендер 
на закупку не менше 42 нових 
машин. Вони з’являться на стан-
ціях швидкої допомоги у грудні. 
12 машин із наявних сьогодні 
вже підготували до списання. 
Якщо врахувати, що всього в об-
ласті 84 бригади швидкої допо-
моги, то такі надходження сут-
тєво покращать ситуацію. 

Після змагання ораганізува-
ли спеціальну лекцію, щоб по-
працювати над помилками. А 
також нагородили найкращих. 

Переможцями ІХ обласного 
чемпіонату бригад екстреної 
(швидкої) медичної допомоги 
стали бригади Тернопільської 
станції швидкої допомоги – 1 
місце; Борщівської станції Е(Ш)
МД – 2 місце, Копичинецької 
станції Е(Ш)МД  – 3 місце. Та-
кож відзначили переможців 
окремих етапів з Козови, За-
ліщик, Чорткова. Переможці 
представлятимуть область на 
всеукраїнских та міжнародних 
змаганнях. 

Юля ТИМКІВ. 

Чемпіонат з порятунку життів
На Тернопільщині змагалися бригади екстреної медичної допомоги

Християнську 
інтелектуальну гру 
для молоді «Що? Де? 

Коли?» під назвою «Дари 
і плоди Святого Духа» 
провели у Козлівському 
деканаті. Захід відбувся 
з ініціативи Патріаршої 
катехитичної комісії УГКЦ. 

Участь у «Що? Де? Коли?» 
взяли близько 60 дітей шкіль-
ного віку з парафіяльних ка-
техитичних шкіл. Змагання 
проходили у двох вікових кате-
горіях: молодша (10-13 років) 
та старша (14-17 років).

Перед початком гри, яку 
розпочали із спільної молитви, 

учасників привітав протопрес-
вітер Козлівського деканату 

отець Роман Гук. Голова Катехи-
тичної комісії деканату о. Роман 

Коцур пояснив присутнім пра-
вила гри та побажав дітям успі-

хів. Тематика гри базувалася на 
книзі: «Дари і плоди Святого 
Духа», зокрема про блаженного 
Климентія Шептицького, 150 
років від дня народження якого 
відзначаємо у 2019 році.

Перемогу у молодшій віко-
вій категорії здобула команда 
учасників з Таурова «Божі ман-
дрівники», у старшій – команда 
учасників з Козлова «Милосерд-
ні самаряни». Завершилися зма-
гання привітаннями перемож-
ців та врученням їм пам’ятних 
грамот. Найкращі команди ві-
зьмуть участь на архиєпархі-
альному рівні цих змагань. 

Остап ЛУЦІВ.

У Козлові школярі змагалася у християнській версії "Що? Де? Коли?"
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Господар

Відкладання сажі в димоході може призвести 
не тільки до погіршення тяги, але й до більш 
серйозних проблем. Сажа може загорітися, 

що в підсумку призведе до деформації самого 
димоходу, його ремонту, а в найгіршому разі - 
пожежі в усьому будинку.

Щоб уникнути накопичення сажі є перевірений народний 
метод - раз на тиждень спалювати в печі або каміні висушені 
очистки від картоплі. Органіка вступить у взаємодію з сажею, 
почне руйнувати її. Також фахівці радять періодично викорис-
товувати осикові дрова. Непогано допомагає додавання у во-
гонь солі і крохмалю. Однак, це лише профілактика. Якщо ди-
мохід уже забився, його доведеться чистити.

Не варто кидати у димохід підпалену ганчірку, просочену  
бензином, адже це може спричинити пожежу. Також не варто 
лити окріп в розпечену топку. Пара може утворювати в димоході 
так званий «водяний газ», а він прекрасно горить. Підсумок - різ-
ке загоряння сажі й високий ризик пожежі. Якщо ваш димохід 
забитий приблизно на 50%, чищення потрібно починати зни-
зу спеціальними професійними засобами! Якщо процес почати 
зверху, є ризик того, що кокс, який утворився в трубі, впаде вниз 
і остаточно заб’є димохід. Для початку почистіть саму піч або ко-
тел, а потім приступайте до вертикальної частини димоходу.

Правильна 
обрізка порічок 
восени дозволяє 

оздоровити кущ, 
збільшити його 
врожайність, позбутися 
низки захворювань 
і шкідників. Саме 
тому пропускати цю 
процедуру не варто, 
якщо, звичайно, ви 
відповідальний садівник. 
Листя смородини восени 
облітає досить рано й 
відразу після цього можна 
приступати до обрізки. 

ОБРІЗКА КУЩІВ 
ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ 

Якщо ви не знаєте, як пра-
вильно обрізати смородину 
восени, починайте робити це 
поетапно. Спершу підготуйте 
гострий секатор і кущоріз, якщо 
гілки в куща товсті (діаметром 
більш 1,5 см). Потім очистіть 
пристовбурне коло від старої 
мульчі, листків, що опали, тра-
ви, складіть все це в окрему єм-
ність і приготуйте до утилізації. 
Лише після цих приготувань 
приступайте до обрізки кущів 
смородини. Видаліть старі по-
бурілі й покриті лишайником 
гілки. Виріжте всі засохлі, зла-
мані й хворі або ушкоджені ко-
махами гілки. Видаліть гілки, 
що лежать на землі. Або ж при-
сипте їхнє заснування ґрунтом, 
щоб укоренити, а на наступний 
рік відокремити від куща й по-
садити окремо. Прорідіть серед-
ину куща так, щоб сонячне світ-
ло падало на його внутрішню 
частину, а повітря вільно цир-
кулювало між гілок. Видаліть 
короткі прикореневі пагони, які 
загущують кущ, але не плодоно-
сять. Укоротіть річні прирости 
на 5-7 см. 

Готово, тепер обрізка чорної 
смородини завершена, і можна 
обробити рослину й ґрунт під 
нею від зимуючих комах і гриб-
ків, а після внести сезонне до-
бриво й замульчувати пристов-
бурне коло свіжим матеріалом. 

Насправді, в обрізці сморо-
дини є свої тонкощі, залежно 
від того, скільки років вашо-
му кущу. Адже одна справа 
саджанець-одноліток, а зовсім 
інша – кущ, який росте на од-
ному місце друге десятиліття. 
Отже, у однолітнього саджанця 

смородини звичайно від 2 до 4 
гілочок. Їх обрізають восени, за-
лишаючи на кожній гілочці по 
1-2 пари розвинених бруньок. 
На наступний рік кущик розрос-
тається, однак його обрізають 
повторно, залишаючи 3-4 на-
йдужчих пагона, що йдуть від 
кореня, і без жалості вирізуючи 
все інше. При цьому недостиглі 
верхівки пагонів укорочують, 
залишаючи на зимівлю тільки 
здеревілі частини.

ОБРІЗКА ЧЕРВОНОЇ 
Й БІЛОЇ СМОРОДИНИ 

Схема обрізки червоної та 
білої смородини має деякі від-
мінності. Ці кущі обростають 
повільніше, дають менше при-
кореневої порослі, а тому - фор-
муються легше. Деякі слабо роз-
галужені сорти взагалі не мають 
потреби в щорічній обрізці, об-
ходячись «стрижкою» через се-
зон. Крім того, у червоної й білої 
смородини плодоносять саме 
букетні гілки й укорочені річні 
прирости.

Перед тим, як обрізати 
червону й білу смородину во-
сени, уважно огляньте кущ. 
Пам’ятайте, що він повинен са-
мостійно скинути листя, яке ви 
маєте прибрати від коріння пе-
ред обрізкою.

Хоча гілки цих видів сморо-
дини можуть плодоносити до 
восьми років підряд, не варто 
вирізати всю молоду поросль, 
залишаючи тільки потенційно 
врожайні пагони. Сміло позбу-
вайтеся від тонкої й недостиглої 
прикореневої порослі, видаляй-
те хворі й уражені шкідниками 
гілки.

А от молодих пагонів зали-
шайте рівно стільки, скільки 
гілок плануєте видалити в на-
ступному році. Тобто, спершу 
сформуйте гілці заміну, а лише 
потім позбувайтеся від неї. При 

цьому верхню частину пагона, 
що не дозріла до осені, сміло 
зрізайте – це не знизить уро-
жайність всієї гілки.

ЩО РОБИТИ ЗІ 
СТАРИМИ КУЩАМИ

При грамотній обрізці кущі 
чорної смородини можуть рос-
ти на одному місці й активно 
плодоносити досить довго. Так, 
чорна смородина починає да-
вати максимальні врожаї на 
четвертий-шостий рік, а до вось-
мого вже потребує обрізки, що 
омолоджує. Правда, отриманий 
результат теж не вічний і у віці 
дванадцяти років кущ повніс-
тю виснажиться й виродиться, 
тому, паралельно із проведен-
ням омолодження, починайте 
готувати йому заміну.

Червона смородина вступає 
в плодоносіння в аналогічний 
термін, а от живучість і вро-
жайність зберігає куди довше. 
Їй омолодження знадобиться 
тільки в п’ятнадцятирічному 
віці, а після «повноліття» кущ 
доведеться замінити. Втім, да-
вати ягоди він може й довше, 
але вони будуть дрібними й не-
смачними.

Омолоджуюча обрізка смо-
родини може проводитися як 
поетапно (за 2-3 роки), так і кар-
динально (за один раз). Перший 
метод краще підійде кущам у 
віці до 10 років, другий – зовсім 
уже старезним і хворим рос-
линам. Отже, якщо ви виріши-
ли провести обрізку поетапно, 
щоосені видаляйте не більше 
третини старих гілок. Почніть 
із засохлих і хворих, потім по-
ступово переходьте до непра-
вильно зростаючих. Гілки по-
трібно зрізати біля самої землі й 
відразу припорошувати пеньки 
попелом. На третій рік основна 
частина куща зміниться, і вро-
жайність знову підвищиться.

Тож пропонуємо вашій увазі 
кілька способів, які допоможуть 
його позбутися. Протріть стінки 
холодильника серветкою, змо-
ченою у розчині оцту навпіл із 
водою. Після цього - для остаточ-
ного знищення запаху - постав-
те у дальній кут холодильника 
баночку з ватою, просоченою 
оцтом, на дві-три години. 

Можна використати харчо-
ву соду. Наприклад, поставити у 
холодильник склянку з содою, 
розведеною у воді або звичай-
ну харчову соду в пластиковому 
контейнері з отворами. Якщо 
контейнера немає, поставте від-
криту коробку з содою і міняйте 
її раз на три місяці. 

Можна ретельно протерти 
стінки холодильника зсередини 
нашатирним спиртом і залиши-
ти його відкритим на весь день.

Можна використати деревне 
або активоване вугілля. Жменю 
вугілля подрібніть або потов-

чіть, насипте у блюдце і зали-
шіть у холодильнику годин на 
п’ять-сім. Вугілля дуже добре 
вбирає і поглинає запахи. Тов-
чене деревне або активоване 
вугілля можна висипати в пласт-
масову баночку з отворами в 
кришці і тримати в холодильни-
ку постійно. 

Перевірений засіб - ваніль. 
Чисту ваніль або ванільний 
цукор насипати в одноразову 
склянку або просто поставити 
паперовий пакетик з ваніллю у 
холодильник відкритим. 

Дуже добре допомагає ли-
мон. Помийте холодильник зсе-
редини або протріть вологою 
серветкою з крапелькою лимон-
ного соку. Наріжте лимон шма-
точками, покладіть на блюдце 
і поставте в холодильник на 
кілька днів, але не більше, ніж на 
тиждень, інакше лимон просто 
зігниє і вже доведеться позбува-
тися його запаху. 

ВІД ПОГАНОГО ЗАПАХУ 
врятує сода і лимон

Практично кожній господині доводиться 
стикатися з такою проблемою, як неприємний 
запах у холодильнику.

Чистимо димохід

ПОРІЧКИ І СМОРОДИНУ 
варто обрізати восени

Плодові дерева й чагарники в 
саду прийнято вдобрювати тричі на 
рік: навесні, перед цвітінням, після 
збирання врожаю й восени, коли впо-
вільнюється ріст пагонів і рослина 
накопичує в коріннях живильні ре-
човини на зиму. Осіння підгодівля на-
цілена на те, щоб допомогти дереву 
пережити зиму, упоратися з холодами й навесні 
почати рясне цвітіння.

Вносьте добрива під плодові дерева, поки ще 
стоїть гарна, суха погода. Восени добрива доціль-
но вносити в сухому виді, під перекопування або 
за допомогою розпушування ґрунту. Корисні ре-
човини будуть розчинятися в ґрунті поступово, 

надходячи до коріння рослин. 
Восени садівники рекоменду-

ють використовувати попіл, фос-
форні добрива, калійні, калімаг-
незійні, комбіновані, універсальні 
добрива. 

 Для яблунь і груш буде потрібно 
8 кілограмів компосту або перегною. 

Якщо дереву більше 10 років, збільшуємо дозу до 
20 кілограмів. Також додаємо до 20 грамів сульфату 
калію й приблизно 25 грамів суперфосфату.

Для смородини, аґрусу й малини потрібно по 
12 кілограмів перегною або компосту (під кож-
ний кущ), плюс до 30 грамів суперфосфату й така 
ж кількість сульфату калію.

Підживлюємо яблуні і груші



№42 (327) /23 жовтня-29 жовтня 2019 р. №42 (327) /23 жовтня-29 жовтня 2019 р.

- І де тебе шукати? - мовила Со-
фія, дивлячись на батькову фото-
графію. 

Світлина залишилася тільки 
одна. Решту мати порвала. Навіть 
весільні фотографії не пощадила. 

На цьому фото батько молодий 
і гарний. З хвилястим чубом. Усміх-
нений. З родимкою на правій щоці. 

Галина тішилася, що Софія не 
схожа на зрадливого чоловіка. Ко-
лись донька часто запитувала, де 
зараз живе батько. Просила його 
адресу, аби написати про свої успіхи 
в школі, про те, як їй його не виста-
чає. Наївно вірила, що він прочитав 
би листа й повернувся б. Галина не-
рвувалася:

- Звідкіля мені знати, куди він 
завіявся? Чути про нього не хочу!

Може, справді не знала, де Гри-
горій. А, можливо, не хотіла сказа-
ти... 

Тепер у Софії «дорослі» клопо-
ти. Вона - дизайнер. Замовникам по-
добається, як облаштовує їхні оселі. 
Зі смаком. Просто і вишукано водно-
час. 

Особливо подобається фан-
тазувати над дитячими кімната-
ми. У кожній дівчинці бачить себе 

маленьку. В Софії не було рожевої 
спальні з гарними меблями, наче з 
казки. У таких спальнях маленькі ді-
вчатка відчувають себе принцеска-
ми. Софія вживалася в образ доброї 
феї, яка чаклує над затишним міс-
цем, куди у сни маленьких принцес 
прилітатимуть чарівні ельфи та ан-
гелики.   

А коли облаштовувала спаль-
ні для хлопчиків, уявляла свого не-
народженого братика. Якби тато пі-
шов від них пізніше, мама встигла б 
народити Тарасика чи Івасика. А він 
залишив їх, коли братик ще не був 
готовий прийти у цей світ. А потім... 
Мабуть, він дуже образився на тата. 

І його душа відлетіла у позапростір 
та позачас, де нема батькової зради і 
маминих сліз. 

- Галю, не побивайся так. Про 
дитину подумай, - казала рідня мо-
лодій жінці, коли чоловік зібрав ма-
натки.  

- Як Гриша міг так вчинити? 
Чому? - ридала та.  

Галина дуже змінилася після 
того, коли її залишив чоловік і втра-
тила дитину. Загубила усмішку. Ста-
ла мовчазною. Злою. Пильнувала, 
аби донька не зустрічалася з хлоп-
цями, коли була в старших класах. 
Влаштувала скандал, коли Софія хо-
тіла познайомити матір зі своїм ін-
ститутським одногрупником, а за-
одно й кавалером. 

- Чоловіки всі одинакові! - кри-
чала. - Краще в дівках посивіти, ніж 
серце собі з’їсти. Не хочу й духу чо-
ловічого чути в хаті. 

Софії до тридцятки добігає. А 
вона сама. Тішиться, коли людям в 
радість її робота. Коли дітлахи стри-
бають від щастя, побачивши свої ча-
рівні кімнати. 

А віднедавна почала займатися 
дизайном крамничок. Крім заробіт-
ку, це приносить задоволення. І не 
залишає багато вільного часу. 

Мама й досі запитує: з ким була, 
де була, чому була... В Софії вже оско-
ма від цього. 

...Вона хоче побачити бать-
ка не для того, аби дорікати чи 
з’ясовувати стосунки. Їй лише б за-
питати, що спонукало залишити ва-
гітну маму. І чому він ніколи не зга-
дав про неї, свою доньку. 

- Де ж тебе шукати? - запитувала 
в молодого чоловіка на фотографії. 

Софія не пам’ятала батькових 
рук. Його посмішки. Подарунків від 
зайчика. Коли він пішов з сім’ї, їй 
було три роки. 

- Тато носив мене на руках? - 
якось запитала в матері.   

- Краще б його світ не носив! - 
кинула у відповідь Галина.

Софія засмутилася. 
...Новим клієнтам Софію поре-

комендувала колишня її замовни-
ця. Будинок, де ті жили, щойно зве-
дений. З великими вікнами. Просто-
рими кімнатами. 

- Батьки подарували синові з не-
вісткою квартиру. Молоді хочуть пе-
реселитися у власне житло. Помір-
куйте, як все облаштувати. Ви це 
вмієте, Софіє. 

«Знайомив» Софію з помеш-
канням молодий господар. Лео-
нід. Пояснив: дружина з дитиною. 
Крім того, вона довіряє чоловіко-
вим смакам. Леонід займається 
комп’ютерним дизайном. В батька 
бізнесові справи. А матір ремонти-
дизайни не цікавлять. Вона оціню-
ватиме все тоді, коли робота буде 
зроблена. 

- У вас хлопчик чи дівчинка? - за-
питала Софія.  

- Дівчинка. Третій рік пішов. І 

наш дідусь хотів би, щоб у неї була 
дуже гарна, затишна кімната. Ви не 
уявляєте, як він любить внучку. 

Софіїні дизайнерські рішення 
сподобалися замовнику. 

- Усе продумано чудово. А кімна-
та для доньки виглядатиме казко-
во. Рекомендуватиму вас своїм зна-
йомим, якщо комусь знадобиться 
хороший фахівець. 

«Приймати» роботу спершу 
прийшла чоловіча половина з ма-
ленькою дівчинкою. Дідусь на ру-
ках вніс свою принцесу до її кімна-
ти. Дівчатко кинулося до симпатич-
ної ляльки, яка очікувала свою гос-
подиньку. 

Софія глянула на чоловіка й за-
вмерла: родимка на правій щоці. І 
схожість з фотографією її батька. А 
він розглядав її. Збентежився. Перед 
ним стояла майже копія його пер-
шої дружини.

«Ось я і знайшла тебе, тату», - 
мовила подумки. 

Дівчатко сміялося, бігало по кім-
натах. 

- До речі, це гарний подарунок 
для Алінки. У неї скоро день наро-
дження. Нам виповниться три роч-
ки, - сказав Леонід.

«Мені також було три роки, коли 
ти пішов від нас», - мовила очима до 
Григорія. Він зрозумів. 

Коли виходили з квартири, Гри-
горій тихо сказав:

- Я хотів би поговорити з вами... 
е-е-е... з тобою... Софіє. Я…

- Ви носили мене на руках? - за-
питала Софія в Григорія.

- Що? 
Не чекаючи відповіді, побігла 

сходами. Ні про що не запитувати-
ме. Бо нічого не повернеш. А Лео-
нід... Скільки йому років? Майже Со-
фіїн ровесник. А, може, й справді од-
ноліток. Отже, батько вже мав сина. 
Чому він пішов до іншої жінки? З ве-
ликого кохання? З обов’язку? Хто 
вона? Чи є в них ще діти? 

Раніше Софія гадала: коли зу-
стріне батька, їй стане легше. Не 
стало. 

Купила букет білих хризантем і 
ведмедика. Сіла в автобус, який їхав 
до кладовища. Вона часто прихо-
дить на могилку братика. І вірить: 
коли вона тут, його душа прилітає 
також. 

Батько не знає, де похований 
його ненароджений син. Про це 
якось сказала мама. Він і не запи-
тував. А цвинтар - таке місце, куди 
не змушують та не запрошують 
приходити. Сюди має вести серце і 
пам’ять.

...Пробіг вітер. Розвіяв Софіїне 
волосся. А, може, це… 

- Ти пустунчик, Тарасику-
Івасику, - мовила. - Я знайшла нашо-
го тата. Нині бачила його. Прийшла 
тобі розповісти. Ще у нас є брат. Але 
він про це нічого не знає… 

Ольга ЧОРНА.
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*     *     *
Я замінила тобою для себе півсвіту.
Я б і цілий сховала, та тільки боюсь, 

не зумію,
Не притримаю, не заспокою, не вмію...
Хіба можна у горах сховати 

трембіту?!
Я несподівано в собі відкрила 

щось нове,
Що десь глибоко чекало віками на тебе,
Що так подібне на хмарне 

задумане небо,
Що ще є зовсім тендітне 

і є зовсім кволе.
Я закохалася в тебе і ці почуття 

не діти,
Я так боялася цього, коли ти ламав 

гілки...
Ти наймогутніший, сильний у всі віки,
Ти мій єдиний, незмінний коханець......
Вітер!

*     *     *
Ти - моя королево!
Та ні. Ти - королева Осені!
Так ніжно і, водночас, різко і зухвало
Не подає себе жодна осіння квітка.
Ти чимось схожа на мене…
Можливо, я колись була тобою?!
Кажуть, ти пахнеш смертю?
Ні, я знаю її запах...
Вона пахне нескінченністю...
Ти розбурхала в мені почуття,
Які я глибоко ховала від себе,
Знаючи, що це безнадійно...
Я до безтями закохана...
В тебе, моя, красуне,
Моя, нерозгадана таємнице -
Королево осені... Хризантемо!

*     *     *
"Ти сильна жінка, жаліти тебе 

не треба... " -
Сказав, пішовши в погожу осінню 

днину...
А я всю ніч прокричала собакою в небо,
А я всю ніч проридала в подушку 

дитини.
А потім все: обірвалося небо прозоре...
Залишились ніч і туман, і не прохані 

злості.
І болю згусток, і сліз непролитих море,
І не обмиті сусідами білі кості.
Та тільки все виліковує час невпинний.
І з жовтим листям летить непомітно 

додолу.
Але цей біль залишає свій слід 

нетлінний...
І... Помирати надію на краще кволу.

*     *     *
Недописане, недомовчане зайве слово...
Непрочитана, необдумана мною 

фраза...
Знову ти повів у діалозі перше соло,
І кудись пропав після цього з ефіру 

одразу.
Знову ти змовчав, не спромігся усе 

сказати.
Тільки погляд твій був прочитаний 

до кінця.
Ти приречений мою душу з вогню 

витягати,
І ніхто не одіне на тебе із лавра вінця.
Недописане, недоказане зайве слово,
Не світилося і не було почуте в гудках.
Хочу вірити, що це сталося випадково,
А не було задуманим, як промовчане 

у рядках.

Інна КІНЬ-ГЛАВАЦЬКА.

Вероніка Іванівна 
жила у віддаленому 
від обласного центру 

прикордонному селі. 
Вчителювала. Струнка, з 
охайною зачіскою. Коли 
починала обмінюватися 
досвідом з колегами з 
вивчення рідної мови, 
літератури, в аудиторії 
встановлювалася 
глибока тиша. Її порад 
чекали. На відкриті 
уроки напрошувалися 
заздалегідь. Мені до 
сих пір здається, що на 
кращому уроці, ніж у неї, 
за драмою-феєрією Лесі 
Українки «Лісова пісня» 
побувати не довелося. 

Коли постало питання, хто 
хоче співпрацювати у твор-
чій групі з впровадження до-
свіду всіма знаного в Україні 
педагога-філолога, заслужено-
го вчителя України Василя Іва-
новича Цимбалюка, зраділа, по-
бачивши її підняту руку.

Життя вирувало, однак збі-
гало так швидко! Знаєш лю-
дину як професіонала, а її суто 
особисте залишається ніби за 
ширмою. Тим більше, нас розді-
лили не лише час, а й місце про-
живання.

Та одного разу пролунав 
тривожний дзвінок колеги: Ве-
роніка Іванівна дуже хвора. Не-
відомо, чи й виживе після опе-
рацій. Потрібно було негайно 
відновити ту ниточку духовно-
го зв’язку, що перервалася ча-
сом.

…Вероніка не опускає рук. 
Вона не сміє думати про безви-
хідь. Адже сама виховала двох 
синів. Старший одружений, 
живе з сім’єю в обласному цен-
трі. Всі його помисли – полег-
шити материн біль. Мати сва-
рить його за надтурботу про 
неї. Але її не покидає думка про 
меншого сина. Як тільки поча-

лися воєнні дії на Сході, він зго-
лосився туди добровольцем. 
Мати опинилася на роздоріжжі: 
що порадити меншому? А він, 
такий завжди слухняний, твер-
до заявив: ніщо і ніхто не пере-
шкодить йому бути в рядах ро-
весників у гарячих точках, коли 
країні загрожує небезпека. Чи 
не тому вона його вчила?! Од-
нак тоді ще вона не хворіла, 
все ж заперечити синові лише 
спробувала. А тепер? Потріб-
но боротися за життя, аби мати 
сили для щоденного очікуван-
ня дзвінка з далекого Донбасу. 
Заспокоювати матір вдавалося 
не завжди.

Взяла себе в руки. Працю-
вала над поетичною збіркою, 
видала її. Задумала залишити 
селу книгу про сільський храм, 
його історію. Дуже важко їй це 
вдавалося. Відшукати свідків 
історичних релігійних подій, 
що проходили у селі, сфотогра-
фувати, описати, порадитись 
з вищими церковними чина-
ми, владнати справи з видавни-
цтвом. Так бракувало звичай-
них людських сил!

Однак здійснила задума-
не. Саме творча робота допома-
гала їй переживати те щоден-
не очікування дзвінка звідти, 
де знаходився її син. То був час 
тиші для інших додзвонюва-
чів – і близькі це знали. Ці годи-
ни для неї важливіші за години 
власного болю. І так уже довгих 
5 років. Її може зрозуміти лише 
інша мати з подібною долею.

У клопотах гамувався біль, 
скорочувався час очікування 
синових дзвінків. Життя об-

дарувало радістю: відпусткою 
сина з фронту. Не могла нади-
витися, намилуватися. Змуж-
нів. Справжній захисник. Не 
спала, оберігаючи сон сина. Бо-
ліло серце, коли здригався уві 
сні. Бувало, раптово схоплю-
вався, оглядався і, побачивши 
її миле, рідне обличчя, заспоко-
ював: «Ну, чого ти, мамусю, не 
спиш? Бачиш, який мені любий 
сон у нас вдома?». І вона вдава-
ла, що теж засинає.

По від’їзді відпускника стар-
ший син вирішив, що перевезе 
маму до себе в місто. Побула, 
та не довго. Їй легше дихалося 
в селі.

- Та й ваша, мамо, вчитель-
ська квартира має такі ж стіни, 
як у місті, – вона ще й на друго-
му поверсі, - вмовляв син.

Не помогло. Продали квар-
тиру. На прощання встигла по-
чути пісню на власні слова у ви-
конанні церковного хору. Щоб 
синові було ближче доїжджати, 
купили будиночок теж таки в 
селі, недалеко від міста.

…Вероніка вже ходить по 
зеленій травичці, вдихає запа-
хи цілющого повітря, милуєть-
ся квітами під вікном. А все ре-
зультат праці синової роди-
ни і… сусідів. Сільська громада 
прийняла сердечно, привітно. 
Прийняла навіть у члени «Про-
світи».

Весною вдруге, вже на нове 
місце, приїхав з армії у відпуст-
ку її молодший син.

- Пам’ятаєш, мамо, як я хо-
тів, будучи ще малим, щоб біля 
нашого будинку росли яблунь-
ки? Ти казала, що там не було 

місця для їх висадки, а тут про-
стір!

І посадили сини матері сад. 
А молодший довго вибирав 
саме яблуньку, таку, аби на на-
ступний рік родила. Догляда-
ли сад усі разом: свої і сусідські. 
Прийнялися деревця. Зацвіла 
синова яблунька. Поливали у 
цьогорічне спекотне літо. І що 
ж? Вродилося уже одне яблучко 
саме на синовому деревці.

Зірвала його мати, аби не 
впало. Коли приїхав старший 
син, стали думати: на нову від-
пустку молодшого найближ-
чим часом надіятися не слід. 
Що ж робити з яблуком? Цікаво 
ж, яке воно…

Порадив старший: «А ми 
розріжемо його на половинки. 
Одну попробуємо, а другу, ма-
тусю, засуши. Так вона збере-
жеться і дочекається нашого 
садівника обов’язково!».

Як хочеться, аби Вероніка 
Іванівна якнайшвидше пригос-
тила сина половинкою яблука, 
аби він ніколи не спішив зали-
шати матір одну! Мати живе з 
великою вірою в серці. Це вона 
вселяє душевні сили, долає хво-
роби...

Олена РУТЕЦЬКА.
м. Збараж.

З життя

СокровеннеВислови про щастя
Щастя не знаходять, його створюють.

Ельчін Сафарлi.
Кожну хвилину, коли ви злитеся на когось, 
втрачаєте 60 секунд щастя, яке ви ніколи не по-
вернете.

Вільям Роджерс.
Якщо хочете мати щасливе життя, ви повинні 
бути прив’язані до мети, а не до людей або до речей.

Альберт Ейнштейн.
Більшість людей щасливі настільки, наскільки 
вони вирішили бути щасливими.

Авраам Лінкольн.
Хочеш бути щасливою людиною - не рийся у сво-
їй пам’яті.

Ошо.
Справжнє щастя коштує недорого: якщо за нього 
доводиться платити високу ціну, значить, це фаль-
шивка.

Коко Шанель.
Тисячі свічок можна запалити від єдиної свічки, і 
життя її не стане коротшим. Щастя не стає мен-
ше, коли ним ділишся.

Сіддхартха Гаутама.
Щасливий той, кому вдалося щасливе життя, але 
щасливіший той, хто вміє користуватися ним.

Григорій Сковорода.
Велика перешкода для щастя - це очікування за-
надто великого щастя.

Бернар Ле Бовье де Фонтенель.

Юля з Сергієм 
дружили ще зі 
школи. На уроки 

– разом, додому – теж 
разом. Зробивши домашнє 
завдання, виходили у 
двір, щоб покататися на 
велосипедах, на каруселях 
чи просто посидіти на 
лавочці.

Уже будучи старшокласника-
ми, їм так само цікаво було разом 
проводити час.

– Якщо хлопець з дівчиною 
бачаться, як мінімум, п’ять ра-
зів на тиждень і разом проводять 
увесь свій вільний час – це не 
дружба, а кохання, – сказала од-
ного разу Юлина мама.

Дівчина поки ще не знала, 
як трактувати це почуття, лише 
знала напевне – на світі є люди-
на, якій може довірити усе най-
потаємніше. Цією людиною – по-
радником, другом, без якого хви-
лини тягнулись годинами, був 
Сергій.

Весь його простір, усе навко-
ло полягало у ній одній. 

– Юлечко, вийди у двір. Маю 
щось важливе тобі сказати, – за-
інтригував по телефону Сергій.

Дівчина в ту ж мить стрім-
голов побігла вниз сходами. Пе-
речепившись за трубу, що лежа-
ла на сходовій клітці, вона, наче 
у сповільнених кадрах кіно, по-
бачила перед собою сходинку, 
що дедалі ближче ставала пе-
ред очима. Далі вона нічого не 
пам’ятала.

Прочекавши на Юлю десять 
хвилин, Сергій відчув небезпе-
ку. Його Юля завжди була пунк-
туальною, особливо, коли мова 
йшла про щось важливе.

Коли відчинив вхідні двері її 
під’їзду, застиг на місці – на схо-
дах нерухомо лежала вона – ді-
вчина, якій він сьогодні вперше 
хотів зізнатися у коханні.

Швидка мчала до найближчої 
лікарні, Сергій, тримаючи Юлю 

за руку, безперервно шепотів мо-
литву.

– Тільки б ти жила… тільки б 
ти жила… – не переставав повто-
рювати. – Це я винен, я…

– Молодий юначе, не хвилюй-
тесь ви так, – заспокоював лікар 
швидкої. – Добре, що ви одразу 
зателефонували. Вірте, все буде 
добре.

Коли Юля прийшла до тями, 
Сергій сидів поруч.

– Сергійку, як добре, що ти по-
ряд, – сказала вона, та враз змі-
нилася на обличчі і в панічному 
страху закричала. – Я не можу по-
ворухнути ногами, я їх не відчу-
ваю…

Мама Юлі, яка, дізнавшись 
про лихо, якраз приїхала до лі-
карні, так і заціпеніла у дверях. 
Щойно почуте шокувало її.

– Лікарю, вона коли-небудь 
зможе ходити? – з острахом почу-
ти негативну відповідь запитала 
Софія, Юлина мати.

– Стовідсоткової гарантії вам 
не можу дати, – поважно говорив 
немолодий професор, якого ви-
кликали з профільної клініки. – 
Ми зробимо операції і все від нас 
залежне, щоб вона ходила. А ре-
шту залежить від вашої любові, 
терпіння і піклування.

Лікар мав рацію. Після вдалої 
операції дівчина і справді посту-
пово почала відчувати свої ноги, 
однак до повного одужання було 
далеко. Необхідно було щодня, 
по декілька годин, робити відпо-
відні вправи.

Мати, яка сама виховувала 
доньку, не могла залишити робо-
ту – їй потрібно було віддавати 
чималі кошти, позичені на доро-

говартісну операцію.
– Доню, тітка Віра, моя двою-

рідна сестра поживе деякий час з 
нами, допоможе тобі, – плачучи 
від безвиході і від думки, що не 
може постійно бути з донечкою, 
сказала мама.

– Якщо дозволите, я піклува-
тимусь про Юлю. Через мене це 
сталося і я її поставлю на ноги, 
– рішуче, по-дорослому заявив 
Сергій.

Юля його перебила:
– Тобі ж до вступних іспитів у 

виш потрібно готуватися.
– Без тебе мені нічого не тре-

ба. От почнеш ходити, а я у цьо-
му анітрохи не сумніваюсь, тоді 
вступатимемо разом, – наполя-
гав на своєму хлопець.

Щодня Сергій проводив час із 
коханою. Прогулянки на свіжому 
повітрі, інтенсивні вправи і по-
стійна його опіка за короткий час 
зробили неймовірне.

Прийшовши на чергове об-
стеження, лікар був приємно вра-
жений, сказав, що це просто диво 
за такий короткий проміжок часу 
повністю одужати.

Юля усміхнулася. Дива не ста-
лося б, якби не її Сергійко і сила 
їхнього кохання.

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

гніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА:  
учасниці народного театру танцю 
«Посмішка» Марта Джигринюк  
та Олена Ширай, м. Тернопіль.

СИНОВА 
яблунька

Невигадане Сила кохання

Де тебе 
шукати?

Раніше Софія гадала: коли зустріне 
батька, їй стане легше. Не стало

У танці сила, радість, 
щастя жити,

Краса, натхнення, 
світлі почуття…

«Посмішка» дарує 
гарний настрій,

І в серці свята 
відчуття...   
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Тернопільський футбол

Побиття чемпіонів
14 жовтня збірна України з футболу у ви-

рішальному матчі відбірного турніру чемпіо-
нату Європи у Києві переграла чинних чемпі-
онів Старого Світу та переможців Ліги націй, 
одну з найсильніших збірних – Португалію 
- 2:1. Перемога достроково гарантувала нам 
перше місце у групі B. Команда Шевченка на-
брала 19 очок та стала недосяжною для пере-
слідувачів. У Португалії залишилося 11 балів, 
у Сербії - 10, Люксембург має 4 бали, Литва - 1.
Авантюрний крок

У 2016 році, коли до національної коман-
ди прийшов Андрій Шевченко, у нього майже 
ніхто не вірив. Спочатку він став асистентом 
тодішнього головного тренера збірної Укра-
їни Михайла Фоменка, який вивів команду 
до фінальної частини Євро-2016. У підсумку 
в команді сформувалися два центри впливу, 
що наклало свій негативний відбиток на вну-
трішню атмосферу у збірній. Це стало однією 
зі складових провалу на Євро-2016, де україн-
ці програли усі три матчі та стали найгіршою 
командою на турнірі.
Повна трансформація

Після цього Михайло Фоменко пішов у 
відставку, а новим головним тренером збір-
ної України призначили Андрія Шевченка. 
Першим його вдалим кроком на посаді стало 
запрошення до тренерського штабу інозем-

них фахівців - італійців Мауро Тасотті, Андреа 
Мальдери та іспанця Рауля Ранчо.

Паростки нового почерку збірної України 
стали одразу помітні, проте заради складно-
го процесу трансформації довелося пожерт-
вувати результатом у кваліфікації чемпіонату 
світу-2018. Українці у своїй групі фінішували 
лише третіми та програли у боротьбі за вихід 
до фінальної частини турніру Ісландії і Хорва-
тії. Жертва виглядала цілком виправданою, 
особливо враховуючи те, що чемпіонат сві-
ту відбувався у Росії і поставало питання про 
бойкот турніру нашою національною коман-
дою на території країни-агресора.
Перший успіх

Справжні якісні зміни у грі команди Шев-
ченка сталися восени 2018 року. Команда 
Шевченка вразила впевненим виступом у но-
вому турнірі для збірних - Лізі націй. Українці 
достроково виграли змагання у своїй групі та 
залишили позаду міцні команди Чехії та Сло-
ваччини. За підсумками першого розіграшу 
турніру наша команда вийшла до найсиль-
нішого дивізіону, де восени 2020 року зіграє 
проти найсильніших команд Європи.
Нові лідери

При цьому Андрієві Шевченку не дове-
лося ламати ігровий менталітет футболіс-
тів. Навпаки, тренер дав гравцям можливість 
розкрити свої сильні сторони. Адже так спів-

пало, що нові лідери команди - Руслан Мали-
новський та Олександр Зінченко - є гравця-
ми креативним, які найкраще почуваються в 
атакувальній стихії.

Водночас, обидва володіють необхідним 
балансом між наступом та обороною. Зінчен-
ко його відшліфував у “Манчестер Сіті”, де він 
зміг стати гравцем основи на непритаманній 
для себе позиції лівого захисника та вже двічі 
виграв чемпіонат Англії.

Малиновський досягнув стрімкого про-
гресу в “Генку”, якому допоміг стати чемпіо-
ном Бельгії. Недарма хавбек отримав запро-
шення у топ-чемпіонат та розпочав новий се-
зон в італійській “Аталанті”.

Також у Бельгії на новий рівень вийшов 
форвард Роман Яремчук, який виявився не 
потрібним “Динамо”, однак розкрився у “Ген-
ті”. Завдяки цьому він став основним напад-
ником збірної України.

Міцний характер 
Нові обличчя взагалі є характерною ри-

сою команди Шевченка, який не боїться дові-
ряти молоді. На лівому фланзі оборони місце 
у старті завоював 20-річний Віталій Миколен-
ко. Праворуч у півзахисті регулярно виходить 
21-річний Віктор Циганков. А у центрі оборо-
ни діє Микола Матвієнко, якому лише 23.

“Глибини” складу додали два бразильці, 
які отримали українське громадянство. Жу-

ніор Мораес у потрібний момент завжди го-
товий замінити Яремчука. А Марлос взагалі 
став гравцем основи та замінив там травмо-
ваного Андрія Ярмоленка, а потім Євгена Ко-
ноплянку, коли у того виникли проблеми з 
ігровою практикою.

А ще команда Шевченка навчилася три-
мати удар та у вирішальні моменти демон-
струвати характер. Його українці показали у 
гостьовому матчі з Люксембургом, у якого ви-
рвали перемогу на останніх хвилинах. Харак-
тер команда показала й у домашній грі з Пор-
тугалією, коли залишилася у меншості та від-
стояла 3 очка.

Найпереконливіший відбір
Все це дозволяє констатувати, що ниніш-

ня відбірна кампанія була найуспішнішою в 
історії збірної України. Вперше вона проби-
лася до фінальної частини “напряму”. У 2012 
році Україна дебютувала на чемпіонаті Євро-
пи на правах господарки турніру, а на Євро-
2016 потрапила через стикові матчі  завдяки 
перемозі над Словенією.

Нинішній успіх у кваліфікації на тлі по-
передніх досягнень виглядає переконливі-
шим. Тепер його необхідно розвинути у фі-
нальній частині, де українці раніше зупиня-
лися на груповому раунді. Найбільшим успі-
хом збірної України наразі залишається ви-
хід до чвертьфіналу чемпіонату світу-2006. 

Україна на Євро-2020: 
погляд у минуле з надією на майбутнє
Збірна України з футболу провела найкращу відбірну кампанію 

у своїй історії та достроково вийшла до фінальної частини 
чемпіонату Європи. На думку сайту «Експресо», це стало 

можливим завдяки таким чинникам:

Перша  
поразка  
українського 
боксера

У ніч на 19 жовтня у Філадельфії Олександр 
Гвоздик програв Артуру Бетербієву в поєдинку за 
чемпіонські пояси WBC та IBF у напівважкій вазі.

Обоє боксерів активно розпочали поєдинок і майже на рівних боксу-
вали більше, ніж до половини зустрічі.  Дев’ятий раунд став для Гвозди-
ка провальним, українцю вже не вистачало енергії і сил встояти перед 
ударами росіянина. У десятому раунді Гвоздик кілька разів опинявся в 
нокдауні, в результаті чого програв і втратив чемпіонський титул WBC. 
Це перша поразка українця на професійному рівні.

Після двобою Олександра госпіталізували, однак, як заявив його 
тренер, зараз із ним все гаразд і його виписали з лікарні.

В останньому турі першого 
кола чемпіонату України з фут-
болу “Динамо” перемогло “Олек-
сандрію” та вийшло на друге міс-
це у турнірній таблиці. Кияни на-
брали 23 очки. Від лідера чемпіо-
нату України – “Шахтаря” – вони 
відстають на 10 пунктів. 

Українська Прем’єр-Ліга ви-
значила найяскравішого фут-
боліста з усіх, які взяли участь у 

матчах 11-го туру. За підсумком 
голосування перемогу здобув за-
хисник «Динамо» Віталій Мико-
ленко.

Всі результати туру:
Шахтар 6:0 Колос
Карпати 0:0 Львів
Зоря 2:0 Десна
Маріуполь 1:0 Дніпро-1 
Динамо 1:0 Олександрія 
Олімпік 2:0 Ворскла 

«Нива» втратила лідерство
19 жовтня футбольний клуб “Нива” Тернопіль у 

16-му турі чемпіонату Другої ліги у домашньому по-
єдинку поступився ФК “Калуш”  - 0:3. Як наслідок, 
тернопільські футболісти втратили лідерство та 
опустилися на друге місце турнірної таблиці. 

Чемпіон Тернопільської 
області 2019 року «Агрон», 

виступаючи в аматорському чемпіонаті України, 
в рамках 12-го туру на домашньому стадіоні переміг 
команду «Вотранс» з Луцька – 2:0.

Долю матчу вирішили два голи, які забили наші 
земляки на початку другого тайму. Після цієї пере-
моги у великогаївської команди 20 набраних очок 
(5 перемог, 5 нічиїх і жодної поразки) і вона за-
ймає друге місце турнірної таблиці.

*     *     *
Результати матчів третього туру Ліги Чемпіо-

нів Тернопільщини:
Група «А»
ФК «Дорофіївка» (Підволочиський р-н) – ФК «Ви-

шнівець-2» (Збаразький р-н) – 4:3 (3:1)
Група «В»
«Континентал Нео-Агро» (В. Дедеркали) – «Ліс-

ма» (Шляхтинці, Байковецька громада) – 1:0 (0:0)
Група «C»
ФК «Плотича» (Тернопільський р-н) – «Оріон» 

(Григорів, Монастириський р-н) – 5:1 (3:0)
«Хатки» (Бережани) – «Нива» (Городниця, Гуся-

тинський р-н) – 2:0 (2:0)
Група «D»
«Поділля» (Іване-Пусте, Борщівський р-н) – ФК 

«Цвітова» (Бучацький р-н) – 0:1 (0:0)
 Турнірне становище команд – на сайті газе-

ти «Наш ДЕНЬ».
***
Результати матчів другого туру Ліги Терно-

пільщини:
Група «А»
ФК «В. Глибочок» (Тернопільський р-н) - ФК «За-

рубинці» (Збаразький р-н) – 3:2 (1:0)
«Арсенал» (Нагірянка, Чортківський р-н) – «Ав-

тодор» (Ланівці) – 4:1 (2:0)
Група «B»
«Говерла» (Дубівці, Тернопільський р-н) – «Гали-

чина» (Чернихівці, Збаразький р-н) – 3:3 (0:2)
ФК «Ренів» (Зборівський р-н) – «Обрій» (Ланів-

ці) – 3:2 (2:1)
Група «C»
ФК «Вікно» (Гусятинський р-н) – ФК «Трибухів-

ці-2» (Бучацький р-н) – 2:0 (0:0)
ФК “Куропатники” (Бережанський р-н) - “Пано-

рама-2” (Присівці, Зборівський р-н) – 4:0 (4:0)

«Дністер» - чемпіон першої 
обласної ліги

 «Золотий» матч відбувся у Васильківцях між за-
ліщицьким «Дністром» та ФК «Вишнівець». Матч 
проходив з перемінним успіхом, а всі голи були заби-
ті у додатковий час. Його перші 15 хвилин заверши-
лися з рахунком 2:0 на користь заліщан. Ще два м’ячі 
вони забили у другій половині екстра-тайму – 4:0.  
Впевнена перемога «Дністра» зробила їх чемпіона-
ми першої обласної ліги, а команді з Вишнівця діста-
нуться срібні нагороди.

Розрив між лідерами – 10 очок
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Цілюще  «срібне» джерело 
б’є у Куропатниках

13Наш ДЕНЬnday.te.uaКультура

На фестиваль завітали гос-
ті з різних куточків Тернопіль-
щини, представники влади, а 
також вперше у рідне село ві-
домого українського поета, пе-
рекладача, журналіста, гро-
мадського діяча Степана Чар-
нецького завітала його прав-
нучка Олеся Чайковська.

Захід розпочався із духовно-
го хоралу біля пам’ятника авто-
ру стрілецького гімну «Ой у лузі 
червона калина» Степана Чар-
нецького. Учасники фестивалю 
вшанували молитвою пам’ять 
свого славетного земляка. По-
тім відбулося покладання квітів 
до підніжжя монументу. Опіс-
ля святкування продовжилося 
на місцевому стадіоні, куди усі 
пройшли урочистою ходою. Тут 
відбулося й офіційне відкриття 
фестивалю «Червона калина». 

Завітали у Шманьківці і ви-

ступили на святі колективи 
Чортківського гуманітарно-
педагогічного коледжу ім. 
О.Барвінського, Чортківського 
державного медичного коле-
джу, працівники районного ко-
мунального будинку культури 
імені Катерини Рубчакової, за-
клади культури району, митці 
Теребовлянського вищого учи-
лища культури, вокальний чо-
ловічий квартет «Акорд», на-
родний самодіяльний фоль-
клорний ансамбль «Жартів-
ник» Мар`їнського будинку 
культури Донецької області, 
народний аматорський хор бу-
динку культури села Настасів, 
народний артист України Сте-
пан Гіга, чоловічий вокальний 
квартет «Гетьман» з Києва.

Фото 
Максима ОГОРОДНИКА.

У Шманьківцях віддзвеніла 
«Червона калина»

На батьківщину 
відомого українського 

поета Степана 
Чарнецького вперше 

приїхала його 
правнучка Олеся

На Чортківщині в 
селі Шманьківці 
відбувся фестиваль 

національ но-патріотичної 
пісні «Червона калина». 
Захід влаштували до 
Дня захисника України, 
Свята Покрови Пресвятої 
Богородиці, Дня 
Українського козацтва, 
77-ї річниці утворення 
Української повстанської 
армії та 138-ї річниці від 
дня народження Степана 
Чарнецького. 

Книга із запахом кави
Користувачі та друзі Лановецької центральної бібліотеки 

для дорослих зробили приємну несподіванку – привітали 
бібліотекарів з професійним святом. І так спонтанно і гарно 

вийшла "книга із запахом кави…»

Гості, завітавши до бібліотеки, читали вірші, співали пісні. Брали участь у вікто-
рині "Книги – кораблі думок". А також говорили про проблеми і перспективи су-
часної бібліотеки.

Фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА.

Біля села Куропатники, 
що на Бережанщині, 
посеред лісу б’є 

незвичайне джерело – вода 
з нього містить срібло, 
тому є дуже цілющою. 
Куропатницьке джерело 
― гідрологічна пам’ятка 
природи місцевого значення, 
яка з 1994-го року належить 
до природно-заповідного 
фонду України.

Ніхто не знає, відколи з’явилося 
помічне джерело. Зате людям здав-
на відомо: якщо причепиться якась 
болячка, треба пити срібну воду. 
Кажуть, вона є гарним ліком від 
кишково-шлункових та шкірних не-
дуг, лікує нирки, печінку, хвороби ніг. 
Нею добре вмиватися, аби позбути-
ся прищів, бородавок і щоб обличчя 
було гарне та свіже. Годиться також 
вживати воду для профілактики, аби 
оминули звороби.

Затишне місце посеред лісу 
дуже давно облюбували монахи-
відлюдники. Оселившись на високо-
му пагорбі біля Куропатників, вони, 
за переказами, збудували там невели-
кий монастир і лікували диво-водою 

прочан. Від монастиря залишився 
лише кам’яний хрест, який у радян-
ські часи наказали розбити і викину-
ти у річку. Із настанням незалежності 
України селяни зібрали символ віри 
по частинах і встановили його у но-
возбудованій каплиці, яку називають 
церквою. Тут збирається на службу 
греко-католицька громада, котра до-
недавна не мала свого храму.

Із диво-джерелом пов’язана та-
кож одна містична історія. Легенда 
розповідає, що на пагорбі, з глиби-
ни якого б’є джерело, колись стояла 
церква. Вона провалилася під зем-
лю. Сталося це начебто з вини вагіт-
ної жінки, яка, підіймаючись до хра-
му освятити на Великдень паску, так 
захекалася, що спересердя мовила: 
«А най вона, та церква, западеться!» 
У ту ж мить споруда разом із людьми 
рухнула під землю… Нині дехто в селі 
стверджує: якщо у великодню ніч 
прихилити голову до землі, то можна 
почути калатання церковних дзво-
нів. Цю легенду досі розповідають ді-
тям у місцевій школі.

До джерела ж люди продовжу-
ють ходити весь час, адже вода в ньо-
му вважається святою і є дуже цілю-
щою.
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UA:Перший
06.00 М/с “Тачки проти”.
06.05 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 02.00, 05.20 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Елiза”.
11.35, 13.50 Телепродаж.
12.00, 19.55 Д/ф “Iспит на людянiсть”.
13.10 “Голодомор. Свiт знав, але мовчав”.
13.35 100 рокiв української iсторiї за 100 

хвилин. 1940-i роки.
14.05, 15.15 Д/ф “Мисливцi на нацистiв”.
17.45, 05.00 Плiч-о-плiч.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.30 Перша шпальта.
21.25, 02.25, 05.45 UA:Спорт.
21.45 Х/ф “Вбити Гiтлера”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.30 Розсекречена iсторiя.
04.25 Схеми. Корупцiя в деталях.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

00.40, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.15 “Сiмейнi мелодрами”.
14.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45 Т/с “Свати 5”.
21.45 Т/с “Сидоренко-Сидоренко”.
22.45 “Грошi”.
00.00 “Дубiнiзми”.
00.20, 00.50 “Танцi з зiрками”.
03.50 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
11.15, 12.25 Х/ф “Ульзана”.
13.40 Х/ф “Бiлi вовки”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Вiдлуння вiйни”.
23.55 Т/с “Розвiдники”.
00.50 Х/ф “Загнанi”.
02.35 “Подробицi” - “Час”.
03.20 “Добривечiр на Iнтерi”.
05.10 “Top Shop”.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Т/с “Вiддiл 44”.
05.45 Громадянська оборона.
06.35 Факти тижня.

08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Не дай себе ошукати.
11.00, 13.20 Секретний фронт. Дайджест.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 16.20 Т/с “Пес”.
16.30 Х/ф “Джон Вiк 2”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Бiльше нiж правда.
21.20 Т/с “Пес 5”.
22.30 Свобода слова.
00.00 Т/с “Розтин покаже”.
01.50 Стоп-10.

ÑТБ
06.10 Наречена для тата.
08.10 Т/с “Коли ми вдома”.
11.00 МастерШеф. Професiонали.
15.35, 19.00, 23.45 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.00 Т/с “Мiсто закоханих”.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.05 Зона ночi.
05.10 Абзац.
05.55, 07.45 Kids` Time.
06.00 М/ф “Хмарно, можливi опади у 

виглядi фрикадельок 2”.
07.50 Х/ф “Ейс Вентура - детектив з роз-

шуку домашнiх тварин”.
09.20 Х/ф “Ейс Вентура: Поклик природи”.
11.20 Х/ф “Книга джунглiв”.
13.10 Х/ф “Пiсля заходу”.
15.10 Х/ф “Золото дурнiв”.
17.40 Таємний агент.
19.00 Ревiзор.
22.00 Пристрастi за Ревiзором.
00.00 Таємний агент. Пост-шоу.
02.00 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20, 15.15 Невигаданi iсторiї.
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, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.15, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.20, 12.55, 15.55, 18.15 Погода в Українi.
07.25, 08.35 Огляд преси.
07.30 Хронiка дня.
07.55, 10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 22.55, 

23.55, 01.10 Погода на курортах.
08.40 ID Journal.
09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.20, 19.30, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10 Медекспертиза. Поради.
22.15 Спостерiгач.
23.15 Лiнiйка документальних проєктiв.

02.15, 05.15 Машина часу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30, 02.15 Зоряний шлях.
11.20 Свекруха або невiстка.
12.20, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00, 23.30 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “На твоїй сторонi”, 9 i 10 с.
01.45 Телемагазин.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30 “Дай лапу”.
09.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.40 М/ф “Альфа i Омега: Зубата брат-

ва”.
13.15 Х/ф “Король повiтря”.
15.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.00, 22.25 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
20.00 Т/с “Доктор Хто”.
23.25 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.25 Х/ф “Парубоцька вечiрка”.
02.00 Т/с “Дорогий лiкар”.
03.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.00, 04.45 “Top Shop”.
06.00 Х/ф “Допiнг для янголiв”.
07.40, 11.55, 17.45, 03.15 “Випадковий 

свiдок”.
08.15 Х/ф “Висота”.
10.05 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
14.10 Т/с “Фалько”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.15 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
19.30 Т/с “МакМафiя”.
20.50 Т/с “Мiст”.
23.45 Х/ф “Азартнi iгри”.
01.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.45 “Професiї”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 М/ф “Джастiн та лицарi доблестi”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
15.00 4 весiлля.
18.00, 02.00 Панянка-селянка.
20.00 Т/с “Королi палат”.
22.00 Iгри Приколiв.
23.00 Одного разу в Одесi.
00.00 Казки У Кiно.
01.00 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.00 Теорiя зради.
03.50 БарДак.
04.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.00, 13.50 Правда життя.
09.00, 17.45 Мисливцi за торнадо.
09.50, 16.50 Сучаснi дива.
10.45, 00.30 Речовий доказ.
11.55 Прихована реальнiсть.
12.50 Код доступу.
15.00 Iдеї, що перевернули свiт.
15.55, 21.40 НЛО з минулого.
18.45, 20.40 Секретнi територiї.
19.45, 01.40 Мiстична Україна.
22.35 Народженi мусонами.
23.30 За межами Землi.
02.30 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф “Сватання на Гончарiвцi”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.25 “Невiдома версiя”.
11.15 Х/ф “Шум вiтру”.
12.45 Х/ф “Спляча красуня”.
14.35 Х/ф “Старий знайомий”.
16.25 Т/с “Вiчний поклик”, 1 i 2 с.
19.00, 01.25 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Як стати щасливим”.
00.35 “Зорянi долi”.
00.55 “Академiя смiху”.
02.55 Кiноляпи.
03.30 Саундтреки.
04.30 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
09.55, 18.15 “Спецкор”.
10.30, 18.50 “ДжеДАI”.
11.05, 19.25 Т/с “Брати по кровi”.
14.50 Х/ф “Люта планета”.
16.40 Х/ф “Ера динозаврiв”.
20.30 Т/с “Брати по кров”.
21.35 Т/с “Касл 8”.
23.10 Х/ф “Батальйон”.
01.05 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Рух опору”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
10.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.00 М/ф “Сiмпсони”.
16.10 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
19.00 Т/с “Швидка”.
20.05 Т/с “Панiка Вова”.
21.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
00.00 Х/ф “Крик 2”.
02.15 Мамареготала.
04.00 Чистоплюї.
04.45 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.15, 05.15 Автоперегони. WTCR. Сузу-

ка. Перегони 3.
00.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден. 

Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 1.
00.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден. 

Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
01.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден. 

Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 1.
01.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден. 

Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
02.30 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”.
03.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps 

to champs.
03.30 Олiмпiйськi iгри. “Сила особистостi”.
04.00 Супербайк. Етап ЧC. Катар. Пере-

гони 2.
04.30 Автоперегони. WTCR. Сузука. Пе-

регони 2.
06.00 Велоспорт. “Тур Ломбардiї”.
07.30 Снукер. English Open. Фiнал.
08.25 Снукер. World Open. День 1.
11.30 Тенiс. АТР 500. Базель. Фiнал.
11.55, 14.00, 16.00, 18.00, 20.25, 22.30 

Тенiс. АТР 1000. “Мастерс”. Па-
риж. День 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Лечче - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 03.25 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Шахтар - Александрiя. Чемпiонат 

України.
10.00 “Великий футбол”.
11.45 “Auto гол!”
12.00 ПСЖ - Марсель. Чемпiонат Францiї.
13.45 Сент-Трюйден - Гент. Чемпiонат 

Бельгiї.
15.30, 19.40, 22.50 Yellow.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.05 Львiв - Десна. Чемпiонат України.
17.50 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
18.45 Шальке - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
20.40 Рома - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
23.00 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.55 Марiуполь - Колос. Чемпiонат Укра-

їни.
01.40 Атлетiко - Атлетiк. Чемпiонат Iспанiї.
03.55 Аталанта - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 М/с “Тачки проти”.
06.05 М/с “Врумiз”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 02.00, 
05.20 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Елiза”.
11.35, 14.15 Телепродаж.
12.00 Енеїда.
12.30 Д/с “Тайська кухня”.
13.10 Хто в домi хазяїн.
13.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
14.30 Д/с “Аромати Грецiї”.
15.15 Бюджетники.
15.45, 19.30, 04.00 #ВУкраїнi.
16.15 Д/ф “Всесвiтня природна спадщи-

на. США. Нацiональний парк Гранд 
Каньйон”.

17.10, 05.00 Плiч-о-плiч.
17.30 Cпiльно.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.55 Д/с “Боротьба за виживання”.
21.25, 23.40, 02.25, 05.45 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Д/с “Особливий загiн”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
04.30 Перша шпальта.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

00.40, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.15 “Сiмейнi мелодрами”.
14.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45 Т/с “Свати 5”.
21.45 Т/с “Сидоренко-Сидоренко”.
22.45, 00.50 “Мiняю жiнку 14”.
02.30 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05, 12.25 Т/с “Сподiваючись на по-

рятунок”.
13.15 “Роман з Ольгою”.
14.25, 15.20 “Речдок”.
16.20 “Речдок. Особливий випадок”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Вiдлуння вiйни”.
23.55 Т/с “Розвiдники”.
00.50 Х/ф “22 кулi: Безсмертний”.
02.50 “Подробицi” - “Час”.
03.35 “Добривечiр на Iнтерi”.
05.10 “Top Shop”.

ICTV
04.20 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.35 Факти.
04.55 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.00 Антизомбi. Дайджест.
10.50, 13.25 Х/ф “Хто я?”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
16.35 Х/ф “Iноземець”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
22.35 Т/с “Схованки”.
01.20 Т/с “Володимирська, 15”.
02.10 Стоп-10.

ÑТБ
06.00, 09.00 Т/с “Коли ми вдома”.
11.55 МастерШеф. Професiонали.
15.35 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Наречена для тата.
21.00 Т/с “Мiсто закоханих”.
23.45 Один за всiх.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.50 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.45, 07.05 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi”.
07.10 Т/с “Бiблiотекарi”.
08.00 Т/с “Цiлком таємне”.
12.50, 17.00, 19.00, 23.00 Хто проти блон-

динок.
14.50, 22.00 Т/с “Будиночок на щастя”.
16.00, 21.00 Вар`яти.
01.10 Т/с “Ми - такi”.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15, 08.20 Огляд преси.
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, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.15, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.20, 12.55, 15.55, 18.15, 23.55 Погода 
в Українi.

07.25 Хронiка дня.
07.45 Будiвельний стандарт.
07.55, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на курортах.
08.30 Клуб Life.
09.20, 17.45 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.20, 19.30, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.

22.15 Група продовженого дна.
23.15 Лiнiйка документальних проєктiв.
02.15, 05.15 Машина часу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний шлях.
11.20 Свекруха або невiстка.
12.20, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00, 00.00, 02.15 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “На твоїй сторонi”, 11 i 12 с.
23.20 Контролер.
01.45 Телемагазин.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.00, 18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.00, 20.00 Т/с “Доктор Хто”.
15.10, 00.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.00, 22.10 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
23.10 “Орел i решка. Перезавантаження”.
01.10 “Вiрю не Вiрю”.
02.00 Т/с “Дорогий лiкар”.
03.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.20 Х/ф “Сумлiння”.
07.55, 11.55, 17.45, 03.00 “Випадковий 

свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Балада про доблесного лица-

ря Айвенго”.
10.45, 19.30 Т/с “МакМафiя”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 “Свiдок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
14.10, 20.50 Т/с “Мiст”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.15 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Будьте здоровi”.
23.45 “Склад злочину”.
01.35 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.35 “Речовий доказ”.
04.05 “Професiї”.
04.35 “Правда життя”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Золота зима”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00, 23.00 Одного разу в Одесi.
12.30, 13.30, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
14.00, 20.00 Т/с “Королi палат”.
15.00, 18.00, 02.00 Панянка-селянка.
16.00 4 весiлля.
22.00 Сiмейка У.
00.00 Казки У Кiно.
01.00 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.00 Теорiя зради.
03.50 БарДак.
04.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.50, 13.55 Правда життя.
08.55, 17.50 Мисливцi за торнадо.
09.45, 16.55 Сучаснi дива.
10.40, 00.25 Речовий доказ.
11.50 Майор “Вихор”.
12.55 Код доступу.
15.05, 23.30 Iдеї, що перевернули свiт.
16.00, 21.40 НЛО з минулого.
18.50, 20.40 Секретнi територiї.
19.50, 01.35 Мiстична Україна.
22.35 Народженi мусонами.
02.25 Iсторiя українських земель.
04.00 Легендарнi замки України.
04.40 Iсторiя Києва.
05.25 Таємницi пiрамiд.

Enter-фіëьм
05.20 Х/ф “Кам`яна душа”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
08.00 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.20, 00.20 “Зорянi долi”.
10.50 “Невiдома версiя”.
11.40 Х/ф “Заграва”.
13.30 Х/ф “Бiляночка i Рум`яночка”.
14.50 Т/с “Вiчний поклик”, 2-4 с.
19.00, 01.10 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Якби я був начальником”.
00.40 “Академiя смiху”.
02.40 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Безсмертний”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.50 “Помста природи”.
13.15 Х/ф “Саботаж”.
15.15 Х/ф “Куленепробивний чернець”.
19.25 Т/с “Брати по кровi”.

20.30 Т/с “Брати по кров”.
21.35, 23.10 Т/с “Касл 8”.
00.55 Х/ф “Життя на межi”.
02.25 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Рух опору”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
10.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.00 М/ф “Сiмпсони”.
16.10 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
19.00 Т/с “Швидка”.
20.05 Т/с “Панiка Вова”.
21.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
00.00 Х/ф “Крик 3”.
02.10 Мамареготала.
03.55 Чистоплюї.
04.45 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.35 Тенiс. АТР 1000. “Мастерс”. Па-

риж. День 1.
01.30, 12.30 Велоспорт. “Тур Ломбардiї”.
02.30, 07.30 Снукер. World Open. День 1.
04.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден. 

Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 1.
04.30, 17.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зель-

ден. Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
05.00, 18.30 Плавання. International 

Swimming League.
06.00 Автоперегони. WTCR. Сузука. Пе-

регони 2.
06.45 Автоперегони. WTCR. Сузука. Пе-

регони 3.
08.25, 11.30, 13.25, 16.30, 21.00 Снукер. 

World Open. День 2.
18.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден. 

Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
19.30 Кiнний спорт. Кубок свiту. Конкур. 

Гельсiнкi.
20.40 WATTS.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Олiмпiк - Днiпро-1. Чемпiонат Укра-

їни.
07.45 Iнтер - Парма. Чемпiонат Iталiї.
09.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20, 20.45 Yellow.
10.30 Шахтар - Александрiя. Чемпiонат 

України.
12.15 “Великий футбол”.
13.55 Рома - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
16.00 “Auto гол!”
16.15 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
17.10 Марiуполь - Колос. Чемпiонат Укра-

їни.
19.00 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
19.55 Live. Алавес - Атлетiко. Чемпiонат 

Iспанiї.
21.55 Live. Брешия - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
23.55, 03.50 Топ-матч.
00.10 Львiв - Десна. Чемпiонат України.
02.00 Сент-Трюйден - Гент. Чемпiонат 

Бельгiї.
04.05 Парма - Верона. Чемпiонат Iталiї.
05.55 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

28 жовтня

29 жовтня
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UA:Перший
06.00 М/с “Тачки проти”.
06.05 М/с “Марин та його друзi. Пiдводнi 

iсторiї”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 02.00, 
05.20 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Елiза”.
11.35, 14.15 Телепродаж.
12.00 Енеїда.
12.30 Д/с “Тайська кухня”.
13.10, 03.30 #ВУкраїнi.
13.45, 17.10, 05.00 Плiч-о-плiч.
14.30 Д/с “Аромати Перу”.
15.15 Хто в домi хазяїн.
15.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
16.10 Д/ф “Всесвiтня природна спадщи-

на. Гаваї”.
17.30 Нашi грошi.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
19.55 Д/с “Боротьба за виживання”.
21.25, 23.40, 02.25, 05.45 UA:Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15 Д/с “Особливий загiн”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.00 Розсекречена iсторiя.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

00.45, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.15 “Сiмейнi мелодрами”.
14.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45 Т/с “Свати 5”.
21.45 Т/с “Сидоренко-Сидоренко”.
22.45, 00.00, 00.55 “Свiт навиворiт 10: 

Бразилiя”.
01.10 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05, 12.25 Т/с “Сподiваючись на по-

рятунок”.
13.15 “Роман з Ольгою”.
14.25, 15.20 “Речдок”.
16.15 “Речдок. Особливий випадок”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Вiдлуння вiйни”.
23.55 Т/с “Розвiдники”.
00.50 Х/ф “Ворон”.
02.40 “Подробицi” - “Час”.
03.25 “Навколо С”.
05.10 “Top Shop”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашин?тон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40, 10.05 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.00, 13.20 Х/ф “Троє амiгос”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30, 21.25 Т/с “Пес”.
16.20 Х/ф “Хто я?”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
22.35 Т/с “Схованки”.
01.25 Т/с “Володимирська, 15”.
02.10 Стоп-10.

ÑТБ
06.10, 09.15 Т/с “Коли ми вдома”.
12.10 МастерШеф. Професiонали.
15.35 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Битва екстрасенсiв.
21.00 Т/с “Мiсто закоханих”.
23.45 Зваженi та щасливi.
02.10 “Зважся!”.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
04.10 Абзац.
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.20 Т/с “Бiблiотекарi”.
08.10 Т/с “Цiлком таємне”.
13.00 Суперiнтуїцiя.
15.00, 22.00 Т/с “Будиночок на щастя”.
16.00, 21.00 Improv Live Show.
17.00, 19.00 Дiти проти зiрок.
23.40 Т/с “Сирена”.
01.10 Т/с “Ми - такi”.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.35 Полiгон.
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, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.10 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 12.55, 15.55, 18.15, 23.55 Погода 
в Українi.

07.20 Огляд преси.
07.25 Хронiка дня.
07.40 Драйв.
07.55, 08.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 

22.55 Погода на курортах.
08.30 Клуб Life.
09.25, 17.45 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.20, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.20, 19.30, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
23.15 Лiнiйка документальних проєктiв.
02.15, 05.15 Машина часу.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний шлях.
11.20 Свекруха або невiстка.
12.20, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00, 00.00, 02.15 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “На твоїй сторонi”, 13 i 14 с.
23.20 Гучна справа.
01.45 Телемагазин.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.10 “Дай лапу”.
08.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.10, 18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.00, 20.00 Т/с “Доктор Хто”.
15.10, 00.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.00, 22.10 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
23.10 “Орел i решка. Перезавантаження”.
01.00 “Вiрю не Вiрю”.
02.00 Т/с “Дорогий лiкар”.
03.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.35 Х/ф “Нi пуху, нi пера”.
07.50, 11.55, 17.45, 02.50 “Випадковий 

свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Iнспектор карного розшуку”.
10.50, 19.30 Т/с “МакМафiя”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.20 “Свiдок”.
12.55 “Будьте здоровi”.
14.10, 20.50 Т/с “Мiст”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.15 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Вартiсть життя”.
23.45 “Склад злочину”.
01.20 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.35 “Речовий доказ”.
04.05 “Правда життя”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.05 Х/ф “Калошi щастя”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00, 23.00 Одного разу в Одесi.
12.30, 13.30, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
14.00, 20.00 Т/с “Королi палат”.
15.00, 18.00, 02.00 Панянка-селянка.
16.00 4 весiлля.
22.00 Сiмейка У.
00.00 Казки У Кiно.
01.00 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.00 Теорiя зради.
03.50 БарДак.
04.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.50, 14.00 Правда життя.
09.00, 17.45 Мисливцi за торнадо.
09.50, 16.50 Сучаснi дива.
10.45, 00.25 Речовий доказ.
11.55 Чорна пiхота.
13.00 Код доступу.
15.05, 23.30 Iдеї, що перевернули свiт.
16.00, 21.40 НЛО з минулого.
18.45, 20.40 Секретнi територiї.
19.45 Скарб.ua.
22.35 Народженi мусонами.
01.35 Мiстична Україна.
02.25 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “З житiя Остапа Вишнi”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
08.00 “Моя правда”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 00.20 “Зорянi долi”.
11.05 “Невiдома версiя”.
11.55 Х/ф “Сватання на Гончарiвцi”.
13.25 Х/ф “Золотий гусак”.
14.50 Т/с “Вiчний поклик”, 4-6 с.
19.00, 01.20 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Сплячий лев”.
00.50 “Академiя смiху”.
02.50 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Безсмертний”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 “Помста природи”.
13.10 Х/ф “Рожева пантера”.
15.00 Х/ф “Втеча”.
19.25 КУ 1/8 фiналу. “Динамо” - “Шах-

тар”.
21.25 Т/с “CSI: Мiсце злочину”.
23.15 Т/с “Касл 8”.
01.00 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Рух опору”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
10.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.00 М/ф “Сiмпсони”.
16.10 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
19.00 Т/с “Швидка”.
20.05 Т/с “Панiка Вова”.
21.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
00.00 Х/ф “Дуже страшне кiно”.
01.35 Мамареготала.
03.25 Чистоплюї.
04.15 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.05 Автоперегони. WTCR. Сузука. Огляд.
23.35 Автоперегони. Суперкубок Porsche. 

Огляд сезону.
00.05 Супербайк. Етап ЧC. Катар. Пере-

гони 1.
00.30 Супербайк. Етап ЧC. Катар. Пере-

гони 2.
01.00, 06.00 Олiмпiйськi iгри. “Живi ле-

генди”.
01.30, 06.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Camps to champs.
02.00, 04.00 Плавання. International 

Swimming League.
02.30, 07.30 Снукер. World Open. День 2.
05.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден. 

Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 1.
05.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден. 

Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
07.00 Олiмпiйськi iгри. “Сила особистостi”.
08.25 Снукер. World Open. День 3.
11.30 Тенiс. АТР 1000. “Мастерс”. Па-

риж. День 2.
11.55, 14.00, 16.00, 18.00, 20.30, 22.30 

Тенiс. АТР 1000. “Мастерс”. Па-
риж. День 3.

20.00 Тенiс. “АТР: за кадром”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 19.50, 03.45 Топ-матч.
06.10 Фiорентiна - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
08.00, 23.55 Yellow.
08.10 Барселона - Вальядолiд. Чемпiонат 

Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Марiуполь - Колос. Чемпiонат Укра-

їни.
12.10 Брешия - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
13.55, 01.55 Алавес - Атлетiко. Чемпiонат 

Iспанiї.
16.00 “Laliga Zap”. Чемпiонат Iспанiї.
16.15 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
16.55 Live. Марiуполь - Олiмпiк. 1/8 

фiналу. Кубок України.
17.45, 20.45 Футбол Tables.
18.55 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
19.55 Live. Валенсiя - Севiлья. Чемпiонат 

Iспанiї.
21.55 Live. Ювентус - Дженоа. Чемпiонат 

Iталiї.
00.05 ПСЖ - Марсель. Чемпiонат Францiї.
04.00 Наполi - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
05.50 Програма передач.

UA:Перший
06.00 М/с “Тачки проти”.
06.05 М/с “Марин та його друзi. Пiдводнi 

iсторiї”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.10, 02.00, 
05.20 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Елiза”.
11.30, 14.15 Телепродаж.
12.00, 15.15 Енеїда.
12.30 Д/с “Тайська кухня”.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.30 Д/с “Аромати Перу”.
16.15 Погода.
16.20 Д/ф “Всесвiтня природна спад-

щина. США. Нацiональний парк 
Еверглейдс: Ламантини криштале-
вої рiчки”.

17.30 #ВУкраїнi.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.30 Перший на селi.
19.55 Д/с “Боротьба за виживання”.
21.25, 23.40, 02.25, 05.45 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с “Особливий загiн”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.30 Разом.
04.00 Перша шпальта.
04.30 Спiльно.
05.00 52 вiкенди.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

00.55, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.15 “Сiмейнi мелодрами”.
14.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.40 Т/с “Свати 5”.
21.40 Т/с “Сидоренко-Сидоренко”.
22.30 “Право на владу”.
01.05 Х/ф “Авiатор”.
04.45 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05, 12.25 Т/с “Сподiваючись на по-

рятунок”.
13.15 “Роман з Ольгою”.
14.25, 15.20 “Речдок”.
16.15 “Речдок. Особливий випадок”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. 

Вiдлуння вiйни”.
23.55 Т/с “Розвiдники”.
00.50 Х/ф “Обитель проклятих”.
02.45 “Подробицi” - “Час”.
03.30 “Навколо С”.
05.10 “Top Shop”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.45, 13.25 Х/ф “Темний меридiан”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
16.35 Х/ф “Згадати все”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi. Дайджест.
22.35 Т/с “Схованки”.
00.35 Т/с “Володимирська, 15”.
02.15 Стоп-10.

ÑТБ
06.35, 09.35 Т/с “Коли ми вдома”.
12.35 МастерШеф. Професiонали.
15.50 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Зваженi та щасливi.
21.00 Т/с “Мiсто закоханих”.
23.45 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00 Служба розшуку дiтей.
03.05 Зона ночi.
04.50 Абзац.
05.45, 06.55 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi”.
07.00 Т/с “Бiблiотекарi”.
08.00 Т/с “Цiлком таємне”.
10.00 Ревiзор.
12.50 Пристрастi за Ревiзором.
14.50, 22.00 Т/с “Будиночок на щастя”.
16.00, 21.00 Божевiльна зiрка.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
23.50 Т/с “Сирена”.
01.20 Т/с “Ми - такi”.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15, 07.20 Огляд преси.
06.20, 02.15, 05.35 Машина часу.
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, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.10 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 12.55, 15.55, 18.10, 23.55 Погода 
в Українi.

07.25 Хронiка дня.
07.55, 08.55, 14.55, 16.55, 17.55, 22.55 По-

года на курортах.
08.30 Клуб Life.
08.40 Свiтла енергiя.
09.25, 17.45 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.15, 19.30, 00.20, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
22.15 Спостерiгач.
23.15 Лiнiйка документальних проєктiв.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.
05.15 Полiгон.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний шлях.
11.20 Свекруха або невiстка.
12.20, 15.30, 04.45 Агенти справедливостi.
16.00, 00.00, 02.15 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “На твоїй сторонi”, 15 i 16 с.
23.20 Слiдами мiського Голови. Днiпро.
01.45 Телемагазин.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.10 “Дай лапу”.
08.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.00, 18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.00, 20.00 Т/с “Доктор Хто”.
15.00, 00.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.00, 22.10 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
23.10 “Орел i решка. Перезавантаження”.
01.10 “Вiрю не Вiрю”.
02.00 Т/с “Дорогий лiкар”.
03.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.35 Х/ф “Капiтан Крокус”.
07.50, 11.55, 17.45, 03.00 “Випадковий 

свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Буднi карного розшуку”.
10.45, 19.30 Т/с “МакМафiя”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 “Свiдок”.
12.50 “Вартiсть життя”.
14.05, 20.50 Т/с “Мiст”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.15 “Легенди карного розшуку”.
18.20, 04.00 “Правда життя”.
23.45 “Склад злочину”.
01.30 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.30 “Речовий доказ”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.35 М/ф “Монстр у Парижi”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00, 23.00 Одного разу в Одесi.
12.30, 13.30, 21.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
14.00, 20.00 Т/с “Королi палат”.
15.00, 18.00, 01.00 Панянка-селянка.
16.00 4 весiлля.
22.00 Сiмейка У.
00.00 Казки У Кiно.

02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 “Репортер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.10, 14.10, 16.10 “Кримiнал” з С. Вар-
дою та К. Трушик.

12.20, 16.20 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15 “Ехо України” з М. Ганапольським.
20.00 “Прямий ефiр” з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.15, 13.50 Правда життя.
09.05, 17.55 Мисливцi за торнадо.
09.55, 17.05 Сучаснi дива.
10.45, 00.25 Речовий доказ.
11.55 Мiсто, яке зрадили.
12.50 Iлюзiї сучасностi.
15.20, 23.30 Iдеї, що перевернули свiт.
16.15, 21.40 НЛО з минулого.
18.55, 20.40 Секретнi територiї.
19.55 Скарб.ua.
22.35 Замерзла планета.
01.35 Мiстична Україна.
02.25 Скептик.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф “Iду до тебе”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
08.00, 11.10 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 00.20 “Зорянi долi”.
12.00 Х/ф “Дiд лiвого крайнього”.
13.25 Х/ф “Панi Метелиця”.
14.35 Т/с “Вiчний поклик”, 6-8 с.
19.00, 01.20 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Дiти Дон Кiхота”.
00.50 “Академiя смiху”.
02.50 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Безсмертний”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.50 Х/ф “Рожева пантера 2”.
15.40 Х/ф “Iкар”.
19.25 Т/с “Брати по кровi”.
21.35, 23.10 Т/с “CSI: Мiсце злочину”.

01.00 “Облом.UA”.
04.15 12 тур ЧУ з футболу. “Зоря” - “Вор-

скла”.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Рух опору”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.40 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
10.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
13.00 М/ф “Сiмпсони”.
16.10 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
19.00 Т/с “Швидка”.
20.05 Т/с “Панiка Вова”.
21.10 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
00.00 Х/ф “Нескiнченнiсть”.
01.45 Мамареготала.
03.30 Чистоплюї.
04.20 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.35 Тенiс. АТР 1000. “Мастерс”. Па-

риж. День 3.
01.30, 18.40 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зель-

ден. Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 1.
02.00, 19.25 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зель-

ден. Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
02.30, 07.30 Снукер. World Open. День 3.
04.00, 12.55, 20.10 Гiрськi лижi. Кубок 

свiту. Зельден. Чоловiки. Слалом-
гiгант. Спроба 2.

04.30 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”.
05.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps 

to champs.
05.30 Олiмпiйськi iгри. “Сила особистостi”.
06.00 Супербайк. Етап ЧC. Катар. Пере-

гони 1.
06.30 Супербайк. Етап ЧC. Катар. Пере-

гони 2.
07.00 Автоперегони. WTCR. Сузука. Огляд.
08.25, 11.30, 13.25, 16.30, 21.00 Снукер. 

World Open. День 4.
12.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден. 

Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 1.
17.30 Супербайк. Етап ЧC. Перегони 1.
18.00 Супербайк. Етап ЧC. Перегони 2.
18.30 WATTS.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Нант - Монако. Чемпiонат Францiї.
07.45, 21.10 “Auto гол!”
08.00 Реал - Леганес. Чемпiонат Iспанiї.
09.50, 19.15 Yellow.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.20 Марiуполь - Олiмпiк. 1/8 фiналу. Ку-

бок України.
12.05, 18.20 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
13.00 Ювентус - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
14.45 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
16.00, 23.25 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.30 Валенсiя - Севiлья. Чемпiонат Iспанiї.
19.25 Наполi - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
21.25 Live. Андерлехт - Гент. Чемпiонат 

Бельгiї.
23.55, 03.50 Топ-матч.
00.10 Шахтар - Александрiя. Чемпiонат 

України.
02.00 Барселона - Вальядолiд. Чемпiонат 

Iспанiї.
04.05 Байєр - Вердер. Чемпiонат Нiмеччини.
05.55 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер
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UA:Перший
06.00 М/с “Тачки проти”.
06.05 М/с “Марин та його друзi. Пiдводнi 

iсторiї”.
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 01.00, 03.50, 
05.10 Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Елiза”.
11.35, 14.15 Телепродаж.
12.00 Енеїда.
12.30 Д/с “Тайська кухня”.
13.10 Д/с “Морська кухня”.
14.30 Д/с “Аромати Перу”.
15.15 UA:Фольк. Спогади.
16.15 Погода.
16.20 Д/ф “Острови”. “Карибськi остро-

ви: Занурення з акулами”.
17.25 Схеми. Корупцiя в деталях.
17.55 VoxCheck.
18.25, 01.45 Тема дня.
19.30, 04.15 Розсекречена iсторiя.
20.30 Д/с “Боротьба за виживання”.
21.25, 01.20, 05.30 UA:Спорт.
22.00 Перша шпальта.
22.30 Як дивитися кiно.
23.00 Х/ф “Реальнiсть”.
02.45 #ВУкраїнi.
03.15 Своя земля.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

04.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.15 “Сiмейнi мелодрами”.
14.15 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.25, 22.25 “Лiга смiху”.
00.25 Х/ф “Авiатор”.
05.15 “Свiтське життя”.

Iíòер
05.25, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05, 12.25 Т/с “Сподiваючись на по-

рятунок”.
13.15 “Роман з Ольгою”.
14.25, 15.20, 23.50 “Речдок”.
16.15 “Речдок. Особливий випадок”.
18.00, 01.40 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
03.10 “Чекай на мене. Україна”.
04.35 “Top Shop”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 01.50 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Антизомбi. Дайджест.
11.05, 14.20, 00.00 “На трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Юрчишини”.
16.25, 22.50 Т/с “Вижити за будь-яку 

цiну”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Дизель шоу.
02.20 Стоп-10.

ÑТБ
05.55, 09.40 Т/с “Коли ми вдома”.
12.40 МастерШеф. Професiонали.
15.35 Хата на тата.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 МастерШеф.
22.45 Х-Фактор.

Íоâий êаíаë
03.10 Служба розшуку дiтей.
03.15 Зона ночi.
04.30 Абзац.
05.15, 06.15 Kids` Time.
05.20 М/с “Том i Джерi”.
06.20 Х/ф “Доктор Дулiттл”.
08.00 Х/ф “Доктор Дулiттл 2”.
09.40 Т/с “Будиночок на щастя”.
14.00, 21.40, 23.20 Екси.
16.20, 19.00 Топ-модель по-українськи.
01.50 Х/ф “Море спокуси”.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15 Огляд преси.
06.25, 02.15 Машина часу.
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, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.15, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 12.55, 15.55, 18.10 Погода в Українi.
07.25 Драйв.
07.30 Хронiка дня.
07.55, 08.55, 13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 

00.20 Погода на курортах.
08.30 Клуб Life.
09.25, 16.45 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 

16.10, 18.15, 19.30, 00.25, 01.15 

Iнформацiйний день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
14.10 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
17.10 Кендзьор.
22.45 Лiнiйка документальних проєктiв.
00.50 ID Journal.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.15 Феєрiя мандрiв.
05.15 Рандеву.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.30, 05.40 Зоряний шлях.
11.30 Х/ф “Курка”.
13.30 Т/с “Компаньйонка”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Компаньйонка”.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с “Будинок, який...”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Будинок, який...”.
04.00 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.00 Т/с “Доктор Хто”.
15.10, 00.15 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.00, 22.10 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
18.10 Х/ф “Красуня i чудовисько”.
20.10 Х/ф “Свiтське життя”.
23.10 “Орел i решка. Перезавантаження”.
01.15 “Вiрю не Вiрю”.
02.10 Т/с “Дорогий лiкар”.
02.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.30 Х/ф “Екстрасенс”.
07.55, 11.55, 17.45, 03.00 “Випадковий 

свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Небезпечнi друзi”.
10.45, 19.30 Т/с “МакМафiя”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 “Свiдок”.
12.50, 03.50 “Правда життя”.
14.05, 20.50 Т/с “Мiст”.
16.50 “Легенди бандитської Одеси”.
17.15 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Таємницi свiту”.
23.45 Х/ф “Це я”.
01.30 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.20 “Речовий доказ”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.35 Х/ф “Коко на всi 100”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00 Одного разу в Одесi.
12.30, 13.30 Одного разу пiд Полтавою.
14.00, 20.00 Т/с “Королi палат”.
15.00, 18.00, 01.00 Панянка-селянка.

16.00 Х/ф “Нiч у музеї”.
21.00 Х/ф “Нiч у музеї 2”.
23.00 Х/ф “Монте Карло”.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 “Новий день” з Ю. Шпа-

чинською, I. Ратушною, Б. Мамаєм 
та М. Матросовим.

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 “Репор-
тер”. Новини.

09.15, 10.15, 11.15 “Прямий” трафiк” з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.15, 16.30 “Гаряча тема” з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.15, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

16.10 “Кримiнал. Пiдсумки” з С. Вардою 
та К. Трушик.

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.30 “Влада хохотала”.
19.00 “Ехо України” з М. Ганапольським.
22.00 “Поярков. News”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.55, 13.55 Правда життя.
09.00, 17.50 Мисливцi за торнадо.
09.50, 16.55 Сучаснi дива.
10.45, 00.25 Речовий доказ.
11.55 Прокляття Че Гевари.
12.55 Iлюзiї сучасностi.
15.05, 23.30 Iдеї, що перевернули свiт.
16.00, 21.40 НЛО з минулого.
18.50, 20.40 Секретнi територiї.
19.50 Скарб.ua.
22.35 Замерзла планета.
01.35 Мiстична Україна.
02.25 Брама часу.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф “Карусель”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
08.00, 10.20 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
11.05 Х/ф “Час хризантеми”.
12.25 Х/ф “Провiнцiйний роман”.
15.05 Т/с “Вiчний поклик”, 8-10 с.
19.00, 01.50 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Нi пуху, нi пера”.
00.15 Х/ф “Балаган”.
03.20 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с “Безсмертний”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.45 Х/ф “Ласкаво просимо в джунглi”.
15.25 Х/ф “Загнаний”.

19.25 Т/с “Перевiзник 2”.
23.10 Х/ф “Зубастий торнадо: Час прий-

шов”.
00.55 Х/ф “Морськi котики проти зомбi”.
02.20 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Рух опору”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.45 Т/с “Сишиш-шоу”.
12.00 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
13.00 М/ф “Сiмпсони”.
16.10 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
19.00 Х/ф “Факультет”.
21.05 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
23.00 Без краватки.
23.20 Х/ф “Вiд заходу до свiтанку”.
01.30 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
23.05 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”.
23.35 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps 

to champs.
00.05 Олiмпiйськi iгри. “Сила особистостi”.
00.35 WATTS.
01.00, 05.00 Автоперегони. WTCR. Сузу-

ка. Огляд.
01.30, 04.00, 12.30 Супербайк. Етап ЧC. Ка-

тар. Перегони 1.
02.00, 04.30, 12.55 Супербайк. Етап ЧC. Ка-

тар. Перегони 2.
02.30, 06.30 Снукер. World Open. День 4.
05.30 Велоспорт. “Тур Ломбардiї”.
08.25, 11.30 Снукер. World Open. 1/4 

фiналу.
13.25 Тенiс. АТР 1000. “Мастерс”. Па-

риж. День 4.
14.55, 17.00, 19.00, 20.25, 22.30 Тенiс. 

АТР 1000. “Мастерс”. Париж. 1/4 
фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 03.50 Топ-матч.
06.10, 00.10 Мiлан - СПАЛ. Чемпiонат Iталiї.
08.00 “Laliga Zap”. Чемпiонат Iспанiї.
08.15 Олiмпiк - Днiпро-1. Чемпiонат Укра-

їни.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Наполi - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
12.05 Барселона - Вальядолiд. Чемпiонат 

Iспанiї.
13.45, 21.30 Yellow.
13.55 Марiуполь - Олiмпiк. 1/8 фiналу. Ку-

бок України.
16.00 Реал - Леганес. Чемпiонат Iспанiї.
17.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.45 Андерлехт - Гент. Чемпiонат Бельгiї.
20.35 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
21.40 Live. Дiжон - ПСЖ. Чемпiонат 

Францiї.
23.40 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
02.00 Валенсiя - Севiлья. Чемпiонат Iспанiї.
04.05 Хоффенхайм - Падерборн. Чемпiонат 

Нiмеччини.
05.55 Програма передач.

UA:Перший
06.00 М/с “Тачки проти”.
06.05 М/с “Марин та його друзi. Пiдводнi 

iсторiї”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.15, 02.00, 

03.50, 05.10 Новини.
09.30 Енеїда.
10.30 Хто в домi хазяїн.
11.00 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
11.30, 14.45 Телепродаж.
11.45 М/с “Дуда i Дада”.
12.55 Х/ф “Поруч з Iсусом: Йосип з На-

зарета”.
15.10 Д/с “Тайська кухня”.
16.05 #ВУкраїнi.
17.00 Плiч-о-плiч.
17.15 Д/с “Мегаполiси”.
17.45 Д/ф “Природа”.
18.55 Д/с “Суперчуття”.
19.55 Розсекречена iсторiя.
21.25 Д/с “Спiльноти тварин”.
22.25 Т/с “Окупованi”.
23.45, 03.40 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.25 UA:Фольк. Спогади.
03.20 Своя земля.
04.15 Сильна доля.
05.30 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.20 М/ф.
06.45 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00, 10.35 “Їмо за 100”.
11.15 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
12.10 Т/с “Сидоренко-Сидоренко”.
16.40, 21.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30, 04.05 “Розсмiши комiка”.
19.30, 04.50 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.25, 00.25 “Свiтське життя”.
01.25 “Лiга смiху”.

Iíòер
04.50 Х/ф “Всього один поворот”.
05.15 “Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєдняков”.
06.00 “Слово Предстоятеля”.
06.10, 01.35 Х/ф “Алегро з вогнем”.
08.00 “Шiсть соток”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Спецпроект до 75-рiччя звiльнення 

України”.
11.10 “Жуков. Перший Український”.
12.00, 23.35 Х/ф “Ати-бати, йшли сол-

дати...”
13.50 Т/с “Нi кроку назад!”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Концерт “Перемога. Одна на всiх”.
03.15 “Подробицi” - “Час”.
03.45 “Орел i решка. Морський сезон”.
04.30 “Орел i решка. Чудеса свiту”.

ICTV
05.05 Скарб нацiї.
05.15 Еврика!
05.25 Факти.
05.50 Особливостi нацiональної роботи.
07.30 Я зняв!
09.15 Т/с “Юрчишини”.
10.20 Т/с “Вижити за будь-яку цiну”.
12.45 Факти. День.
13.00 Дизель шоу.
14.35 Т/с “Пес”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Джек Рiчер”.
21.40 Х/ф “Джек Рiчер 2: Не вiдступай!”.
23.50 Т/с “Ронiн”.
02.00 Т/с “Менталiст”.
02.55 Стоп-10.

ÑТБ
05.45 Хата на тата.
07.20 Прокинься з Ектором!
08.20 Зваженi та щасливi.
10.20 “Зважся!”.
11.20 Т/с “Мiсто закоханих”.
19.00 Х-Фактор.
22.00 МастерШеф.

Íоâий êаíаë
03.50 Служба розшуку дiтей.
03.55 Зона ночi.
05.45, 06.45 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi”.
06.50 Таємний агент.
08.10 Таємний агент. Пост-шоу.
10.10 Дiти проти зiрок.
12.00 Хто проти блондинок.
14.00 Хто зверху? (12+).
16.00 М/ф “Три богатирi i Шамаханська 

цариця”.
17.30 Х/ф “Пiрати Карибського моря: На 

краю свiту”.
21.00 Х/ф “Пiрати Карибського моря: На 

дивних берегах”.
23.50 Х/ф “Лiки вiд щастя”.
02.50 Х/ф “По той бiк дверей”.

5 êаíаë
06.00 Час-Time.
06.20, 10.10, 13.30, 14.15, 00.20, 02.40, 

04.10 Машина часу.
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, 21.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 12.55, 15.15, 18.55, 23.55 По-
года в Українi.

07.20, 11.10, 03.40 Феєрiя мандрiв.
07.45, 08.50, 21.55, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.55, 09.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 00.55 Погода 
на курортах.

08.15 Хронiка тижня.

09.15 Автопiлот-новини.
09.25 Укравтоконтинент.
09.40 Натхнення.
10.50 Афiша.
12.10 Олiмпiйськi iсторiї.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
12.35 Медекспертиза.
13.10 Невигаданi iсторiї.
13.50 Навчайся з нами.
15.20 Свiтла енергiя.
16.15 Кендзьор.
17.15 Стоп корупцiї!
18.20, 23.15 Про вiйсько.
19.25 Особливий погляд.
20.00, 01.15, 05.15 Рандеву.
21.30, 03.00 Вiкно до Америки.
22.05 Лiнiйка документальних проєктiв.
02.15 Полiгон.
03.20 Кiно з Я. Соколовою.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 04.40 Зоряний шлях.
08.50 Т/с “На твоїй сторонi”, 9-14 с.
15.20 Т/с “На твоїй сторонi”, 15 i 16 с.
17.00 Т/с “Жива вода”, 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Жива вода”.
23.00 Х/ф “Зворотнiй квиток”.
01.00, 02.15 Х/ф “Нiчна фiалка”.
01.45 Телемагазин.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.00 “Ух ти show”.
09.00 М/ф “Велiант: Пернатий спецназ”.
10.20 Х/ф “Джек та бобове стебло”.
12.10 Х/ф “Красуня i чудовисько”.
14.10 “Орел i решка. Мегаполiси”.
00.10 Х/ф “Як кохатися з жiнкою”.
01.50 “Вiрю не Вiрю”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.15 Х/ф “Зворотного шляху немає”.
09.05 Х/ф “Через Гобi та Хiнган”.
12.10 Т/с “Закон i порядок”.
15.45, 02.15 “Випадковий свiдок”.
18.05 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 01.45 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Невиправний брехун”.
21.00 Х/ф “Перегони “Гарматне ядро”.
22.45 Х/ф “Поля”.
00.40 “Реальнi злочинцi”.
03.10 “Речовий доказ”.
04.10 “Легенди бандитського Києва”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.45 М/ф “Банда Тигрокачка”.
13.00 Х/ф “Жива вода”.
14.10, 01.00 Панянка-селянка.
15.10 Богиня шопiнгу.
17.00 Х/ф “Монте Карло”.

19.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Одного разу в Одесi.
00.00 Казки У Кiно.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 “Репортер”. Но-
вини.

09.10 “Ехо України” з М. Ганапольським.
10.10 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Тру-

шик.
11.15, 12.15, 13.15 “Акценти” з Н. Фiцич.
14.15, 15.15, 16.15 “Великий марафон” з П. 

Рольником, О. Близнюком, О. Кур-
бановою та О. Шилкiною.

17.10 “Щасливе iнтерв`ю”.
18.00, 19.00, 20.00 Ток-шоу в прямому 

ефiрi з Л. Мамедовою.
21.00 “Закрита зона”.
21.30 “Влада хохотала”.
22.00 “The Week”. Мiжнародний огляд з Т. 

Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.15, 00.45 Мiстична Україна.
08.05, 17.55 Правда життя.
09.30 Речовий доказ.
10.40, 23.50 Сучаснi дива.
11.35 Iдеї, що перевернули свiт.
13.15, 21.00 Америка в кольорi.
15.10 Народженi мусонами.
16.05 Замерзла планета.
01.35 Нашi.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф “Золотий гусак”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
08.00, 10.50 “Невiдома версiя”.
10.20, 01.55 “Зорянi долi”.
11.40 Х/ф “Графиня Коссель”.
14.40 Х/ф “Чекаю i сподiваюся”.
17.10 Х/ф “Iнспектор карного розшуку”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.00 Х/ф “Вiдпустка за власний рахунок”.
00.25 Х/ф “Смуга перешкод”.
02.45 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.00 “Загублений свiт”.
13.55 13 тур ЧУ з футболу. “Карпати” - 

“Шахтар”.
16.00 Х/ф “Полiт Фенiкса”.
18.05 Х/ф “Унiверсальний агент”.
19.55 Х/ф “Битва драконiв”.
21.45 Х/ф “Захисник”.
23.20 Х/ф “Деяка справедливiсть”.
01.15 Х/ф “Франкенштейн”.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Рух опору”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.45 Середземноморський Check-in.
10.45 Пiвнiчний Check-In.
11.50 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
21.40 Х/ф “Вiд заходу до свiтанку”.
23.45 Х/ф “Вiд заходу до свiтанку 2. 

Кривавi грошi Техасу”.
01.25 Х/ф “Вiд заходу до свiтанку 3. До-

чка ката”.
03.05 Чистоплюї.
04.00 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.30, 13.25, 14.15, 17.00 Тенiс. АТР 1000. 

“Мастерс”. Париж. 1/4 фiналу.
01.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден. 

Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 1.
02.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден. 

Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
02.30, 06.30 Снукер. World Open. 1/4 

фiналу.
04.00 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”.
04.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps 

to champs.
05.00 Олiмпiйськi iгри. “Сила особистостi”.
05.30 Супербайк. Етап ЧC. Перегони 1.
06.00 Супербайк. Етап ЧC. Перегони 2.
07.55, 12.30, 21.05 Снукер. World Open. 

1/2 фiналу.
11.30 Велоспорт. “Тур Ломбардiї”.
14.55, 17.25 Тенiс. АТР 1000. “Мастерс”. 

Париж. 1/2 фiналу.
19.30 Сноуборд. Кубок свiту. Модена. 

Big Air.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 12.55, 21.05, 23.40, 01.45, 

03.50 Топ-матч.
06.10 Ювентус - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
08.10 Андерлехт - Гент. Чемпiонат Бельгiї.
10.00, 14.45, 22.30 Футбол News.
10.25, 16.45, 20.55 Yellow.
10.35 Дiжон - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
12.25, 21.10 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
13.00 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
13.55 Live. Еспаньол - Валенсiя. Чемпiонат 

Iспанiї.
15.55 Live. Рома - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
17.55 Live. Леванте - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї. 2-й тайм.
18.55 Live. Болонья - Iнтер. Чемпiонат 

Iталiї.
19.45 Футбол Tables.
21.40 Live. Торiно - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
23.55 Ворскла - Десна. Чемпiонат України.
02.00 Боруссiя (Д) - Вольфсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
04.05 Севiлья - Атлетiко. Чемпiонат Iспанiї.
05.55 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа
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UA:Перший
06.00 М/с “Тачки проти”.
06.05 М/с “Марин та його друзi. Пiдводнi 

iсторiї”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.15, 02.00, 

03.50, 05.10 Новини.
09.30, 02.25 Енеїда.
10.35 Д/с “Кухня По”.
11.35, 14.45 Телепродаж.
11.50 М/с “Дуда i Дада”.
12.55 Х/ф “Спляча красуня”.
15.00 Д/с “Тайська кухня”.
15.25, 21.55 Бюджетники.
16.00 UA:Фольк.
17.00 Перший на селi.
17.30 #ВУкраїнi.
17.55 Д/ф “Вивчаючи природу”.
19.05 Д/с “Свiт дикої природи”.
20.05 Д/с “Левиний рик”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.25 Т/с “Окупованi”.
23.45, 03.40 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.20 Своя земля.
04.15 Сильна доля.
05.30 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.20 М/ф.
06.45 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 “Громада на мiльйон. Спецiалiсти”.
11.00, 12.15, 03.20 “Свiт навиворiт 10: 

Бразилiя”.
15.05 Т/с “Свати”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Танцi з зiрками”.
23.50 “Лiга смiху”.
01.40 “Квартал i його команда”.
05.00 “ТСН”.

Iíòер
06.05 Х/ф “Мiмiно”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту”.
11.00 “Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєдняков”.
12.00 “Крутiше за всiх. Новий сезон”.
14.10 Х/ф “Красуня i чудовисько”.
16.10 Х/ф “Графiтове серце”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Охоронець для дочки”.
22.35 Х/ф “Все можливо”.
00.35 “Речдок”.

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.05 Факти.

05.30 Секретний фронт.
06.20 Громадянська оборона.
07.10 Антизомбi. Дайджест.
08.05 Т/с “Вiддiл 44”.
11.40, 13.00 Х/ф “Згадати все”.
12.45 Факти. День.
14.00 Х/ф “Джек Рiчер”.
16.35 Х/ф “Джек Рiчер 2: Не вiдступай!”.
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф “Падiння Лондона”.
22.20 Х/ф “Падiння Олiмпу”.
00.40 Т/с “Менталiст”.
02.30 Стоп-10.

ÑТБ
05.50 Т/с “Коли ми вдома”.
07.15, 12.55 Хата на тата.
09.00 Прокинься з Ектором!
09.55 МастерШеф.
17.00, 01.10 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.00 Битва екстрасенсiв.
20.00 Один за всiх.
21.00 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
04.40 Зона ночi.
05.50 СтендАп Шоу.
06.45, 08.55 Kids` Time.
06.50 М/с “Том i Джерi”.
07.10 М/ф “Агент Марнi”.
09.00 М/ф “Три богатирi i Шамаханська 

цариця”.
10.30 Х/ф “Казки на нiч”.
12.30 Х/ф “Пiрати Карибського моря: На 

краю свiту”.
16.00 Х/ф “Пiрати Карибського моря: На 

дивних берегах”.
18.50 Х/ф “Робiн Гуд”.
21.00 Х/ф “Джон Картер: Мiж двох свiтiв”.
23.40 Х/ф “Справа ¹39”.
01.50 Х/ф “Лiки вiд щастя”.

5 êаíаë
06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.25, 13.30, 14.10, 20.00, 02.15 Маши-

на часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.10 Погода 
в Українi.

07.15, 04.20 Феєрiя мандрiв.
07.45, 08.50, 22.00, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.55, 08.10, 08.55, 09.55, 11.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 00.15 Погода 
на курортах.

08.15 Хронiка тижня.
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот-Тест.
09.20 Технопарк.

09.25 Драйв.
10.10, 03.15 Кiно з Я. Соколовою.
10.50 Афiша.
11.15 Vоїн - це я!
12.10, 00.20 Невигаданi iсторiї.
12.30 Континент.
13.10 Медекспертиза.
15.10, 23.15 Свiтла енергiя.
15.30 Паспортний сервiс.
16.10 Рандеву.
17.10 Особливий погляд.
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня з 

Анною Мiрошниченко.
19.25 Стоп корупцiї!
21.40 Час-Time.
22.05 Лiнiйка документальних проєктiв.
00.50, 01.55 Огляд преси.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
09.00 Т/с “Жива вода”.
12.50 Т/с “Будинок, який...”.
16.45 Т/с “Штамп в паспортi”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Штамп в паспортi”.
23.15 Т/с “Ляльки”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Ляльки”.
03.20 Х/ф “Зворотнiй квиток”.
04.45 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.25 “Ух ти show”.
09.30 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
13.00 “Орел i решка. Мегаполiси”.
00.50 Х/ф “Академiя вампiрiв”.
02.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 “Легенди карного розшуку”.
06.35 Х/ф “Чекайте на зв`язкового”.
08.00 “Страх у твоєму домi”.
11.40 Х/ф “Невиправний брехун”.
13.05 Х/ф “Непiддатливi”.
14.35 Х/ф “Скарби стародавнього храму”.
17.10 Х/ф “Перегони “Гарматне ядро”.
19.00 Х/ф “У зонi особливої уваги”.
20.55 Х/ф “Хiд у вiдповiдь”.
22.30 Х/ф “Дiамантовi пси”.
00.15 Х/ф “Поля”.
02.05 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.45 М/ф “Тваринний загiн. Код Мар-

ко Поло”.
12.25 Х/ф “Коко на всi 100”.
14.05 Панянка-селянка.
15.05 Богиня шопiнгу.
17.00 Х/ф “Нiч у музеї 2”.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.

22.00 Одного разу в Одесi.
00.00 Казки У Кiно.
01.00 Т/с “Домашнiй арешт”.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “Репор-
тер”. Новини.

09.10 “18 плюс” з С. Лойко та А. Тулин-
ською.

10.10 “Медексперт” з К. Трушик.
11.15, 12.15, 13.15 “Акценти” з Н. Фiцич.
14.15, 15.15, 16.15 “Великий марафон” з П. 

Рольником, О. Близнюком, О. Кур-
бановою та О. Шилкiною.

17.15 “Про особисте” з Н. Фiцич.
18.15, 19.00, 20.00 Ток-шоу в прямому 

ефiрi з Л. Мамедовою.
21.00 “Великi новини” з Т. Березовцем.
22.30 “Влада хохотала”.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.10, 00.40 Мiстична Україна.
08.00, 18.05 Правда життя.
09.45 Речовий доказ.
10.55, 23.50 Сучаснi дива.
11.50 Iдеї, що перевернули свiт.
13.30, 21.00 Америка в кольорi.
15.20 Замерзла планета.

Enter-фіëьм
06.10 Х/ф “Панi Метелиця”.
07.10, 09.00 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.30 “Невiдома версiя”.
10.20 Х/ф “Шляхетний венецiанець”.
12.20 Х/ф “Заручниця”.
14.05 Х/ф “Дорога в пекло”.
17.15 Х/ф “Небезпечнi друзi”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.00 Т/с “Тихий центр”.
02.00 “Зорянi долi”.
02.40 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.15 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.15 “ДжеДАI”.
10.15 Т/с “Звонар”.
13.10 Х/ф “Битва драконiв”.
15.00 Х/ф “Великий переполох у мало-

му Китаї”.
16.55 13 тур ЧУ з футболу. “Динамо” - 

“Львiв”.
19.00 Х/ф “На межi”.
21.00 Х/ф “Американець”.
23.00 “ПроФутбол”.
00.20 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Рух опору”.
07.50 М/ф “Вартовi галактики”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.45 Без краватки.
10.10 М/ф “Сiмпсони”.
13.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
21.00 Мамареготала.
23.00 М/с “Небезпечна зона”.
23.30 М/с “Чортовийки”.
00.00 Х/ф “Серце Янгола”.
02.15 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
23.05, 04.30 Супербайк. Етап ЧC. Катар. 

Перегони 1.
23.35, 05.00 Супербайк. Етап ЧC. Катар. 

Перегони 2.
00.00, 04.00 Автоперегони. WTCR. Сузу-

ка. Огляд.
00.35, 15.15 Сноуборд. Кубок свiту. Мо-

дена. Big Air.
01.35 Скачки. Breeders` Cup.
03.05, 06.30 Снукер. World Open. 1/2 

фiналу.
05.30 Велоспорт. “Тур Парижа”.
07.55, 20.55 Снукер. World Open. Фiнал.
11.00 Велоспорт. “Тур Ломбардiї”.
12.15 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”.
12.45 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps 

to champs.
13.15 Олiмпiйськi iгри. “Сила особистостi”.
13.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден. 

Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 1.
14.25 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден. 

Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
16.15 Легка атлетика. Марафон. Нью-Йорк.
19.20 Велоспорт (трек). Кубок свiту. 

Мiнськ. День 3.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 16.20, 01.50, 03.50 Топ-матч.
06.10 Реал - Бетiс. Чемпiонат Iспанiї.
08.10 Рома - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.55, 23.00 Футбол News.
10.25, 18.40 “Auto гол!”
10.40 Леванте - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
12.25 Боруссiя (Д) - Вольфсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
13.55 Live. Александрiя - Марiуполь. 

Чемпiонат України.
14.45, 18.25, 23.20 Yellow.
16.25 Live. Фортуна - Кельн. Чемпiонат 

Нiмеччини.
17.15, 20.15 Футбол Tables.
18.55, 01.20 Журнал Лiги чемпiонiв.
19.25 Live. Колос - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
21.20 “Великий футбол”.
23.30 Сент-Етьєн - Монако. Чемпiонат 

Францiї.
02.00 Аталанта - Кальярi. Чемпiонат Iталiї.
04.05 Гент - Стандард. Чемпiонат Бельгiї.
05.55 Програма передач.
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  TV-4
Поíедіëоê, 28 жоâòíя
06.00, 10.00 Т.с. «Травма» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
08.00, 20.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Дрібна рибка» 
17.30 Про нас
18.00 Т.с. «Спадкоємці дель Мон-

те»
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Вторгення на 

землю» 

Віâòороê, 29 жоâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.35 Погляд зблизька
08.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Shift. Життя в цифрі
12.30 «Начинка»
13.00 Круглий стіл.Концепція роз-

витку ставу
15.00, 02.30 Хіт-парад 
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На га-

рячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Полярна буря» 
01.00 Х.ф. «Куля» +16 

Ñереда, 30 жоâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.20, 19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На 

гарячому
07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Відкрита зона
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Година для дитини

12.10, 03.00 «Гал-кліп»
12.40 Shift. Життя в цифрі
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Боги річково-

го світу» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 «Начинка»
22.40, 04.00 Х.ф.«По той бік ми-

нулого» 

Чеòâер, 31 жоâòíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.20, 19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На 

гарячому
07.35 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 Формула здоров’я
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Вікна навпроти»
15.45 Добрі традиції
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
20.25 Добрі традиції
20.30 Євромакс
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Хакер» +16 

П’яòíиця, 1 ëиñòоïада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.20, 19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На 

гарячому
07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.20 Година для дитини
12.10 «Гал-кліп»
12.40, 03.00 Сім’я від А до Я
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Тільки після Вас» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Відкрита зона
17.30 «Начинка»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Кімната ¹6»

Ñóáоòа, 2 ëиñòоïада
06.00 Про кіно 
06.15, 11.00 Про нас
06.45, 09.15 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті

07.20 На гарячому
07.35 Х.ф.«Будинок для відпо-

чинку» 
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
10.00, 19.00 Єдина країна
10.30 У фокусі Європа 
11.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.00 Смачна мандрівка
12.30 Круглий стіл.Концепція роз-

витку ставу
14.40 «Кіндер ШОУ»
15.00 Х.ф.«Маленька чаклунка» 
16.30, 02.30 Сім’я від А до Я
17.00 О. Рапіта. Концерт в Тер-

нополі 
18.00 Наші вітання 
19.30 Євромакс
20.10, 00.30 Х.ф. «А тепер, пані 

та панове»
22.15, 04.00 Х.ф. «Не забувай 

мене, зарад всіх святих» +16
00.10 Вікно в Америку
03.00 Хіт-парад 

Íедіëя, 3 ëиñòоïада
06.00 Х.ф.«Будинок для відпо-

чинку» 
07.30, 09.50 Українські традиції
07.45, 08.40 Ранковий фітнес
08.00, 21.30 Єдина країна
09.00, 16.30 Завтра-сьогодні
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.45 Про кіно 
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.30 Х.ф.«Маленька чаклунка»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
20.00 Огляд світових подій
21.00, 03.00 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф. «Таємничий 

портал»
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Кімната ¹6» +16 

  ТТБ
Поíедіëоê, 28 жоâòíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 Д/ф “Іспит на людяність” 
9.55 :РадіоДень «Життя+» 
10.15 Фестиваль органної музики. 

Жан Марі Лерой
11.10, 12.40 Лайфхак українською
11.20 Казки Лірника Сашка
11.40 Відкривай Україну з Сус-

пільним 
12.05 Мультфільм “Ти і поліція” 

12.15, 19.45 #ВУКРАЇНІ
12.50 Ранковий гість
13.00 “Діалоги” 
13.45 Українська література в 

іменах
13.55 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин 
14.05 Розсекречена історія. Укра-

їнці у Другій світовій війні 
15.00 Х/ф «Вбити Гітлера. (13 

хвилин)» 
17.15 Д/ц “Аромати Іспанії” 
18.00 Д/ф “Дика Африка. Сліда-

ми білих акул”
19.20, 20.51 “Тема дня” 
20.15 Пліч-о-пліч 
21.20 Разом 
21.45 Своя земля
21.55 UA: Музика 
22.05 Сильна доля 

Віâòороê , 29 жоâòíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 12.40, 16.50, 22.00 UA: Му-

зика 
9.05 “Енеїда” 
10.00 Д/ц “Будь у тонусі” 
10.25 UA: Фольк 
11.20 Казки Лірника Сашка
11.45 М/с “Дуда і Дада” 
12.05 Мультфільм “Ти і поліція” 
12.15 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
12.45 Візитівки Карпат
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.45 “Розсекречена історія”
14.35 Школа доступності
14.40 :РадіоДень “Модуль знань”
15.20, 21.55 Лайфхак українською
15.30 Д/ц “Боротьба за вижи-

вання” 
15.55, 22.05 Сильна доля 
17.15 Д/ц “Аромати Іспанії” 
17.40 Д/ц “Аромати Шотландіїї” 
18.05 Д/ф “Острови.Карибські 

острови: Занурення з аку-
лами”

19.45 Спільно 
20.15 Своя земля
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
21.45 Абетка

Ñереда, 30 жоâòíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 16.50, 22.00 UA: Музика 
9.05 “Енеїда” 
10.00 Д/ц “Будь у тонусі” 
10.25 UA: Фольк 
11.20 Казки Лірника Сашка
11.40 М/с “Дуда і Дада”
12.15 100 років української літера-

тури за 100 хвилин
12.40 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.45 “Розсекречена історія”
14.35 АБЕТКА

14.40 :РадіоДень “Модуль знань”
15.20 “Лайфхак українською” 
15.30 Д/ц “Боротьба за вижи-

вання”
15.55, 22.05 Сильна доля 
17.15 Д/ц “Аромати Шотландіїї” 
18.05 Д/ф «Острови. Унікальні Га-

лапагоські острови: Півден-
на Америка

19.45 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 “StopFakeNews”
21.20 КримРеалії 
21.45 Твій дім 

Чеòâер, 31 жоâòíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 16.50 UA: Музика 
9.10 Енеїда 
10.00 52 вікенди
10.25 UA: Фольк 
11.20 Казки Лірника Сашка
11.40 М/с “Дуда і Дада” 
12.15 По Азимуту.Кінбурнська коса 
12.40, 15.50 Лайфхак українською
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.40 Д/ц “Ігри Імперій” 
14.30 Розсекречена історія 
15.25 Д/ц “Боротьба за вижи-

вання” 
16.00, 22.05 Сильна доля 
17.15 Д/ц “Аромати Шотландіїї”
18.00 Д/ф ”Острови.Багамські ост-

рови: Таємничі печери і зато-
нулі кораблі”

19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Своя земля
21.20 “Наші гроші”
21.45 Пліч-о-пліч 

П’яòíиця, 1 ëиñòоïада
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 16.50, 22.00 UA: Музика 
9.05 “Енеїда” 
10.00 Бук:Маршрут 
10.10 :РадіоДень «Життя+» 
10.30 Концерт “Арсен Мірзо-

ян. Київ” 
11.20 Казки Лірника Сашка
11.30 Додолики 
11.40 М/с “Дуда і Дада” 
12.15 По Азимуту.Кінбурнська коса 
12.40, 15.50 Лайфхак українською
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.40 Д/ц “Ігри Імперій” 
14.30 Д/П “Легіон. Хроніка Україн-

ської Галицької армії “ 
15.25 Д/ц “Боротьба за вижи-

вання” 
16.00, 22.05 Сильна доля 
17.15 Д/ц “Аромати Шотландіїї” 
17.40 Д/ц “Аромати Колумбіїї” 
18.05 Д/ф “Індія. Слідами тигра”
19.45 Разом
20.15 Сильні 
21.20 «VoxCheck»
21.25 Схеми. Корупція в деталях 
21.45 Своя земля 

Ñóáоòа, 2 ëиñòоïада
7.00 М/с “Дуда і Дада” 
7.10 “Казки Лірника Сашка”
7.30 Відкривай Україну з Суспільним 
7.55 Мультфільм “Ти і поліція” 
8.00 “Файний ранок”
9.35 Школа доступності 
9.40, 20.35 Бук:Маршрут 
9.50 Візитівки Карпат
10.00 Енеїда
10.55, 17.25 UA: Фольк 
11.45 :РадіоДень «Модуль знань» 
12.25 Все по Азимуту
12.55, 20.10 #ВУКРАЇНІ 
13.20 Пліч-о-пліч 
13.40 “Тема дня”
14.05 100 років української історії 

за 100 хвилин
14.20 “Розсекречена історія” 
15.10 :РадіоДень. «Книжкова лав-

ка. ТОП 7» 
16.05 Фільм-концерт “Supernation” 

гурту “Друга ріка” 
16.45 Лайфхак українською
16.55 Бюджетники 
18.15 Сильні 
18.30 Своя земля
19.00 “Новини”
19.15 Діалоги
19.45 Спільно 
20.45 Д/ф “Всесвітня Природна 

Спадщина.США Національ-
ний парк Гранд Каньйон”

21.35 UA: Музика 
21.45 Khortytsia Freedom-2019. 

Гурт Octopus Ink
22.15 АБЕТКА
22.20 Букоголіки 
22.50 Українська читанка. 

Íедіëя, 3 ëиñòоïада
7.00 Казки, перевірені часом. Х/ф 

“Король Дроздовик”
8.30 Мультфільм “Ти і поліція” 
8.35 “Файний ранок”
9.35, 18.20 Загадки чернівецьких 

атлантів
9.45 Енеїда 
10.40, 17.30 UA: Фольк 
11.35 :РадіоДень «Модуль знань» 
12.15 Д/ц”Двоколісні хроніки” 
13.00, 19.15 Пліч-о-пліч 
13.15, 20.15 #ВУКРАЇНІ 
13.40 Своя земля
14.05, 22.10 Абетка
14.10 StopFakeNews 
14.20 Розсекречена історія 
15.15 Д/с «Секрети замків Вели-

кобританії»
16.00 Лайфхак українською
16.05 Сильна доля
16.55 Бюджетники 
18.25 По Азимуту.Олешківські піски 
19.00 Твій дім 
19.40 Разом
20.10 Візитівки Карпат
20.45 Д/ф “Америка. Тропічний 

ліс: Південна Америка” 
21.40 UA: Музика 
21.45 Концерт “Піккардійська терція” 
22.15 Букоголіки 
22.40 Мистецький фестиваль Ї. 

Жадан
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ХРУМКА КВАШЕНА 
КАПУСТА

ПОТРІБНО: 3 кг капусти, 3 
морквини, 1 л води, 2 ст. ложки солі, 
1 ст. ложка цукру. Можна додати 
кмин, духмяний перець, лавровий 
листок, дрібно посічений корінь 
хрону, шматочки яблук.

ПРИГОТУВАННЯ: капусту на-
шаткувати, моркву потерти. Пере-
мішати. Воду змішати з цукром і 
сіллю, довести до кипіння, повніс-
тю охолодити. Залити капусту, на-
крити кришкою, покласти звер-
ху невеликий гніт. Залишити у те-
плому місці на 1,5–4 дні, щодня по-
мішувати, щоб рівномірно просо-
лювалася і виходили гази. М’яти і 
відтискати капусту не треба! Коли 
зверху з’являться бульбашки, це 
означає, що капуста готова. Її мож-
на їсти або щільно скласти у банки і 
поставити у холодне місце на зиму. 
Якщо немає можливості тримати 
капусту у великій ємкості, її мож-
на одразу утрамбувати в банки, за-
лити розсолом. Тоді її треба щодня 
(а краще двічі на день) проштри-
кувати до дна гострим ножем або 
дерев’яною шпажкою, доки буде го-
това (перестануть виходити буль-
башки) А далі опустити у погріб або 
поставити у холодильник.

КВАШЕНА КАПУСТА 
«КЛАСИЧНА»

ПОТРІБНО: білокачанна капус-
та (пізніх сортів, велика) – 5-6 кг., 
морква (велика) – 2-3 шт., сіль, цу-
кор за смаком, перець чорний го-
рошком – 10-15 шт., лавровий лист 
– 7-8 шт.

ПРИГОТУВАННЯ: капусту роз-
різати на 2-4 частини. Нашаткува-
ти на спеціальній тертці або вручну. 
Моркву потерти на крупній тертці і 
додати до капусти. Посолити овочі 
і додати трохи цукру (не перебор-
щіть, бо капуста буде м’якою). До-
бре перемішати капусту руками, 
трохи здавлюючи, щоб почав ви-
ділятися сік. Перекласти капусту 
в трилітрові банки, додаючи чор-
ний перець і лавровий лист. Добре 
утрамбувати рукою, щоб виділявся 

сік. Соку має бути достатньо, щоб 
капуста не почорніла. Зверху на-
крити марлею або прикрити пласт-
масовою кришкою (щільно не за-
кривати). Залишити капусту при 
кімнатній температурі на 2-4 дні. 
Кожен день протикати капусту до-
вгим ножем до дна банки для ви-
ходу газів (бульбашок). Якщо цьо-
го не робити, капуста може гірчи-
ти. Коли капуста за смаком буде го-
това, поставити банки в холодиль-
ник, накривши поліетиленовими 
кришками.

КВАШЕНА КАПУСТА 
«ШВИДКА»

ПОТРІБНО: 4 кг. капусти, 300-
500 г моркви, ½ скл. цукру.

РОЗСІЛ: 1 л. кип’яченої води, 1,5 
ст. л. солі.

ПРИГОТУВАННЯ: капусту змі-
шати із натертою морквою, пере-
терти руками, щоб капуста дала 
сік і щільно укласти в банки. Зали-
ти розсолом доверху. Шийку бан-
ки обв’язати марлею. Банки з ка-
пустою поставити в тазик, оскільки 
при бродінні з них буде виливатися 
сік. Через 3 дні злити весь сік, роз-
чинити у ньому цукор і знову влити 
в банки з капустою. Через 3-4 годи-
ни капусту вже можна їсти. Зберіга-
ти в холодильнику.

КВАШЕНА КАПУСТА 
«ОРИГІНАЛЬНА»

ПОТРІБНО: 10 кг капусти, 500 
г моркви, 2 стручки гіркого перцю, 
4 головки часнику, 800 г цукру, 400 
г солі, 9 л води, насіння кропу або 
кмину – за смаком, зелень селери 
або петрушки.

ПРИГОТУВАННЯ: капусту на-
різати великими шматками, вида-
лити качани. Скласти в ємність для 
квашення і залити розсолом із води 
і солі. Притиснути гнітом і залиши-
ти на 4 дні. Потім капусту подрібни-
ти і покласти назад в ємність, пе-
ресипаючи натертою морквою, по-
дрібненим часником, гірким пер-
цем і невеликою кількістю насіння 
кропу або кмину. Зелень також до-
дати за смаком. Розсіл, у якому ква-
силась капуста, злити, процідити, 

закип’ятити, остудити і залити ка-
пусту. Залишити під гнітом ще на 
2 дні, після чого перемішати з цу-
кром і розфасувати в 3-літрові бан-
ки. Зберігати в холоді.

КВАШЕНА КАПУСТА  
З ХЛІБОМ І МЕДОМ

ПОТРІБНО: 5 кг капусти, 150 
г моркви, 100 г солі, 1 ст. л. меду, 
шкірка житнього хліба.

ПРИГОТУВАННЯ: на дно єм-
ності покласти шкірочку від жит-
нього хліба, намащену медом, і при-
крити її капустяними листками. Ка-
чани розрізати на 4 частини, вида-
лити качан і грубі частини листя 
(не викидати, вони ще знадоблять-
ся), а капусту нашаткувати тон-
кою локшиною. Розкласти капус-
ту на столі рівним шаром, посипа-
ти натертою морквою, посолити і 
перемішати, щоб капуста дала сік. 
Покласти капусту в ємність шара-
ми 5 см, злегка утрамбувавши і пе-
ремежувавши шари тими грубими 
обрізками. Останній шар прикрити 
капустяним листям, покласти гніт і 
поставити в тепле місце на 3-4 дні. 
Видаляти піну, протикати капус-
ту до самого дна паличкою і стежи-
ти, щоб вона завжди була покри-
та розсолом. Після закінчення бро-
діння перенести капусту в прохо-
лодне місце на 1-2 тижні. Після цьо-
го розкласти капусту по 3-літро-
вих банках, закрити пергаментом, 
зав’язати мотузкою і зберігати в хо-
лодильнику.

КАПУСТА КВАШЕНА 
ГОСТРА

ПОТРІБНО: 3 кг капусти, 4-5 шт. 
моркви, 90 г солі, ½ ч. л. чорного ме-
леного перцю, ½ ч. л. червоного пе-
кучого меленого перцю, 4-5 зубчи-
ків часнику.

РОЗСІЛ: 1 л води, 70 г солі.
ПРИГОТУВАННЯ: з дрібних ка-

чанчиків видалити верхні лист-
ки, вирізати качан і розрізати ко-
жен качан на 4 частини. Моркву на-
терти на крупній тертці, часник ви-
чавити через прес. Змішати морк-
ву, часник, сіль і перець, ретельно 
розтерти і натерти цією масою ко-

жен лист з усіх боків, намагаючись 
не розламувати четвертинки кача-
нів, і притискаючи листя один до 
одного, щоб гостра суміш потрапи-
ла всюди. Потім щільно укласти на-
фаршировані четвертинки в ема-
льовану каструлю або відро, при-
тиснути вантажем, щоб з’явився 
розсіл, і залишити на добу. Якщо рі-
дини виявиться мало, приготуйте 
розсіл, розчинивши сіль у киплячій 
воді і остудивши його, і залийте ка-
пусту. Через 3-4 дні гостра закуска 
буде готова.

КВАШЕНА КАПУСТА  
З ЯБЛУКАМИ 

ПОТРІБНО: 3 кг капусти, 800 г 
яблук, 500 г моркви, 3 ст. л кухонної 
кам'яної солі,1 ст. л цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: спочатку 
пошаткувати капусту. Робити це 
необхідно порціями, оскільки по-
тім її потрібно буде перетирати з 
сіллю. Отже, взяти порцію капусти 
і моркви, натертої на крупній терт-
ці. Посолити, додати цукор і щіль-
но укласти в бідон. Між капустяни-
ми шарами викласти шар яблук, 
порізаних на половинки або чет-
вертинки. Необхідно утрамбувати 
капусту, інакше вона буде м'якою 
і не дасть соку. Зверху покласти 
щось важке. Тепер залишити ка-
пусту кваситися на кілька днів. 
Строк залежить від самої капус-
ти і температури навколишньо-
го середовища. Вона обов'язково 
має випустити сік. Інакше всі зу-
силля підуть нанівець: продукти 
зіпсуються, а не заквасяться. Ка-
пусту з яблуками періодично тре-
ба протикати дерев'яною лож-
кою, щоб випустити газ. Регуляр-
но знімати піну на поверхні і пере-
віряти, чи немає нальоту.  Коли ка-
пуста закваситься (вона повинна 
мати кислий смак і бути хрумкою), 
перекласти її в банки, не сильно 
віджавши. Накрити капроновою 
кришкою і винеси на холод.

ЗАСОЛКА КАПУСТИ  
НА ЗИМУ З МЕДОМ

ПОТРІБНО: 1 капустина, вода 
(кип'ячена тепла, для розсолу) – 1 

л, сіль (з гіркою) – 1 ст. л., мед – 1 ст. 
л., кмин (або насіння кропу) – 1 ст. 
л., морква – 2 шт.

ПРИГОТУВАННЯ: приготувати 
розсіл: в теплу кип'ячену воду до-
дати сіль і мед, розмішати. Нашат-
кувати капусту з морквою, трохи 
утрамбувати, не зовсім щільно, за-
лити розсолом та залишити в те-
плому місці. Додати за смаком кріп 
чи кмин. Через 2 дні капуста гото-
ва до вживання. Вантаж ставити не 
треба. За два дні не висохне, вона 
буде в розсолі, тільки треба проти-
кати її. Через два дні винести на хо-
лод. Виходить дуже смачний розсіл 
і капуста.

КВАШЕНА КАПУСТА  
В БАНКАХ НА ЗИМУ  

З ЧАСНИКОМ І СЕЛЕРОЮ
ПОТРІБНО: 5 кг капусти, 100 г 

моркви, 150 г часнику, 500 г коренів 
селери, 10 горошин чорного перцю, 
120 г солі.

ПРИГОТУВАННЯ: підготовле-
ну, без зеленого листя капусту на-
різати і викласти в емальований 
тазик. Очищене коріння селери і 
моркву натерти на крупну тертку, 
очищений часник дрібно порубати. 
Додати овочі, прянощі і сіль у мис-
ку з капустою, ретельно переміша-
ти. Щільно викласти в стерилізова-
ні банки, зверху покласти гніт і ви-
нести у холодне місце.

КВАШЕНА КАПУСТА  
ПО-НІМЕЦЬКИ

ПОТРІБНО: 3 кг капусти, 0.5 
кг моркви, 0,5 кг яблук, 2 ст. л. 
солі, кмин – 2 ст. л., 0,5 скл. ягід 
ялівцю.

ПРИГОТУВАННЯ: капусту дріб-
ненько нашаткувати, моркву на-
терти. Насіння кмину підсушити 
на сухій сковороді і розтерти дріб-
но. Всі компоненти ретельно пере-
мішати і скласти у велику кастру-
лю під гніт. Два-три дні тримати ка-
струлю у теплому приміщенні і час 
від часу робити у суміші отвори для 
виходу газів. Далі перенести суміш 
у прохолодне місце і через 6 тижнів 
капуста буде готова. 
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Квашена капуста популярна у багатьох країнах світу, зокрема у Білорусі, 
Болгарії, Польщі, Чехії та Великій Британії. Німці, взагалі, вважають 
її національною стравою. Втім, батьківщиною квашеної капусти є 
Китай. Багато століть тому саме там помітили користь та поживні 
властивості цього продукту. Цей простий, здавалося б, продукт містить 
майже всі вітаміни, необхідні для вашого здоров'я: провітамін А, вітаміни 
С, В1, В2, В3, В6, К, U. Останній, до речі, запобігає виникненню виразки 
шлунка і дванадцятипалої кишки. А великий вміст вітаміну С допомагає 
зміцнити імунну систему і попереджає старіння клітин і тканин. У 
квашеній капусті міститься багато йоду. Є в ній і молочна кислота, яка 
може побороти кишкову паличку та інші небезпечні бактерії. Також 
доведено, що при вживанні цього чудо-продукту падає рівень холестерину 
в крові і навіть знижується ризик розвитку пухлин. Ви бажаєте 
позбавитися від зайвих кілограмів? З цим завданням вам допоможе 
впоратися капустяний розсіл, який володіє прекрасними позбавляючими 
ваги і очисними властивостями. У ньому присутня велика кількість 
тартронової кислоти, яка не дає накопичуватися жировим відкладенням.

Квасимо 
КАПУСТУ! 

Поради
Найкраще використовувати скляний або емальований посуд.
У жодному разі не можна квасити капусту у пластиці, оцинкованій і 

лудженій тарі.
Як гніт підійде гранітний кругляк або банка з водою, а от металеві 

вироби використовувати не можна.
Зберігати готову капусту потрібно при температурі 0-2°С.
Не слід заморожувати капусту, вона може стати м'якою і придбати 

бежевий колір, до того ж знижаться її корисні властивості.
Потрібно стежити, щоб капуста повністю була покрита розсолом, 

інакше вона почне темніти і змінить смакові якості. Як тільки капуста опи-
няється без соку, в ній починає руйнуватися вітамін С.
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ВІДПОВІДІ

ЧИСТИМО ЗАМУЛЕНІ КРИНИЦІ 
механізованим способом! 

На відмінно! 
Тел.: 096-665-99-09, 

066-64-68-680.

Продаю
*Телицю, 8 місяців від доброї коро-

ви. Ціна договірна. Тел. 097-32-32-804.
*Тюки сіна, соломи. Можлива до-

ставка. Тел. (098) 455-65-33.
*Зерно пшениці, ячменю, кукурудзи, 

сої, тюки пшеничні, ячмінні, люцерни 
та сіна. Тел. (097) 624-75-13.

*Хату, сарай, літню кухню, га-
раж, город у с. Богданівка Підволо-
чиського району, біля зупинки по-
їзда. Ціна договірна. Тел. (098) 
481-34-36.

Куплю
*Брухт чорних та кольорових мета-

лів, дорого, самовивіз. Тел. (067) 297-
65-46.

*Дорого брухт чорних та кольоро-
вих металів. Самовивіз. Тел. (067) 918-
13-80.

*Картоплю. Тел. (098) 586-64-02.
*ВРХ, телят та коней за високими ці-

нами. Тел. (096) 654-07-14.

Довіреність - це документ, за-
вдяки якому представник (довіре-
на особа) має право представляти 
інтереси довірителя перед третіми 
особами. Ще даний документ нази-
вають одностороннім правочином. 
Під час складання документа, осо-
биста присутність повіреного не по-
трібно, можна оформити все в при-
сутності і побажанням довірите-
ля. У бланк про доручення в Україні 
вносяться такі дані: ПІБ, адреса, ча-
сом необхідно надати паспортні дані 
майбутнього представника інтере-
сів. В даному документі так само по-
винен бути внесений термін його дії.

Потрібно пам'ятати, що довіре-
ність на представлення інтересів по-

винна бути оформлена в письмово-
му вигляді. Так само вона потребува-
тиме обов'язкового завірення в за-
лежності від того, хто є довірителем 
і для чого планують її використову-
вати.

Довіреності бувають таких ви-
дів:

• Разова довіреність - такий вид 
документа створюють для певного 
разового випадку, наприклад, для 
підписання договору, покупки або 
продажу.

• Спеціальна довіреність - такий 
документ отримує довірена особа в 
тому випадку, коли йому необхідно 
в період певного часу здійснювати 
однотипні дії.

• Генеральна довіреність - в та-
кому документі прописують весь 
основний перелік повноважень до-
віреної особи, і він дає можливість 
йому на всіх правах управляти і роз-
поряджатися майном довірителя.

Правильність оформлення до-
віреності

У більшості випадків згідно 
українського законодавства, цей 
важливий документ обов'язково по-
винен бути завірений у нотаріуса.

Як такого формату довіренос-
ті законодавчо не визначено, що го-
ворить про те, що конкретно пропи-
саної форми бланка немає. Загальні 
вимоги:

• Дата документа - її необхідно 

вказувати в верхньому кутку доку-
мента, відразу після прописаного на-
йменування;

• Інформація про сторонах - не-
обхідно вказувати повністю ПІБ фі-
зичної особи або повна назва орга-
нізації з розкриттям всіх абревіатур, 
всі паспортні дані та реєстраційний 
номер облікової картки платника 
податків.

• Конкретика повноважень - в 
цьому питанні важливий кожен ню-
анс і тільки від вас залежить як де-
тально ви все розпишете;

Так само в разі виникнення будь-
яких питань кожен бажаючий може 
знайти в документі інформацію про 
правильність заповнення довіре-

ності, щоб не довелося зайвий раз 
звертатися до нотаріуса. Ціна по-
слуг нотаріуса за оформлення до-
кумента такого плану в Україні обі-
йдеться від 300 до 500 гривень. Але 
не варто економити на даному пи-
танні, так як існую такі питання, які 
можливо грамотно вирішити, тіль-
ки звернувшись до нотаріуса, так і 
для того, щоб убезпечити себе, ско-
риставшись його послугами, буде ві-
рним рішенням у разі серйозних фі-
нансових питань.

А. РУДНІЦЬКИЙ, 
державний нотаріус Першої 

Тернопільської державної 
нотаріальної контори.

Довіреність на представництво інтересів в Україні
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Замовити вітання для своїх рідних, 
близьких та друзів  

можна безпосередньо  у редакції  тижневика 
“Наш ДЕНЬ“  або за телефоном (068) 364-08-54.

Ціна привітання - від 100 грн.  Для 
передплатників  " Нашого ДНЯ" - знижки.

ГОРОСКОП
З 23 до 29 жовтня

ОВЕН
Свої таланти ви зможете 

проявити вже на початку тиж-
ня. Причому це стосується як 
роботи, так i розваг. Завдяки 
кмiтливостi вдасться уникнути 
багатьох неприємних ситуацiй.

ТЕЛЕЦЬ 
Не варто розраховувати, що 

швидкоплинні стосунки трива-
тимуть ще довго. Вiд вас зале-
жить, як подолати значні труд-
нощі у взаєминах. 

БЛИЗНЮКИ 
Удача сприятиме вам у по-

чинаннях, тому плануйте нову 
діяльність і проекти, поїздки - і 

насолоджуйтеся життям. Ви за-
служили це. 

РАК 
Якщо ви збережете хорошi 

стосунки з колегами, то вдасть-
ся завоювати авторитет. Не-
абияку роль у цьому вiдiграють 
довгостроковi проекти.

ЛЕВ 
Ви звикли бути в центрі 

подій, миттєво реагувати на 
мінливий ринок й укладати 
найвигідніші угоди. Прибутки 
збiльшуватимуться, вiдповiдно, 
збiльшаться й витрати.

ДІВА 
Ви вирішите вкласти гроші 

в нерухомiсть. На це доведеть-
ся витратити всі заощаджен-
ня і навіть узяти кредит. Але 

дивiденди не примусять себе 
довго чекати. 

ТЕРЕЗИ 
У сiм’ї ви керуєте стосунка-

ми, тож зможете погасити будь-
яку конфліктну ситуацію, не до-
водячи до розриву. У вихiднi ви 
отримаєте приємнi новини.

СКОРПІОН
Ви активні як у професійній 

сфері, так і в особистих взаєми-
нах. Ви розриватиметеся на всіх 
фронтах, намагаючись допомог-
ти всім і кожному.

СТРІЛЕЦЬ 
У вас з’являться новi друзi. 

Однак будьте обачнішими, 
оскiльки поруч може з’явитися 
людина, яка користуватиметься 
вашою добротою у своїх цілях.

КОЗЕРІГ 
Через ревнощi у вашiй 

родинi часто виникатимуть 
скандали, шукайте будь-який 
компромiс. Щоб розрулити цю 
ситуацiю, займiться спiльною 
роботою.

ВОДОЛІЙ 
Коли ви нарешті зрозумієте, 

що щастя у ваших руках, то по-
чнете довіряти близьким лю-
дям. Відпочиньте від поганих 
думок і будьте терплячими з 
тими, хто вас любить. 

РИБИ 
Вам випаде нагода зустріти 

людину, з якою у вас однакові 
погляди на життя. Ця зустріч 
може стати доленосною. При-
слухайтеся до власної iнтуїцiї.

Молитви за кожного потребуючо-
го здійснюють одночасно в 44 храмах, 
а також на святих джерелах. 

Матінка Софія володіє даром ясно-
бачення. Знімає всі види зурочень, по-
рчі та невдачі.  Здійснює корегування біополя. Допомагає на-
лагодити сімейні стосунки і невдачі у роботі. 

Лікує сумішами з Єрусалиму, які здійснюють цілющий вплив 
на людей.

Звертайтеся за телефоном: +38 096 168 74 16, 
+38 096 344 15 91 Свідоцтво про державну реєстрацію від 08.06.2010 р.

Матінка Софія
Має благословення від Єрусалим-

ського патріарха, щоб молитися за 
хворих і безнадійних людей. 

Вітаємо!
Кохану дружину та 

люблячу матусю
Галину 

Петрівну 
Пшоняк

з Тернополя
з Днем народження!
Нехай цвітуть

 під небом синьооким
Ще довго-довго 

дні й літа,
А тиха радість, 
               чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров'я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує довгих-довгих літ!

З любов’ю та повагою - чоловік Іван 
і син Михайло.

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60 
+38 (098) 37 000 60

У Тернополі три 
вулиці будуть 

без води
Мешканцям дове-

деться потерпіти не-
зручності у зв’язку з пе-
репідключенням нової 
водопровідної мережі, 
кажуть у КП «Тернопіль-
водоканал».

Зокрема, без води бу-
дуть 30 жовтня жителі 
вулиць Оболоня, Юрча-
ка та Тихої, 6. Водопоста-
чання припинять з 9:00 
до 23:00.

Вітаємо!
24 жовтня зустрічає 

свою 45-у осінь 
люблячий син, добрий 

зять і чоловік, 
турботливий тато

Сергій 
Вікторович 

Таран
з Бережан!

Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Вітає щиро вся родина,
У день, коли лиш – 45!
Чудова дата, вік прекрасний,
Щоб відчувати смак життя,
Бажання здійснювати власні,
Плекати світлі почуття!
Хай щастя сонцем усміхається
І доля сповнює теплом,
 Усе омріяне збувається
Й дорога стелиться добром!
Хай Матір Божа скрізь оберігає,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

З любов’ю - дружина Галина і синочок Дми-
трик, тато Василь з Жовнівки, тато Віктор, 

мама Люба, родина Марущаків та Глухів.
Вітаю!

Дорогу донечку
 Зоряну Гусарчук

 із Малих Вікнин Збаразького району
 з Днем народження!

Люба донечко, мила, вітаю,
Неймовірного щастя бажаю.
Хай приємностей буде багато,
Хай завжди буде затишна хата.
Нехай очі Твої не сумують,
Завжди світяться, радість дарують.
Щоб успішна була Ти в роботі,
Лиш приємними стали турботи.
Ти найкраща перлинка у світі,
Хай для Тебе розквітнуть всі квіти.
Щоб доля Тобі завжди усміхалась,
Щоб люди привітні і добрі траплялись.
Хай Бог береже тебе, мила моя,
І буде щасливим та легким життя!

З любов’ю - мама Феодосія.

Вітаємо!
Коханого чоловіка, доброго батька, щирого 

брата,
Олександра Васильовича Левчука

з Тернополя
з Днем народження!

Хай доля дарує щирі хвилини
І в колективі, і в колі родини!
Нехай обминають печалі й тривоги,
Хай стеляться довгі й щасливі дороги!
Міцного здоров’я з роси і води,
Завзяття і настрій хай будуть завжди!
Хай Бог милосердний з високого неба
Пошле у житті, чого тільки треба.
Хай буде поруч удача щоденно
І хай на душі буде завжди приємно!
Щоб ніколи не знав Ти втоми,
Хай мир і  злагода будуть у домі!
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на спокій і добро!

З повагою і любов’ю – дружина Оксана, 
сини Віктор та Іван, невістки Аня та Олеся, 

брат Михайло.

Вітаємо!
Щиру, привітну колегу, вродливу жінку
Олену Володимирівну Шимко

з с. Вікнини Збаразького району
з 30-річчям!

 З Днем народження вітаємо щиро,
Зичим здоров’я, радості й миру.
Завжди мети своєї досягати,
Ніколи суму і невдач не знати.
Бажаєм жити впевнено, щасливо,
Долати перешкоди і страхи.
І з вірою в свої безмежні сили,
Не зупиняючись, до мрій своїх іти!
Щоб Ти завжди раділа будням-святам,
Втішалася красою почуттів,
Щоб мала у житті всього багато 
І кожен день щоб сонечком зігрів!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многії літа!

З повагою - жіночий колектив ФГ «Садком» 




