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Тел.: +38 (068) 364-08-5430 жовтня - ясно, без опадів, 

температура повітря вночі від 1 
градуса морозу до 1 градуса тепла, 
вдень 4-6 градусів тепла. Схід сон-
ця - 7.02, захід - 17.00. 

31 жовтня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 2-3 градуси морозу, 
вдень 3-4 градуси тепла. Схід сон-
ця - 7.04, захід - 16.58. 

1 листопада - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 3-5 гра-
дусів морозу, вдень 4-5 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.05, захід - 16.56. 

2 листопада - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 1-2 градуси морозу, 
вдень 5-6 градусів тепла. Схід сон-
ця - 7.07, захід - 16.55. 

3 листопада - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 0-1, вдень 11-12 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 7.09, захід 
- 16.53. 

4 листопада - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 3-5, вдень 13-15 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 7.10, захід 
- 16.51. 

5 листопада - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 7-9, вдень 15-16 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 7.12, захід 
- 16.50.

Погода в  
Тернополі  
й області

Шановні колеги!
З Днем 

працівника  
соціальної сфери!

Той, хто п'є воду, пови-
нен пам'ятати про тих, 
хто копав колодязь. За 
такими постулатами  
намагаємося жити і пра-
цювати. 

У професійне свято вітаю усіх, хто закладав фунда-
мент соціальної сфери в області, хто нині служить його 
розбудові своєю щоденною роботою.

Дякуємо усім працівникам управління та відділень  
Фонду соціального страхування в Тернопільській об-
ласті  за самовіддану працю, за знання, досвід, вмін-
ня, за компетентність. За ту спільну діяльність, яка до-
помагає тисячам людей з особливими потребами, тим, 
хто потребує державної підтримки, не залишатися за 
бортом життя.

Хай не слабшає у Божому благословенні Ваша сила 
слів, думок і вчинків. Бажаю заслуженої шани, міцно-

го здоров’я, достатку, успіхів та процвітан-
ня, сімейного затишку і мирного неба. 

З  шаною та повагою - 
Федір БОРТНЯК, 

в.о.начальника  
управління 

ВД ФССУ  
в Тернопільській  

області.
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Володимир НЕБЕЛЬСЬКИЙ: 
«Змагання і перемоги заохочують 
дітей займатися спортом»
Тренер із Зборова виховує справжніх чемпіонів з легкої 
атлетики завдяки ентузіазму та наполегливості 3  

стор.

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!
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Життєві історії у 
“Сімейному гніздечку”
Дідова 

і бабина 
доньки 10-11 стор.

5  
стор.

Виживає 
не кожен: 
двоє людей 
померли від 
лептоспірозу

Торік на Тернопільщині 
було 29 мільйонерів, 
цього року – 47



№43 (328) /30 жовтня-5 листопада 2019 р. Наш ДЕНЬ2 nday.te.ua Тема тижня

У 2019 році після сплати податків кожен 
європеєць в середньому витрачає 14739 
євро (408,4 тисячі гривень) на рік. 

Українці ж - у вісім разів менше - лише 1830 
євро (близько 50,7 тисяч гривень) на людину. 
Це - сума, що залишається на руках після 
сплати драконівських податків і зборів.  

У 2018-у середня купівельна спроможність в Європі 
склала 14292 євро (396 тисяч гривень), а в нашій країні 
- 1,318 євро (36,5 тисяч гривень). Українські показники 
трішки кращі, ніж у Косово та Молдові.

Низька оплата праці та невпевненість у майбутньо-
му спонукає багатьох українців шукати роботу за кор-
доном. І ніхто не знає, коли це закінчиться. Водночас, 
більшість українців вважають масову еміграцію най-
більшою загрозою для країни. А значний відсоток спів-
вітчизників загрозами вважають економічний занепад 
та зубожіння населення, свідчить опитування, прове-
дене соціологічною групою «Рейтинг». 

Крім того, багато респондентів загрозами вважа-
ють погіршення здоров’я нації, екологічні катастрофи, 
повномасштабну війну з Росією, зростання злочиннос-
ті, деградацію та вимирання населення. 

Повертаючись до теми заробітків. У 2019 році за-
робітчани можуть переказати в Україну $12 мільярдів. 
Минулого року трудові мігранти переказали $11 мі-
льярдів, повідомив заступник міністра економічного 
розвитку Сергій Ніколайчук.

Гроші заробітчан - важлива складова платіжного 
балансу країни. Від них, наприклад, залежить курс ва-
лют. 

Слід зазначити: українці, за даними європейської 
статистичної служби «Eurostat», посідають перше міс-
це серед мігрантів до країн Євросоюзу. Торік за кількіс-
тю виданих дозволів на проживання наші співвітчиз-
ники випередили навіть китайців, індійців та сирійців. 
Якщо китайці та індійці їдуть в Європу, переважно, щоб 
здобувати вищу освіту або через сімейні обставини, то 

українці - працювати. 64,7 відсотків виданих україн-
цям дозволів на проживання - трудові. 

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства пропонують обговорити ска-
сування єдиного соціального внеску, зменшення по-
датків на доходи громадян з паралельним зростанням 
податків на нерухомість. Таку пропозицію висловив 
міністр економіки Тимофій Милованов. Він пояснює 
свою пропозицію тим, що рівень оподаткування праці 
в Україні є надто високим, а це не стимулює створення 
робочих місць.  

Ця думка є лише пропозицією, а не відображає пла-
ни уряду в податковій реформі. Бо на практиці зміню-
вати систему податків надто складно. Хоча, все можли-
во, якщо захотіти…  

А поки що… За останній місяць зросла заборгова-
ність із виплати зарплати - на 11,5 відсотків, підрахува-
ли у Держстаті. Сума боргів на 1 жовтня склала 3141,1 
млн. гривень. Найбільше зросли борги в галузях: охоро-
ни здоров’я - аж на 70 відсотків, освіти - 49,1 відсоток, 
а також - тимчасового розміщування й 
організації харчування -19,6. 

Далеко нам до життя по-
європейськи… 

Селянам на 
Тернопільщині 

платять за молоко 
дуже дешево

У січні-вересні 
цього року на 
підприємства 

молочної галузі краю 
надійшло 138,4 тисячі 
тонн молока, що на 14,9 
відсотків менше, ніж у 
січні-вересні 2018-ого. 

Молочну сировину пере-
робники області закупляли в 
середньому по 7,4 тисячі гри-
вень за тонну. 

Порівняно з січнем-
вереснем 2018 року, закупі-
вельна ціна на молоко зрос-
ла на 11,1 відсотка. Однак 
у господарствах населення 
молоко, як і раніше, купують 
за нижчими цінами, ніж в аг-
роформуваннях. Зокрема, за 
тонну молока сільськогоспо-
дарським підприємствам пла-
тили в середньому 8,0 тисяч 
гривень, а населенню - 4,9 ти-
сячі, повідомили в Головному 
управлінні статистики в об-
ласті. 

Тернополяни за 9 місяців 
витратили $18 мільйонів 

на нові авто

У січні-вересні в Тернополі та 
області придбали 650 нових 
автомобілів. Кожна з цих машин у 

середньому коштувала $28 тисяч.
Сума витрат за 9 місяців у регіоні переви-

щила $18 мільйонів. Найпопулярнішою маркою 
було Renault, яких зареєстрували 130 авто на 
суму $2 мільйони. Також попитом користува-
лися Toyota і Nissan, повідомляє сайт з продажу 
автомобілів RST.ua.

Серед компактних авто тернополяни най-
частіше купували Peugeot 108. У B-класі лідером 
стало Renault Sandero. 

Найпопулярніша модель у C-класі - Renault 
Logan. Ліфтбек Skoda Octavia найчастіше купу-
вали серед машин класу D. 

Лідером E-класу була Toyota Camry. Поміж 
позашляховиків найбільше продажів отримав 
кросовер Renault Duster, який виявився найпо-
пулярнішим серед усіх класів.

Ринок землі в такому вигляді, 
у якому його зараз хоче 

протиснути уряд, стане 
згубним і для невеликих 

сільгоспвиробників, 
і для села в цілому.

Про це вчора під час засідання Штабу 
захисту рідної землі, ініціатором створен-
ня якого виступила Асоціація фермерів 
і приватних землевласників України, за-
явив народний депутат від фракції «Бать-
ківщини» Вадим Івченко.

За його словами, запровадження рин-
ку землі є доленосним рішенням для 
України, але провладна більшість нама-
гається протягнути це рішення без все-

бічного обговорення та без проведення 
всеукраїнського референдуму.

Водночас, політик зауважив, що час-
тина депутатів з провладної фракції все 
ж таки зрозуміла всю небезпеку швидко-
го відкриття ринку землі та не підтримує 
урядовий законопроект.

«Вдала реалізація прогресивних ре-
форм потребує міцної економіки, яка б 
сформувала переваги для українських 

фермерів. А говорити про класичний ри-
нок під час війни і тоді, коли країна пере-
буває у стані економічної кризи – це крок 
до її знищення!» – наголосив він.

Вадим Івченко нагадав про таємне зі-
брання аграрного Комітету ВРУ, на якому 
з порушенням всіх відомих норм і законів 
було протягнуто законопроект за автор-
ством голови комітету.

«За спільним рішенням голів фракцій 
і керівництва парламенту ранкове таємне 
зібрання окремих членів аграрного комі-
тету, а також рішення, яке вони винесли, 
визнані нелегітимними. Повноцінне засі-
дання комітету за участі всіх небайдужих 
відбудеться наступного пленарного тиж-
ня», – підсумував представник «Батьків-
щини».

https://ba.org.ua/vadim-ivchenko-
mi-znovu-zupinili-sprobu-protyagnuti-
r i s h e n n y a - p r o - p r o d a z h - z e m l i - z a -
spinoyu-narodu/

Вадим ІВЧЕНКО: «Ми знову зупинили 
спробу протягнути рішення про 

продаж землі за спиною народу»

Українці й далі 
найбідніші у Європі

Середня купівельна спроможність українців цього року - найнижча 
у Європі. Як і торік. Таким чином Україна посіла останнє місце за 

купівельною спроможністю громадян серед 42 європейських країн.
 Такі дані дослідження компанії «GfK Purchaseing Power Europe 2019».

Ольга ЧОРНА.

Ціни на продукти з соціального 
кошика зміняться вже до 
кінця 2019 року. Щоправда, 

ряд продуктів залишиться в тій 
же ціновій категорії, оскільки їх 
вартість зрівнялася з європейською, і 
дорожчати далі нікуди.

Варто відзначити, що українці вже давно 
звикли до постійного зростання цін на хліб, 
молочку та інші продукти. 

Як зазначив голова Асоціації постачальни-
ків торговельних мереж Олексій Дорошенко, 
молокопродукти, приміром, у середньому до-
рожчатимуть на 0,7-0,8 відсотків щомісяця. 
А окремі види навіть на 2 відсотки. Вершкове 
масло може трохи швидше зростати у вартості.

Раніше експерти заявили, що через низький 
урожай цукрових буряків і скорочення площ 
під посів цього коренеплоду, різко підвищать-
ся ціни на цукор. Але це з початку наступного 
року. А найближчим часом зросте в ціні гречка. 
І на 40 відсотків зростуть ціни на овочі. Наразі 
почали значно дорожчати вітчизняні помідо-
ри, пише «Закон  і Бізнес».

Соціальні продукти 
знову подорожчають
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Володимир 
Небельський зустрічає 
нас при вході на 

стадіон у Зборові. І відразу 
ж проводить екскурсію 
стадіоном. З першого 
погляду кидаються в 
очі поламані стільці на 
трибунах, пляшки з-під 
пива на землі та інші 
зламані конструкції. 

- Стадіон перебуває на балан-
сі районної ради, - розповідає пан 
Володимир. – Зборівська грома-
да готова його забрати і дбати про 
нього, адже зараз стадіоном ніхто 
не опікується. Тут немає сторожів, 
прибиральників. Все робимо влас-
ними силами. Вночі тут збираєть-
ся молодь. Як результат купа сміт-
тя, пляшок з-під алкоголю, пола-
мані сидіння. Проблема у тому, що 
на території стадіону є спортив-
ний майданчик із штучним по-
криттям. На нього досі немає до-
кументів. Тому і неможливо пере-
дати ці два об’єкти разом. Це вже 
триває близько двох років. 

Пан Володимир показує не так 
давно встановлений майданчик – 
неозброєним оком видно, зробле-
ний він доволі неякісно. Біля вхо-
ду – гора сміття. У мережі знахо-
джу інформацію про те, що район-
на рада у вересні цього року до-
зволила влаштуватися на місь-
кому стадіоні приїжджому цирку.  
Зборівчани були обурені тим, що 
гастролери вирішили вбити палі 
у бігові доріжки і пошкодили і так 
стареньке асфальтне покриття. 

- Керівництво громади пообі-
цяло нам, коли стадіон перейде на 
їх баланс, то неодмінно наймуть 
робітників, які доглядатимуть за 
ним, облаштують відеоспостере-
ження, - додає пан Володимир. – 
Ми дуже вболіваємо за це, адже ми 
тут тренуємося у теплу пору року. 
Тож хочеться, аби діти, дорослі хо-
тіли сюди приходити, займали-
ся. Навіть не професійно, а  просто 
побігати для здоров’я. Зараз тут 
справжня розруха, все валиться. 
Сумно, що все так склалося. 

Зборівська дитячо-юнацька 
спортивна школа не має власного 
приміщення. Їм виділили один ка-
бінет на стадіоні – тут знаходить-
ся комп’ютер, документація, і про-
сто величезна кількість нагород 

спортсменів. Як тільки почина-
ються морози, для занять оренду-
ють спортивні зали в міських шко-
лах.  

Володимир Небельський виріс 
у Зборові і почав займатися лег-
кою атлетикою у п’ятому класі. Зі-
знається, на власному досвіді від-
чув, що таке поразки, перемоги і 
скільки сил потрібно вкладати в 
цей спорт.

- Моїм наставником був учи-
тель фізкультури Павло Григоро-
вич Газда, - розповідає пан Воло-
димир. – Він помітив, що у мене є 
здібності і почав тренувати. Мене 
дуже зацікавила легка атлетика. 
Я просто фанатично тренувався, 
брав участь у змаганнях, перема-
гав. Після закінчення школи я по-
ступив у Львівський інститут фі-
зичної культури і спорту на спе-
ціалізацію «легка атлетика». По-
чав працювати у спортивній шко-
лі і тренувати дітей. Роблю це вже 
майже 18 років. 

Володимир із блиском в очах 
розповідає про свою роботу, ви-
хованців тренування. Та коли по-
чинаємо говорити про матеріаль-
ну базу і кошти, відразу похмурніє.

- Насправді наша робота – це 
постійна боротьба з труднощами, 
- каже Володимир Небельський. – 
У нас немає власної бази. Ми орен-
дуємо приміщення і мусимо підла-
штовуватися під час, коли є віль-
ний зал у школі, допоки закінчать-
ся уроки та позаурочні секції. 

Сьогодні Володимир тренує три 
вікові групи – це дві початкові по ві-
сім, а також навчально-тренувальна 
третього року – сім осіб. 

- Легка атлетика – це важкий 
спорт, - каже тренер. – Адже по-
трібно проявляти силу і витрива-
лість, багато тренуватися. Діти по-
винні відчувати віддачу, прогрес. 
А особливо непросто зацікави-
ти сучасних дітей. Змагання і пе-
ремоги заохочують їх займатися 
спортом. Вони бачать плоди своїх 
старань і хочуть ставати кращими. 
Тому я дуже часто вожу своїх вихо-
ванців на змагання. І ми щоразу 
здобуваємо нові перемоги. 

Але, на жаль, сьогодні більше 
немає коштів, аби їхати на змаган-
ня.

- На рахунку нашої школи 
нуль гривень, - каже пан Володи-
мир. – На останні три змагання у 
жовтні з дітьми їздили за кошти 
з моєї зарплати. Ми вже звертали-
ся до посадовців, але чи відшкоду-
ють вони нам ці гроші і чи дадуть 
кошти на наступні поїздки – неві-
домо. Я розумію, що ми працюємо 
на ентузіазмі, але нашої зарплати 
не вистачить, щоб оплачувати всі 
змагання. 

Ще одна проблема, величина 
виплат для дітей, що їдуть на зма-
гання по Україні.

- Уявіть, ми їдемо у великі міс-
та на змагання – як до прикла-
ду Харків, Київ, Кропивницький, 
- каже чоловік. – Треба заплатити 
за громадський транспорт, купити 
води, а ще поїсти. І все це за 60 гри-
вень. У нашій країні дуже хочуть, 
аби у нас були сильні спортсмени, 
аби вони перемагали. Але без ди-
тячого спорту не буде дорослого. 
На останньому чемпіонаті області 
з легкої атлетики ми побачили, що 

старших дітей взагалі не було. У 
нас держава виділяє кошти тільки 
на футбол, а  на інші види спорту 
просто мізер. До прикладу – на об-
ласних змаганнях з футболу грав-
цям дають тисячу гривень, а лег-
коатлетам на всеукраїнські зма-
гання – 60 гривень. Як за них про-
харчувати спортсмена? Хіба їхати 
зі своїми канапками. 

Серед вихованців Володимира 
Небельського – багаторазова чем-
піонка України і учасниця євро-
пейських змагань Оксана Долин-
чук (Більчак), вона перебуває в ре-
зерві збірної України, чемпіонка 
України у легкоатлетичному кро-
сі Уляна Рава, Андріана Антонюк 
– бронзова призерка чемпіонатів 
України в Харкові і Кропивницько-
му, чемпіонка українських і міжна-
родних змагань Марія Мочук. 

- Маємо зараз маленьку зірку 
Аліну Посівайло, - додає пан Во-
лодимир. – Вона зараз вчиться в 
п’ятому класі. Але ще минулого 
року вигравала чемпіонат облас-
ті серед ДЮСШ у старшій віковій 
групі. Вона перемогла у міжнарод-
них змаганнях у Львові на дистан-
ції тисяча метрів. 

Щомісяця вихованці Володи-
мира Небельського здобувають 
20-30 медалей. За рік назбируєть-
ся більше сотні нагород. 

- Я стараюся знайти особли-
вий підхід до кожної дитини, - 
каже тренер. – Спершу намагаю-
ся зрозуміти її характер, як най-
краще стимулювати для отриман-
ня високих результатів. Адже одні 
болісно реагують на критику і їм 
більше  потрібна підтримка та по-

хвала, інші, навпаки, потребують 
дисципліни. 

За словами Володимира Не-
бельського, із таким ставленням 
до спорту сьогодні більшість зді-
бних українців замість стати про-
фесійними спортсменами чи тре-
нерами обирають дорогу на за-
робітки. Сам Володимир під час 
відпустки їздив на заробітки. А 
що робити, зізнається. У нас малі 
зарплати. За ці гроші важко про-
жити. 

- Я люблю свою роботу, - каже 
чоловік. – Я щасливий, коли мої 
вихованці досягають успіху. Я 
вірю, що все-таки щось зміниться 
в Україні, області, в громаді. Адже 
у нас стільки талановитих дітей, 
молоді. Вони заслуговують на кра-
ще. І немає значення, де вони жи-
вуть, у маленькому Зборові чи в 
столиці. Мабуть, це ентузіазм і фа-
натизм. В Україні багато трима-
ється на цьому. Сподіваюся, наші 
чиновники таки помітять ці про-
блеми і дбатимуть про розвиток 
всіх видів спорту краще. 

Заповітна мрія Володимира 
Небельського, щоб хтось із його 
вихованців потрапив на Олімпій-
ські ігри. 

- Якщо дуже хотіти, мати зді-
бності і розвивати їх, то все реаль-
но, - каже він. – Я вірю, моїх вихо-
ванців чекає велике майбутнє. 
Вони на це за-
слуговують!

Володимир НЕБЕЛЬСЬКИЙ: 
«Змагання і перемоги заохочують 
дітей займатися спортом»

Тренер із Зборова виховує справжніх чемпіонів з легкої 
атлетики завдяки ентузіазму та наполегливості

Про Володимира Небельського ми 
неодноразово писали на сторінках «Нашого 
ДНЯ», адже його вихованці здобувають 
десятки нагород на різноманітних обласних, 
всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Ми 
вирішили завітати в Зборів і поспілкуватися 
з тренером, який у маленькому містечку без 
особливих умов та з мізерною зарплатою 
виховує талановитих спортсменів, заохочує 
дітей до спорту і здорового способу життя.

Юля
Томчишин.
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В Україні вже 20 
людей захворіли на 
дифтерію, з них  - 18 

у жовтні. П’ять хворих 
з діагнозом «дифтерія» 
зареєстровано 
у Закарпатській 
області, 2 випадки в 
Києві та 1 випадок 
в Тернопільській 
області. Ще 10 осіб в 
Закарпатській області 
є носіями інфекції. До 
цього хворих виявляли 
у Хмельницькій та 
Луганській областях. 
Чим небезпечна 
дифтерія, як вберегтися 
від цієї недуги і що 
спровокувало зростання 
кількості хворих, 
з’ясовуємо у фахівців.

Небезпечна 
бактерія

Дифтерія — це гостре 
інфекційне захворювання, 
яке передається повітряно-
крапельним шляхом, пишуть 
на сайті МОЗ.  Інкубаційний 
період хвороби — 3-10 днів. 
Інкубаційний період захворю-
вання – від 3 до 10 днів.

Передається дифтерія 
повітряно-крапельним шля-
хом, а також через предмети 
побуту (посуд, іграшки). Коли 
дифтерійна бактерія потра-

пляє у дихальну систему, вона 
виробляє токсин, який блокує 
синтез білка в клітинах, в ре-
зультаті чого виникають тяжкі 
функціональні та структурні 
зміни, інколи несумісні з жит-
тям.

Захворювання проявля-
ється у вигляді ангіни, коли 
у горлі утворюються плівки, 
що можуть ускладнювати ди-
хання та ковтання. Симптоми 
дифтерії: біль у горлі, підви-
щена температура, лихоманка, 
набряк слизової оболонки ро-
тоглотки, наліт на мигдалинах 
сірого кольору, осиплість го-
лосу, набряк шиї, збільшення 
шийних, підщелепних лімфа-
тичних вузлів.

Для лікування  цієї не-
дуги використовується про-
тидифтерійна сироватка та 
антибактеріальна терапія. 
У серпні  2019 року Україна 
отримала гуманітарну допо-
могу від  ВООЗ - 200 флако-
нів протидифтерійної сиро-
ватки.  Наразі,  використано 
13 у Закарпатській області і 
Києві, залишилося близько 
180, які розподілені між об-
ластями. 

Варто зазначити, що 1991-
1998 роках в Україні була епі-
демія дифтерії. Причиною був 
вкрай низький рівень вакци-
нації дітей та ревакцинації до-

рослих. Тоді захворіли 20 тисяч 
людей, 696 пацієнтів померли. 
За останні роки в Україні реє-
струвалися поодинокі випад-
ки захворювання на дифтерію: 
2011 рік – 8 випадків, 2012 – 
5, 2016 – 4, 2017 - жодного, у 
2018 році 10 випадків.

Завдяки 
вакцинації

 одужав швидко
Днями стало відомо про ви-

падок захворювання на диф-
терію на Тернопільщині. Зане-
дужав 47-річний чоловік. Він  
мешкає у селі Хмельницької 
області, яке межує з Тернопіль-
щиною. Тож підписав деклара-
цію з сімейним лікарем з смт. 
Гусятин. 

Як розповіла епідеміолог 
обласного лабораторного цен-
тру Марія Павельєва, чоловік 
контактував з трьома особами. 
За його місцем проживання 
провели дезінфекцію. Від диф-
терії він щепився у 2017 році, 
втім, каже Марія Павельева, да-
них про попередні обов'язкові 
8 щеплень за віком немає. За 
її словами, вакцинація у 2017 
році сформувала достатній 
рівень антитоксичного імуні-
тету. Це не дало розвинутися 
важким ускладненням. Сьо-
годні чоловік перебуває вдома 

під наглядом сімейного лікаря. 
Ніхто із контактих осіб не за-
хворів, тож вогнище недуги 
локалізували і ліквідували. 

Як вберегтися
 від дифтерії

Медики наголошують, що 
єдиний спосіб запобігти смер-
тельній хворобі – це вакцину-
ватися. Дітям роблять щеплен-
ня вакциною АКДП у 2, 4 та 6 
місяців. У 18 місяців прово-
диться ревакцинація, згодом 
ревакцинацію проводять у 6 
років вакциною АДП, наступну 
у 16 років — АДП-М. 

Дорослі ж повинні ревак-
цинуватися (вакцинуватися 
повторно) кожні 10 років. Тоб-
то, якщо востаннє ви робили 
щеплення у 16, то першу ре-

вакцинацію слід зробити в 26 
років, другу - у 36 і так далі. 

Тернополяни можуть без-
коштовно вакцинуватися від 
дифтерії в амбулаторіях КНП 
«Центр первинної медико-
санітарної допомоги», попе-
редньо звернувшись до свого 
сімейного лікаря. Як повідо-
мляють медики, вакцини для 
щеплення проти дифтерії у за-
кладі є в достатній кількості.

За інформацією МОЗ, на 1 
жовтня 2019 року в Україні є 
1,8 млн. доз вакцини АКДП, 
141 тисяч доз АДП (не містить 
кашлюкового компоненту ) 
та 4,9 млн. доз АДП-м. Цього 
достатньо, щоб забезпечити 
вакцинами всіх громадян, які 
потребують планового ще-
плення.

Обережно, дифтерія!
На Тернопільщині зареєстрували 

першого хворого на цю недугу

Якщо у вас чи ваших близьких виникають сумніви або 
втрачена інформація щодо щеплення, можливо за допо-
могою лабораторних методів з’ясувати рівень вашого 
індивідуального імунітету. Такі дослідження проводять 
в бактеріологічній лабораторії ДУ «Тернопільський облас-
ний лабораторний центр МОЗ України», контактний тел. 
52-36-31. За цією ж адресою можна провести бактеріоло-
гічне дослідження мазка з носоглотки, аби переконатися, 
що ви здорові.

Чим небезпечні «Канзас» і «Брісбен»?
У ВООЗ уже знають, яких штамів нам слід чекати 

цього року. Їх передбачається чотири: “Канзас” (А/
H3N2), “Брісбен” (А/Н1N1), “Колорадо” (належить 
до гілки B/Victoria) і “Пхукет” (належить до гілки  B/
Yamagata). 

За прогнозами епідеміологів, упродовж наступно-
го сезону на грип та ГРВІ в Україні перехворіє від 4,8 
до 6,7 мільйонів людей, а найвищі хвилі підйому за-
хворюваності традиційно очікуються у грудні та на-
прикінці січня-початку лютого 2020 року. За словами 
завідувачки відділу респіраторних та інших вірусних 
інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хво-
роб ім.Громашевського Алли Мироненко, із чотирьох 
вірусів новими для України є два – “Канзас” і “Брісбен”.

Якщо до нас дійде новий вірус “Канзас” (А/H3N2), 
то в групі ризику опиняться нещеплені люди пенсій-
ного віку. Вірусу “Брісбен”(А/Н1N1) теж ще не було в 
Україні. Його вперше виділили в Австралії. Його осно-
вна група ризику – це діти, люди працездатного віку 
з хронічними захворюваннями (з діабетом, бронхі-
альною астмою, ожирінням, іншими патологіями) та 
вагітні.

Вакцина допоможе вберегтися
 від ускладнень

Починати вакцинацію лікарі зазвичай радять до 
початку активної захворюваності, хоча вакцинува-
тися можна під час усього сезону, адже імунітет після 
щеплення від грипу виробляється у людини упро-
довж двох тижнів. Завдяки вакцинації імовірність 
тяжкого перебігу захворювання та ускладнень змен-
шується на 60%, імовірність смертельних випадків 
зменшується на 80%, а частота госпіталізацій змен-
шується приблизно на 50%.

Основні групи ризику, що підлягають щепленню 
проти грипу, - діти до 5 років, особи старші 65 років, 
вагітні, люди з хронічними захворюваннями, персо-

нал медичних закладів, особи, які перебувають в за-
кладах тривалого догляду тощо. 

Сьогодні в аптеках Тернополя можна придбати дві 
вакцини проти грипу: «Ваксігрип Тетра» (виробник 
- «Санофі Пастер», Франція) та «Джісі Флю» («Грін 
Кросс Корпорейшн», Південна Корея). Вакцинація 
проти грипу належить до рекомендованих щеплень, 
тому купувати її потрібно за власні кошти. Також вак-
цину закуповують за гроші місцевих бюджетів або 
підприємств. Зокрема, масово закупляли вакцину для 
груп ризику у  Борщівському, Гусятинському та Козів-
ському районах. 

Медики нагадують, що грип небезпечний своїми 
ускладненнями, а вартість лікування значно переви-
щує вартість вакцини. Зробивши щеплення, людина 
отримує захист на увесь епідемічний сезон грипу. За 
інформацією Центру Громадського здоров'я України, 
вакцина від грипу коштує 250-300 гривень, водночас 
триденне лікування для хворого – більше 1000 гри-
вень.

До слова, 5,4 мільйонів людей перехворіли на грип 
протягом минулого епідсезону, 64 з яких померли. 
Жоден з померлих не був вакцинований.

Тернополян цієї зими підстерігатимуть 
ЧОТИРИ РІЗНІ ВІРУСИ ГРИПУ 

З початком осені вже чимало людей встигли захворіти на респіраторні 
захворювання. За прогнозами епідеміологів, упродовж наступного сезону 
на грип в Україні перехворіють майже 6 мільйонів українців. 
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«Наш ДЕНЬ» дізнався у 
лікарів обласного лабора-
торного центру про те, що 
впливає на «хатню» алергію 
та як із цим боротися.

- Домашній пил містить 
цілий комплекс алергенів. 
Причиною алергічної реакції 
можуть бути спори цвілевих 
грибів, частки тарганів, біблі-
отечний пил (частинки целю-
лози від книг), шерсть і лупа 
тварин, пір'я птахів, епідерміс 
людини і багато іншого. Але 
основний алерген, який ви-
кликає алергію на домашній 
пил, – це пиловий кліщ, - роз-
повіли в обласному лабора-
торному центрі Міністерства 
охорони здоров’я України. 

Пилові кліщі не можна по-
бачити неозброєним оком, 
оскільки їхня довжина не пе-
ревищує 0,5 мм. Кліщі воліють 
жити в ліжку, де людина втра-
чає найбільшу кількість лусо-
чок шкіри. Вони живуть в по-

душках, матрацах, ковдрах… В 
одному грамі пилу з матраца 
виявляють від 2 до 15 тисяч 
кліщів! Кліщі «люблять» ліж-
ко не тільки тому, що воно 
джерело їхнього харчування, 
а й забезпечує ідеальне серед-
овище для розмноження і рос-
ту – тепло і вологу. Крім того, 
багато пилу накопичується 
в книгах, килимах, меблях, 
м'яких іграшках, фіранках та 
інших предметах побуту.

- Кліщі пилу на людину не 
нападають, не кусаються і не 
п’ють кров. Проте, вони та за-
лишки їхньої життєдіяльності 
є дуже сильними алергенами. 
Вони викликають алергію, 
що супроводжується такими 
симптомами, як: кон'юнктивіт, 
нежить, чхання, кашель тощо. 
Кліщі можуть стати причиною 
багатьох захворювань, зокре-
ма, різноманітних дерматитів 
та бронхіальної астми, - ка-
жуть у лабораторному центрі.

Як розповідають в обласному лабораторно-
му центрі МОЗ України, рівень захворюваності 
населення краю на лептоспіроз є стабільно ви-
соким і перевищує середні державні показники. 
Випадки недуги реєструють щороку. Для при-
кладу, торік захворіло 16 людей, а рекордним 
став 2014 рік – 35 випадків.

Лептоспіроз - це гостра інфекційна хвороба, 
що викликається збудником з роду лептоспір. 
Зараження людей відбувається через пошко-
джену шкіру й слизові оболонки, під час купан-
ня у водоймах зі стоячою водою, у разі вживан-
ня сирої води з природних водойм, заражених 
молока, м'яса, при контакті з вологим ґрунтом, 
а також при забої інфікованих тварин, обро-
бленні м’яса.

Носіями лептоспір у природі є гризуни 
(щури, миші), а також свині, рідше - велика ху-
доба та собаки. 

- Всього з початку року в області зареєстро-
вано 36 випадків укусів мешканців мишовид-
ними гризунами (сірими пацюками, мишами, 
хом’яками), - каже лікар-епідеміолог відділення

особливо небезпечних інфекцій Надія Годо-
вана. - Зокрема встановлено, що 60 відсотків 
вогнищ лептоспірозу заселені гризунами. За-
раженню людей сприяло ведення домашнього 
господарства, а саме догляд за сільськогоспо-
дарськими тваринами без засобів захисту при 
наявності мишовидних гризунів, прямий кон-
такт з гризунами, а також купання та риболов-
ля у місцевих відкритих водоймах. 

Початок хвороби зазвичай гострий. 
З’являється лихоманка, нерідко сильна, темпе-
ратура тіла швидко досягає високих цифр (39-
40 ° С), червоніють очі, але без симптомів ко-
ньюнктивіту (відчуття стороннього тіла в оці 
тощо). Серед симптомів також сильний голо-
вний біль, безсоння, відсутність апетиту, спра-
га. Характерною ознакою є сильні болі в м’язах, 
особливо в литкових, а також м’язах стегон і по-
перекової області. Біль у м’язах може супрово-
джуватися сильним болем в шкірі. При важких 
формах захворювання м’язові болі настільки 

сильні, що хворі ледь можуть пересуватися.
Висока температура зазвичай тримаєть-

ся протягом 5−10 днів, після чого знижується. 
Якщо хворій людині не призначали антибіо-
тики, через 3−12 днів температура може знову 
піднятися, але вже на більш короткий термін. 
Іноді температура знижується до 37 градусів і 
довго тримається на такому рівні.

Спостерігається також збільшення печінки, 
іноді селезінки.

При більш важкому перебігу хвороби уража-
ються оболонки ока, з’являється жовтяничне 
фарбування шкіри, іноді висип.

Може постраждати і нервова система — роз-
винутися менінгіт або поліневрит.

Крім того, лептоспіроз викликає порушен-
ня згортання крові і, відповідно, кровотечі або 
крововиливи, наприклад в наднирники або 
склеру ока.

При лептоспірозі також страждають нирки, 
аж до розвитку гострої ниркової недостатності, 
яка може стати причиною летального результа-
ту.

У разі підозри, що ви захворіли на лептоспі-
роз слід негайно звернутися до лікаря.

Для профілактики варто уникати купання в 
стоячих водоймах, особливо якщо там можуть 
водитися пацюки, надягати гумові чоботи і ру-
кавички при роботі з землею, не пити воду з 
відкритих водойм і захищати продукти від гри-
зунів.

Кінський каштан визнаний навіть традиційною 
медициною, його екстракт додається в різні 
препарати, що володіють протизапальними 

властивостями і захищають вени.
 У народній медицині найбільш цілющими вважаються 

плоди цього дерева. Вони застосовуються для лікування всі-
ляких захворювань. Знахарі кажуть, що ці плоди мають осо-
бливу енергетику і рекомендують постійно тримати в кише-
нях одягу парочку каштанів.

Для приготування лікувального засобу потрібно взяти плоди 
каштана, очистити їх від колючок, а потім від коричневої шкара-
лупи. М'якоть подрібнити в блендері або м'ясорубці. Потім 100 
грамів подрібнених каштанів залити 1 літром якісної горілки.

Суміш потрібно залишити приблизно на тиждень в темному і 
прохолодному місці, щодня збовтуючи її. Потім процідити і пере-
лити в чисту ємність. Настоянку можна приймати всередину по 
15 крапель тричі на день, а також втирати в ушкоджені ділянки 
вранці та ввечері. Вона добре допомагає при набряках, тяжкості 
в ногах, судоми, які виникають при варикозному розширенні вен.

Використовують при сухості очей. 
Прийом 2 г обліпихової олії протягом 
трьох місяців виліковує почервоніння, 
свербіж, лущення, усуває симптоми 
сухої зіниці.

ЦЕ ХОРОША СЕРЦЕВО-СУДИННА 
ТЕРАПІЯ. Дослідження пацієнтів з 
ішемічною хворобою серця, які отри-
мували в день по 10 мг олії обліпихи 
протягом шести тижнів, показали зна-
чне зниження рівня холестерину, по-
ліпшили стан при стенокардії та сер-
цевій недостатності.

ПРИ МЕНОПАУЗІ. Омега-жирні 

кислоти допомагають підтримувати 
структуру шкіри, слизових оболонок 
і травної системи, піхви і клітин по 
всьому організму. Омега-7, що міс-
титься в обліписі, допомагає клітинам 
утримувати вологу, особливо в облас-
ті очей, рота і піхви.

ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ 
ПЕЧІНКИ. Вживання обліпихової олії 
зменшує концентрацію токсинів у 
печінці й зменшує цим їх негативний 
вплив. Також сприяє нормалізації ви-
роблення ферментів і жовчних кислот.

ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ВАГИ, СХУДНЕН-

НЯ. Обліпихові ягоди мають позитив-
ний вплив на метаболічні процеси при 
надмірній вазі й ожирінні у жінок. 

ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЦЮ ОЛІЮ І 
ЯК ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ ЗАСІБ. Після 
трьох місяців прийому препаратів об-
ліпихи спостерігається значне зни-
ження запалення.

ДЛЯ ЗЦІЛЕННЯ ПРИ ГАСТРИТІ. 
Використання обліпихової олії за пів-
години до їжі заспокоює уражені бак-
теріями і грибками тканини в трав-
ному тракті та допомагає запобігти і 
лікувати виразку шлунка.

ЯК ПРОФІЛАКТИКА ПЕРЕДЧАС-
НОГО СТАРІННЯ. Лабораторні дослі-
дження показали, що обліпиха має 
антибактеріальний, протизапальний 
ефект, а також перешкоджає згортан-
ню крові. Існують наукові докази, що 
олія обліпихи сприяє загоєнню шкіри, 
підвищує імунітет, покращує показни-
ки холестерину, активно перешкоджає 
старінню, сприяє зволоженню шкіри, 
підвищує її еластичність і відновлює.

ВИЖИВАЄ НЕ КОЖЕН: 
двоє людей померли 

від лептоспірозу 
Тернопільські медики б’ють на сполох - вже цього року в області 

зафіксували 15 випадків цієї недуги в жителів Борщівського, 
Збаразького, Кременецького, Підволочиського, Підгаєцького, 

Теребовлянського, Чортківського районів і Тернополя. Серед інфікованих є і 
дитина 2004 року народження. Два випадки – летальні.

Алергія на домашній 
пил - хто винен?

Якщо у вас є прояви алергії та  підозра на «сусідство» з 
кліщами пилу, необхідно зробити низку аналізів. У Терно-
полі їх можна зробити в паразитологічній лабораторії ДУ 
«Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ Укра-
їни» за адресою: м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 21А.

Настоянка з каштана для 
профілактики варикозу

ОБЛІПИХОВА ОЛІЯ допомагає схуднути та відкласти старіння
Обліпиха – це справжнє джерело вітамінів і здоров'я. Плоди використовуються для 
приготування соку, чаю. А для лікування можна застосовувати обліпихову олію, яка 
має протизапальну і болезаспокійливу дію, сприяє загоєнню пошкодженої шкіри, для 
лікування опіків, пролежнів, обморожень, а також для схуднення.
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Боротися з 
наркорозповсюджувачами 
разом домовилися поліцейські 

управління протидії наркозлочинності з 
комунальними службами Тернополя. На 
спільній зустрічі представники громади 
та поліцейські вирішили спільними 
зусиллями виявляти та знищувати 
рекламні надписи на будівлях про 
продаж заборонених речовин.

За словами начальника управління проти-
дії наркозлочинності в Тернопільській області 
Михайла Димиди, буде створена спільна група, 
куди увійдуть як представники правоохоронних 
органів, так і ОСББ, ЖЕКів, комунальних підпри-
ємств, муніципальної поліції та інших установ. 

- Як правило, продавці наркотиків, - каже 
Михайло Димида, - обирають один з мікрорайо-
нів обласного центру. За одну-дві доби наносять 
надписи, і вже після цього очікують клієнтів. 
Наркозалежні люди, які бачать оголошення, по-

відомляють своїм знайомим.
Працівники поліції наголошують, що від-

тепер повідомляти інформацію про надписи на 
стінах будинків мешканці міста можуть в ОСББ, 
ЖЕКи та своєму дільничному.

 Фахівці, в свою чергу, перевірятимуть 
отримані дані і викриватимуть порушників, а 
представники муніципальної інспекції контр-
олюватимуть комунальні служби, аби ті вчасно 
знищували заборонену рекламу.

Відбитки пальців у всіх людей різні. 
Саме тому за цими унікальними 
слідами, залишеними людиною, 

можна ідентифікувати особу. Такий 
метод називається дактилоскопія і 
застосовується багатьма службами.

- Дактилоскопічна експертиза має важливе 
значення під час досудового розслідування та 
судового розгляду, адже від її результатів за-
лежить доля людини, - розповіли в обласному 
управлінні поліції. - На підставі висновку екс-
перта Феміда підтверджує причетність особи 
до злочину чи її невинуватість.

Виявленням і вивченням слідів пальців рук, 
залишених на місці злочину, та їх ідентифікуван-
ням займається сектор дактилоскопічних видів 
експертиз та обліків Тернопільського науково-
дослідного експертно-криміналістичного цен-
тру МВС України. Його фахівці досліджують 
сліди папілярних візерунків, порівнюють їх із 
відбитками пальців та встановлюють, кому 
вони належать.

- Нам надходять матеріали досліджень з різ-
них підрозділів правоохоронних органів, - роз-
повідає судовий експерт Степан Добко. – Це 
можуть бути як готові матеріали, так і відкопі-
йовані або вилучені сліди з місць нерозкритих 
злочинів. Після лабораторного дослідження 
відбитки заносять в базу даних, що надалі по-
легшує роботу та дає можливість встановити 
причетність осіб до злочину.

Експерти-дактилоскопісти у своїй роботі ви-

користовують різні засоби та методи для вияв-
лення і фіксації слідів рук.

- Залежно від поверхні, давності залишено-
го сліду обирається метод, - зауважує  Степан 
Добко. – Це може бути застосування найпро-
стіших дактилоскопічних порошків або складні 
хімічні реактиви. Відбитки пальців рук у кожної 
людини індивідуальні - двох людей з однакови-
ми не існує. При народженні на шкірі людини 
з’являються унікальні узори, змінити які будь-
якими методами неможливо. Бували випадки, 
коли зловмисники зрізали верхній шар шкіри, 
щоб стерти папілярний малюнок, та з часом він 
відновлювався.

Саме за допомогою папілярних ліній на ру-
ках криміналісти можуть ідентифікувати особу. 

Цікаво, що під час дослідження відбитків 
пальців експерт може надати безліч інформа-
ції - вік, зріст, вагу, стать, фізичні вади та навіть 
професійні навички особи, яка його залишила.

Аферу облаштували 
двоє тернополянин 
і киянин. Як 

повідомили в обласному 
управлінні поліції, 
мешканці Тернополя 
підшуковували 
учасників АТО і 
пропонували їм 
оформити інвалідність 
за станом здоров’я. Охочі 
знаходилися, адже це 
давало можливість їм 
щомісяця отримувати 
пенсійні виплати 
за третьою групою 
інвалідності. 

- Аферисти весь паперовий 
процес брали на себе. Від учас-
ників АТО брали нотаріальну 
довіреність, щоб мати змогу 
здійснювати правочини від 
їх імені. Зацікавлені громадя-
ни довіряли зловмисникам 
та діяли за їхніми вказівками: 
збирали необхідні документи, 
відкривали банківські рахун-
ки та передавали аферистам, 
- розповіли в поліції. 

Готовий пакет докумен-
тів шахраї пересилали своєму 
спільнику в Київ, який там че-
рез медзаклади оформляв до-
відки з липовими діагнозами. 
З підробленими документами 

учасники АТО проходили у 
Тернополі  медико-соціальну 
експертну комісію для вста-
новлення інвалідності.

- Після надання інвалід-
ності третьої групи ці особи 
мали б отримувати однора-
зову грошову допомогу в роз-
мірі понад 400 тисяч гривень 
та щомісячну пенсію. Проте 
одноразові  виплати осідали 
у кишенях шахраїв, адже учас-
ники АТО під час оформлення 
документів передали їм рек-
візити своїх банківських ра-
хунків і доступ до них. Люди 
навіть не здогадувалися, які 
суми надходили на їхні «елек-
тронні гаманці», - додали по-
ліцейські.  

Наразі відомо про 15 осіб, 
які незаконним способом 
оформили інвалідність, а їхні 
виплати присвоїли собі афе-
ристи.

Під час обшуків у зловмис-
ників вилучили гроші, доку-
менти, засоби зв’язку, банків-
ські картки.

Поліцейські розпочали 
кримінальну справу за шах-
райство, вчинене у великих 
розмірах. Покарання за це - від 
трьох до восьми років позбав-
лення волі. 

Аби відвести від 
себе підозру, 
зловмисниця 

частину вкраденого 
підкинула потерпілій 
і сама зателефонувала 
на лінію 102. Проте 
поліцейські викрили 
зловмисницю. 

Випадок стався у Борщівському районі. Як встановили пра-
воохоронці, потерпіла, 82-річна мешканка району, і 53-річна  
підозрювана разом лежали в лікарні. Бабуся попросила сусідку 
по палаті  піти в магазин купити їй продуктів. Та не відмовила, 
підгледіла, де старенька ховає гаманець з грошима і згодом  не-
помітно  витягнула звідти 1000 гривень.

Виявивши зникнення грошей, бабуся запідозрила сусідку. 
Проте, та почала заперечувати свою причетність до крадіжки 
і сама зателефонувала до правоохоронців, повідомивши, що на 
неї зводять наклеп .

Поліцейські вилучили частину крадених грошей у підозрю-
ваної, щодо неї розпочали кримінальне провадження за фактом 
крадіжки. 

Повідомлення про 
крадіжку надійшло 
до співробітників 

Тернопільського відділу 
поліції від 49-річної 
жительки обласного 
центру.  Жінка розповіла, 
що з її квартири викрали 
золоті вироби.

Правоохоронці з’ясували, 
що до протиправного при-
четний син потерпілої. Жінка 
і раніше потерпала від зло-
діянь родича. 21-річний хло-
пець крав у неї гроші.

Цього ж разу, за даними 
слідства, юнак поцупив у ма-
тері золоті вироби, які здав до 

ломбарду, а гроші витратив на 
власні потреби.

У поліції нагадали, що 
родинні відносини не звіль-
няють від відповідальності. 
За вчинене чоловіку дове-
деться відповідати відпо-
відно до кримінального ко-
дексу.

«За відбитком пальця можна 
визначити вік, стать і навіть 

професію людини»
Тернопільські поліцейські розповіли,

 як розшукують підозрюваних у злочинах

Правоохоронці викрили групу 
осіб, які займалися липовим 
оформленням інвалідності 

для учасників АТО

На золоті вироби матері спокусився син

Побачили дивні написи на стінах? 
Телефонуйте в поліцію

Продавці наркотиків шукають клієнтів з допомогою… стін будинків

Крадуть і в лікарнях 
Сусідка по палаті поцупила 

в пенсіонерки гроші
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Польща полегшила 
працевлаштування 

українських медиків

Польща приваблює до себе на ро-
боту нову хвилю українських лікарів. 
Польське МОЗ розробило законопроект, 
що спрощує працевлаштування медиків із 
країн не Євросоюзу. Потрібно лише отри-
мати дозвіл на практику в конкретному ме-
дзакладі та скласти іспит на право надання 
послуг в Польщі. Процедура визнання до-
кументів про освіту більше не обов’язкова. 
Тобто, легше буде посісти високу посаду. Бо 
до цього українці здебільшого працювали 
санітарами та медсестрами, повідомляють 
«Факти ICTV». 

Країни ЄС вводять
 екоподаток на авіаквитки

Країни Євросоюзу почали вводити 
«кліматичні податки». Експерти кажуть, 
що це значно відіб’ється на вартості авіа-
квитків. Вони стануть дорожчими в кілька 
разів, пишуть «Акценти». Якщо зараз у де-
які країни ЄС можна літати за 10 євро, то 
вже з початку наступного року таких цін не 
буде. Бо вартість квитка не повинна бути 
нижчою за податок.

Бігуна з написом 
на футболці «Ісус рятує» врятував 

спортсмен на ім’я Ісус
Тайлер Мун брав участь у Twin Cities 

Marathon. За правилами забігу, на наліп-
ці має бути справжнє ім’я, але він написав 
на своїй «Ісус рятує» (Jesus Saves). Пізніше 
Тайлер зізнався, що дуже релігійний і на-
дає великого значення цим словам, пише 
«Twin Cities». Перед забігом він відчував 
себе чудово, але після перших кілометрів 
стало погано. На середині дистанції у Муна 
почалася тахікардія, його серце зупинило-
ся, і він впав, вдарившись головою об ас-
фальт. Хлопцеві пощастило - одразу за ним 
біг «Ісус». Американець з іспанським ко-
рінням Хесус Буено (Hesus Bueno) працює 
помічником анестезіолога, а тому разом зі 
своїми колегами зміг надати першу допо-
могу потерпілому до прибуття лікарів з де-
фібрилятором. Тайлер дуже вдячний своїм 
рятівникам і вважає, що їх йому послав Бог. 
У наступному році планує відновитися і 
знову піти на марафон.

Австрійці отримають виплати 
за відмову від авто

Для того щоб привернути увагу на-
селення до екології, влада вирішила до-
плачувати за поїздки на громадському 
транспорті. Зокрема, влада Бургенланду 
- регіону Австрії - платитиме пасажирам 
громадського транспорту за відмову від 
автомобіля. Це має скоротити кількість 
шкідливих викидів. Пасажири почнуть 
отримувати виплати з 1 січня 2020 року. Їх-
ній розмір залежатиме від довжини марш-
руту. Мінімальна поїздка - 20 км. За таку 
відстань платитимуть 39 євро. Ліміт - 150 
євро на рік. Подібні акції популярні й в ін-
ших країнах. 

Земля пришвидшить рух через 
глобальне потепління

Із кожним десятиліттям Земля при-
швидшує своє обертання навколо осі. До 
2200 року варто очікувати, що тривалість 

дня зменшиться на 0,12 мілісекунди. Це 
здається незначним, проте в масштабах 
одного року може принести неприємні на-
слідки для людства, інформують іноЗМІ. 
Земля може почати обертатися швидше 
через зміну клімату й підвищення темпе-
ратури повітря. Танутимуть льодовики, 
через що підвищиться рівень моря. Це при-
зведе до перерозподілу маси планети, що 
прискорить її рух. Вища швидкість обертів 
призведе до посилення ураганів та цикло-
нів. А тропічні регіони можуть стати ще 
спекотнішими, полярні - ще холоднішими.

Дефіцит бюджету Штатів сягнув 
маже трильйона доларів

Дефіцит бюджету США в чергово-
му фінансовому році, який закінчився 
в кінці вересня, зріс майже до одного 
трильйона доларів. Як повідомили в мі-
ністерстві фінансів у Вашингтоні, дефіцит 
збільшився на 26 відсотків, порівняно з 
попередніми дванадцятьма місяцями, що 
становило близько $984 мільярдів. Цей по-
казник став найвищим за останні 7 років. 
Президент Дональд Трамп після вступу на 
посаду оголосив, що хоче протягом восьми 
років ліквідувати дефіцит бюджету. Однак 
він не тільки ввів в дію комплексну програ-
му зниження податків, особливо в інтер-
есах бізнесу, але також збільшив витрати, в 
тому числі на оборонні потреби.

Проживання в готелях Туреччини 
значно зросте 

У квітні 2020 року вартість прожи-
вання в турецьких готелях істотно зрос-
те - на 15 відсотків, а, можливо, й більше, 
повідомляє «Сьогодні». Влада Туреччини 
має намір ввести новий податок - він буде 
поширюватися на всі готелі та апартамен-
ти, призначені для здачі в оренду туристам. 
Через це нововведення власники готелів 
будуть змушені збільшити вартість прожи-
вання. Люди вже масово почали купувати 
путівки за старими цінами, щоб вже через 
кілька місяців не переплачувати додаткові 
гроші.

Росіяни вважають США та Україну 
найбільш ворожими країнами
На думку росіян, найбільш напруже-

ні та ворожі відносини у Росії склали-
ся зі США та Україною. Про це свідчать 
результати опитування, оприлюднені 
Всеросійським центром вивчення громад-
ської думки, пише «Німецька хвиля». При 
цьому США ворожою країною вважають 
67 відсотків росіян, а Україну - 53 відсо-
тки. Далі в цьому списку Великобританія, 
Польща, Грузія та Німеччина. 31 відсоток 
росіян вважає реальною загрозу військо-
вого нападу на їхню країну. У списку таких 
країн лідирують також США та Україна. 
А от найбільш міцними та дружніми, на 
думку опитаних, є відносини Росії з Ки-
таєм, Білоруссю, Казахстаном, Сирією та 
Туреччиною.  

Найдорожча монета 
світу коштує мільйони

Розпочалися торги найдорожчої в 
світі монети. Її оцінили у 1,5 мільйонів 
фунтів, однак ціна невпинно зростає, пи-
шуть іноЗМІ. Це - золотий динар 732 року 
нашої ери - одна з найрідкісніших монет 
світу. Експерти припускають, що вартість 
монети злетить як мінімум удвічі. Всього 
у світі залишився тільки десяток анало-
гічних монет. Деякі з них - у приватних 
колекціях, інші можна побачити в музеї. 
Виставлений на торги динар є цінний не 
лише тим, що гарно зберігся, а й тим, що 
є унікальною рідкістю і навіть важливим 
історичним документом. Цікаво, що зо-
лото для динара добули 
в руднику неподалік від 
Мекки - функціонує він 
дотепер.

Українцям підвищили 
трудовий стаж

Із жовтня в Україні підвищили 
вимоги до наявності мінімального 
трудового стажу. Тепер, щоб вийти на 
заслужену пенсію, потрібно відпрацю-
вати не менше 26 років. Тим громадя-
нам, кому не вистачає стажу, платити-
муть мінімалку. Про це пише «Бізнес.
UA». Вимоги до наявності стажу будуть 
підвищуватися щорічно - до тих пір, 
поки у всіх, хто виходить на пенсію, він 
не досягне 35 років. Виключення лише 
для тих громадян, хто працював у шкід-
ливих умовах. Законодавством також 
передбачено призначення пенсій у 63 
роки, але при наявності меншої кількос-
ті страхового стажу. На сьогодні право 
на призначення пенсій у 63 роки мають 
ті особи, у яких стаж становить менше 
26 років, - від 16 до 26 років.
Люди скаржаться на погіршення 

медобслуговування 
Майже половина опитаних укра-

їнців - 45 відсотків - відзначили по-
гіршення якості медичного обслуго-
вування. Про це свідчать результати 
опитування соціологічної групи «Рей-
тинг». Покращення відчули 12 відсо-
тків респондентів. Відсутність змін - 30 
відсотків. Також українці швидше нега-
тивно оцінюють безпеку на дорогах: 46 
відсотків відзначили погіршення. Щодо 
тарифів на компослуги, то 52 відсотки 
відзначили погіршення. А стосовно цін 
на основні товари та послуги - 73 відсо-
тки відзначили погіршення.

Декларації заповнюють 
по-новому

У деклараціях необхідно вказува-
ти майно племінників і батьків чоло-
віка чи дружини. Зміни запрацювали з 
18 жовтня. Коло близьких розширили, 
відповідно до змін у законі «Про запо-
бігання корупції», повідомили у Наца-
гентстві з питань запобігання корупції. 
Крім того, членами сім’ї суб’єкта декла-
рування вважаються його неповнолітні 
діти, незалежно від спільного прожи-
вання, пов’язаності спільним побутом 
та наявності взаємних прав і обов’язків. 
Так, на коло близьких осіб поширюють-
ся обмеження спільної роботи. Публіч-
ним службовцям заборонено мати та-
ких осіб у прямому підпорядкуванні.

Хліб і далі дорожчатиме
Вартість хліба в Україні до кінця 

цього року зросте до 3 відсотків. Про 
це повідомив голова Асоціації поста-
чальників торговельних мереж Олексій 
Дорошенко, пише УНН. «Хліб, безумов-
но, буде дорожчати. Прогноз, який ми 
давали минулого року, не змінюється, і 
ми будемо бачити, подорожчання, як мі-
німум на один відсоток до кінця року на 
кожен вид хліба, можливо, навіть біль-
ше. Окремі сорти хліба зростуть десь до 
3 відсотків», - розповів експерт. 

Дрібних монет «на руках» 
у людей - мільярди

Після припинення обігу 1, 2 і 5 
копійок Нацбанк вилучив майже 10 
мільйонів штук таких монет. У по-
відомленні НБУ додали, що більшість 
дрібних монет все ще залишається на 

руках в українців. Всього в обігу пере-
буває близько 5,71 мільярда монет дріб-
них номіналів, з яких найбільше монет 
номіналом 1 копійка. Їх у українців 2,43 
мільярда штук.

Процедура отримання 
автономерів зміниться

В Україні планують відмовитись 
від видачі номерних знаків у держус-
тановах, а дозволити громадянам са-
мостійно отримувати їх за техпаспор-
том. Про це розповів заступник міністра 
внутрішніх справ Сергій Гончаров. За 
його словами, таке нововведення запра-
цює після ухвалення ВР змін до закону 
щодо спрощення процесу присвоєння та 
видачі номерних знаків. Придбати но-
мери можна буде у будь-якому з підпри-
ємств, які їх виготовляють. Водії без пе-
решкод зможуть обрати номерний знак, 
їм не доведеться чекати, якщо у сервіс-
ному центрі відсутні знаки потрібного 
регіону. Державі більше не доведеться 
купувати номерні знаки, витрачати гро-
ші на їх транспортування та зберігання 
у сервісних центрах.

Можуть повернути призов 
до армії з 18 років

Управління персоналу штабу Ко-
мандування Сухопутних військ ініці-
ює повернення призову на строкову 
службу з 18 років. Таку ідею озвучили в 
Офісі президента і її підтримав Генштаб 
ЗСУ. За словами начальника відділення 
комплектування Управління персоналу 
штабу Командування Сухопутних військ 
підполковника Миколи Качаненка, в пи-
таннях призову до лав ЗСУ існують пев-
ні розбіжності між законом про військо-
ву службу та президентським указом 
про призов. У законодавчому документі 
йдеться, що призову підлягають гро-
мадяни, яким виповнилося 18 років, а 
відповідно до останніх президентських 
указів, призивали громадян з 20 років. 
Це негативно впливає на призовну кам-
панію. Також порушили питання збіль-
шення суми штрафів щодо неявки за 
повісткою.

Збільшили лікарняні: сума 
залежить від стажу та зарплати

В Україні на 27,2 відсотки зросла 
допомога під час лікарняного. У серед-
ньому нараховують 274,75 гривень у 
день. «Розмір виплат залежить від три-
валості страхового стажу та середньо-
денної зарплати працівника», - повідо-
мили у прес-службі Фонду соціального 
страхування. Допомога з тимчасової 
втрати працездатності виплачується, 
починаючи з шостого дня лікарняного. 
Особи, які мають страховий стаж до 3 
років, отримують 50 відсотків середньої 
зарплати. Стаж 3-5 років - 60 відсотків. 
Працівники зі стажем 5-8 років мають 70 
відсотків середньої платні. 100 відсотків 
отримують особи зі стажем понад 8 років 
і застраховані, які мають пільги відповід-
но до законодавства.

Прогноз курсу долара
 до гривні на 2020 рік 

В американському фінансовому 
холдингу JP Morgan очікують, що на 
початку 2020 року один долар буде 
коштувати 25,5 гривні. Фінансисти 
прогнозують послаблення гривні про-
тягом наступного року. Так, у другому 
кварталі прогнозують вже 26,3 грн/дол 
і до 27 грн/дол - у третьому. У JP Morgan 
вважають, що зростання ВВП України в 
2019 році становитиме 4,3 відсотки, а у 
2020-у знизиться до 3,8 відсотків. Най-
більшими ризиками для української 
економіки залишаються суди щодо 
«ПриватБанку», які можуть затягнутися 
на тривалий період у зв’язку зі значною 
кількістю справ. Також «ПриватБанк» 
залишиться великою загрозою для 
співпраці з МВФ.

Україна Світ
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До української «Книги 
добра» оповідання про 
добро писали тисячі дітей 

України, а потім створювали до 
них малюнки. 

Цей унікальний проєкт, ініційова-
ний благодійним фондом «Чисті сер-
цем», стартував у лютому 2017 року за 
підтримки держави, духовенства, гро-
мадських діячів. Також учасниками ви-
ступили волонтери, журналісти та мит-
ці, проте головні її творці – тисячі дітей, 
які поділилися добром з усією країною, 
усім світом. 

«Книга добра» містить 100 реаль-
них історій про добро в різних його 
проявах. Її друкували на спеціальному 
папері, що зберігається більше тисячі 
років. Папір виготовляли з бавовни і 
сушених трав, зібраних у тих регіонах, 
звідки надійшли історії про добро. На 
кожну сторінку створили окреме клі-
ше, де вивели історії про добро калігра-
фічним почерком.

Виготовлено 100 ексклюзивних 
екземплярів «Книги добра» (на чер-
паному папері) та 10 000 примірників 
друкованих книг. З них 25 унікальних 
книг разом із друкованими копіями – 
для презентації якнайбільшому колу 
читачів. 

Велику книгу делегації з України 
відвозять у різні країни світу, дарують 
відомим людям, а також бібліотекам. 
Примірники книги зберігаються у Ва-
тикані, Туреччині, Литві, Латвії, Есто-
нії, Румунії, Великобританії та, звісно, 
Україні. Ідея книги належить Василю 
Вишиванюку, Почесному консулу Угор-
щини в Івано-Франківську. Одним з 
ініціаторів створення книги також був 
уродженець тернопільського селища 
Великі Бірки Анатолій Лютюк, який 

очолив центр української культури в 
Естонії. 

За два роки «Книга добра» стала 
справжнім посланцем миру. Унікальна 
вона і тим, що допомагає зрозуміти - 
добро треба робити по-справжньому і 
сьогодні. 

У Бучачі «Книга добра» зробила ще 

одну хорошу справу - об’єднала разом 
дітей і дорослих із Бучацького і Терно-
пільського районів. У рамках проекту 
вони влаштували захоплюючий квест 
із пізнавальними екскурсіями. Органі-
зувала зустріч куратор Бучацької ліги 
старшокласників Оксана Гойда. 

- Все починається з добра, все по-
чинається з любові… Зустріч творчої 
молоді Тернопільського та Бучацько-
го районів саме про це, - розповіла ви-
кладач Великобірківського будинку 
творчості школяра Ольга Урманець. - У 
рамках спільного засідання лідерів Бу-
чацької ліги старшокласників та Ради 
старшокласників Тернопільського ра-
йону діти зустрілись, як друзі, поєднані 
"Книгою добра". Учасники поїздки, яка 
відбулася за сприяння відділу молоді 
та спорту Тернопільської РДА та Вели-
кобірківського будинку творчості шко-
ляра, змогли відчути неймовірну енер-
гетику, закладену у черпаному папері! 
Наші діти не тільки можуть бачити свої 
оповідання та малюнки у цій диво-
книзі, але і далі долучаються до такого 
масштабного проєкту, у складі делега-
цій виїзджають у різні країни світу - і 
це чудова мотивація рухатись дорогою 

добра далі.
Презентували «Книгу добра»  Ва-

силь Вишиванюк та директор благо-
дійного фонду «Чисті серцем» Ірина 
Рабарська. Школярі, пластуни разом 
згадали про участь у проєкті, виконали 
його славень «Творімо добро разом», 
пройшли квест «З добром в серцях у 
добрий час» і прогулялись вуличками 
Бучача з екскурсією. А «Книга добра» 
далі мандруватиме Україною і світом, 
щоб заохочувати всіх відкривати свої 
серця назустріч світлу. 

Олена МУДРА.

примандрувала 
до Бучача

«Книга добра»
В унікальній збірці є й твори юних мешканців нашої області 
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Гаївський міст забезпечуватиме 
декількарівневий проїзд

Будівництво нового 
Гаївського шляхопрово-
ду продовжується. Наразі 
працівники підрядної ор-
ганізації проводять там 
влаштування буронабив-
них паль та бетонування 
ростверку. Перед тим на 
цій ділянці відбулося пе-
ренесення газо- та елек-
тромереж,  а також пере-
підключення нової водо-
провідної мережі.

Як пояснив заступ-
ник міського голови Тер-
нополя Владислав Стем-

ковський, відремонтова-
ний міст буде на декіль-
ка метрів вищим, аніж 
був до цього. Адже на да-
ній ділянці спостеріга-
ється інтенсивний рух 
транспорту та неоднора-
зові випадки ДТП, відтак 
вирішено, що міст забез-
печуватиме декількарів-
невий проїзд. В резуль-
таті – буде виведено на 
різні рівні виїзди з вули-
ці Гайової та на об’їзній 
дорозі.

Нагадаємо, Гаївський 

шляхопровід тривалий 
час перебував в аварій-
ному стані і з 1 трав-
ня тут почалися робо-
ти з реконструкції шля-
хопроводу. Оскільки че-

рез Гаївський міст про-
ходять міжнародні тран-
спортні коридори, які ма-
ють стратегічне значен-
ня, реконструкція мос-
ту повинна проводити-
ся як за рахунок місцевих 
коштів, так і за державні 
гроші. Проте, від почат-
ку ремонту коштів з дер-
жавного бюджету не над-
ходило, тому всі роботи 
фінансуються виключ-
но з бюджету Тернопіль-
ської громади.

Проти паліїв листя 
боротимуться  
з квадрокоптером

Фіксувати випадки спалювання 
сухого листя та інші порушення 
у Тернополі стане легше та 

ефективніше. Днями працівники 
управління муніципальної інспекції 
розпочали використовувати у своїй 
роботі квадрокоптер.

«За допомогою квадрокоптера ми може-
мо перевірити, чи є на обраній території фак-
ти спалювання сухого листя та іншої рослин-
ності, чи їх немає, - розповів начальник управ-
ління муніципальної інспекції Ігор Максимів. 
-  Обравши декілька локацій, можна відповід-
ним рейдом чітко виявити велику кількість 
адміністративних правопорушень, фіксувати 
їх, після чого притягувати порушників до від-
повідальності».

В управлінні муніципальної інспекції на-
полегливо просять тернополян утримуватись 
від розведення вогнищ і паління листя чи гіл-
ля. Спалювання сухої рослинності не лише є 
шкідливим та небезпечним, а й забороняєть-
ся законодавством України, а за вказане пра-
вопорушення передбачена відповідальність 
у вигляді накладення  штрафу від 170 до 340 
грн., для посадових осіб – від 850 до 1190 грн.

Електронні посвідчення водія 
та свідоцтво про реєстрацію авто 
перевірятимуть через QR-код

Ініціатива «Громадський 
бюджет» надає можливість 
кожному жителю 

Тернопільської громади 
брати участь в розподілі 
коштів місцевого бюджету. Всі 
охочі могли подати на розгляд 
свій проєкт для покращення 
міста, а тепер за кращі з них 
можна проголосувати. 

- Цьогоріч голосування стартува-
ло 25 жовтня й триватиме до 8 лис-
топада включно, - розповіли у місь-
кій раді. - Загалом мешканці подали 
92 проєкти «Громадського бюджету 
2020», з них 67 отримали позитив-
ну оцінку та виставлені на голосу-
вання.

Цього року тернополяни пропо-
нують створення спортивних май-
данчиків, ландшафтних локацій, об-
лаштування шкільних двориків, ву-
личних тренажерів і спортзалів, ре-
монт під’їзних шляхів і багато інших 
ініціатив. 

Віддати свій голос за вибраний 
проєкт можуть усі громадянами 
України віком від 16 років, які заре-
єстровані на території Тернопіль-
ської міської територіальної грома-
ди.

- Кожен мешканець має право 
проголосувати за один малий про-
єкт та один великий проєкт. У під-
сумку голосування ті проєкти, які 
набрали найбільшу кількість голо-
сів до вичерпання обсягу виділе-
них коштів (а це понад 14 мільйонів 
гривень) будуть реалізовані у 2020 
році, - додали у міській раді. - До 
речі, проєкти, які наберуть менше 
300 голосів (для малих) та 500 голо-
сів (для великих) не вважатимуться 
виграшні та не будуть допущені до 
реалізації.

Серед допущених до голосуван-
ня проєктів є 33 малих проєкти та 
34 – великих, перелік яких розмі-

щений на порталі https://ternopil-
budget.e-dem.in.ua.

Проголосувати за обрані про-
єкти жителі Тернопільської грома-
ди можуть трьома способами. Через 
Е-сервіс «Громадський бюджет», за-
повнивши електронну версію бланку 
для голосування. Також можна запо-
внити друковану версію бланку, від-
відавши Центр надання адміністра-
тивних послуг у Тернополі (ЦНАП) в 
робочий час, пред’явивши паспорт 
або ID-картку (з довідкою про реє-
страцію місця проживання особи). 
Ще один спосіб - у  терміналах само-
обслуговування (ТСО) ПриватБанку 
за допомогою картки ПриватБанку.

Впродовж перших чотирьох днів, 
зазначають у міській раді, за проєк-
ти «Громадського бюджету» терно-
поляни віддали уже понад 6000 го-
лосів, 90% з яких – онлайн.

Е-права та 
е-техпаспорт – це цифро-
вий образ виданих осо-
бі пластикових посвід-
чення водія та свідоцтва 
про реєстрацію тран-
спортного засобу (тех-
нічний паспорт), що міс-
тить унікальний елек-
тронний ідентифікатор 
(QR-код). Відповідно до 
затвердженої постанови 
водій зі свого смартфону 
може пред’являти ці до-
кументи поліцейському, 
а той за допомогою спе-
ціальних технічних за-
собів підтвердити дані 
в електронних ресурсах 
єдиної інформаційної 
системи МВС.

«71 млн. гривень – 
саме стільки за цей рік 
українці сплатили штра-
фів за те, що не мали при 

собі прав чи техпаспорта 
під час керування авто-
мобілем. Сьогодні, коли 
смартфон здатний замі-
нити гаманець, вимога 
постійно мати при собі 
додаткові документи – 
звучить архаїчно. Тому 
ми створили технічне 
рішення, що дозволить 
громадянам завантажи-
ти ці документи в захи-
щений мобільний дода-

ток «Дія» та більше не 
переживати, що доку-
менти залишилися вдо-
ма. Переконаний, що но-
вий сервіс буде дуже ко-
рисним та комфортним 
для багатьох громадян», 
– зауважив віце-прем’єр-
міністр – міністр цифро-
вої трансформації Ми-
хайло Федоров.

Для замовлення 
е-посвідчення водія чи 
е-техпаспорта громадя-
нину лише доведеться 
завантажити на смарт-
фон мобільний дода-
ток Єдиного державно-
го веб-порталу електро-
нних послуг («Дія») та 
пройти електронну іден-
тифікацію.

Е-права та 
е-техпаспорт форму-
ються автоматично за 
наявності в єдиній ін-
формаційній системі 
МВС усіх відомостей, що 
зазначаються в посвід-
ченні водія та свідоцтві 
про реєстрацію тран-
спортного засобу, у тому 
числі фотографії (від-
цифрованого образу об-
личчя) особи для фор-
мування е-посвідчення 
водія.

Однак грошей на нього  
з держбюджету поки що не дають

Кабінет Міністрів України погодив 
запуск експериментального проєкту 
щодо застосування електронного 

посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію 
транспортного засобу, які можуть пред’являти 
поліцейським замість документів, виданих 
на бланках. Відповідні постанова та порядок, 
ініційовані Міністерством цифрової 
трансформації спільно з Міністерством 
внутрішніх справ, прийняті під час засідання 
уряду 23 жовтня.

Тернополяни можуть своїм 
голосом покращити місто

Триває голосування за проєкти «Громадського 
бюджету 2020». Цього року їх - 67
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Максим був тихим і скромним. 
Він настільки жив турботою про 
своїх рідних, що всі, хто його знав, не 
уявляли, як зможе пережити неспо-
дівану смерть своєї дружини Віри. 
Залишився Максим із семирічною 
донечкою Соломійкою. Після похо-
рону дружини ще більше закрився у 
собі. Ця мовчазність була такою, що 
незнайомі могли подумати, що він 
- німий. Тепер Максим щодня ходив 
на цвинтар, де мовчки поливав сльо-
зами землю на горбику, під яким 
спочивала його Віра. 

Мав золоті руки. Працював сто-
ляром у колгоспі. Через те, що був 
відповідальним, мав багато замов-
лень. Зароблені гроші колись від-
давав дружині, а тепер із Соломій-
кою їздив до райцентру на базар, 
де донька вибирала собі обновки. А 
якось, дивлячись своїми оченятами-
незабудками  прямо йому у вічі, спи-
тала: «Таточку, а чому не можна ку-
пити маму?»

Максим остовпів. Він не знав, що 
сказати своїй дитині. Але все часті-
ше став думати про те, що дівчинці 
потрібна мама.

Якось вставляв він вікна у сусід-
ньому селі. Хазяйка, вродлива каро-
ока жінка, запросила на обід. У хаті 
пахло борщем і його улюбленими 
пампушками з часником. Колись 
такі смажила Віра. Келих домашньо-
го вина, смачний обід, тепла усміш-
ка Надії, так звали жінку, розв’язали 
язика Максимові. Спитав її, де госпо-
дар, чи має дітей. Після тривалої пау-
зи Надія відповіла, що, як і він, похо-
вала чоловіка. Сама виховує доньку. 
Звісно, без господаря дуже важко: он 
двері розсохлися, підлогу треба ре-
монтувати, хвіртка скрипить на всю 
вулицю… Чоловік важко хворів, тож 
багато коштів тратили на лікування 
– не до ремонтів було.

Максим чомусь не зміг взяти 
гроші, які в Надії заробив. Через тиж-
день з інструментами знову з’явився 

у її домі. «Відремонтую все, що змо-
жу», - мовив і, несподівано для себе 
самого, легенько взяв Надію за руку. 
Жінка стала заперечувати: вона ж 
іще в боргу перед ним за минулу ро-
боту, тож не може у ще більші витра-
ти встрявати.

«Ніякого боргу нема», - відпо-
вів Максим, вдивляючись в її очі. На-
дія чимось нагадувала йому покій-
ну Віру: такі ж неслухняні кучері, то-
ненька фігура, блиск в очах…

У скорому часі обійстя Надії ожи-
ло, оновилося. «І як я розрахуюся з 
вами?» - якось мовила вона, милую-
чись новою брамою.

«Стань мамою моїй дитині. 
Оленку теж не ображатиму», - ска-
зав Максим і сам сахнувся від цих 
слів. «А, може, й справді це – доля», - 
відповіла Надія, кивнувши на Олен-
ку із Соломійкою, які мирно бавили-
ся на піску.

Невдовзі Максим з донькою по-
селилися у домі Надії. Де й поділася 
його мовчазність та нерішучість! На-
дія своєю турботою запалила вогонь 
у його серці. Він став веселим, жар-
тівливим, енергійним. Ніколи не си-

дів без діла, а зароблені кошти відда-
вав Надії, як колись Вірі. Надя ж ста-
ралася зробити їх життя комфорт-
ним, без потреби копійки не трати-
ла. Та й Соломійка повеселіла. «Дя-
кую тобі, татусю, що у мене є мама і 
сестричка», - якось сказала.

Одного разу на сімейній раді На-
дія запропонувала Максимові про-
дати його хату. Останній раз, як були 
там, побачили, що злодії побили ві-
кна. А за отримані кошти зможуть 
поставити пам’ятники своїм колиш-
нім половинкам, ще й добра решта 
зостанеться. 

Максим подумав і погодився. Він 
добудує хату Надії на два входи, щоб 
колись обидвом донькам було де 
жити. У невістки жодну не віддасть!

Мов у казці, їх хата перетворю-
валася у справжній палац. Сусіди за-
здрили Надії: «Ти ба, якого чоловіка 
обкрутила!»

Минали дні, тижні, місяці. За що-
денною роботою Максим і не помі-
тив, як змінювалася атмосфера у 
їх домі. Іноді бачив сльози на очах 
доньки, але гадав, що це просто ди-
тячі капризи. Та одного разу Соло-
мійка розридалася: «Чому мама лю-
бить Оленку більше, ніж мене?»

Максим став заспокоювати 
доньку. Мовляв, це її тільки так зда-
ється. Але на згадку чомусь прийшла 
казка про дідову і бабину доньок. 
Вирішив, треба буде поговорити з 
Надією, бо й справді – в Оленки ба-
гато одяганок з’явилося, а Соломій-
ка зі своїх виросла, але й далі доно-
шує. Згадав, як Надія гримала на Со-
ломійку, що забагато бігає, голосно 
сьорбає за столом, нові Оленчині бо-
соніжки взула…

Усе відкладав на потім розмо-
ву з дружиною. Ще б сад розчисти-
ти. Стару грушу, яка не плодоносить, 
зрізати слід. Приніс пилу. Однак – не 
розрахував. Впав на землю під тяж-
ким стовбуром. По дорозі до лікарні 
обірвалося Максимове життя…

Побивалася Надія за дбайливим 
господарем. Ридала невтішно Соло-
мія за чудовим батьком, якого похо-
вали біля Віри.

Час спливав блискавично. Олен-
ка вступила у виш. Соломія, хоч і 
мала відмінний атестат, пішла пра-
цювати на фабрику. «Я одна не по-
тягну вас двох, розумієш?» - оправ-
довувалася Надія. Соломія розумі-
ла. Вона шкодувала Надію, яка стала 
скаржитися на здоров’я, схудла, по-
никла. Протягом одного року і Оле-
на, і Соломія вийшли заміж. Їх ве-
ликий дім опустів без доньок, яким 
випало жити окремо. Думки про са-
мотність ще більше підкошували 
здоров’я Надії. Одного ранку вона не 

змогла звестися з ліжка. У важкому 
стані її поклали у стаціонар. На опе-
рацію були потрібні чималі кошти. 
Олена і Соломія внесли вказану суму. 
Після лікарні Соломія запропонува-
ла взяти матір до себе, адже їй був 
потрібен догляд. Нічого для неї не 
шкодувала: готувала дієтичні стра-
ви, вичавлювала свіжий сік з овочів 
та фруктів. З кожним днем Надія на-
биралася сил та енергії, на її облич-
чя з’явився рум’янець. Вона захоті-
ла у село, до рідної хати. Відчувала, 
що зможе сама собі дати раду. Тим 
паче, доньки обіцяли її навідувати. 
Оленка й справді не забарилася. На-
дія зраділа: «На пиріжки з чорниця-
ми тісто приготую. Такі, як ти лю-
биш, доню». Але Олена її зупинила. 
Мовляв, вона – не голодна.  І, взага-
лі, лише на годинку заїхала: «Мені, 
мамо, гроші потрібні. Можете час-
тинами віддавати. Чи як вам зруч-
ніше». Надія остовпіла: «Які гроші?» 
«Ті, що на операцію вам дала», - спо-
кійно пояснила Олена. Надія затрем-
тіла, як у пропасниці. Схопилася за 
серце: «Звідки я такі гроші візьму? 
Хіба я просила? Ліпше вмерти було, 
як мала бути в боргу в рідної донь-
ки». Витягла з шафи ті невеликі за-
ощадження з пенсій, які надбала, 
коли перебувала у Соломії. Тремтя-
чою рукою простягла Олені. 

«От, бачите, а ви кажете: грошей 
нема. Птицю знову розмножите, з го-
роду прибуток буде – до осені заче-
каю, -  сказала Олена і додала – Ви не 
ображайтеся. Час зараз такий. Кожна 
копійка на рахунку. Євроремонт хоче-
мо зробити, вдягнутися по-людськи. 
це ж вам не - село, де ніхто на одяг 
уваги не звертає, а - Тернопіль! Об-
ласть! Розумієте?» «Розумію» , - про-
стогнала Надія. Через тиждень наві-
далася до матері Соломія. «Ти теж за 
грошима приїхала, дочко?» - насто-
рожено спитала Надія. Соломія не ро-
зуміла, що таке каже мама? Залива-
ючись слізьми, Надія виповіла Соло-
мії свій жаль: «Не знаю, як бути, до-
чко. Ліки подорожчали. Звідки маю 
взяти таку суму?» Соломія заспоко-
їла: «Не плачте. Я сама розрахуюся з 
сестрою».

Олена взяла гроші від Соломії 
і єхидно усміхнулася: «Багато жи-
веш. Скільки вже мамі треба? Могла 
й сама прискладати».

Відтоді Олена не навідувалася 
до матері. Навіть онуку їй не показа-
ла. А коли хвороба у Надії загостри-
лася, її знову забрала до себе Соло-
мія. 

Одинадцять років спокійного 
життя біля Соломії і двох онуків Гос-
подь ще подарував Надії. А коли по-
кликав її до себе, пішли доньки до 
нотаріуса дізнатися про спадщину. 
Тут їх чекала несподіванка: і хату, і 
все майно Надія подарувала Соло-
мії. У справі знайшлося роз’яснення і 
для Олени, яке Надія написала влас-
норуч і попросила докласти до доку-
ментів: «Оленко, будь щаслива і не 
згадуй мене лихим словом. Дякую 
Богу, що піду у засвіти нічого тобі не 
заборгувавши». 

Марія МАЛІЦЬКА.
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Струни серця

*      *      *
Доленько-доле, світоньку-світе,
Чом моє щастя – 

неспокою вітер?
Свище сердито, хмари зганяє, -
Змінами марю у мріях безкраїх.
Вітер стихає, вляжеться тиша, -
Зразу неспокоєм душу колише.
Сумніви точать, тісно уяві
Мов дійсність – вистава, 

тіні лукаві.
!!
Вітре, розвій окуляри рожеві
Гірко від дійсності. Не міражеві
Болі душевні. Війна в Україні.
Труни зі Сходу і сльози вдовині.
Сироти плачуть, 

кайфують мажори,
Правда зачахла, 

як висохле море.
Бурю збуди, все очисти від бруду,
Вітре, розвій із неправди полуду…
!!
Доленько-доле, світоньку - світе,
Чом моє щастя – 

неспокою вітер???

Марія ГУМЕНЮК.

ОСЕНІ ЛИСТИ
Шле мені мила осінь листи:
- Будь щасливою й доброю ти!
Зачерпни в мене злата й тепла,
Щоб натхненною завжди була.
- Щиро, осене, вдячна тобі…
Я шукаю у кожній добі
Миті щастя та краплі добра.
Ти для мене –натхненна пора.
Неповторну красу золоту
Ніжно в душу свою заплету.
Ти чаруй... надихай… шелести…
Я твої прочитаю листи.

Ірина СКАСКІВ.

ДЕ УЗЯТИ КВІТІВ
З чого я віночок маю виплітати?
Відцвіли ромашки край 

моєї хати,
Вже нема кульбабок 

і нема барвінку...
В срібні дзвони осінь 

калатає дзвінко...
Зелень потьмяніла, 

сум пройняв садочок,
Де ж узяти квітів, 

щоб сплести віночок?
Думаєте: осінь... не знайти нічого...
Бачили віночок з листячка 

сухого?
Золота корона - 

пишний і красивий,
Осінь довго ткала 

це барвисте диво.
Кожному листочку фарби 

підбирала,
Ще й шматочок літа 

поміж них додала...
Виграє проміння 

на померхлім листі,
Дякую каштану, липі та берізці...
Хай позаздрить літо - 

фарб таких не має...
Я вінок найкращий 

у руках тримаю.

Леся ЛЮБАРСЬКА.

Лідка навчалася у деся-
тому класі. Мріяла всту-
пити у педагогічний 

виш, бо вчилася непогано і 
любила цю професію змалку. 
«Навчати дітей – це так ціка-
во», - часто говорила. Тому у 
школі так уважно слухала по-
яснення кожного вчителя.

Дівчина була і на вроду нічогень-
ка: висока на зріст, струнка, з дов-
гою косою і карими очима. «Симпа-
тичка», - казали їй навздогін хлоп-
чиська. У неї теж був свій погляд на 
сильну половину. Не звертала уваги 
на якихось миршавих недоростків. 
У її дівочій уяві чоловік мав бути не 
лише гарним зовні, а й володіти та-
кими якостями як щирість, ніжність, 
ласка. «Щоб словом міг зачарувати, 
любов у серці запалити», - так твор-
чо і піднесено ділилася дівочими та-
ємницями з подружками.

Канікули Ліда проводила у селі, 
в своєї тітки Ганни, яка жила сама і 
тримала невеличке господарство. 
Ліда їй часом допомагала, а ще там 
подружилася з дівчатами, тож до 
сільського клубу вечорами заходила. 
Після фільму тут ще й танці були. До 
них Ліда була дуже охоча. Її брали до 
танцю звичайні хлопці і навіть моло-

ді одружені чоловіки. Не противила-
ся нікому, бо знала, що пари для неї 
тут нема. 

Та одного вечора у вічі їй впав не-
знайомець. Він був елегантно одяг-
нений, акуратно зачесаний, тож спо-
добався відразу. «Хто цей пан, Мару-
сю?» - тихенько запитала сусідську 
дівчину. «Він з міста, тут оженився з 
моєю двоюрідною сестрою. А у шко-
лі викладає біологію». «А сестра чим 
займається?» - запитала Лідка. «Се-
стри зараз немає вдома, вона – за 
кордоном. А синок їх у бабусі». «Вони 
вже й дітей настаралися», - подумала 
Ліда і трохи зморщила чоло. 

«Та нічого. Значить - він зараз 
живе одинаком. Моя краса звабить 
його неодмінно. Такого варто полю-
бити: красень, витончена натура», 
- Лідка малювала образ незнайомця 
перед собою всеньку ніч. У її серце 
закралось якесь дивне почуття.

Своїми мріями поділилася з 
тіткою, але та її наміри не схвали-
ла: «Доню, це тобі не місто, де ніхто 
тебе не знає. Тут все, як на долоні. 
Що люди скажуть? Приїхала до Ган-
ни розпусниця і загуляла з одруже-
ним чоловіком. А його жінку як по-
відомлять з ким він гуляє? Прокляне 
тебе! Вона теж вчена. Не думай про 
таке, Лідусю! Твоє щастя ще попе-

реду. Тобі ж у виш  вступати треба. А 
там хлопців гарних багато. Вибереш, 
кого захочеш. А з жонатим – щас-
тя не знайдеш. Тільки люди сміяти-
ся будуть і пліткувати. Ти поїдеш, а 
мені з цими людьми жити. Хоч тітку 
свою не сором, дитино».

Ліда довго думала, що має далі 
робити. Але своєї мети ближче по-
знайомитися з Віктором не зрікала-
ся. І ця нагода таки трапилася, коли 
Ліда йшла зі школи та побачила пе-
ред собою знайому постать. Це був 
він. Віктор приїхав до їхньої школи 
на відкритий урок. Він її теж упізнав, 
бо не раз бачив дівчину в селі. Роз-
говорилися, Віктор запросив дівчи-
ну в кафе. Розпитував її про навчан-
ня, про майбутню професію. А коли 
дізнався, що вона хоче стати вчите-
лем, запропонував свою допомогу 
при вступі. У нього одногрупник у 
приймальній комісії вишу: «З тебе, 
Лідо – великий могорич, і ти – сту-
дентка». 

«Не тільки могорич», - засміяла-
ся дівчина і її карі очі, ніби магнітом, 
притягували до себе. 

«Гарненька», - подумав Віктор, 
а з язика вирвалося інше. «Я одру-
жений, Лідо», - промовив серйозно. 
«Хіба це перешкода для нашого зна-
йомства, чи подальших зустрічей?» 
Ліда увійшла в роль акторки і покла-
ла свою гарячу долоню на його руку. 

«Тобі на актрису б вчитися, в 
тебе досить реально це виходить», 
- промовив Віктор і висмикнув руку.

Через деякий час Ліда стала сту-
денткою педагогічного вишу. Віктор 
таки їй допоміг. Він часто приїздив у 
місто, щоб зустрітися з нею, погово-
рити про навчання. Та її не цікави-
ли такі одноманітні розмови. Вона 
хотіла від нього чогось іншого і, на-
самперед, уваги до себе, а ще – ласки, 

ніжності та любові. 
Коли батьки поїхали на дачу, 

Ліда запросила Віктора до себе в гос-
ті. Спокуслива врода зробила своє - 
він не встояв перед нею. А далі вони 
вже зустрічалися частіше. І ось не-
сподівана новина шокувала Віктора: 
«Я вагітна, Вітю». «І що ти думаєш 
робити: вчитися, чи народжувати? Я 
думав, ти хочеш здобути професію, 
щоб мати в майбутньому свій кусень 
хліба. А не намагатися відразу двох 
зайців убити. В мене для тебе інша 
новина: ми мусимо припинити наші 
зустрічі. Через два дні приїздить моя 
Вікуся з-за кордону. Вона теж вагіт-
на. Ми чекаємо на народження до-
нечки. Я тобі допоміг вступити, а те-

пер - рятуйся сама, як можеш. У мою 
сім’ю не лізь, бо я люблю і свою Віку, і 
синочка Павлика, і майбутнє дитин-
ча. Бувай здорова, Лідко!» Віктор усе 
це випалив майже на одному дихан-
ні. Проте, її ці слова не дуже зачепи-
ли. Вона гордо відповіла: «Бувай, але 
про мене не забувай. А також про 
наше дитя. Ти – його батько. І пови-
нен нам допомагати в житті». 

Ліда розвернулася і пішла геть. 
А задуманий Віктор ще довго стояв і 
дивився їй вслід. Чомусь подумав, що 
Ліда права. Але життя так часто вно-
сить свої корективи…

Оксана КИШКАНЮК.
с. Слобідка Заліщицького району.

Невигадана історія
Осінь…
В Тернополі осінь. Туманом 

над ставом зависла.
Дощем покропила, 

сховала усіх по домівках.
Комусь вона буде, до біса, 

важка, ненависна,
Комусь вона казку сховає 

собі на повіках.
В Тернополі осінь. І листя 

летить на бруківку.
На лавці у парку дрімає 

старий котяра.
Так було і буде у нашім житті 

споконвіку...
Так було і буде: вітри 

бешкетують, батяри...
В Тернополі осінь. Я так 

люблю листя, як спомин:
Про тепле проміння, про 

квітів п'янке різнобарв'я.
В Тернополі осінь. Ховається 

в дощ міста гомін,
І тихо вмирає під шурхіт 

машин різнотрав'я.

Інна КІНЬ-ГЛАВАЦЬКА.

гніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: Ганна Фриз  
із села Плебанівка з Ганною Боднар  
та її внуком Максимиляном Марцинівим 
із Кровінки Теребовлянського району.

Найкраща в світі - 
це моя бабуся!

У неї очі добрі і ясні.
Я до бабусі міцно 

притулюся
І дуже добре 

й затишно мені...

У білосніжних 
атласних 
пелюшках лежать 

новонароджені близнята 
– хлопчик і дівчинка. 
Разом із щасливою та 
втомленою після пологів 
мамою вони чекають 
на свого татуся, який з 
хвилини на хвилину має 
приїхати до лікарні по 
своїх найдорожчих у світі 
людей.

– Таню, дякую тобі за донечку 
і синочка, – ніяковіючи через при-
сутність медперсоналу  визирнув 
з-за пишного букету троянд щас-
ливий татко.

А ще зовсім недавно Віктор 
ледве своїми ж руками не зруйну-
вав нині щасливої сім’ї.

З Танею вони прожили разом 
п’ять років, але лелека чомусь 
обминав їх хату. На перших порах 
непогано жили – багато подоро-
жували. А потім мимоволі поча-
ли віддалятися один від одного. 
Віктор став пиячити, пізно по-
вертатися з роботи. А якось вза-
галі не прийшов ночувати додо-
му. Таке згодом неодноразово по-
вторялося.

Таня усе знала про його «похо-

деньки», на власні очі бачила, як 
він обіймає чергову дівицю. Але 
щось завжди стримувало її, щоб 
підійти і назавжди з ним попро-
щатися. Чи то терпіння і віра в те, 
що все зміниться, чи її сильна лю-
бов затьмарювала розум. А, може, 
у такій поведінці чоловіка вона 
вбачала свою вину – вона не може 
народити йому дітей.

О, як би вона хотіла малят, бо 
яка мама про це не мріє. Та леле-
ка чомусь обминав їхню хату. Таня 
не переставала вірити – все в Бо-
жих руках.

Про свій біль і розпач Таня не 
воліла ні з ким говорити, хоч все 
і так було написано на її  завжди 
сумному обличчі. Ні з ким, крім 
подушки, яка щоночі була мо-
крою від сліз. Але одного ранку 
жінка помітила, що з її чоловіком 
щось не те. Він якось збентежено 

снував по кімнаті, а потім, сказав-
ши скупе «пробач», вибіг з дому, 
як навіжений.

Вперше за останні кілька ро-
ків Віктор зайшов до церкви, яку 
завжди зухвало обминав. У спові-
ді розповів священнику, як зави-
нив перед дружиною, яка, незва-
жаючи ні на що, любить його і все 
йому прощає.

А ще йому спокою не давав 
нічний сон, у якому невідомий 
голос сказав покинути розгуль-
не життя, щиро молитися і на-
прикінці додав: «У вас будуть 
діти».

Повернувся Віктор додому із 
значним полегшенням на душі. 
У той час дружина якраз на кухні 
мила посуд. Йому бракувало слів і 
сміливості, щоб підійти. Крадько-
ма спостерігав за Танею, а в голові 
роїлася думка, що такої, як вона, 

не зустрічав і ніколи не зустріне. 
Про це він знав давно, ще від їх 
першого побачення. Але злість чи 
то на самого себе, чи на дружину 
за те, що у них немає дітей, штов-
хала його в обійми жінок, облич-
чя яких він стирав з пам’яті на-
ступного ж дня.

Так, за роздумами, несміли-
вими, як вперше, кроками, він пі-
дійшов до Тані і прошепотів їй на 
вушко такі довгоочікувані слова: 
«Пробач мені за все. Обіцяю, що 
тепер усе буде по-іншому». І, зні-
яковівши, як хлопчисько, додав:

– Я дуже сильно тебе кохаю!
Таня усміхнулась, боячись, що 

уже розівчилась це робити, і при-
горнулася до чоловіка, сказавши, 
що давно йому усе простила.

Відтоді у їх житті і справді все 
змінилося. Віктор з ніжністю і 
трепетом піклувався про дружи-
ну. Щонеділі вони вдвох ходили 
до церкви.

Їх радості не було меж, коли 
дізналися, що  у них буде дитина. 
Віктор ладен був весь світ прихи-
лити до ніг коханої. Аж тут диво 
– замість одного крихітного ма-
ленького дива їх чекало цілих два.  

…Три ночі він не спав – само-
тужки доробляв колисочки, бігав 
з кімнати до кімнати, готуючи усе 
до приїзду коханої і діточок… 

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Добрі сюжети

Дідова і бабина 

доньки

Щоб словом вмів 
ЗАЧАРУВАТИ…

Життєві 
сюжети

Віщий сон
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Спортарена
*     *     *

В Делі (Індія) міжна-
родний гросмейстер Євген 
Штембуляк з Чорноморська 
виграв чемпіонат світу серед 
юнаків до 20 років. Захопив-
ши лідерство після 5 туру, 
Євген не відпустив його до 
самого кінця. Перемога в 
останньому турі принесла 
йому підсумкові 9 очок з 11 
можливих і “чисте” перше 
місце. У чемпіонаті серед ді-
вчат вдало виступила Марія 
Бердник, яка набрала 8 очок 

з 11 та взяла участь у розпо-
ділі 3-5 місць. У підсумку - 4 
місце.

*     *     *
Український боксер Ста-

ніслав Скороход переміг тех-
нічним нокаутом американ-
ця Ентоні Ленка у бою за ти-
тул Північноамериканської 
боксерської асоціації у се-
редній вазі (до 72,6 кг). По-
єдинок тривав вісім раун-
дів. Перед початком дев’ятої 
трихвилинки представни-
ки Ленка відмовився від по-
дальшого продовження поє-
динку, рефері присудив Ско-
роходу перемогу технічним 
нокаутом. Для українця вона 
стала 19-ю в кар’єрі. У пасиві 
нашого боксера дві поразки.

*     *     *

Дворазова чемпіонка сві-
ту із дзюдо Дар’я Білодід пе-
ремогла на турнірі Grand 
Slam у Об’єднаних Арабських 
Еміратах. У фіналі Білодід за 
1 хв. здобула дострокову пе-
ремогу над словенкою Ма-
русею Штангар. У попере-
дніх раундах українка здола-
ла представницю Чилі Вар-
гас Лей, німкеню Катарину 
Менц і росіянку Сабіну Гіля-
зову. Загалом у 2019 році Бі-

лодід здобула 16 перемог і 
лише одного разу програ-
ла француженці Мелані Кле-
ман на Гран-прі Тбілісі.

*     *     *
Команда Андрія Шевчен-

ка у новій класифікації фут-
больних збірних світу підня-
лася на три позиції та займає 
22-е місце. Це найкращий 
показник збірної України з 
2013 року, коли вона була у 
рейтингу 18-ю. Рекордною 
для нашої національної ко-
манди є 13-та сходинка, яку 
вона посідала після вихо-
ду до чвертьфіналу чемпіо-
нату світу у 2006 році. Із су-
перників українців по відбо-
ру Євро-2020 найвище у рей-
тингу ФІФА перебуває Пор-
тугалія, яка займає шосте 

місце. Сербія - 33-я, Люксем-
бург - 96-й, Литва - 132-а. Лі-
дерство у класифікації збе-
регла Бельгія, за якою розта-
шовуються Франція, Брази-
лія, Англія та Уругвай.

*     *     *

Екс-форвард київського 
“Динамо”, італійського “Мі-
лана” та англійського “Чел-
сі” Андрій Шевченко роз-
ташувався у рейтингу най-
кращих футболістів ХХІ сто-
ліття на 19-му місці. Очолив 
список аргентинський на-
падник “Барселони” Ліонель 
Мессі, який випередив ліде-

ра “Ювентуса” португальця 
Кріштіану Роналду. До топ-3 
також увійшов іспанський 
екс-хавбек “Барселони” Хаві.

*     *     *
У Лос-Анджелесі від-

бувся поєдинок між україн-
ським боксером Сергієм Бо-
гачуком (16-0, 16 КО) та аме-
риканцем Тайлером Бран-
соном (28-8-2, 25 КО). Бій у 
межах першої середньої ваги 
міг складатися максимум з 
10 раундів, але завершився 
вже в четвертому. Богачук 
нокаутував суперника і заво-
ював титул WBC Continental 
Americas Championship. Для 
24-річного українця ця пе-
ремога стала 16-ю достроко-
вою в 16 поєдинках на про-
фесійному рингу.

Лідер вперше втратив очки

Юна українка стала 
кращою у Європі

Тернопільський футбол
*     *     *

У 3-у турі групово-
го раунду Ліги чемпіонів 
“Шахтар” не зміг перегра-
ти на своєму полі “Динамо” 
із Загреба.

Гірники вдало розпо-
чали матч та вийшли впе-
ред на 16-й хвилині. Від-
значився Євген Коно-
плянка. “Динамо” відігра-
лося вже на 25-й хвилині. 
На 60-й хвилині у ворота 
“Шахтаря” було призначе-
но пенальті і гості вийшли 
вперед.

Господарі відновили 
рівновагу на 75-й хвили-
ні. Відтак,  “Шахтар” зіграв 
з “Динамо” внічию 2:2, на-
брав 4 очка та залишив-
ся на третій позиції у гру-
пі С. “Динамо” також має 4 
пункти та йде другим. А лі-
дирує англійський “Ман-
честер Сіті”, остання -  “Ата-
ланта”. Наступний матч 
“Шахтар” зіграє 6 листо-
пада у Загребі проти “Ди-
намо”.

*     *     *
У третьому турі групо-

вого етапу Ліги Європи в 
групі В київське “Динамо” 
зустрічалося з данським 
“Копенгагеном».  Коман-
ди зіграли внічию 1:1. Піс-
ля трьох зіграних матчів 
обидві команди мають в 
активі по 5 очок і посіда-
ють 1-2 місця. У паралель-
ному протистоянні зустрі-
чались аутсайдери групи 
- швейцарський “Лугано” і 
шведський “Мальме”, у цій 
зустрічі сильнішими вия-
вились шведи, завоював-
ши першу перемогу у ни-
нішній ЛЄ, рахунок 2:1.

У виїзному матчі 3-го 
туру групового раунду 
Ліги Європи українська 
“Олександрія” поділила 
очки з французьким “Сент-
Етьєном” - 1:1. Тепер оби-
дві команди мають в акти-
ві по 2 пункти і розділяють 
3-4 місця. В паралельно-
му протистоянні зустріча-
лись лідери групи бельгій-
ський “Гент” і французь-
кий “Сент-Етьєн”, команди 
також сильнішого не вия-
вили, а український фор-
вард Роман Яремчук зро-
бив дубль і забив 12-й гол 
у цьому сезоні.

Єврокубки

«Шахтар” у 12-у 
турі чемпіонату 
України вперше 

у нинішньому сезоні не зміг 
переграти на своєму полі 
“Олександрію” -  0:0. А “Дина-
мо”  не спромоглося скорис-
татися похибкою головно-
го конкурента, та на своєму 
полі не втримало перемогу 
над “Карпатами” - 1:1.

У “Шахтаря” стало 34 пункти, 
“Динамо” має 24 очки, третьою 
йде “Десна”, у якої 23 бали.

Результати інших матчів туру:
“Львів” – “Десна” 1:4
“Маріуполь” – “Колос” 2:0
“Зоря” – “Ворскла” 4:0
“Олімпік” – “Дніпро-1” 3:2

Українська Прем’єр-Ліга ви-
значила найяскравішого футбо-
ліста з усіх, які взяли участь у мат-
чах 12-го туру Favbet Ліги. За під-
сумком голосування перемогу 
здобув півзахисник «Зорі» Бог-
дан Лєднєв, який у матчі з «Вор-
склою» забив м’яч і віддав резуль-
тативний пас. 

Під час гала-вечора в рамках 48-ї Генеральної асамблеї Європей-
ських Олімпійських Комітетів (ЄОК), було названо ім’я володаря наго-
роди імені Петра Нуровського. Найкращою юною спортсменкою старо-
го Світу визнано нашу легкоатлетку Ярославу Магучіх, номіновану На-
ціональним олімпійським комітетом України.

Разом з  нагородою переможниця  отримала  й грошову премію для 
навчальних і освітніх цілей, спрямовану на допомогу юній спортсменці 
на шляху до Олімпійських ігор.

Талановиту та перспективну  українку  можна по праву назвати  
світовим відкриттям – вона  зуміла поставити високу планку як се-
ред однолітків, так і серед дорослих спортсменів. Виборовши чемпіон-
ський титул ІІ Юнацьких Олімпійських ігор-2018, європейської першо-
сті U18 та U20, наша співвітчизниця стала наймолодшою переможни-
цею етапу «Діамантової ліги», яка подолала  висоту 2.00 м. А наприкін-
ці вересня Ярослава підкорила нову вершину - фантастичним резуль-
татом  2.04 м вона не лише оновила  власний рекорд, а й встановила но-
вій світовий рекорд серед спортсменів до 20 років і завоювала «срібло» 
дорослого чемпіонату світу з легкої атлетики.

Символічно, що ця премія була заснована задля збереження пам’яті 
про видатну постать   олімпійського руху Європи Петра Нуровського. 
Відзнака присуджується кращим спортсменам окремо у літніх та зимо-
вих видах спорту. Нагадаємо також, що у 2016 році найкращою юною 
спортсменкою Європи з зимових видів спорту було визнано українську 
біатлоністку, чемпіонку ІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор в Ліл-
лехаммері Христину Дмитренко.

Результати матчів третього туру  
Ліги Тернопільщини:

ГРУПА «А»
ФК «Зарубинці» (Збаразький р-н) – 

«Автодор» (Ланівці) – 3:1 (2:0)
«Арсенал» (Нагірянка, Чортківський 

р-н) – ФК «В. Глибочок» (Тернопіль-
ський р-н) – 1:0 (0:0)

Турнірна таблиця. Група «А»
 І В Н П М’ячі О
ФК «Зарубинці» 3 2 0 1 8:5 6
ФК «В. Глибочок» 3 2 0 1 9:3 6
«Арсенал» 3 2 0 1 6:4 6
«Автодор» 3 0 0 3 2:13 0

ГРУПА «B»
«Галичина» (Чернихівці, Збаразький 

р-н) – «Обрій» (Ланівці) – 3:0 (3:0)
ФК «Ренів» (Зборівський р-н) – «Го-

верла» (Дубівці, Тернопільський р-н) – 
0:4 (0:1)

Турнірна таблиця. Група «B»
 І В Н П М’ячі О
«Говерла» 3 2 1 0 11:3 7
«Галичина» 3 2 1 0 7:3 7
ФК «Ренів» 3 1 0 2 3:7 3
«Обрій» 3 0 0 3 2:10 0

ГРУПА «C»
ФК «Трибухівці-2» (Бучацький р-н) 

– «Панорама-2» (Присівці, Зборівський 
р-н) – 4:1 (3:1)

ФК “Куропатники” (Бережанський 
р-н) – ФК «Вікно» (Гусятинський р-н) – 
2:0 (0:0)

Турнірна таблиця. Група «С»
 І В Н П М’ячі О
ФК «Трибухівці-2» 3 2 0 1 6:4 6
ФК «Куропатники» 3 2 0 1 7:2 6
«Панорама-2» 3 1 0 2 4:10 3
ФК «Вікно» 3 1 0 2 4:5 3

Результати матчів четвертого туру 
Ліги Чемпіонів Тернопільщини:

ГРУПА «А»
ФК «Дорофіївка» (Підволочиський р-н) 

– ФК «Заруддя» (Зборівський р-н) – 1:0 (0:0)
Турнірна таблиця. Група «А»

 І В Н П М’ячі О
ФК «Дорофіївка» 3 2 0 1 6:5 6
ФК «Заруддя» 3 2 0 1 5:4 6
ФК «Вишнівець-2» 2 0 0 2 5:7 0

ГРУПА «В»
«Континентал Нео-Агро» (В. Дедер-

кали) – «Стандарт» (Вишгородок, Лано-
вецький р-н) - 2:1 (1:1)

Турнірна таблиця. Група «В»
 І В Н П М’ячі О
«Континентал 
Нео-Агро» 3 2 0 1 3:4 6
«Лісма» 2 1 0 1 7:1 3
«Стандарт» 3 1 0 2 4:9 3

ГРУПА «C»
«Нива» (Городниця, Гусятинський 

р-н) – «Хатки» (Бережани) – 1:0 (1:0)
 «Оріон» (Григорів, Монастириський р-н) 

– ФК «Плотича» (Тернопільський р-н) – 0:3
Турнірна таблиця. Група «С»

 І В Н П М’ячі О
ФК «Плотича» 3 3 0 0 9:1 9
«Хатки» 3 2 0 1 5:3 6
«Нива» 4 2 0 2 7:3 6
«Оріон» 4 0 0 4 3:17 0

ГРУПА «D»
«Поділля» (Іване-Пусте, Борщів-

ський р-н) – «Нічлава» (Колиндяни, 
Чортківський р-н) – 1:1 (0:1)

Турнірна таблиця. Група «D»
 І В Н П М’ячі О
«Нічлава» 3 1 2 0 6:2 5
ФК «Цвітова» 2 1 1 0 2:1 4
«Поділля» 3 0 1 2 1:6 1

*     *     *
27 жовтня футбольний клуб “Нива” Тер-

нопіль у 18-му турі чемпіонату Другої ліги 
у домашньому поєдинку зіграв нульову ні-
чию з “Вересом”. Незадоволені результатом 
матчу фанати рівненського клубу нищили 
майно міського стадіону - запалили й пови-
ривати крісла. Очевидці стверджують, що 
густий дим над спортивною ареною було 
видно здалеку.

*     *     *
Минулої неділі теребовлянська «Нива» у 13-му турі аматорського чемпіонату 

України на домашньому стадіоні зіграла внічию з «Епіцентром» з Дунаївців (Хмель-
ницька область) – 2:2. Після 11 зіграних поєдинків у теребовлянської «Ниви» 16 на-
браних очок (по чотири перемоги і нічиї та три поразки) і команда перебуває на 
п’ятому місці, відстаючи від «Епіцентра» на одне очко.

*     *     *
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У горщиках вирощують 
два види хризантеми 
– китайську й 

чагарникову. На відміну від 
садового виду, догляд за 
квітами в посудині більш 
складний.

Потрібне прохолодне 
і свіже повітря

Основне й найголовніше пра-
вило вирощування – квітку по-
трібно розмістити в прохолодній 
кімнаті зі свіжим повітрям. Хри-
зантема не любить прямі сонячні 
промені й добре росте тільки при 
температурі повітря не вище 18°С. 
Найбільш оптимальна температу-
ра утримування – 10-15°С. Жару 
квітка дуже погано переносить, 
тому якщо ваша кімнатна хризан-
тема опустила листи й перестала 
цвісти, її потрібно забрати в про-
холодну кімнату. Горщик із хри-
зантемою не можна ставити під 
прямі сонячні промені. Оптималь-
ним місцем для нього буде добре 
освітлене підвіконня, а в жаркий 
час вазон притіняють. Рослина не 
вимагає регулярного проведення 
обприскування з пульверизато-
ра, однак періодично це потрібно 
робити. Такий легкий душ квітці 
влаштовують ранком або ввечері. 
На листах хризантеми не повинно 
бути пилу. Рясний полив необхід-
ний для хризантеми, однак ґрунт 
не повинен бути сирим. У період 
активного росту рослини полива-
ти її необхідно два рази в тиждень.

Осіння квітка не 
любить кислий ґрунт

Щоб полегшити догляд за до-
машніми хризантемами, з самого 
початку для посадки потрібно зро-
бити правильну ґрунтсуміш. Для 
цього змішують дернову землю, 
перегній і пісок у співвідношенні 
2:1:1. Хризантема не любить кис-
лий ґрунт. Молоду хризантему по-
трібно щорічно пересаджувати в 
горщик більшого розміру. Перевал-
ку дорослої рослини роблять раз у 
два роки. ґрунтсуміш повинна бути 
такою самою, як і в попередньому 
горщику. Якщо ви бажаєте одержа-
ти рясне цвітіння рослини, у ґрунт 
можна додати небагато пташиного 
посліду. Обов’язково простежте, 
щоб ґрунт не був кислим, інакше 
хризантема буде погано рости й не 
зацвіте. З метою профілактики за-
хворювань ґрунт можна пролити 

окропом і просушити.

Можна і розмножити
Багато хто вважають хризанте-

му однолітньою рослиною й після 
цвітіння її викидають. Дарма. Мож-
на зберегти хризантему й навіть її 
розмножити.

Складного тут нічого немає 
– стебла потрібно обрізати й по-
ставити горщик у прохолодне й 
темне місце. На момент обрізки 
рослина може дати молоді пагони, 
їх залишають у горщику. Горщик 
із хризантемою поміщають у під-
вал, періодично його поливаючи. 
Навесні можна зайнятися розмно-
женням хризантеми. Розмножити 
кімнатну хризантему, що сподоба-
лася, можна двома способами: за 
допомогою живцювання або ж роз-
поділом куща. Один кущ кімнат-
ної хризантеми здатний дати до 6 
молодих пагонів. Заздалегідь під-
готовляють горщики для посад-
ки, наповнені ґрунтом. Акуратно 
відокремивши кореневу систему 
молодого пагона, його висаджу-
ють у горщик і рясно поливають. 
При дотриманні правил догляду за 
кімнатними хризантемами, росли-
на зацвіте вже в перший рік після 
посадки. Живцювання хризантеми 
вимагає більше часу. З куща наріза-
ють черешки довжиною 10 см, які 
обробляють гетероауксином або 
корневіном і висаджують у гор-
щик. Черешок заглиблюють на 1,5 
см, а горщик накривають плівкою. 
Розсаду тримають у теплому при-
міщенні з температурою близько 
20 градусів. Періодично горщики 
потрібно провітрювати для про-
філактики розвитку грибкових 
захворювань. Коли хризантема ви-
росте до 15 см, її верхівку потріб-
но прищипнути для формування 
куща.

Хризантема любить добри-

ва. При несвоєчасній підгодівлі 
фосфором і калієм хризантема за-
цвітає пізніше звичайного. Щоб 
цього не відбулося, квітку підго-
довують розчином монофосфата 
калію (1:10) або використовують 
інше багатокомпонентне добриво, 
де співвідношення азоту, фосфору 
й калію буде 1:3:2.
Від хвороб врятує мило 

і теплий душ
Часто на кущах кімнатних 

хризантем поселяється павутин-
ний кліщ. Якщо під час догляду 
за кімнатними хризантемами ви 
виявили білу павутинку, потрібно 
терміново вживати заходів. Лис-
ти й стебло рослини протирають 
губкою, змоченою в мильному роз-
чині, після чого кущ обполіскують 
під теплим душем. Позбутися па-
вутинного кліща допоможе розчин 
актелліка або піретруму.

Борошниста роса – ще одне за-
хворювання кімнатних хризантем, 
що зустрічається найчастіше. Сі-
рий наліт утворюється на листах і 
квітконосах. Таке грибкове захво-
рювання виникає через високу во-
логість повітря. Уражену квітку об-
робляють фунгіцидом і виносять у 
суху кімнату.

Іноді квіткарі помічають на 
своїй кімнатній хризантемі пух-
настий наліт попелястого цвіту. 
Це сіра гнилизна розмножуєть-
ся, викликаючи побуріння краю 
листа хризантеми й появи на них 
коричневих плям. Для лікування 
квітку обприскують фундазолом, 
а горщик виставляють на сонячне, 
добре провітрюване місце.

Бурі плями з облямівкою жов-
того кольору на листах підкажуть 
про ураження квітки септоріозом. 
Упоратися із хворобами допоможе 
обробка фундазолом і зменшення 
поливу рослини.

Її величність хризантема
Як доглядати квіти в горщику

Замість того щоб викидати 
шкірки від бананів, їх можна 
використовувати як відмінне 

добриво. У банановій шкірці міститься 
велика кількість магнію, фосфору, калію. 
З неї можна приготувати живильний 
настій. 

Для цього беруть кілька шкірок банана, дрібно 
їх нарізають, заливають літром окропу й залиша-
ють на 3-4 години. Перед використанням зали-
шиться тільки процідити настій. На одну рослину 
його потрібно не більше п'ятдесяти грамів раз на 
місяць.

Є й інший спосіб. Він передбачає готування 
порошку. Шкірку сушать у духовці й розтира-
ють. У вигляді порошку добриво дуже легко збе-
рігати й використовувати в будь-який зручний 
час. Раз на місяць під квітку вносять половину 
чайної ложки бананового порошку й поливають 
водою.

Крім того, бананову шкірку можна нарізати й 
закладати на дно ємкості, на дренаж, при переса-
дженні рослини в новий горщик. Мікроорганізми, 
що живуть у ґрунті, швидко переробляють її і на 
якийсь час забезпечують кімнатній квітці повно-
цінне живильне середовище.

Живильний напій… з бананів

Наші предки незмінно саджали ці кущі біля 
своїх будинків, де б не селилися. І для того 
є вагомі причини: ці рослини невибагливі 

(могли нагодувати навіть у суворі роки), гарні та 
надзвичайно корисні для здоров'я. 

КАЛИНА ЧЕРВОНА
Калина - прикраса будь-якої ділянки. Відрізняється ста-

більними врожаями, тіньовитривала, морозостійка, засухос-
тійка, не піддається хворобам.У ягодах містяться цукор, віта-
мін С, пектини, органічні кислоти. Особливо цінною калину 
робить вміст у ній валеріанової та ізовалеріанової кислот, що 
обумовлює її заспокійливу дію. Чай з калиною та її сік з медом 
здавна давали хворим, яких знобить. Сік і відвар ягід допома-
гає при виразковій хворобі, колітах, геморої. Сік з листя ефек-
тивний як імуностимулятор.

• Як саджати: Більшість видів калини непогано плодоно-
сить у півтіні. Якщо в саду є водойма, то кращого місця, чим 
поруч із нею, для калини не знайти. Ця рослина цілком ком-
фортно почуває себе в низинах з надлишковим зволоженням. 
Завдяки густій кореневій системі добре зміцнює ґрунт на схи-
лах і укосах. 

ГЛІД, ДРУГ, ДЛЯ СЕРЦЯ
Цей красень, що легко витримує найлютіші морози, гар-

ний і як прикраса саду, і як лікар, і як жива огорожа. Так що по-
садіть у себе на ділянці глід - не пошкодуєте! Зараз самий час 
для його посадки. Росте глід і у вигляді куща, і як дерево. Пере-
творити його з дерева на кущ нескладно, оскільки при обрізці 
він дає рясну поросль від пня. Для живоплоту глоду можна на-
давати різноманітну форму - стрижку та формування він пере-
носить дуже добре. Глід особливо корисний для сердечників, 
ефективно знижує збудливість центральної нервової системи 
і серцевого м'яза, поліпшує коронарний і мозковий кровообіг, 
знімає тахікардію й аритмію, зм'якшує болі в області серця, до-
помагає при запамороченнях і безсонні. 

• Як саджати: Як і калина, глід зовсім невибагливий. Його 
можна успішно вирощувати навіть там, де не росте ніщо інше. 
Має потужні корені, тому є гарним на схилах (у тому числі й 
досить крутих) для їхнього зміцнення. Не боїться морозів, не-
похитно переносить посуху. 

ЛІКАР-ШИПШИНА
Це древній предок садової троянди. У слов'янських народів 

шипшина була також символом краси й молодості. Морози пе-
реносить легко. Практично не вражається шкідниками і хво-
робами. А ще - це справжня комора вітамінів. Плодам шипши-
ни немає рівних за вмістом вітаміну С. Крім того, у його складі 
безліч інших цінних речовин: залізо, каротин, рутин, калій, 
фосфор, марганець, магній, а також антиоксиданти, дубильні 
речовини, фітонциди й органічні кислоти. Шипшина допома-
гає зміцненню імунітету, сповільнює процеси старіння.

• Як саджати: Шипшина може рости практично на будь-
якій ділянці. Звичайно, вона любить сонце, родючі ґрунти, 
спеціальні підживлення, але великодушно пробачить і від-
сутність всіх цих благ. Непридатні для неї тільки заболочені, 
піщані та занадто перезволожені ґрунти.

Калина, глід 
і шипшина

Їх варто посадити у своєму саду

Господар
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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 Д/с “Кухня По”.
12.30 Д/с “Тайська кухня”.
13.10, 21.45 Бюджетники.
13.45 #ВУкраїнi.
14.30 Д/с “Аромати Перу”.
1 5 . 1 5  Д / с  “ Т а є м н и ц i  з а м к i в 

Великобританiї”.
17.00 Д/с “Спiльноти тварин”.
17.30 Перша шпальта.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.30 “Мiсто вкрадених квартир”.
20.30 Д/с “Суперчуття”.
21.25, 23.40, 02.25, 05.45 UA:Спорт.
22.15 Д/с “Особливий загiн”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.30 Розсекречена iсторiя.
04.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
05.00 Плiч-о-плiч.

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”.
21.45 Т/с “Сидоренко-Сидоренко”.
22.45 “Грошi”.
00.00 “Дубiнiзми”.
00.20, 00.50 “Танцi з зiрками”.
04.00 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
03.10 “Подробицi” - “Час”.
03.40 “Навколо С”.
05.10 “Top Shop”.
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”.
09.30, 18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
11.25, 12.25 Х/ф “Графiтове серце”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. По ту 

лiнiю фронту”.
23.55 Т/с “Нi кроку назад!”.
01.30 Х/ф “Охоронець для дочки”.

ICTV
04.35 Скарб нацiї.
04.45 Еврика!
04.50 Служба розшуку дiтей.
04.55 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, 13.25 Секретний фронт. Дайджест.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
16.30 Х/ф “Падiння Олiмпу”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Бiльше нiж правда 2.
22.30 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Драйвер на нiч”.
01.45 Стоп-10.

ÑТБ
06.05 Наречена для тата.
08.05, 09.15 Т/с “Коли ми вдома”.
12.10 МастерШеф. Професiонали.
15.30, 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
04.45 Зона ночi.
05.20 Абзац.
05.55, 07.55 Kids` Time.
06.00 М/ф “Агент Марнi”.
08.00 Х/ф “Доктор Дулiттл”.
09.40 Х/ф “Доктор Дулiттл 2”.
11.10 Х/ф “Казки на нiч”.
13.10 Х/ф “Робiн Гуд”.
15.20 Х/ф “Джон Картер: Мiж двох свiтiв”.
18.00 Lе Маршрут.
19.00 Ревiзор.
21.55 Пристрастi за Ревiзором.
00.00 Таємний агент.
01.20 Таємний агент. Пост-шоу.

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 проектiв.
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”, 17 i 18 с.
01.45 Телемагазин.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.30 Х/ф “Джек та бобове стебло”.
13.15 Х/ф “Свiтське життя”.
15.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.00, 22.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
20.00 Т/с “Доктор Хто”.
23.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.00 Х/ф “Як кохатися з жiнкою”.
01.50 Т/с Дорогий доктор (16+).
03.15 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
04.45, 05.00 “Top Shop”.
05.45 Х/ф “Дике кохання”.
08.00, 17.00 “Випадковий свiдок”.
08.40 Х/ф “Командир щасливої “Щуки”.
10.35, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.10 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
14.05, 03.45 “Речовий доказ”.
15.30, 16.50 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
22.00, 23.45 Т/с “Мiст”.
00.55 Х/ф “Вiй”.
04.10 “Правда життя”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф “Банда Тигрокачка”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 21.00 Одного разу пiд Полтавою.
14.00, 20.00 Т/с “Королi палат”.
15.00, 18.00, 02.00 Панянка-селянка.
16.00 4 весiлля.
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.
07.50, 12.30 Правда життя.
08.45 Наглядачi заповiдника.
09.35 Сучаснi дива.
10.30, 00.30 Речовий доказ.
11.40 Леонiд Биков.
14.05 Iлюзiї сучасностi.
15.05, 19.45 Америка в кольорi.
16.00, 21.40 НЛО з минулого.
16.55 Iдеї, що перевернули свiт.
17.50, 22.35 Замерзла планета.
18.45, 20.40 Секретнi територiї.
23.30 Горизонт.
01.40 Мiстична Україна.
02.30 Телеформат.

Enter-фіëьм
06.10 Х/ф “Провiнцiйний роман”.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
09.55 “Зiркове життя”.
10.45 Х/ф “Заручниця”.
12.25 Х/ф “Суперпограбування в Мiланi”.
14.15 Х/ф “Одиниця з обманом”.
16.05 Т/с “Вiчний поклик”, 11 i 12 с.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
23.00 Х/ф “Iнспектор карного розшуку”.
00.40 “Зорянi долi”.
01.00 “Академiя смiху”.
01.30 “Суто англiйськi вбивства”.
02.45 Кiноляпи.
03.25 Саундтреки.
04.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
09.20, 18.15 “Спецкор”.

10.00, 18.50 “ДжеДАI”.
10.35, 19.25, 20.30 Т/с “Брати по кровi”.
14.10 Х/ф “Полiт Фенiкса”.
16.15 Х/ф “На межi”.
21.35, 23.10 Т/с “CSI: Мiсце злочину”.
01.00 “Облом.UA”.
05.30 М/ф “Зачарований запорожець”.
05.40 М/ф “Вiй”.

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”.
12.15 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
13.10 М/ф “Сiмпсони”.
16.15 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
19.00 Т/с “Швидка”.
20.00 Т/с “Панiка Вова”.
21.05 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
00.30 Мамареготала.

ªâроñïорò
00.35, 05.30, 09.30, 14.00, 17.00 Фрiстайл. 

Кубок свiту. Модена. Big Air.
01.30, 08.30 Cноуборд. Кубок свiту. Мо-

дена. Big Air.
02.30, 06.30, 12.00, 18.00 Снукер. World 

Open. Фiнал.
04.00, 10.30 Легка атлетика. Марафон. 

Нью-Йорк.
15.00 Автоперегони. WTCR. Сузука. Огляд.
15.30 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”.
16.00, 21.05 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Camps to champs.
16.30, 21.35 Олiмпiйськi iгри. “Сила 

особистостi”.
19.30 Дзюдо. Великий шолом. Абу-Дабi.
20.00 WATTS. Топ-10.
20.15 Авто i мотоспорт. Тест-драйв.
20.35 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”. 

Уши Дiзль.
22.05 Олiмпiйськi iгри. “Мiжнародний ма-

рафон”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Боруссiя (Д) - Вольфсбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Колос - Олiмпiк. Чемпiонат України.
10.00 “Великий футбол”.
11.45 “Auto гол!”
12.00 Мiлан - Лацiо. Чемпiонат Iталiї.
13.45 Гент - Стандард. Чемпiонат Бельгiї.
15.30, 19.35, 22.50 Yellow.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.05 Александрiя - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
17.50 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
18.45 Реал - Бетiс. Чемпiонат Iспанiї.
20.40 Журнал Лiги Європи.
21.35 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.00 Рома - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
00.40 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.

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, 23.15, 02.00, 
05.20 Новини.

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

09.30 Т/с “Елiза”.
10.30 Т/с “Домашнi вогнища”.
11.30 Д/с “Кухня По”.
12.00, 14.15 Телепродаж.
12.15 Погода.
12.30 Д/с “Тайська кухня”.
13.10 Хто в домi хазяїн.
13.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
14.30 Д/с “Аромати Перу”.
15.15 Бюджетники.
15.45, 19.30, 04.00 #ВУкраїнi.
16 . 15  Д/ф “Острови .  Ун i кальн i 

Галапагоськi острови: Пiвденна 
Америка”.

17.15, 05.00 Плiч-о-плiч.
17.30, 03.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
21.25, 23.40, 02.25, 05.45 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Д/с “Дикi тварини”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
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, 

00.50, 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”.
21.45 Т/с “Сидоренко-Сидоренко”.
22.45, 01.00 “Мiняю жiнку 14”.
02.40 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
03.10, 02.55 “Подробицi” - “Час”.
03.55 “Навколо С”.
05.10 “Top Shop”.
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. Фа-

тальна пристрасть”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. По ту 

лiнiю фронту”.
23.55 Т/с “Нi кроку назад!”.
01.30 Х/ф “П`ять хвилин страху”.

ICTV
04.20 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Бiльше нiж правда 2.
11.05 Антизомбi. Дайджест.
11.25, 13.20 Х/ф “Троє амiгос”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
16.55 Х/ф “Падiння Лондона”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
22.40 Т/с “Фантом”.
01.40 Т/с “Володимирська, 15”.
02.25 Стоп-10.

ÑТБ
06.40, 08.40 Т/с “Коли ми вдома”.
11.45 МастерШеф. Професiонали.
15.40 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Таємницi ДНК (16+).
21.00 Т/с “Мiсто закоханих”.
23.45 Один за всiх.

Íоâий êаíаë
03.00 Служба розшуку дiтей.
03.05, 02.50 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.35, 06.55 Kids` Time.
05.40 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.00 Т/с “Бiблiотекарi”.
08.00 Т/с “Цiлком таємне”.
12.50, 17.00, 19.00, 23.10 Хто проти блон-

динок? (12+).
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 проектiв.
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”, 19 i 20 с.
23.20 Контролер.
01.45 Телемагазин.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.15, 18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.10, 20.00 Т/с “Доктор Хто”.
15.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.00, 23.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
00.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
01.00 “Вiрю не Вiрю”.
01.50 Т/с “Дорогий лiкар”.
03.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.30 Х/ф “Все перемагає любов”.
07.55, 17.00, 03.20 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Тривожна недiля”.
10.40, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.50 “Свiдок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
14.00 “Речовий доказ”.
15.30, 16.50 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Будьте здоровi”.
22.00, 23.45 Т/с “Мiст”.
00.55 “Склад злочину”.
01.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.10 “Правда життя”.
05.00 “Top Shop”.

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

ко Поло”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00, 22.00 Танька i Володька.
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.
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, 
21.00 “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, 21.10 “Великий вiвторок” з С. 

Орловською, М. Ганапольським та 
М. Вереснем.

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.45, 13.05 Правда життя.
08.50, 17.55 Наглядачi заповiдника.
09.40, 17.00 Сучаснi дива.
10.35, 00.25 Речовий доказ.
11.45 Iсторiя українських земель.
14.10 Iлюзiї сучасностi.
15.10, 19.45 Америка в кольорi.
16.05, 21.40 НЛО з минулого.
18.45, 20.40 Секретнi територiї.
22.35 Замерзла планета.
23.30 Горизонт.
01.35 Мiстична Україна.
02.25 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
04.50 Х/ф “Чекаю i сподiваюся”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.20, 00.20 “Зорянi долi”.
10.30 “Зiркове життя”.
11.20 Х/ф “Чоловiк собаки Баскервiлей”.
12.40 Х/ф “Шляхетний венецiанець”.
14.50 Т/с “Вiчний поклик”, 12-14 с.
19.00, 01.30 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Одиниця з обманом”.
01.00 “Академiя смiху”.
02.45 Кiноляпи.
03.15 Саундтреки.
03.45 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 “Великий переполох у мало-

му Китаї”.
15.40 Х/ф “Унiверсальний агент”.
19.25, 20.30 Т/с “Брати по кровi”.
21.40, 23.15 Т/с “CSI: Мiсце злочину”.
01.05 “Облом.UA”.
04.50 М/ф “Енеїда”.

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”.
12.15 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
13.10 М/ф “Сiмпсони”.
16.15 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
19.00 Т/с “Швидка”.
20.00 Т/с “Панiка Вова”.
21.05 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
00.35 Мамареготала.
03.30 Чистоплюї.
04.25 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.10, 07.30 Снукер. World Open. Фiнал.
00.05, 02.30 Олiмпiйськi iгри. “Живi леген-

ди”. Уши Дiзль.
00.15, 03.30, 11.00 Олiмпiйськi iгри. “Сила 

особистостi”.
00.35, 06.00 Легка атлетика. Марафон. 

Нью-Йорк.
02.00, 09.30 Дзюдо. Великий шолом. 

Абу-Дабi.
03.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps 

to champs.
04.00 Cноуборд. Кубок свiту. Модена. 

Big Air.
05.00 Фрiстайл. Кубок свiту. Модена. 

Big Air.
10.00 Скачки. Мельбурн.
11.30 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. Огляд.
12.30 Велоспорт. “Тур де Франс”. Огляд.
13.35 Тенiс. АТР 1000. “Мастерс”. Па-

риж. Фiнал.
14.55, 17.00, 19.00, 19.45, 20.25, 22.30 

Тенiс. АТР. Next Gen Finals. День 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Ворскла - Десна. Чемпiонат України.
07.45 Торiно - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
09.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20, 20.40 Yellow.
10.30 Колос - Олiмпiк. Чемпiонат України.
12.15 “Великий футбол”.
13.55 Леванте - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
16.00 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
16.55 Рома - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
18.45 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
19.40 Live. Барселона - Славiя. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
21.50 Live. “Лiга чемпiонiв. Online”.
00.25 Журнал Лiги Європи.
01.20 Севiлья - Атлетiко. Чемпiонат Iспанiї.
03.10 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
04.05 Боруссiя (Д) - Iнтер. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.

Поíедіëоê

Віâòороê
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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, 23.15, 02.00, 
05.20 Новини.

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

09.30 Т/с “Домашнi вогнища”.
11.15 Д/с “Кухня По”.
11.50, 14.15 Телепродаж.
12.10 Д/с “Тайська кухня”.
12.40, 13.45, 17.10, 05.00 Плiч-о-плiч.
13.10, 03.30 #ВУкраїнi.
14.30 Д/с “Аромати Перу”.
15.15 Хто в домi хазяїн.
15.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
16.15 Д/ф “Острови. Багамськi острови: 

Таємничi печери i затонулi кораблi”.
17.30 Нашi грошi.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.30 Перший на селi.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
21.25, 23.40, 02.25, 05.45 UA:Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15 Д/с “Дикi тварини”.
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”.
21.45 Т/с “Сидоренко-Сидоренко”.
22.45, 23.45, 00.55 “Свiт навиворiт 10: 

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

Iíòер
03.40 “Навколо С”.
05.10 “Top Shop”.
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. Фа-

тальна пристрасть”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. По ту 

лiнiю фронту”.
23.55 Т/с “Нi кроку назад!”.
01.35 Х/ф “Все можливо”.
03.05 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 10.05 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.15, 13.20 Х/ф “Пострiл у безодню”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
17.00 Х/ф “Темний меридiан”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
22.35 Т/с “Фантом”.
01.35 Т/с “Володимирська, 15”.
02.25 Стоп-10.

ÑТБ
06.05, 09.10 Т/с “Коли ми вдома”.
12.10 МастерШеф.
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.
02.00 “Зважся!”.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
04.05 Абзац.
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi шоу”.
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.
23.50 Т/с “Сирена”.
01.40 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 проектiв.
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”, 21 i 22 с.
23.20 Гучна справа.
01.45 Телемагазин.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.35, 18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.30, 20.00 Т/с “Доктор Хто”.
15.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.00, 23.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
00.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
01.00 “Вiрю не Вiрю”.
01.50 Т/с “Дорогий лiкар”.
03.10 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Сiмнадцятий трансатлантич-

ний”.
07.50, 17.00, 03.10 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Свiдоцтво про бiднiсть”.
10.20, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 “Свiдок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
14.10 “Речовий доказ”.
15.30, 16.50 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Вартiсть життя”.
22.00, 23.45 Т/с “Мiст”.
00.55 “Склад злочину”.
01.40 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.05 “Правда життя”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Жива вода”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00, 22.00 Танька i Володька.
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.
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.
07.35, 13.10 Правда життя.
08.45, 18.00 Наглядачi заповiдника.
09.35, 17.05 Сучаснi дива.
10.30, 00.25 Речовий доказ.
11.40 Iсторiя українських земель.
14.10 Iлюзiї сучасностi.
15.10 Америка в кольорi.
16.10, 21.40 НЛО з минулого.
18.50, 20.40 Секретнi територiї.
19.50 Скарб.ua.
22.35 Замерзла планета.
23.30 Горизонт.
01.35 Мiстична Україна.
02.25 Полювання на НЛО.
03.05 Шосте вiдчуття. Дар чи прокляття?
03.50 Прокляття скiфських курганiв.
04.40 Потойбiччя. Сни.
05.30 Актори-фронтовики.

Enter-фіëьм
04.15 Х/ф “Дорога в пекло”.
04.25 Кiнотрейлери.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 10.00 “Зiркове життя”.
09.30 “Спогади”.
10.50 Х/ф “Богдан-Зиновiй Хмельниць-

кий”.
13.00 Х/ф “Даки”.
15.00 Т/с “Вiчний поклик”, 14-16 с.
19.00, 01.30 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Здається квартира з дитиною”.
00.30 “Зорянi долi”.
01.00 “Академiя смiху”.
02.45 Кiноляпи.
03.25 Саундтреки.

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”.

14.00 “Помста природи”.
14.10 Х/ф “П`ята подорож Синдбада”.
15.30 Х/ф “Захисник”.
19.25, 20.30 Т/с “Брати по кровi”.
21.35, 23.10 Т/с “CSI: Мiсце злочину”.
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”.
12.15 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
13.10 М/ф “Сiмпсони”.
16.15 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
19.00 Т/с “Швидка”.
20.00 Т/с “Панiка Вова”.
21.05 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
00.35 Мамареготала.
03.15 Чистоплюї.
04.10 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.35, 09.30 WATTS. Топ-10.
00.45, 10.00 Авто i мотоспорт. Тест-драйв.
01.00 Кiнний спорт. Кубок свiту. Лiон.
02.00 “Краще з кiнного спорту”.
02.30 Легка атлетика. Марафон. Нью-Йорк.
04.00 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”. 

Уши Дiзль.
04.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps 

to champs.
05.00 Олiмпiйськi iгри. “Сила особистостi”.
05.30, 10.15, 12.30 Снукер. World Open. 

Фiнал.
07.30 Cноуборд. Кубок свiту. Модена. 

Big Air.
08.30 Фрiстайл. Кубок свiту. Модена. 

Big Air.
12.00 Дзюдо. Великий шолом. Абу-Дабi.
14.05 Тенiс. АТР. Next Gen Finals. День 1.
14.55, 17.00, 19.00, 20.25, 22.30 Тенiс. АТР. 

Next Gen Finals. День 2.
19.55 Тенiс. “АТР: за кадром”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 01.45, 03.45 Топ-матч.
06.10 Александрiя - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
08.00, 18.25 Yellow.
08.10 Челсi - Аякс. Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25 Барселона - Славiя. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.10 Реал - Бетiс. Чемпiонат Iспанiї.
13.55 Аталанта - Кальярi. Чемпiонат Iталiї.
16.05 “Лiга чемпiонiв. Online”.
18.35 “Auto гол!”
18.50 Журнал Лiги Європи.
19.40 Live. Баварiя - Олiмпiакос. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
21.50 Live. Аталанта - Ман Сiтi. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
23.55 Реал - Галатасарай. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
01.55 Динамо (З) - Шахтар. Юнацька Лiга 

УЄФА.
03.55 Вiторiя Гiмарайнш - Арсенал. Лiга 

Європи УЄФА.

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, 23.15, 02.00, 
05.20 Новини.

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

09.30 Т/с “Домашнi вогнища”.
11.15 Д/с “Кухня По”.
11.50, 14.15 Телепродаж.
12.10 Д/с “Тайська кухня”.
12.40, 17.15 Плiч-о-плiч.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.30 Д/с “Аромати Перу”.
15.15 Енеїда.
16.15 Д/ф “Острови. Азорськi острови: 

акули, кити, манти”.
17.30 #ВУкраїнi.
18.25 “Зворотнiй вiдлiк”.
21.25, 23.40, 02.25, 05.45 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с “Дикi тварини”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.35 Розсекречена iсторiя.
03.35 Разом.
03.55 Перша шпальта.
04.25 Спiльно.
04.55 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”.
21.40 Т/с “Сидоренко-Сидоренко”.
22.30 “Право на владу”.
01.05 Х/ф “Дачна подорож сержанта 

Цибулi”.
03.25 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
03.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.10 “Top Shop”.
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”.
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. Фа-

тальна пристрасть”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Речдок. Особливий випадок. По ту 

лiнiю фронту”.
23.55 Т/с “Нi кроку назад!”.
01.30 Х/ф “Закляття Долини Змiй”.
03.10 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 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.
11.05, 13.20 Х/ф “Бездоганна репутацiя”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 21.25 Т/с “Пес”.
16.25 Х/ф “Ронiн”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi. Дайджест.
22.40 Т/с “Фантом”.
01.40 Т/с “Володимирська, 15”.
02.25 Стоп-10.

ÑТБ
05.55, 09.00 Т/с “Коли ми вдома”.
11.55 МастерШеф.
15.20 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
03.10 Служба розшуку дiтей.
03.15 Зона ночi.
04.10 Абзац.
05.45, 07.05 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.10 Т/с “Бiблiотекарi”.
08.00 Т/с “Цiлком таємне”.
09.50 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”.
01.50 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 проектiв.
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, 05.30 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”.
23.20 Слiдами зеленого тарифу.
01.45 Телемагазин.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.40 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.30, 18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.30, 20.00 Т/с “Доктор Хто”.
15.00, 00.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.00, 22.00 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
23.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
01.15 “Вiрю не Вiрю”.
02.10 Т/с “Дорогий лiкар”.
03.35 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.30 Х/ф “Очiкуючи вантаж на рейдi Фуч-

жоу бiля Пагоди”.
07.50, 17.00 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Дикий пляж”.
10.25, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.55 “Свiдок”.
12.50 “Вартiсть життя”.
14.10, 03.30 “Речовий доказ”.
15.30, 16.50 “Легенди карного розшуку”.
18.20, 04.00 “Правда життя”.
22.00, 23.45 Т/с “Мiст”.
00.55 “Склад злочину”.
01.50 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.55 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Крутий пес”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00, 22.00 Танька i Володька.
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.
23.00 Одного разу в Одесi.

00.00 Казки У Кiно.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
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.
07.40, 13.20 Правда життя.
08.50, 18.00 Наглядачi заповiдника.
09.40, 17.10 Сучаснi дива.
10.30, 00.25 Речовий доказ.
11.40 Iсторiя українських земель.
14.25 Iлюзiї сучасностi.
15.25, 23.30 Горизонт.
16.20, 21.40 НЛО з минулого.
18.50, 20.40 Секретнi територiї.
19.50 Скарб.ua.
22.35 Галапагоси.
01.35 Мiстична Україна.
02.25 Скептик.

Enter-фіëьм
05.25 Х/ф “Кам`яна душа”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 10.40 “Зiркове життя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 00.35 “Зорянi долi”.
11.30 Х/ф “Тримайся, козаче!”
12.45 Х/ф “Битва за Рим”.
14.30 Т/с “Вiчний поклик”, 16-18 с.
19.00, 01.30 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Людина нiзвiдки”.
01.00 “Академiя смiху”.
02.45 Кiноляпи.
03.25 Саундтреки.
04.05 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”.
13.40 Х/ф “Точка неповернення”.

15.15 Х/ф “Американець”.
19.25, 20.30 Т/с “Брати по кровi”.
21.35, 23.10 Т/с “CSI: Мiсце злочину”.
01.00 “Облом.UA”.
04.15 13 тур ЧУ з футболу. “Днiпро-1” 

- “Зоря”.

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”.
12.15 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
13.10 М/ф “Сiмпсони”.
16.15 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
19.00 Т/с “Швидка”.
20.00 Т/с “Панiка Вова”.
21.05 Т/с “Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць”.
00.40 Мамареготала.
03.15 Чистоплюї.
04.10 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.35, 14.30 Тенiс. АТР. Next Gen Finals. 

День 2.
01.30 Велоспорт. “Тур Фландрiї”.
02.30 Велоспорт. Париж - Рубе.
03.30 WATTS.
04.00, 11.00 Снукер. World Open. Фiнал.
05.30 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”. 

Уши Дiзль.
06.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps 

to champs.
06.30 Олiмпiйськi iгри. “Сила особистостi”.
07.00, 13.00 Легка атлетика. Марафон. 

Нью-Йорк.
08.30 Cноуборд. Кубок свiту. Модена. 

Big Air.
09.30 Фрiстайл. Кубок свiту. Модена. 

Big Air.
10.30 WATTS. Топ-10.
14.55, 17.00, 19.00, 19.45, 20.25, 22.30 

Тенiс. АТР. Next Gen Finals. День 3.
21.20 Кiнний спорт. Royal Tour. Марокко.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Боруссiя (Д) - Iнтер. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
07.45 “Auto гол!”
08.00 Реал - Галатасарай. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
09.50, 18.50 Yellow.
10.00, 15.40, 20.40, 22.45 Футбол News.
10.25 Баварiя - Олiмпiакос. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.10 Журнал Лiги Європи.
13.05, 00.45 Аталанта - Ман Сiтi. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
14.50 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.05 Динамо (З) - Шахтар. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
17.55 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
19.00, 23.55 “Шлях до Гданська”.
19.50 Live. Копенгаген - Динамо (К). Лiга 

Європи УЄФА.
21.50 Live. Александрiя - Сент-Етьєн. Лiга 

Європи УЄФА.
02.30 Астана - АЗ Алкмар. Лiга Євро-

пи УЄФА.
04.10 Лацiо - Селтiк. Лiга Європи УЄФА.

Ñереда

Чеòâер

6 листопада

7 листопада

nday.te.ua



№43 (328) /30 жовтня-5 листопада 2019 р. Програма ТБ Наш ДЕНЬ16

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, 00.40, 05.05 
Новини.

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

09.30 Т/с “Домашнi вогнища”.
10.20 #ВУкраїнi.
10.50 До Дня української писемностi та 

мови. ХIХ радiодиктант нацiональної 
єдностi.

11.55 “Дивись українською”.
12.30 Д/с “Кухня По”.
13.10 Д/с “Морська кухня”.
14.15 Телепродаж.
14.30 Д/с “Аромати Шотландiї”.
15.15, 01.00 “Зворотнiй вiдлiк”.
17.55 VoxCheck.
18.25, 04.10 Тема дня.
19.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
19.55 Д/с “Суперчуття”.
21.25, 05.30 UA:Спорт.
22.00 Перша шпальта.
22.30 Як дивитися кiно.
23.00 Х/ф “45 рокiв”.
03.15 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, 

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 “Дачна подорож сержанта 

Цибулi”.
01.40 “Розсмiши комiка”.
05.15 “Свiтське життя”.

Iíòер
03.55 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.10 “Top Shop”.
05.25, 23.00 “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 “Речдок”.
16.20 “Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть”.
18.00, 02.10 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
22.00 “Наш Блаженнiйший”.
00.45 Х/ф “Випадковий запис”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 02.00 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 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, 14.15, 00.05 “На трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Юрчишини”.
16.20, 22.50 Т/с “Вижити за будь-яку 

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

ÑТБ
06.30, 08.30 Т/с “Коли ми вдома”.
11.25, 19.00 МастерШеф.
15.25 Хата на тата.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
22.45 Х-Фактор.

Íоâий êаíаë
03.20 Служба розшуку дiтей.
03.25 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.45, 06.35 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
06.40 Х/ф “Помста пухнастих”.
08.20 Х/ф “Крихiтка з Беверлi Хiллз”.
10.10 Т/с “Будиночок на щастя”.
14.30, 21.40, 23.50 Екси.
16.20, 19.00 Топ-модель по-українськи.
01.40 Т/с “Ми - такi”.

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 проектiв.
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.
10.40 Х/ф “Востаннє прощаюся”.
12.50 Т/с “Штамп в паспортi”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Штамп в паспортi”.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с “Я теж його люблю”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Я теж його люблю”.
04.00 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.15 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.00 Т/с “Доктор Хто”.
15.00, 00.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.00, 22.10 “Орел i решка. Морський се-

зон”.
18.10 Х/ф “Учитель англiйської”.
19.50 Х/ф “Наречена-втiкачка”.
23.10 “Орел i решка. Перезавантаження”.
01.15 “Вiрю не Вiрю”.
02.15 Т/с “Дорогий лiкар”.
02.55 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.20 Х/ф “Прорив”.
07.55, 17.00, 03.05 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Алмази для Марiї”.
10.45, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35 “Свiдок”.
12.55, 03.55 “Правда життя”.
14.10 “Речовий доказ”.
15.25, 16.50 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Таємницi свiту”.
22.00, 23.45 Т/с “Мiст”.
00.55 “Склад злочину”.
01.35 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Мiй улюблений динозавр”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00, 13.00 Танька i Володька.
12.30, 13.30 Одного разу пiд Полтавою.
14.00, 20.00 Т/с “Королi палат”.
15.00, 18.00, 00.45 Панянка-селянка.
16.00 Х/ф “Нiч у музеї 2”.
21.00 Х/ф “Нiч у музеї 3: Секрет гробницi”.
22.45 Х/ф “Я, Ерл i та, що помирає”.
01.45 Теорiя зради.
02.35 БарДак.
03.25 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”.
23.00 “Неформат” з М. Ганапольським.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.15, 13.05, 02.25 Правда життя.
09.00, 18.00 Наглядачi заповiдника.
09.50, 17.05 Сучаснi дива.
10.45, 00.25 Речовий доказ.
11.55 Iсторiя українських земель.
14.15 Там, де нас нема.
15.15, 23.30 Горизонт.
16.10, 21.40 НЛО з минулого.
18.50, 20.40 Секретнi територiї.
19.50 Скарб.ua.
22.35 Галапагоси.
01.35 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
04.40 Х/ф “Богдан-Зиновiй Хмельниць-

кий”.
04.45 Кiнотрейлери.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 09.55 “Зiркове життя”.
09.30 “Спогади”.
10.45 Х/ф “Кам`яна душа”.
12.35 Х/ф “Попiл i алмаз”.
14.35 Т/с “Вiчний поклик”, 17-19 с.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
23.00 Х/ф “Повернення немає”.
00.45 Х/ф “Матрос з “Комети”.
02.55 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.

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”.
13.15 Х/ф “Полiт Фенiкса”.
15.20 Х/ф “Великий переполох у мало-

му Китаї”.
19.25 Х/ф “Спiймати i вбити”.
21.20 Х/ф “Солдати фортуни”.
23.20 Х/ф “Мега-акула проти Кроко-

завра”.
01.05 Х/ф “Ця стара машина”.
02.25 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

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”.
12.30 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
13.30 М/ф “Сiмпсони”.
16.30 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
19.10 Х/ф “Дiти шпигунiв 2: Острiв 

нездiйснених мрiй”.
21.10, 23.25 Т/с “Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць”.
23.00 Без краватки.
01.20 Мамареготала.
03.55 Чистоплюї.
04.45 Роздовбаї.

ªâроñïорò
00.30, 17.00, 18.30 Тенiс. АТР. Next Gen 

Finals. День 3.
01.00 Кiнний спорт. Royal Tour. Марокко.
01.30 Тенiс. Australian Open. Огляд.
02.30, 07.00 Снукер. World Open. Фiнал.
04.00 Велоспорт. “Джiро-д`Iталiя”. Огляд.
05.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. Огляд.
06.00 Велоспорт. “Вуельта”. Огляд.
09.00 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”. 

Уши Дiзль.
09.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps 

to champs.
10.00 Олiмпiйськi iгри. “Сила особистостi”.
10.30 Дзюдо. Великий шолом. Абу-Дабi.
11.00 Самбо. ЧC. Сеул. День 1.
12.05 Фрiстайл. Кубок свiту. Модена. 

Big Air.
14.00 Cноуборд. Кубок свiту. Модена. 

Big Air.
15.00 Тенiс. “Ролан Гаррос”. Огляд.
16.00 Тенiс. US Open. Огляд.
19.55, 22.00 Тенiс. АТР. Next Gen Finals. 

1/2 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 23.40 Yellow.
06.10 Динамо (З) - Шахтар. Юнацька Лiга 

УЄФА.
08.00 Топ-матч.
08.10, 01.15 Вольфсбург - Гент. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Челсi - Аякс. Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.10 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.05 Лацiо - Селтiк. Лiга Європи УЄФА.
14.50 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.05, 20.25 “Шлях до Гданська”.
16.55 Копенгаген - Динамо (К). Лiга Єв-

ропи УЄФА.
18.40 Александрiя - Сент-Етьєн. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
21.15, 05.25 Чемпiонат Iталiї. Передмо-

ва до туру.
21.40 Live. Нiцца - Бордо. Чемпiонат 

Францiї.
23.50 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
00.45 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
03.05 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
03.35 Кельн - Хоффенхайм. Чемпiонат 

Нiмеччини.

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, 

05.10 Новини.
09.30, 21.25 “Дивись українською”.
10.00 Енеїда.
11.05 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
11.35, 14.40 Телепродаж.
11.55 М/с “Дуда i Дада”.
12.50 Х/ф “Поруч з Iсусом: Марiя Маг-

далина”.
15.00, 02.25 “Будинок “Слово”.
16.50 “Малевич. Український квадрат”.
17.45 “Весна 68”.
18.25 #ВУкраїнi.
19.00 Х/ф “Гнiздо Горлицi”.
21.55 Д/с “Боротьба за виживання”.
22.25 Т/с “Окупованi”.
23.45, 04.55 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.00 Розсекречена iсторiя.
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”.
16.35 “Вечiрнiй квартал”.
18.30, 04.05 “Розсмiши комiка”.
19.30, 04.50 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
21.30 “Жiночий квартал”.
23.25, 00.25 “Свiтське життя”.
01.25 “Лiга смiху”.

Iíòер
03.40 “Чекай на мене. Україна”.
05.05 “Top Shop”.
05.30 Х/ф “Кухарка”.
06.50 “Слово Предстоятеля”.
07.00 “Наш Блаженнiйший”.
08.00 “Шiсть соток”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00 Х/ф “Ласкаво просимо, або 

Стороннiм вхiд заборонено”.
12.30 Х/ф “Осiннiй марафон”.
14.15 Х/ф “Будьте моїм чоловiком”.
16.00 Т/с “Платня за порятунок”, 1-4 с.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Крутiше за всiх”.
22.25 Х/ф “Про нього”.
00.05 Х/ф “Любов на асфальтi”.
02.10 “Подробицi” - “Час”.
02.40 “Орел i решка. Морський сезон”.

ICTV
05.05 Скарб нацiї.
05.15 Еврика!
05.25 Факти.
05.50 Особливостi нацiональної роботи.
07.30 Я зняв!
09.20 Т/с “Юрчишини”.
10.20 Т/с “Вижити за будь-яку цiну”.
12.45 Факти. День.
13.00 Дизель шоу.
16.30 Х/ф “Поїздка до Америки”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Таксi”.
20.55 Х/ф “Таксi 2”.
22.35 Х/ф “Таксi 5”.
00.30 Х/ф “Драйвер на нiч”.
02.05 Стоп-10.

ÑТБ
05.50 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
03.15 Служба розшуку дiтей.
03.20, 01.50 Зона ночi.
04.35, 05.45 Kids` Time.
04.40 М/с “Лунтiк”.
04.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
05.50 Таємний агент.
07.10 Таємний агент. Пост-шоу.
09.00 Lе Маршрут.
10.00 Дiти проти зiрок.
12.00 Хто проти блондинок? (12+).
14.00 Хто зверху? (12+).
16.00 М/ф “Три богатирi на дальнiх бе-

регах”.
17.10 М/ф “Iван царевич i Сiрий вовк”.
19.00 Х/ф “Сьомий син”.
21.00 Х/ф “Пiрати Карибського моря 5: 

Помста Салазара”.
23.40 Х/ф “У папагорбiв є очi”.

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 проектiв.
02.15 Полiгон.
03.20 Кiно з Я. Соколовою.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 05.00 Зоряний шлях.
08.40 Т/с “На твоїй сторонi”, 17 i 18 с.
15.20 Т/с “На твоїй сторонi”.
16.45 Х/ф “Помiчниця”.
20.00 Головна тема.
21.00 Велике шоу Олi Полякової.
23.00 Х/ф “Востаннє прощаюся”.
01.10, 02.15 Х/ф “Мама виходить замiж”.
01.45 Телемагазин.
03.20 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.10 “Ух ти show”.
09.10 М/ф “Бунт пернатих”.
10.35 Х/ф “Майже молодята”.
12.20 Х/ф “Наречена-втiкачка”.
14.40 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.15 Х/ф “Раптово вагiтна”.
02.05 “Вiрю не Вiрю”.
02.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.15 Х/ф “Дорога в пекло”.
08.25 Х/ф “Повернення “Святого Луки”.
10.10 Х/ф “Чорний принц”.
12.00 Т/с “Закон i порядок”.
15.35, 02.35 “Випадковий свiдок”.
18.00 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 02.05 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Небезпечно для життя!”
21.20 Х/ф “Лорд Дракон”.
23.10 Х/ф “Кiнець гри”.
01.00 “Реальнi злочинцi”.
02.55 “Речовий доказ”.
03.55 “Легенди бандитського Києва”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.15 М/ф “Принцеса Лiллiфi”.
12.35 Х/ф “Регентруда”.
13.45, 01.00 Панянка-селянка.
16.45 Х/ф “Iсторiя вiчного кохання, або 

Попелюшка”.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.

22.00 Одного разу в Одесi.
00.00 Сiмейка У.
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.
06.55 Мiстична Україна.
07.45, 18.20 Мiсця сили.
09.25 Речовий доказ.
10.35 Турки-османи.
13.40, 00.00 Сучаснi дива.
14.35 Горизонт.
15.35 Замерзла планета.
16.30 Галапагоси.
21.00 Як спокусити нацiю.
00.55 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “Карусель”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.25 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00 “Зiркове життя”.
09.30 “Невiдома версiя”.
10.20 Х/ф “Пастка для кiшок”.
12.05 Х/ф “Молодий майстер”.
14.15 Х/ф “Людина в прохiдному дворi”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.00 Х/ф “Анвар”.
00.35 Х/ф “Перше побачення”.
02.45 “Зорянi долi”.
03.15 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.00 “Загублений свiт”.
14.45 Х/ф “Машина”.
16.30 Х/ф “Солдати фортуни”.
18.30 Х/ф “Атака на королеву”.
20.10 Х/ф “Заручниця 3”.
22.15 Х/ф “Рейс 7500”.
23.55 Х/ф “Водiй автобуса”.
01.15 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

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”.
09.50 Середземноморський Check-in.
10.55 Пiвнiчний Check-in.
12.00 Файна Юкрайна.
14.10 Т/с “Дефективи”.
17.00 Х/ф “Дiти шпигунiв 2: Острiв 

нездiйснених мрiй”.
19.00 Х/ф “Агент Кодi Бенкс”.
21.00 Х/ф “Агент Кодi Бенкс 2: Пункт при-

значення - Лондон”.
23.00 Мамареготала. Найкраще.
02.55 Чистоплюї.
03.50 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00, 20.25 Тенiс. АТР. Next Gen Finals. 

1/2 фiналу.
00.55 Самбо. ЧC. Сеул. День 1.
02.30, 11.30, 15.50 Легка атлетика. Мара-

фон. Нью-Йорк.
04.00, 17.20 Тенiс. Australian Open. Огляд.
05.00, 18.20 Тенiс. “Ролан Гаррос”. Огляд.
06.00, 19.20 Тенiс. US Open. Огляд.
07.00 WATTS.
07.30 Велоспорт. “Тур Фландрiї”.
08.30 Велоспорт. Париж - Рубе.
09.30 Cноуборд. Кубок свiту. Модена. 

Big Air.
10.30 Фрiстайл. Кубок свiту. Модена. 

Big Air.
12.30 Олiмпiйськi iгри. “Живi легенди”. 

Уши Дiзль.
13.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps 

to champs.
13.30 Олiмпiйськi iгри. “Сила особистостi”.
14.00 Снукер. World Open. Фiнал.
21.55 Тенiс. АТР. Next Gen Finals. Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Вiторiя Гiмарайнш - Арсенал. Лiга 

Європи УЄФА.
07.45 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
08.15 Барселона - Славiя. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
10.00, 15.55, 22.30 Футбол News.
10.25, 14.45, 19.15 Yellow.
10.35 Динамо (З) - Шахтар. Юнацька Лiга 

УЄФА.
12.15 Копенгаген - Динамо (К). Лiга Єв-

ропи УЄФА.
13.55 Live. Алавес - Вальядолiд. Чемпiонат 

Iспанiї.
16.20, 19.20, 21.25, 23.40, 01.45, 03.50 

Топ-матч.
16.25 Live. Герта - Лейпцiг. Чемпiонат 

Нiмеччини.
17.15 Футбол Tables.
18.25 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
19.25 Live. Ейбар - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
21.40 Live. Наполi - Дженоа. Чемпiонат 

Iталiї.
23.55 Марiуполь - Карпати. Чемпiонат 

України.
02.00 Баварiя - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
04.05 Львiв - Ворскла. Чемпiонат України.

П’яòíиця

Ñóáоòа

8 листопада
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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”.
11.40, 14.40 Телепродаж.
12.00 М/с “Дуда i Дада”.
12.55 Х/ф “Жар-птиця”.
15.00 Д/с “Тайська кухня”.
15.25, 21.55 Бюджетники.
16.00 UA:Фольк.
17.00 Перший на селi.
17.30 #ВУкраїнi.
18.00, 19.00 Тема дня.
18.10 “Мiсто вкрадених квартир”.
19.35 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, 10.45, 01.50 “Свiт навиворiт 10: 

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

Iíòер
03.25, 10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту”.
04.15, 11.00 “Орел i решка. Iвлєєва vs. 

Бєдняков”.
05.00 “Великий Бокс. Кубрат Пульов - Рай-

дел Букер”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
12.00 “Крутiше за всiх”.
14.00 Х/ф “Римськi побачення”.
15.45 Х/ф “Ательє Фонтану - сестри 

моди”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Ескадрилья “Лафайєт”.
23.15 Х/ф “Шукач води”.
01.20 “Речдок”.
03.00 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.30 Скарб нацiї.
04.35 Еврика!
04.45 Факти.
05.10 Секретний фронт.
07.35 Громадянська оборона.
08.30 Антизомбi. Дайджест.
09.30, 13.00 Т/с “Вiддiл 44”.
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Таксi 5”.
15.15 Х/ф “Таксi”.
17.00 Х/ф “Таксi 2”.
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф “Таксi 3”.
22.15 Х/ф “Таксi 4”.
00.00 Х/ф “Нiчна бригада”.
01.45 Стоп-10.

ÑТБ
07.05, 13.00 Хата на тата.
09.00 Прокинься з Ектором!
09.55 МастерШеф.
16.55 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.00 Битва екстрасенсiв.
20.00 Один за всiх.
21.00 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
04.10 СтендАп шоу.
05.10 Х/ф “Крихiтка з Беверлi Хiллз”.
06.45, 08.45 Kids` Time.
06.50 М/ф “Хоп”.
08.50 М/ф “Три богатирi на дальнiх бе-

регах”.
10.10 М/ф “Iван царевич i Сiрий вовк”.
12.00 Х/ф “Бiлоснiжка. Страшна казка”.
14.00 Х/ф “Сьомий син”.
16.00 Х/ф “Пiрати Карибського моря 5: 

Помста Салазара”.
18.40 Х/ф “Хеллбой”.
21.00 Х/ф “Хеллбой 2. Золота армiя”.
23.20 Х/ф “У пагорбiв є очi 2”.
01.10 Х/ф “У папагорбiв є очi”.

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 проектiв.
00.50, 01.55 Огляд преси.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
08.45 Т/с “Я теж його люблю”.
12.35 Т/с “Благими намiрами”.
17.00 Т/с “Квочка”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Квочка”.
23.00 Х/ф “Любов з пробiрки”.
01.10 Т/с “Поцiлунок долi”, 1 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Поцiлунок долi”.
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. Навколо свiту”.
01.30 Х/ф “Дракони Камелота”.
02.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.15 “Легенди карного розшуку”.
05.45 Х/ф “Грiшник”.
07.15 “Страх у твоєму домi”.
10.50 Х/ф “Небезпечно для життя!”
12.35 Х/ф “Осiннiй марафон”.
14.20 Х/ф “Танцюй, танцюй”.
17.00 Х/ф “Лорд Дракон”.
19.00 Х/ф “Iнтердiвчинка”.
22.00 Х/ф “Бунраку”.
00.20 Х/ф “Кiнець гри”.
02.15 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.15 М/ф “Жовтодзьоб”.
13.00 Х/ф “Казкова країна достатку”.
14.10 Панянка-селянка.
17.10 Х/ф “Нiч у музеї 3: Секрет гробницi”.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Одного разу в Одесi.
23.30 Х/ф “Я, Ерл i та, що помирає”.
01.30 Теорiя зради.
02.20 БарДак.
03.10 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.
07.15 Мiстична Україна.
08.05, 18.30 Мiсця сили.
09.45 Речовий доказ.
10.55 Як спокусити нацiю.
13.55, 00.05 Сучаснi дива.
14.45 Горизонт.
15.40 Галапагоси.
17.30 Як створити планету.
21.00 Турки-османи.
00.55 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф “Багато галасу з нiчого”.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 “Зiркове життя”.
09.50, 02.45 “Зорянi долi”.
10.30 “Невiдома версiя”.
11.20 Х/ф “Серце дракона”.
13.15 Х/ф “Вантаж без маркування”.
15.00 Х/ф “Дороги назад немає”.
19.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
22.00 Х/ф “Рiдна дитина”.
01.00 Х/ф “За власним бажанням”.
03.05 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.10 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.10 “ДжеДАI”.
10.10 Т/с “Звонар”.
13.10 Х/ф “Спiймати i вбити”.
15.05 Х/ф “Тактична сила”.
16.55 Х/ф “Капiтан Грiм”.
19.05 Х/ф “Соломон Кейн”.
21.00 Х/ф “Президент Лiнкольн: Мисли-

вець на вампiрiв”.
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”.

09.50 Без краватки.
10.20 Азiйський Check-in.
11.20 Латиноамериканський Check-in.
12.20 Файна Юкрайна.
14.30 Т/с “СуперКопи”.
17.00 Х/ф “Агент Кодi Бенкс”.
19.00 Х/ф “Агент Кодi Бенкс 2: Пункт при-

значення - Лондон”.
21.00 Мамареготала.
23.00 М/с “Небезпечна зона”.
23.30 М/с “Чортовийки”.
00.00 Х/ф “Рецидив”.
01.50 Мамареготала. Найкраще.
03.35 Чистоплюї.
04.25 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00 Легка атлетика. Марафон. Нью-Йорк.
01.00, 04.25 Ралi. ERC. Угорщина. День 1.
01.30 Самбо. ЧC. Сеул. День 2.
02.30 Олiмпiйськi iгри. “Сила особистостi”.
03.00 Фрiстайл. Кубок свiту. Модена. 

Big Air.
04.00 WATTS. Топ-10.
04.55 Автоперегони. World Endurance. 

Фудзi. Огляд.
05.55 Автоперегони. World Endurance. 

Шанхай.
10.30 Тенiс. “Ролан Гаррос”. Огляд.
11.30 Тенiс. US Open. Огляд.
12.30 Снукер. World Open. Фiнал.
13.10 Велоспорт. ЧC по мiському.
14.40 Велокрос. ЧЄ. Жiнки.
16.00, 21.30, 22.00 Тенiс. Пiдсумковий 

турнiр АТР. День 1.
18.00 Тенiс. Next Gen Finals. Фiнал.
19.30 Велоспорт. ЧC. Йоркшир. Жiнки.
20.30 Велоспорт. ЧC. Йоркшир. Чоловiки.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00 Герта - Лейпцiг. Чемпiонат Нiмеччини.
07.45 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15 Барселона - Сельта. Чемпiонат 

Iспанiї.
10.00, 15.15, 23.00 Футбол News.
10.25 “Auto гол!”
10.40 Ейбар - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
12.30, 17.45, 23.20 Yellow.
12.40 Наполi - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
14.25 Live. Боруссiя (М) - Вердер. 

Чемпiонат Нiмеччини.
16.25, 18.55 “Тур Online”.
16.55 Live. Шахтар - Динамо. Чемпiонат 

України.
17.55 Коефiцiєнти ФIФА/УЄФА.
19.25 Live. Олiмпiк - Александрiя. 

Чемпiонат України.
20.15 Футбол Tables.
21.20 “Великий футбол”.
23.30 Бетiс - Севiлья. Чемпiонат Iспанiї.
01.20 Журнал Лiги чемпiонiв.
01.50, 03.50 Топ-матч.
02.00 Сампдорiя - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
04.05 Атлетiко - Еспаньол. Чемпiонат 

Iспанiї.
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Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 4 ëиñòоïада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 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, 16.30 Година для дитини
12.10 Межа правди
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Будинок для від-

починку» 
16.00, 20.30 Акценти
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Наші вітання 
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Диявольський острів» 

Віâòороê, 5 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
07.35 Сільський календар
08.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30, 14.00 Акценти
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 Завтра-сьогодні 
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.30, 01.00 Х.ф. «Золотошукачі» 
17.30 Смачна мандрівка
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Останні герої» 

Ñереда, 6 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 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
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. «Нові Робінзони» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф. «Тільки поцілунок» 

Чеòâер, 7 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 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.30, 17.00 Відкрита зона
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Шопен. Бажан-

ня любові» +16 
15.45, 19.55 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 Реальні справи
21.35 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.35, 04.00 Х.ф. «Зелені різники» 

П’яòíиця, 8 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 Реальні справи
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.20 Година для дитини
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Сім’я від А до Я
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Лос-Анжелесом 

без карти» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.10 Сільський календар 
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Єдина країна 
21.50 Добрі традиції
22.35, 04.00 Х.ф. «Жінка з тіні» 
03.00 Завтра-сьогодні

Ñóáоòа, 9 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. «Мер»
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 Завтра-сьогодні
12.20, 00.30 Х.ф. «Легенда Баге-

ра Ванса» 
14.30 «Кіндер ШОУ» 
14.50 Мультфільми
15.00 М.ф.«Книга Джунглів»
16.30, 02.30 Сім’я від А до Я
17.00, 03.00 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання 
19.30, 23.30 Західний форпост
20.10 «Начинка»
20.40, 03.45 Х.ф. «Довгі заручини»
23.00 Євромакс
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 10 ëиñòоïада
06.00, 01.00 Х.ф. «Мер»
07.30, 09.50 Українські традиції
07.45, 08.40 Ранковий фітнес
08.00, 21.30 Єдина країна
09.00 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»
12.20 Мультфільм
12.30 М.ф.«Книга Джунглів»
14.00 Погляд зблизька 
14.30 Формула здоров’я
15.30 Shift. Життя в цифрі
16.00 Реальні справи 
17.25, 22.10 Добрі традиції
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
20.00 Західний форпост
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф. «Перший рейд»  
23.45 Час-тайм
03.00 Огляд світових подій

  ТТБ
Поíедіëоê, 4 ëиñòоïада
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 12.45, 16.45, 21.55 UA: Му-

зика 
9.05 Енеїда 
10.00 Д/ц “Будь у тонусі” 
10.25 UA: Фольк 
11.20 М/с “Дуда і Дада” 
11.40 Відкривай Україну з Сус-

пільним 
12.10 Мультфільм “Ти і поліція” 
12.15 По Азимуту
12.40 Візитівки Карпат
12.50 Ранковий гість
13.00 “Діалоги” 
13.40 Розсекречена історія 
14.35 Школа доступності
14.40 :РадіоДень «Модуль знань» 
15.20 Лайфхак українською
15.35 Д/ц “Боротьба за вижи-

вання” 
16.00 Сильна доля 
17.15 Д/ц “Аромати Колумбії” 

18.05 Д/ф «Патагонія :від Буенос-
Айреса до мису Баїа” 

19.20, 20.51 “Тема дня” 
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч- о-пліч 
21.20 Наші гроші 
21.45 Своя земля
22.05 Концертна програма Марії 

Бурмаки & Gypsy lyre “Нове 
та улюблене” 

Віâòороê , 5 ëиñòоïада
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 12.45, 16.45, 21.55 UA: Му-

зика 
9.05 “Енеїда” 
10.00 :РадіоДень «Життя+» 
10.20 Візитівки Карпат
10.25 UA: Фольк 
11.15 Додолики 
11.30 М/с “Дуда і Дада” 
12.15 По Азимуту
12.40 Візитівки Карпат
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.40 Д/п “Василь Макух. Смо-

лоскип”
14.20 Розсекречена історія 
15.15 Перемоги України : Цен-

тральна Рада
15.20 Лайфхак українською
15.30 Д/ц “Боротьба за вижи-

вання” 
15.55 Сильна доля 
17.15 Д/ц “Аромати Колумбії” 
18.00 Д/ф «Патагонія : від Камаро-

нес до гори Дарвіна”
19.45 Спільно 
20.15 Своя земля
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
21.45 Абетка
22.00 Фестиваkm”Khortyts ia 

Freedom-2019”.KULSHENKA

Ñереда, 6 ëиñòоïада
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 12.45, 16.45, 21.55 UA: Му-

зика 
9.05 “Енеїда” 
10.00 Д/ц “Будь у тонусі” 
10.25 UA: Фольк 
11.15 Додолики 
11.30 М/с “Дуда і Дада”
12.05 Мультфільм “Ти і поліція” 
12.15 По Азимуту
12.40 Загадки чернівецьких ат-

лантів 
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.40 Докудрама “Мисливці на на-

цистів” 
14.20 Розсекречена історія .Смо-

лоскип свободи 
15.15 АБЕТКА
15.20 :РадіоДень “Модуль знань”
15.55 Сильна доля 
17.15 Д/ц “Аромати Колумбії” 
17.40 Д/ц “Аромати Греції” 
18.05 Д/ф “Всесвітня Природна 

Спадщина. США. Національ-
ний парк Йєллоустон” 

19.45 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 “StopFakeNews”
21.20 КримРеалії 
21.45 Твій дім 
22.05 Сильна доля 

Чеòâер, 7 ëиñòоïада
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 12.45, 16.45 UA: Музика 
9.05 Енеїда 
10.00 52 вікенди
10.20 Візитівки Полтавщини
10.25 UA: Фольк 
11.20 Додолики 
11.30 М/с “Дуда і Дада” 
12.05 Мультфільм “Ти і поліція” 
12.15 По Азимуту
12.40 Візитівки Полтавщини
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.40 Докудрама “Мисливці на на-

цистів” 
14.25 Розсекречена історія 
15.15 АБЕТКА
15.30 Д/ц “Супер -чуття” 
15.55 Сильна доля 
17.15 Д/ц “Аромати Греції”
18.05 Д/ф “Всесвітня Природна 

Спадщина. Колумбія” 
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Своя земля
21.20 “Наші гроші”
21.45 Пліч-о-пліч 
22.05 Сильна доля 

П’яòíиця, 8 ëиñòоïада
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.50 Бук:Маршрут 
10.05 Ювілейний концерт гурту 

“Піккардійська терція” 
10.30 Лайфхак українською
10.50 До Дня української писем-

ності та мови XIX радіодик-
тант національної єдності 
#пишемо_разом 

11.50 М/с “Дуда і Дада” 
12.15 По Азимуту
12.40 Лайфхак українською
12.45 UA: Музика 
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.40 Суспільно-політичне ток-шоу 

“Зворотний відлік” 
15.55 Д/ц “Супер -чуття” 
16.45 UA: Музика 
17.15 Д/ц “Аромати Греції” 
18.05 Д/ф “Індія. Національний 

парк Канха”
19.45 Разом
20.15 Сильні 
21.20 «VoxCheck»
21.25 Схеми. Корупція в деталях 
21.45 Своя земля 
22.05 UA: Музика 
22.10 Сильна доля 

Ñóáоòа, 9 ëиñòоïада
7.00 Чудова гра
7.45 Мультфільм “Ти і поліція” 
8.00 “Файний ранок”

9.35 Школа доступності 
9.40 Бук:Маршрут 
9.50 Візитівки Карпат
10.00 Енеїда
10.25 Д/ц Смак сиру” 
10.50 UA: Фольк.Спогади 
11.40 :РадіоДень «Модуль знань» 
12.20 Лайфхак українською
12.30 Все по Азимуту
13.00 #ВУКРАЇНІ 
13.25 Пліч-о-пліч 
13.40 “Тема дня”
14.05 Українська література в 

іменах
14.20 Розсекречена історія. “Прага 

- 1968: український рахунок” 
15.10 Документальна програма 

“Весна 68” 
15.55 Сильна доля
16.45 Лайфхак українською
17.00 Бюджетники 
17.25 UA: Фольк
18.15 Сильні 
18.30 Своя земля
19.00 “Новини”
19.15 Діалоги
19.45 Спільно 
20.10 #ВУКРАЇНІ 
20.35 Бук:Маршрут 
20.45 Д/ф “Нова Зеландія. Забу-

тий рай”
21.45 UA: Музика 
21.55 Фестивавль”Khortytsia 

Freedom-2019 “Хмарно з 
проясненнями”

22.25 АБЕТКА
22.30 Букоголіки 

Íедіëя, 10 ëиñòоïада
7.00 Казки, перевірені часом. Х/ф 

“Жива вода”
8.30 “Файний ранок”
9.30 Загадки чернівецьких атлантів
9.35 Д/ц “Тайська кухня” 
10.00 Енеїда 
10.50 UA: Фольк.Спогади 
11.40 :РадіоДень «Модуль знань» 
12.20 Лайфхак українською
12.25 Д/ц”Двоколісні хроніки” 
13.00 #ВУКРАЇНІ 
13.25 Пліч-о-пліч 
13.40 Своя земля
14.05 Абетка
14.10 StopFakeNews 
14.20 Розсекречена історія 
15.10 Д/с «Секрети замків Вели-

кобританії»
15.55 Концертна програма Пав-

ла Табакова “Любов Жива”
17.05 Бюджетники 
17.35 UA: Фольк
18.25 Загадки чернівецьких ат-

лантів
18.30 По Азимуту
19.00 Твій дім 
19.15 Пліч-о-пліч 
19.40 Разом
20.10 #ВУКРАЇНІ 
20.35 Візитівки Карпат
20.45 Д/ф «Острови. Унікальні Га-

лапагоські острови: Півден-
на Америка

21.35 Сильна доля 
22.25 АБЕТКА 
22.30 Букоголіки
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КУРКА В ЛАВАШІ
ПОТРІБНО (ДЛЯ 2 ПОРЦІЙ): 

лист тонкого вірменського лава-
шу, запечена у фользі куряча груд-
ка (або просто курка), листя са-
лату - 100 г, помідори, огірки, сир 
- 50  г, спеції, прованські трави за 
смаком.

ДЛЯ ЗАПРАВКИ ПОТРІБНО: 
15 г натурального йогурту (мож-
на замінити сметаною), 2 ч. л. соє-
вого соусу, 3 ст. л. аджики (кетчупу 
або будь-якого іншого соусу).

ПРИГОТУВАННЯ: лаваш зма-
щуємо йогуртом і аджикою. Укла-
даємо на лаваш листя салату, по-
тім нарізану грудку, сир, додає-
мо овочі. Посипаємо все спеціями, 
можна прованські трави. Звертає-
мо в щільну трубочку. 

М'ЯСНИЙ ПИРІГ  
З ЛАВАША

ПОТРІБНО: лаваш – 2 лист-
ка, фарш – 200 г, ріпчаста цибуля 
– 150 г, сир – 100 г, яйця – 3 штуки, 
томатна паста – 3 ст. л., сметана – 
250 г, олія – для смаження, сіль і 
чорний перець – за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: спочатку 
займемося начинкою для нашо-
го пирога. Цибулю очистимо від 
лушпиння, сполоснемо і наріже-
мо дрібно або шматочками. У ро-
зігрітій на сковорідці олії трохи 
підсмажуємо цибулю до «прозо-
рості». Далі на сковорідку дода-
ємо фарш. Смажити його необ-
хідно протягом 10-15 хвилин, по-
дбайте про те, щоб він обсмажив-
ся рівномірно і не підгорів. Коли 
фарш практично готовий, його 
необхідно посолити, поперчи-
ти, за бажанням можете додати 
своїх улюблених спецій. Тепер до 
фаршу необхідно додати томатну 
пасту і добре перемішати. Ще од-
нією складовою нашої начинки 
для пирога буде сир, його необхід-
но натерти на тертці. Начинку не-
обхідно розділити навпіл. Розсти-
лаємо лаваш, зверху на нього тон-
ким рівномірним шаром виклада-
ємо смажений фарш з цибулею, на 
фарш зверху посипаємо тертий 
сир, а зверху всього цього видав-
люємо трошки майонезу або сме-
тани. Тепер акуратно і туго звер-
таємо лаваш. Те ж саме необхідно 
зробити і з другим лавашем. 

Далі займемося приготуван-
ням заливки: в невелику глибо-
ку миску вбиваємо яйця, додаємо 
сметану, трошки солі і все це зби-
ваємо до однорідності. У змаще-
ну форму викладаємо рулети з ла-

ваша, заливаємо соусом і відправ-
ляємо в розігріту до температури 
200º духовку, приблизно на 20-30 
хвилин. Готовий пиріг тоді, коли 
повністю «схопиться» заливка. 
Тоді можна діставати його з ду-
ховки. Коли пиріг злегка охолоне, 
нарізати на невеликі шматки і на-
солоджуватися смакотою.

СНІДАНОК  
НА ШВИДКУ РУКУ

ПОТРІБНО: вірменський ла-
ваш, сир, яйце.

ПРИГОТУВАННЯ: лаваш по-
різати на поперечні смужки. Сир 
нарізати скибочками не шир-
ше стрічок лаваша, так, щоб при-
близно двічі обернути його. Яйця 
збити виделкою, трохи посоли-
ти (можна додати щіпку улюбле-
них спецій). Кожну скибочку сиру 
обернути смужкою лаваша, зану-
рити в яйце і обсмажити по 3-5 
хвилин з двох сторін на сковороді 
з маслом. Смажаться дуже швид-
ко. Скласти готові вироби на блю-
до і відразу подавати - чудовий 
сніданок або перекус з чашкою 
кави або чаю. Сир всередині пла-
виться, зовні апетитний рум'яний 
омлет - дуже смачно. Тільки не 
використовуйте терпкі, приторні 
сири. Візьміть щось нейтральне, 
типу Гауда або Моцарела.

 ХРУСТКІ КУРЯЧІ РОЛИ

ПОТРІБНО: лаваш тонкий, 
відварне куряче філе, кукурудза, 
сир, капустяний салат, зелена ци-
буля (бажано), сметана і томат-
ний соус, спеції.

ПРИГОТУВАННЯ: змішати всі 
інгредієнти, приправити. Потім 
додати подрібнену курку і також 
ретельно перемішати. Загорнути 
начинку в лаваш, скрутити руле-
том, змастити яйцем і спеціями. 
Запікати при середній температу-
рі до рум'яності ролів.

ШВИДКІ ХАЧАПУРІ  
З СИРОМ 

ПОТРІБНО: тонкий вірмен-
ський лаваш, 100 г сиру фета (або 
бринза), 100 г нежирного сиру, 
100 г зелені (петрушка, кінза), 
за бажанням-часник (1 зубчик), 
яйце - 1 шт.

ПРИГОТУВАННЯ: яйце, фету 
або бринзу і сир змішати, додати 
подрібнену зелень і часник (за ба-
жанням). Лаваш розрізати на ве-
ликі квадрати. На кожен квадрат 
викласти начинку і загорнути 
конвертом. Також можна надава-
ти хачапурі будь-яку іншу форму. 

Наприклад, лаваш можна наріза-
ти кружечками і загорнути, як ва-
реник. Змастити конвертики яй-
цем і запікати при температурі 
200 градусів 5-10 хвилин.

РУЛЕТ З ЛАВАША  
З КРАБОВИМИ 
ПАЛИЧКАМИ 

ПОТРІБНО: лаваш - 3 лист-
ки, сир - 100 г, крабові палички - 1 
упаковка, кріп, майонез.

ПРИГОТУВАННЯ: сир натер-
ти на крупній тертці, кріп і кра-
бові палички дрібно нарізати. Те-
пер збираємо рулет. Перший шар 
- лист лаваша змащуємо майоне-
зом (приділяємо особливу увагу 
краям). Поверх кладемо наріза-
ний кріп. Далі зверху кладемо дру-
гий лист лаваша, також змащує-
мо його майонезом і укладаємо 
на нього крабові палички. Наре-
шті, на третій лист лаваша, рясно 
змащений майонезом, викладає-
мо сир. Тепер необхідно листи ла-
ваша акуратно згорнути рулетом і 
обгорнути харчовою плівкою. По-
кладіть отриманий рулет в холо-
дильник на кілька годин. Перед 
подачею нарізати кружечками. 

ЕКА - СИРНИЙ ОМЛЕТ  
В ЛАВАШІ 

ПОТРІБНО: лаваш тонкий - 
шматок розміром трохи більше 
сковороди, яйце - 1 шт., твердий 
сир - 30-50 г, сіль - за смаком, шин-
ка, ковбаса, м'ясо і т. п. - за бажан-
ням, масло вершкове або олія для 
смаження - 1 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: яйце роз-
мішати і підсолити, якщо ви ви-
користовуєте дуже солоний сир 
- можна не солити. Сир натерти. 
Шматок лаваша покласти на зма-
щену сковороду, краї трохи ма-
ють заходити за межі сковороди. 
Поставити на повільний вогонь. 
Якщо лаваш щільний, то про-
сто збризніть його водою.. Також 
можна додати 1-2 ложки молока 
або води в яйце, тоді лаваш теж 
добре пропариться. На лаваш ви-
ливаємо яйце. Посипаємо сиром. 
Можна розкласти будь-які добав-
ки, а можна й без них. Загортає-
мо краї лаваша. Прагнемо до на-
дання будь-якої красивої форми. 
Додаємо вогонь і обсмажуємо до 
рум'яності з двох сторін. Якщо во-
гонь буде дуже сильним, то лаваш 
підгорить, а начинка залишиться 
сирою. Важливо знайти золоту се-
редину. Перевертаємо і обсмажує-
мо з іншого боку. 

 КОЛЬОРОВИЙ РУЛЕТ  
З ЛАВАША 

ПОТРІБНО: лаваш - 1 шт., кра-
бові палички - 5 шт., яйця куря-
чі - 2 шт., морква корейська - 100 г, 
перець болгарський (зелений) - 1 
шт., сир - 100 г, майонез (або сме-
тана) - за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: розкласти 
лаваш і змастити його майонезом 
або сметаною. В перший ряд по-
класти крабові палички. Другий 
ряд - яйце, третій - перець, четвер-
тий - морква, п'ятий ряд - сир, а 
далі повторити вже в будь-якому 
порядку. Останній ряд виклас-
ти крабовими паличками. Потім 
акуратно згорнути в рулет, загор-
нути в плівку і помістити в холо-
дильник хвилин на 20, щоб про-
сочився. 

 ПИРІГ З ЛАВАША  
З СИРОМ І ЗЕЛЕННЮ

ПОТРІБНО: лаваш - 2 шт., яйце 
- 2 шт., кефір - 250 мл, сир - 250 г, 
петрушка, кріп - за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: змішує-
мо натертий на тертці сир, дріб-
но нарізану зелень і 2/3 суміші 
кефір+яйця. Змащуємо листи ла-
ваша кефіром. Укладаємо перший 
лист у форму (змащену вершко-
вим маслом) так, щоб краї зви-
сали, на нього кладемо другий, 
потім - половину начинки. Краї 
верхнього лаваша піднімаємо 
вгору і закутуємо ними начинку. 
Зверху викладаємо другу полови-
ну начинки і накриваємо її края-
ми нижнього лаваша. Така незви-
чайна, на перший погляд, виклад-
ка забезпечить рівномірний смак 
пирога. Він не буде сильно розва-
люватися, а лаваш не висохне під 
час випічки. Випікаємо при тем-
пературі 220 градусів до золотис-
того кольору (приблизно 10-15 
хвилин). Подавати на стіл пиріг 
краще теплим. Але й холодний він 
також чудовий.

ЧІПСИ З ЛАВАША  
З СИРОМ І ШИНКОЮ 

ПОТРІБНО: лаваш тонкий - 1 
шт., сметана, 100 г шинки, 50 г 
солі, спеції за смаком, 100 г твер-
дого сиру, кріп за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: смета-
ну змішати з яйцем, додати сіль, 
кріп, спеції. Змастити сумішшю 
лаваш. Зверху трохи потерти на 
тертці шинку, сир. Розрізати ла-
ваш на довільні шматочки, пере-
класти на сухе деко і поставити 
в гарячу духовку підсушуватися 
7-10 хвилин при температурі 180 
градусів. 

ШАУРМА  
ПО-ДОМАШНЬОМУ

ПОТРІБНО: 600 г курячого 
філе,  200 г нежирної сметани,  2 
ст. л. майонезу,  2 упаковки тон-
кого вірменського лаваша,  2 ст. 
л. приправи для курки, 2 огірки, 
2 помідори, пів середньої головки 
салату «Айсберг», пів качана пе-
кінської капусти, 1 стебло селери, 
4 редиски, 1 червоний солодкий 
болгарський перець, зелена ци-
буля, петрушка, кріп, часник, сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: спочатку 
нарізаємо куряче філе на смуж-
ки і обсмажуємо на сковороді з 
олією. Посипаємо спеціями і сіл-
лю. Тим часом готуємо до нарізки 
овочі. Пекінську капусту шатку-
ємо, а салат «Айсберг» рвемо ру-
ками. Огірки, помідор, перець, се-
леру нарізати кубиками. Кріп, пе-
трушку, зелену цибулю дрібно по-
рубати. Часник натерти на дріб-
ній тертці. Сметану, майонез змі-
шати, додати всю зелень, перемі-
шати. Тепер остигле смажене філе 
змішати з овочами, додати соус, 
добре перемішати. Лаваш розрі-
зати навпіл, щоб загорнути ово-
чі. Викладаємо на край овочі, спо-
чатку складаємо конвертиком, а 
потім скручуємо в рулетики. При-
крашаємо за бажанням. 

РУЛЕТ "МІМОЗА"

ПОТРІБНО: 1 упаковка листо-
вого лаваша (3 листа), 250 г ма-
йонезу, 3 варених яйця, 150-200 г 
сиру, 1 банка сайри, кріп, зелена 
цибуля.

ПРИГОТУВАННЯ: розклас-
ти лаваш. Змастити кожен лист 
майонезом. На один - натерти 
яйця, на другий - сир, на третій 
- пом'яту виделкою сайру. Звер-
ху кожен посипати цибулею і 
кропом. Перший лист згорнути 
в рулет. Покласти його в поча-
ток другого листа і продовжити 
згортання. Потім покласти в по-
чаток третього листа і загорну-
ти рулет до кінця. Помістити в 
пакет і в холодильник. Найкра-
ще - на ніч, так він просочиться 
краще.

Наш ДЕНЬ18 Смачна сторінкаnday.te.ua

Що загорнути  
в ЛАВАШ: 

дивовижні страви  
і начинки

Що загорнути Що загорнути 

дивовижні страви дивовижні страви 
Тонкий вірменський лаваш - дивовижно зручний продукт для безлічі оригінальних рецептів.  
Його можна їсти без всяких начинок і соусів. І це буде смачно! Ще один безумовний аргумент  
на користь лаваша - з нього можна приготувати безліч неймовірно смачних страв на швидку руку. 
Потрібно тільки підібрати правильну начинку.
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ЯКІСНО ЧИСТИМО 
КРИНИЦІ 

ДО ТВЕРДОГО ДНА!
Тел.: 097-507-43-96, 

066-590-14-77.

Продаю
Земельну ділянку  

в с.Байківці  
біля Тернополя 

площею 0,1536 га під будівництво 
індивідуального житлового будинку. Є 
комунікації: газ, водопостачання, підве-
дене світло. Також є сад, в наявності буд-
матеріали, фундамент під забудову. 

Відстань від ділянки до Тернополя 
(зупинки) - 1300 м. 

Тел.: (098) 014-21-53, 
(068) 652-02-70.
*Телицю, 8 місяців від доброї корови. Ціна 

договірна. Тел. 097-32-32-804.
*Тюки сіна, соломи. Можлива доставка. 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, гараж, город у 
с. Богданівка Підволочиського району, біля 
зупинки поїзда. Ціна договірна. Тел. (098) 
481-34-36.

Торік на Тернопільщині було  
29 мільйонерів, цього року – 47

Конституційний обов’язок 
щодо декларування доходів з по-
чатку цього року виконали 12156 
жителів області. Порівняно з від-
повідним періодом минулого 
року кількість декларацій зросла 
на 3169 осіб.

7267 краян заявили про отри-
мання минулоріч неоподатко-
ваних доходів, тому зобов’язані 
були задекларувати їх. Ще 4889 
осіб забажали скористатись сво-
їм правом на податкову знижку. 
Загальна сума самостійно нара-
хованих податкових зобов’язань 
з податку на доходи фізичних 
осіб становить 22,4 млн. грн. та 

4,2 млн. грн. військового збору.
Про отримання доходів понад 

мільйон гривень заявили 47 осіб. 
Загальна сума задекларованого 
ними доходу склала 130,8 млн. 
грн. Торік було 29 таких мешкан-
ців Тернопілля. Серед основних 
джерел доходів мільйонерів такі: 
продаж нерухомого та рухомого 
майна, спадщина чи дарування, 
іноземні доходи, додаткове благо 
тощо. За результатами деклару-
вання мільйонери мають додат-
ково сплатити 6,1 млн грн подат-
ку на доходи фізичних осіб та 900 
тис грн. військового збору.

За результатами проведеної 

роз’яснювальної роботи 96 кра-
ян, які отримували доходи за кор-
доном, задекларували  17,4 млн. 
грн. доходу. Про отримання ін-
вестиційного прибутку на суму 
28,7 млн. грн. заявили 77 осіб. 
Ще 368 громадян задекларували 
11,5 млн. грн. доходів від здачі в 
найм майна, а 1449 декларантів 
отримали 158,7 млн грн доходів 
за договорами спадщини чи да-
рування. Від продажу нерухомого 
чи рухомого майна 688 громадян 
отримали 73,4 млн. грн. доходу.

Сектор комунікацій 
Головного управління ДПС 

у Тернопільській області.

В Україні ввели штрафи за порушення 
правил перевезення дітей

Верховна Рада ухвалила за-
конопроект, який вводить штра-
фи за порушення правил переве-
зення дітей. Він передбачає по-
карання для водія за порушення 
правил перевезення дітей у роз-
мірі 30 неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян (510 
грн.). Повторне порушення про-
тягом року каратиметься штра-
фом у 50 неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян (850 
грн.). Закон набуває чинності на-
ступного дня після його опублі-
кування в газеті «Голос Украї-
ни».

Діти можуть їхати в салоні 
легкового та в кабіні вантажно-

го автомобіля. Перевезення ма-
лечі на задньому кріслі чи коляс-
ці мотоцикла, у причепі заборо-
нені.

Діти до 12 років під час їзди 
в автомобілі мають перебувати 
у дитячому кріслі. Окрім крісла, 
може використовуватися бустер 
або трикутник-адаптер. Після 
досягнення дитиною 12-річного 
віку слід користуватись ременя-
ми безпеки.

Немовлят необхідно возити 
в автолюльці. При перевезенні 
малюка в люльці на передньому 
сидінні важливо не забути від-
ключити подушку безпеки пере-
днього пасажира.
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ГОРОСКОП
З 30 жовтня до 5 листопада

ОВЕН
У вас накопичилося багато 

справ. Нарештi вдасться закінчити 
ремонт. Подбайте про здоров’я і 
відвідайте батьків, якщо давно не 
бачилися - вони потребують вашої 
уваги. 

 ТЕЛЕЦЬ 
Уникайте сумнiвних оборудок, 

iнакше ризикуєте втратити все. До-
машні залюбки підтримають iдею 
запросити гостей у вихiднi.

БЛИЗНЮКИ 
Останнiм часом ви перебуває-

те у піднесеному станi. Святковий 
настрій вирішив затриматися у ва-
шому домі, тiльки не злякайте це 
чудове відчуття.

 РАК 
Не варто вiдмовлятися від за-

пропонованого відрядження. Мож-

лива зустрiч iз цiкавими людьми. 
Начальство нарештi помiтить вас, 
тож фiнансова винагорода не при-
мусить себе чекати.

ЛЕВ 
Не гнівайтесь, якщо хтось із 

друзiв глузуватиме з вас. Умiйте 
вибачати. Радимо вiдвiдувати 
спортивний зал, а звідти легкою 
ходою вирушати на пошуки нових 
пригод.

ДІВА
Вам доводиться багато працю-

вати, але треба й вiдпочивати. По-
старайтеся направити свою енер-
гію в мирне русло.

 ТЕРЕЗИ 
Ваші божевільні вчинки - не що 

інше, як спосіб піднятися над суво-
рою дійсністю. А iнодi чудернацькi 
вчинки можуть принести відчутну 
користь.

 СКОРПІОН 
На роботі ви дуже авторитетна 

людина, тож вашi задумки підтри-
мує керiвництво. Вам захочеться 
втілити в життя новi iдеї.

СТРІЛЕЦЬ 
Попереду приємнi сюрпризи та 

новi захоплення. Ви отримаєте по-
дарунок вiд долi - вам щаститиме 
майже в усьому.

 КОЗЕРІГ 
Ви навіть не могли припустити, 

що легкий флiрт переросте у вели-
ке почуття. Будьте щирі, уважні, і 
кохана людина відповість тим же.

ВОДОЛІЙ 
Перш ніж оприлюднити новий 

проєкт, перевiрте всi «за» i «проти». 
Несподівана зустріч зі старим при-
ятелем змінить ваші плани.

РИБИ 
Ви занадто вимогливі до коха-

ної людини. Минулі образи дають 
про себе знати. Треба вiдверто по-
говорити, так легше буде знайти 
компромiс.

Посприяє у кар’єрному рості, виве-
де із чорної смуги, допоможе позбути-
ся алкогольної та ігрової залежності 
без присутності самої людини, зніме 
вінок безшлюбності, допоможе без-
плідним жінкам пізнати щастя ма-
теринства.

Зніме родове прокляття, порчу, 
пристріт від заздрості та поганого 
ока. Діагностує за фотографією. 

Поверне кохану людину. Завдяки 
молитвам і стародавнім обрядам 
зробить захист на все життя. 

Не будьте байдужими до себе і сво-
їх рідних – звертайтеся за допомогою. 

Телефонуйте за номером 098 46 27 626, 
38 096 344 15 91.

Матінка Серафима із Єрусалиму

Вітаємо!
 Козівський районний сектор

 та 18-а державна пожежно-
рятувальна частина

вітають своїх добрих, відважних, 
відповідальних працівників – 

іменинників жовтня
Андрія Богдановича Галайка, 
Василя Петровича Телебзду,  

Оксану Михайлівну 
Добровольську

з Днем народження!
З Днем народження вітаєм ми щиро.
Добра бажаєм, радості і миру,
Завжди мети своєї досягати,
Ніколи суму і невдач не знати.
Кар’єрного бажаєм росту,
Хай легко буде все і просто —
В житті, в роботі і в родині.
Життю радійте щохвилини!

Вітаємо!
Дорогого синочка і внука, любого 

братика і доброго дядечка
Михайла Вікторовича Колісника

з с. Котюжини Збаразького району
з Днем народження! 

Чудова дата, вік прекрасний,
Щоб відчувати смак життя,
Бажання здійснювати власні,
Плекати світлі почуття!
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно так горить,
Хай Сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить!
Хай щастя сонцем усміхається 

і доля сповнює теплом,
Усе омріяне збувається,
Й дорога стелиться добром!
Хай Матір Божа скрізь охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!
Тато Віктор, мама Галина, бабуся Маруся, сестра 

Оксана, швагро Юрій, племінники Володя, Назар, 
Денис, тесть Олександр, теща Зоя, дружина 

Марія, діти Ваня й Олександра.

Вітаємо!
Коханого чоловіка, доброго батька, турботливого дідуся

Дмитра Терентійовича Путькальця
з с. Вікнини на Збаражчині 

з Днем народження!

Вітаємо!
Любих наших внуків

із с. Вікнини Збаразького району
Злату Поліщук 

з Днем народження,
 Діму Антонюка 
з Днем ангела!

Ви - наша гордість, мрія і надія!
Як бачим Вас – душа радіє! 
Хай дарує доля Вам шлях цікавий,
                                 щедрий, плідний!
Із святечком, наші сонечка рідні! 
Здоровими бажаєм Вам, діти, рости,
Як птахам, співати, мов квітам, цвісти,
Розумними й добрими завжди лишатись,
Щоб нам лиш радіти за Вас і пишатись!
Нехай міцніють Ваші крила,
А доля хай буде гарна й щаслива!
Хай негаразди і біди Вас обминають,
А друзі і рідні люблять і поважають.
Будьте усміхненими, веселими, вродливими,
І до навчання кмітливими.
Нехай для Вас сонечко тепле сіяє,
Хай усмішка щира з личок не згасає!

З любов’ю - дідусь Дмитро, бабуся Тетяна.

Вітаємо!
Гарного сім’янина, надійного товариша
Василя Левковича Сендецького

із с. Кривчики Збаразького району
з 70-річчям!

Біжить життя, його пригальмувати ми не в змозі,
Збігло дитинство, парубоцтво, завів сім’ю,
Збудував хату, виросли діти, внуки, правнуки ростуть,
І ось сьогодні, друже, тобі вже 70 спинилось на порозі.
І навіть нахилилось наперед чуть-чуть,
Задумався? Ага, так-так, бо є про що згадати,
Немало пережив, і знаєш, що по чім,
Усе навколо: хата і господа - то праця рук твоїх, 
І в господарстві, і на городі.
Бувало й ми до тебе завертали при нагоді.
Не журись, друже, змахни з очей  незвідану печаль,
Душею молодій, хоча прожито вже багато,
Та праці пройдених років не жаль.
В Твоїм саду, що посадили Твої руки,
Так пахнуть яблуні і бджоли в них гудуть,
До Тебе в сад приходять діти, внуки,
Дасть Бог і правнуки прийдуть.
Тож ми Тобі сьогодні хочем побажати
Здоров’я міцного, як граніт,
Щоби у радості й здоров’ї
Прожив Ти, друже, до ста літ.
Нехай Господь благословить Тебе,
Мати Пречиста у силах тримає,
На многії і благії літа,
А Божа ласка хай долю Твою зігріває,
І душу гріє аж до ста!

З повагою – друзі Іван, 
Гріша, Ярослав.

Вітаємо!
Михайла Івановича Гринтуса

із Зборова
з 75-річним ювілеєм, який він

 зустрів 27 жовтня!
Хай б’ється джерело життя бурхливо,
Хай буде рівним Ваш життєвий шлях,
Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,
Чарівним, як мелодія в піснях!
Щасливі Ви, бо Вас шанують люди,
За труд, за чуйність, за тепло душі,
Нехай здоров’я й сил до Вас прибуде,
Нехай до серця осінь не спішить!
Нехай щастить завжди й усюди,
Нехай приносять радість люди.
Нехай Вас Бог оберігає,
І добро хату не минає!
Хай Матінка Божа, цариця Свята,
Дарує многії і благі літа.

З повагою – колеги-поштовики ЦВПЗ Зборів -1.

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться,
Хай буде істина проста:
Чим більше літ – тим більше щастя. 
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку й злагоди в родині,
Журба щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь у милості наділить

Ще довгих літ, що сонцем виграють!
Тож зичим здоров’я багато-багато, 
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Тепла і поваги від добрих людей,
Любові, поваги від онуків і дітей. 
Легкою хай буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога!

 З повагою і любов’ю – дружина Тетяна, доньки 
Людмила, Світлана і Валя, зяті Андрій, Ігор, 

Сергій, внуки Антоніна, Юра, Ілля, Аліна, Злата, 
Діма, Анастасія і вся велика родина.

Дітям треба тепло і сонце,
Щастя, радість, любов без меж!

І гаряче відкрите серце,
І травичка зелена - теж! 

І на росянім лузі квіти -
Вся земля у красі п’янкій!

Щоб сміятися, щоб радіти
Наші діти могли на ній! 

На фото Івана ПШОНЯКА: Ліза Онищук, Софія Мороз, 
Софія Павленко та Ніка Кулик із села Котюжини Зба-
разького району. 




