
У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом 

та доставку видання  
до передплатників

Триває передплата  
«Нашого ДНЯ» на наступне 

півріччя 2020 року!

1 місяць – 28 грн. 50 коп. 
3 місяці –  82 грн. 90 коп. 

6 місяців –  159 грн. 40 коп.
6 місяців –  314 грн. 10 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош

індекс - 68710

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля
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№44 (329) /6 листопада-12 листопада 2019 р.
Заснований у червні 2013 року / індекс - 68710

Ре
кл

ам
а 

в 
га

зе
т

і  
"Н

аш
 Д

ЕН
Ь"

. 
Те

л.
: +

38
 (0

68
) 3

64
-0

8-
54

6 листопада - хмарно, вранці 
можливий дощ, температура пові-
тря вночі 7-11, вдень 14-15 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.14, захід - 16.48. 

7 листопада - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вночі 5-7, 
вдень 11-12 градусів тепла. Схід сон-
ця - 7.15, захід - 16.46. 

8 листопада - хмарно, можливий 
дощ, температура повітря вночі 4-5, 
вдень 11-12 градусів тепла. Схід сон-
ця - 7.17, захід - 16.45. 

9 листопада - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура повітря 
вночі 10-11, вдень 14-15 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.19, захід - 16.43. 

10 листопада - хмарно з про-
ясненням, без опадів, температура 
повітря вночі 8-9, вдень 14-15 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 7.20, захід 
- 16.42. 

11 листопада - хмарно, можли-
вий дощ, температура повітря вно-
чі 9-11, вдень 10-12 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.22, захід - 16.41. 

12 листопада - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вночі 2-3, 
вдень 10-13 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.24, захід - 16.39. Повний 
місяць.

Погода в Тернополі  
й області

Магнітні бурі  
в листопаді

Початок місяця має видатись спо-
кійним – магнітих бур не планується. 
Вже 10-11 числа на українців чекає не-
велике геомагнітне коливання. А от 
найсильніші бурі очікуються в другій 
половині листопада.

10, 11, 23 листопада – слабкі маг-
нітні бурі.

22 листопада – середня магнітна 
буря.

17, 20, 21 листопада – сильні маг-
нітні бурі.
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Останнє сонце над Сонячним 
Село, в якому залишилося 
п’ять мешканців 8  

стор.

Старовинні дзвони, 
трагічні історії українських 
новомучеників та ікона 
з минулого 

Древня святиня Зборова

4 стор.
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Ольга ЧОРНА.

Час від часу з’являється інформація на 
шталт: цей чиновник накрався на таку-
то суму, той політик чи керівник вивів 
стільки-то грошей в офшори. Затрима-
ли контрабанду на мільйони. Корупція 
«з’їдає» добробут країни та громадян... 
Подібних прикладів ого-го скільки! Вини-
кає логічне запитання: куди ж дивляться 
«контролери», яким платить за роботу сус-
пільство?   

Отже, лише через «сірий» імпорт, зарп-
лату в конвертах і офшорні схеми Україна 
втрачає десятки мільярдів гривень. Про це 
24 каналу розповів голова Асоціації плат-
ників податків України Грігол Катамадзе.

Держава несе шалені втрати, пораху-
вали фахівці асоціації. В цих схемах «хова-

ють» майже річний бюджет країни.
Цифри справді вражають. Приміром, 

від обігу «сірого» імпорту втрати зі спла-
ти податків сягають 63 мільярди гривень. 
Зарплати в конвертах «викрадають» 25-74 
мільярди. Офшорні схеми - 22-36 мільярдів. 
А щорічний оборот контрабанди оцінюєть-
ся приблизно у 5 мільярдів доларів на рік. 

Яких позитивів у економіці можна очі-
кувати, якщо такі гігантські суми прохо-
дять повз державну казну?!  

До слова, на форумі Ukraine Level UP 
2016 екс-президент Віктор Ющенко зазна-
чив: якщо вивести з тіні хоча б 10 відсотків 
економіки, це додасть у бюджет 180 мільяр-
дів гривень. І тоді Україні не довелося б про-
сити позичок за кордоном. 

За підрахунками експертів, «в тіні» пе-
ребуває 40-50 відсотків вітчизняної еконо-
міки.   

А ось інформація від колишнього очіль-
ника ДФС Романа Насірова. Як відомо, екс-
посадовець не білий, і не пухнастий, але у 
даному випадку річ не в його персоні. За 
словами Насірова, держбюджет щомісяця 
недоотримує близько 400-500 (!) мільйо-
нів доларів через неналежну роботу мит-
ниці. Це - офіційно. А фактичні цифри на-
багато гірші. 

Щодо поліпшення бізнес-клімату, то 
зараз інвесторів стримує війна, відсутність 
належного захисту прав власності (якісної 
судової системи) та високий рівень коруп-
ції.

Чи зможе подолати ці виклики нова 
влада?

Переживає кадровий дефіцит і вітчиз-
няна політика. Часто замість професійних 
політиків, країна отримує випадкових або 
чиїхось людей. Експерти наголошують: в 
політику потрібно вкладати ресурси - ко-
шти, час, ідеї. І цим повинні займатись усі. 

А в Україні як? Зазвичай, інвестує в полі-
тику лише найбагатша частина українців. 
Переважно, олігархи. Чи місцеві князьки. 
Їхні й інтереси обрані політики лобіюють, 
захищають, обслуговують. А проблеми на-
роду… хай сам народ і вирішує. 

Щодо економіки, нинішній рік, за сло-
вами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, 
- це рік інвентаризації та кадрового онов-
лення. 2020-ий стане роком підготовки до 
зростання української економіки в 2021 
році. Глава уряду обіцяє: економіка зрос-
татиме стрімко. «Повинні з’являтися нові 
робочі місця, нові виробництва. Ми маємо 
забути, що таке корупція і контрабанда як 
системне явище, і так далі. Це складні зада-
чі, але ми до них готові», - сказав Гончарук 
в ефірі «Свободи слова» на ICTV. 

Українцям залишається дочекатися 
цього майже економічно-
го дива. І вже тоді у нього 
повірити. Бо вже стільки 
покращень обіцяли…  

Українцям обіцяють майже економічне 
диво: повіримо, коли побачимо

В Україні налічується багато різноманітних 
контролюючих органів, які утримують платники 
податків. Парадокс у тому, що чим більше 
«контролерів», тим менше в країні порядку. 

Новий очільник 
краю - 45-річний 
підприємець Ігор 

Сопель. Він родом з 
Тернопільської області. 
Закінчив школу в 
рідному місті Хоростків. 
Вищу освіту здобув 
у Тернопільському 
державному технічному 
університеті (кваліфікація 
— інженер-механік).

З 1991-го 13 років пропра-
цював на Хоростківському цу-
кровому заводі, зокрема слюса-
рем та інженером. У 2003 році, 
як зазначив Сопель у своїй офі-
ційній біографії, він «розпочав 
підприємницьку діяльність».

З 2010 року майбутній чи-
новник очолював у Хоросткові 
регіональне відділення ком-
панії «Агробізнес» - великого 
виробника хлібобулочної про-
дукції. У 2010−2015 роках Ігор 
Сопель був депутатом Хорост-
ківської міськради. З 2017 року 
очолює федерацію футболу в 

рідному Хоросткові. Одружений, 
батько двох дітей.

На парламентських виборах 
2019 року Сопель балотувався в 
народні депутати від партії Слу-
га народу.

Підприємець висував свою 
кандидатуру в мажоритар-
ному окрузі № 166 (Теребов-
лянський, Бучацький, Мо-
настириський, Гусятинський 
райони). Однак у Раду не прой-
шов: він посів друге місце, по-
ступившись самовисуванцю 
Миколі Люшняку.

Ще до того, як Володимир 
Зеленський став президентом, 
Ігор Сопель і його дружина 
Ольга викладали у соцмережах 
Facebook та Instagram чимало 
фотографій з «кварталівцями», 
зокрема і з самим Зеленським.

У декларації кандидата на 
посаду Ігор Сопель вказав мага-
зин у Хоросткові Гусятинського 
району Тернопільщини, кварти-
ру на 68.2 квадрата та МАФ там 
же, автомобіль Toyota Camry 

2014 року випуску.
За 2018 рік Сопель заде-

кларував 44 676 гривень заро-
бітної плати, 965 000 гривень  
доходу від підприємницької ді-
яльності та готівкові кошти: 3,5 
мільйона гривень, 7000 доларів 
та 6500 євро.

За кілька днів на новій по-
саді він вже почав виконувати 
традиційну для очільників об-
ласті діяльність - приміром, 
привітав тернопільських ар-
тилеристів з професійним свя-
том, вшанував героїв Листо-
падового зриву  і взяв участь 
у бізнес-форумі «Литва-
Україна».

Що ще робив у 
Тернополі Володимир 

Зеленський?
Окрім представлення ново-

го очільника області, президент 
провів нараду в ОДА з питань 
розвитку спиртової галузі Укра-
їни. Володимир Зеленський зая-
вив, що 55% виробництва спир-
ту в Україні сьогодні перебуває в 
тіні, а державні спиртові заводи 
понад 10 років контролюють 
кримінальні угруповання. В об-
ласті наразі працюють лише 
чотири з одинадцяти заводів з 
виробництва спирту.

Володимир Зеленський по-
дав до Верховної Ради законо-
проект, який передбачає скасу-
вання державної монополії на 
виробництво спирту з 1 січня 
2020 року, скасування обмежень 
на будівництво спиртових заво-
дів та приватизацію наявних, 
ліцензування виробництва та 
оптової торгівлі спиртом, обме-

ження імпорту спирту до 1 січня 
2022 року.

Тим часом під облдержад-
міністрацією зібрався пікет, на 
який прийшли і працівники 
спиртової галузі. Люди вислов-
лювали хвилювання, що після 
приватизації вони залишаться 
без роботи. Були на пікеті  й пра-
цівники тернопільського «Об-
лавтодору». За словами людей, 
від лютого не можуть отрима-
ти зароблених грошей. А в са-
мій ОДА Зеленському довелося 
пройти через натовп людей, які 
скандували «Ганьба» та «Ні ка-
пітуляції».

Однак були й такі, що вирі-
шили, навпаки, підтримати пре-
зидента. Одна з жінок тримала в 
руках букет білих троянд.

За анонсом робочої поїздки, 
Володимир Зеленський також 
мав відвідати Тернопільську 
міську 4-у школу і оглянути хід 
робіт на водній арені. На обіцяні 
локації кортеж, проте, не приїхав. 

Тернопільщина 
отримала нового 

голову ОДА
Минулої п’ятниці Тернопіль вперше на посаді президента 
України відвідав Володимир Зеленський. Він провів 
нараду з місцевими чиновниками і представив голову 
Тернопільської обласної державної адміністрації. 
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Тут пахне тишею, 
добром і надією. І 
працюють тут лише 

ті, хто по-справжньому 
любить дітей, а чужий 
біль сприймає, як 
власний. 

Неонатальний центр ди-
тячого обласного шпиталю 
об’єднує три відділення: ін-
тенсивної терапії новонаро-
джених, педіатричне відді-
лення для недоношених дітей 
і відділення патології новона-
роджених. 

Буквально днями центр 
отримав від благодійної ор-
ганізації «Фонд Ріната Ахме-
това» новий реанімобіль для 
транспортування важкохво-
рих немовлят. Як зазначає за-
відувачка  кафедри педіатрії, 
консультант неонатального 
центру, головний спеціаліст-
експерт по неонатології Га-
лина Андріївна Павлишин, 
машина повністю оснащена 
необхідним обладнанням, є 
апарат для штучної вентиля-
ції легень, кювез, навіть піді-
грівачі для інфузійних роз-
чинів. Створені всі умови для 
медичного персоналу, щоб на-
дати маленькій дитині необ-
хідну допомогу, особливо в до-
розі. На базі центру працюють 
цілодобово виїзні неонатоло-
гічна та педіатрична бригади. 
Використовують і старі реа-
німобілі, адже нерідко дово-
диться транспортувати малят 
до обласної дитячої лікарні з 
різних районів області чи до 
Києва. 

  Тоненька ниточка надії… 
Тут, у відділенні інтенсив-
ної терапії новонароджених, 
за неї з усіх сил тримають-
ся крихітні немовлята, їхні 
батьки. Надіються і вірять лі-
карям, медсестричкам, яких  

завідувачка Людмила Іванів-
на Лугова жартома називає 
універсальними солдатами, 
що готові у будь-який момент 
дати раду. Бо у руках медиків 
доля мацьопочок, коли на роз-
думи часу нема, а треба визна-
читися: це дихальна проблема 
чи серцева, хірургічна пробле-
матика?  Від цього рішення 
залежить порятунок життя 
дитини і її подальша доля.

- Наше відділення 
справді універсальне, - каже 

Людмила Іванівна. – Ми на-
даємо допомогу глибоко не-
доношеним дітям, які по-
требують виходжування. 
Немовлятам з вродженою 
патологією. До нас привозять 
діток з усіх пологових будин-
ків області та перинатальних 
центрів. Коли необхідно, нео-
натологічна бригада забирає і 
з дому. Малята важкі, з хірур-
гічною патологією, вроджени-
ми вадами серця, дихальними 
розладами, пневмонією, такі 

діти часто потребують довго-
тривалої штучної вентиляції 
легень. У відділенні ми всі є 
або неонатологами, або дитя-
чими анестезіологами, тобто 
в нас йде і спостереження, і 
лікування. Забезпечуємо та-
кож комп’ютерну томографію 
та МРТ всім новонародженим 
діткам. Є малята, які потребу-
ють хірургічних втручань, ми 
готуємо їх до операцій у на-
шій лікарні або відправляємо 
у відповідні клініки Києва. 

У відділенні борються за 
життя також дітки після важ-
ких пологів, перенесених ас-
фіксій з важкими формами 
ураження нервової системи, 
малята з внуріутробними ін-
фекціями. 

У неонатальному центрі 
впроваджують розвитковий 
догляд. Тепер у відділенні ін-
тенсивної терапії батьки мо-
жуть бути біля своїх малят го-
динами, контактують з ними, 
можуть взяти за ручку, по-
годувати через зонд, відчути 
свою кровинку…

А за кадром залишаються 

тривоги, недоспані ночі, не-
рви лікарів та медсестричок. 
Тут пригадують недавній ви-
падок, коли о третій годині 
ночі в Шумську побачило світ 
крихітне немовля. Неонатоло-
гічна бригада доправила ди-
тинку до неонатального цен-
тру, де їй було діагностовано 
критичну ваду серця й швид-
ко  доставлено у спеціалізова-
ну столичну клініку.

- Інколи ми телефонуємо 
в Київ, що ситуація критич-
на, і тоді дитинку забирають 
прямо з рук наших лікарів в 
операційну, - каже Людмила 
Лугова.

За кадром – і низькі зарп-
лати медиків. Чомусь на дер-
жавному рівні про це скромно 
мовчать. Лікарі ж, медсестрич-
ки щодня рятують маленькі 
життя. Недавно тут виходжу-
вали дитинку вагою трошки 
більше шестисот грамів. З те-
плом згадують і тих, хто уже 
виріс з таких мацьопок і тепер 
навідується до медиків, аби 
подякувати. Особливо у Між-
народний день передчасно 
народжених дітей…  

Більше розповідей про 
неонатальний центр обласної 
дитячої лікарні -  у наступних 
числах «Нашого ДНЯ».                

Зіна КУШНІРУК.
Фото Івана ПШОНЯКА.  

Коли час іде на хвилини, 
а життя – на грами

У неонатальному центрі Тернопільської обласної дитячої лікарні 
виходжують важкохворих і крихітних немовлят
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Храм Новомучеників українського 
народу розташований на вулиці Богдана 
Хмельницького. Біля входу – дзвіниця, 
далі – доглянуте подвір’я з вузенькими 
доріжками і великою кількістю декора-
тивних дерев, квітів і зелені. 

Будівлю у стилі бароко спорудили 
у 1730-1750 роках на оборонних валах 
міста поряд з місцем, де проходила Збо-
рівська битва. Тоді це був костел святої 
Анни. Сьогодні про цей період в історії 
святині нагадує мозаїчна ікона на фасаді 
храму, яку встановили і освятили навесні 
цього року.  

- Це копія ікони Матері Божої з Ісусом 
на лівій руці. Її подарував костелу поль-
ський король Ян ІІІ Собеський. Раніше 
він неодноразово брав її з собою в похо-
ди, - розповідає парох храму Новомуче-
ників українського народу Тадей Нога. 
- Реліквія зберігалася в храмі до кінця 
Другої світової війни. Згодом її вивезли 
до Польщі. На жаль, архів Зборова був 
знищений, тому більше інформації про 
ікону немає. Сьогодні вона зберігається у 
римо-католицькій семінарії у Львові. Це 
історія нашого храму, тому ми вирішили 
виготовити копію цієї ікони, аби зберег-
ти пам’ять про неї.

Радянську влада у костелі 
облаштувала склад

У роки Другої світової війни дах і 
частково стіни костелу були знищені, а 
від дзвіниці залишилися тільки сліди 
фундаменту. 

- Коли прийшла радянська влада, 
то теж не мала наміру відновлювати спо-
руду, - додає отець Тадей. - Вони розібра-
ли частково стіни, і камінь використали 
на спорудження інших будівель в місті. А 
з костелу зробили двоповерховий склад 

– вибили додаткові вікна, порушивши 
кладку храму, зробили колони. 

На початку 1990-х років з благосло-
вення Владики Михаїла Колтуна розпо-
чали реконструкцію і розбудову святині 
за проектом архітектора Володимира 
Водоп’яна. Через реорганізацію Зборів-
ської єпархії роботи були призупинені. 
Нове життя храм отримав у жовтні 2002 
року з приходом на парафію отця Тадея 
Ноги. 

- Коли виникло питання, кому 
присвятити храм, хто буде патроном хра-
му, світлої пам’яті Преосвященний Вла-
дика Кир Михаїл Сабрига запопонував 
дати йому ім’я новомучеників україн-
ського народу, яких проголосив у Львові 
під час свого візиту Іван Павло ІІ, - роз-
повідає отець Тадей. -  Це перший храм 
в історії Української Греко-Католицької 
Церкви, що обрала собі патронами вели-
ких українців. Вони трудилися на славу 

Божу, для користі й добра людей, для 
майбутніх поколінь і власне життя від-
дали за віру Христа.

Мужні герої сучасності 
Храм Новомучеників українського 

народу - одна з небагатьох настільки 
концептуально продуманих і тематич-
них святинь не лише на Тернопільщині, а 
й в Україні. Це справжня окраса Зборова, 
адже церква стоїть на пагорбі, купол ви-
дніється на сотні метрів, а вночі освітлю-
ється прожекторами. 

Всередині на стінах ікони 26 україн-
ських новомучеників. Їх вишили місцеві 
майстрині. Біля кожної – короткий жит-
тєпис. Прийшовши у храм, віряни мо-
жуть не лише помолитися, а й дізнатися 
більше про українську історію, мужніх 
українців, які віддали свої життя заради 
віри і своєї країни. Багато з них – уро-
дженці Тернопільщини. Зиновія Кова-
лика з Івачева Горішнього арештували 
під час проповіді у церкві. В тюрмі він 
не припиняв проповідувати слово Боже, 
і його розіп’яли на стіні в’язниці. Отець 
Микола Цегельський народився у селі 
Струсів. За активну священичу діяль-
ність його вивезли у мордовський табір 
суворого режиму і там помер. Отця Яки-
ма Сеньківського з Великих Гаїв звари-
ли у казані Дрогобицької тюрми. Історія 
кожного з цих святих вражає.

Важлива кожна деталь
Розповідаючи про храм Новомучени-

ків українського народу, не можна оми-
нути його оздоблення. Воно пронизане 

символами і глибоким змістом. В його 
основі – метал і каміння. 

- Метал завжди був знаряддям вбив-
ства або ж знущань і катувань. У Старому 
Завіті є слова «Перекуємо мечі на орала», 
- каже отець Тадей. -  Власне, це залізо пе-
ретворюється в те благородне, що несе 
славу Богові, користь і радість людям.

Престіл, тетрапод, царські ворота, сві-
тильник, підсвічники та багато іншого 
– все виготовлено з металу, оздоблене ві-
тражами. Найважливіша частина храму 
«Святая святих» відображає сюжет всес-
вітньо відомої ікони Андрія Рубльова 
«Пресвята Трійця». Отець Тадей розпові-
дає про символічне значення кожної речі 
та розписів. Вражає, скільки мудрості у 
цьому і глибини.

Старовинні дзвони 
кличуть до храму

На дзвіниці храму – два старовинних 
дзвони. Їх виготовили у 1928 році. У 1943 
році зборівчани, боячись, що німці ку-
дись вивезуть дзвони або переплавлять 
для воєнних потреб на метал, вирішили 
їх сховати. 

Коли храм почали відроджувати, 
один з чоловіків, які вберегли дзвони 
від загарбників, розповів, де їх закопа-
ли. Парафіяни довго шукали святиню, 
аби повернути у храм, але безуспішно. 
Оскільки за радянського союзу облашту-
вали тротуар, змінили планування тери-
торії церкви і знайти вказане місце було 
складніше, відшукати дзвони вдалося аж 
у 2006 році. 

- Під час Другої світової війни части-
ну церковної території і приміщень пе-
ретворили у військовий шпиталь, - роз-
повідає отець Тадей. - Тих, хто помирав 
від ран, відразу ж і хоронили біля лікарні. 
Тож утворилося поховання з близько 300 
німецьких вояків. Коли будували спорт-
зал для школи, то потрібно було перепо-
ховати їх останки. Саме під час розкопок 
вдалося відшукати дзвони – на них ви-
падково натрапив ківш трактора. 

Сьогодні їх встанови-
ли на дзвіниці і вони, як 
і століття тому, кличуть 
до храму зборівчан.

Древня святиня Зборова
Старовинні дзвони, трагічні історії українських 

новомучеників та ікона з минулого 
Тут панує особлива атмосфера спокою та умиротворення, а 

кожна деталь вражає красою, довершеністю і символізмом. 
Церкву Новомучеників українського народу у Зборові 

внесли до реєстру національного культурного надбання 
Тернопільщини як пам’ятку архітектури місцевого значення. 
І це абсолютно заслужено. Давня історія будівлі та сучасний 
концептуальний інтер’єр храму роблять цю святиню направду 
унікальною. Тож коли будете у Зборові, неодмінно завітайте у цю 
незвичайну церкву. А ми пропонуємо вам  віртуальну екскурсією 
святинею та найцікавіші  сторінки її історії. 

Юля ТОМЧИШИН.
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Страждають 
більше 20 відсотків 

людей 
Що таке синдром 
подразненого ки-
шечника?

- Це комплексне захворю-
вання кишечника, що харак-
теризується розладом органів 
травлення, частими симптома-
ми болю, дискомфортом, здут-
тям живота, попри те, що у хво-
рого немає ніяких відхилень за 
результатами клінічних тестів.  
Взагалі захворювання функці-
ональних органів травлення, 
які не зумовлені серйозними 
об’єктивними порушеннями, 
нині дуже розповсюджені. За 
різними даними, більше 20 від-
сотків дорослого населення 
Землі страждають від СПК, дві 
третини з них - жінки. Хоча з ін-
шого боку, чоловіки рідше звер-
таються при цьому захворю-
ванні за медичною допомогою. 
Переважає недуга серед моло-
дих людей. І це дуже серйозна 
проблема. 

Фактично, знижується 
якість життя, це заважає людям 
реалізовувати себе, призводить 
до  дезадаптації в соціумі. При 
синдромі подразненого кишеч-
ника багато хто усувається від 
соціально-активних видів ді-
яльності. Адже людей можуть 
турбувати біль в животі, за-
крепи, проноси, здуття живота, 
спазми. Коли ще робота звична, 
люди пристосовуються. А коли 
пов’язана з публічними речами, 
тоді виникають проблеми. 

Чому не варто ігно-
рувати лікарів?

  - Буває, люди соромляться 
звертатися з цією, ніби інтим-
ною, проблемою до медиків. Але 
спеціалісти мають виключити 
серйозні органічні ураження 
чи біохімічні зміни в організмі 
людини. Аби не пропустити, 

наприклад, онкологічних за-
хворювань,  зокрема колорек-
тального раку, дивертикульозу, 
ішемічного коліту, поліпозу та 
інших небезпечних недуг. Осо-
бливо, якщо закреп чи пронос, 
або їх чергування, біль, здуття 
турбують протягом тривалого 
часу – 3 місяці і більше, причому 
турбують регулярно – не менше 
одного разу на тиждень. Тільки 
після детального обстеження 
можна стверджувати, що у лю-
дини синдром подразненого 
кишечника. Адже, в принципі, 
така симптоматика може ви-
никати періодично і в здорових  
людей. У зв’язку з нервовими, 
харчовими факторами, так зва-
ною  хворобою подорожуючого 
і т. п. 

Взагалі, в організмі люди-
ни все дуже взаємопов’язано. 
Слабкість, здуття при синдромі 
подразненого кишечника час-
то компонуються ще й з інши-
ми ознаками поза шлунково-
кишковим трактом. Наприклад, 
вони можуть супроводжувати-
ся відчуттям «каменю» в гор-
лі, невротичністю, посиленою 
тривожністю, подразненням 
сечового міхура, тощо. У 80 від-
сотків пацієнтів провокуються 
інші порушення шлунково-
кишкового тракту. Може тур-
бувати шлунок, підшлункова, 
жовчний міхур… 

Однак хорошим у синдромі 
подразненого кишечника є те, 
що це явище повністю зворот-
не, лише варто правильно по-
ставити діагноз й інколи просто 
змінити стиль життя.

Кишечник і мозок 
«працюють» разом 

Стреси, поганий сон, 
інші психологічні 
фактори можуть 
викликати симпто-
ми СПК? 

- У кишечнику є власна не-
рвова система. Вона, образно 

кажучи, «диригує» його роботу 
й обмінюється інформацією з 
мозком. Кишечник і мозок «пра-
цюють» разом, щоб контролю-
вати травлення. У пацієнтів з 
СПК часто відмічають зміни не-
йронної осі  «кишечник-мозок». 
До 30 відсотків пацієнтів із 
синдромом подразненого ки-
шечника  мають порушення у 
психічній сфері, тобто коли вже 
невротичні зміни ідуть на рівні 
з психопатією. Це – люди, які мо-
жуть мати іпохондричні напади, 
депресії, інші речі, які потребу-
ють співпраці з психотерапев-
том і навіть психіатром. 

Взагалі, СПК - хвороба деза-
даптації, це відповідь організ-
му на хронічний стрес. Інколи 
ми переживаємо різні життєві 
втрати. Ніби біль душевний 
притупився, але… Часто моло-
ді люди прагнуть постійного 
лідерства, а тут щось раптом 
іде не так. Причиною можуть 
стати й інші життєві негаразди, 
коли людина не дуже задоволе-
на своєю реалізацією, це зараз 
дуже актуально. Тому важливо, 
щоб лікар ставав другом тако-
му пацієнту. І щоб не лише за-
стосовувати медикаментозні 
методики після детального об-
стеження, а насамперед праг-
нути налагодити  гармонійний 
спосіб життя, життєву актив-
ність, здоровий сон. Зайнятися 
фізкультурою, шукати приєм-
не, бачити радість у дрібницях. 
Вчитися нормально реагувати 
на стреси. Хоч це і непросто. 
Тому завдання лікаря, в першу 
чергу, сімейного, проявити себе 
як психотерапевт.

Зв’язок СПК з депресією, 
тривогою, нав’язливими ста-
нами науково доведено. І неза-
лежно від того, що на першому 
місці, обидва симптоми (зане-
покоєння і погане травлення) 
підсилюють один одного: гор-
мони стресу скорочують стінки 

кишечника, посилюючи біль, а 
мозок сприймає це як погіршен-
ня стану та подає сигнал знову 
виділити гормони стресу. Ви-
ходить зачароване коло. Тому 
пацієнтам із СПК необхідна пси-
хотерапевтична, а при потребі й 
медикаментозна допомога.

Чи провокують СПК 
антибіотики?

 - Синдрому подразненого 
кишечника спричиняє також 
довготривале або часте лікуван-
ня антибіотиками, що майже 
завжди супроводжується пору-
шенням нормальної мікрофло-
ри, тобто викликає явище дис-
біозу. Тоді погано засвоюються 
мікроелементи і вітаміни, які 
дуже важливі для людського 
організму. Спричинюють зміну 
мікрофлори й одноманітні ді-
єти, коли не поступають різні 
мікроелементи, потрібні аміно-
кислоти. Також існує генетична 
схильність. Якщо в роду є люди 
тонкої душевної організації, 
яким притаманні неадекватно 
гострі реакції на навіть незначні 
подразники на різні психоемо-
ційні чинники, то існує більша 
схильність до СПК. 

До чого тут гормон 
радості 

Чим небезпечний 
синдром подразне-
ного кишечника?

 - Ми вже зауважували, що 
насамперед це порушена якість 
життя та працездатність таких 
хворих. Затягнена недуга прово-
кує інші порушення шлунково-
кишкового тракту. Формується 
запальний процес інших орга-
нів. Через синдром подразнено-
го кишечника страждає травна 
функція підшлункової залози, 
що супроводжується фермен-
тативною недостатністю, а це - 
недостатнє засвоєння основних 
харчових речовин: жирів, білків 
і вуглеводів. Ці люди можуть 

мати анемію, авітамінози… 
Може знижуватися зір, випада-
ти волосся. Тобто мало того, що 
людина неякісно живе, вона й 
може реально дійти до серйоз-
них хвороб. Тому ще раз наголо-
шую, звертайтеся до лікаря, аби 
пройти необхідні обстеження.

Як лікувати син-
дром подразненого 
кишечника?

- Немає єдиних ліків. Часто 
емоційні чинники можуть ві-
дігравати ключову роль у діа-
гностуванні синдрому. Якщо це 
так, тоді потрібно займатися 
впорядкуванням свого життя, 
режиму харчування, яке має 
бути збалансованим, невелики-
ми порціями, регулярним, хоч 
би чотири рази на день. Щоб 
було повноцінне за кількістю 
органічних і неорганічних речо-
вин. Безумовно, коли є потреба, 
то мусимо хоча б коротким кур-
сом призначити спазмолітики. 
У комплексі часто призначають 
пробіотичні, антидіарейні пре-
парати. Необхідно також зняти 
закрепи. Коротким курсом ін-
коли доречна  психотропна те-
рапія.  

Люди, схильні до СПК, пови-
нні пам’ятати, що вони – над-
чутливі. Такий їхній рецептор-
ний апарат і така їхня нервова 
система. І тому вони швидше 
звикають до певної дії препа-
ратів. Отож, якщо їм і признача-
ють окремі лікарські препарати, 
то їх треба чергувати. Це мають 
знати медики і самі пацієнти 
також, бо вони господарі  свого 
тіла. 

Не забувайте про позитивні 
емоції різного плану. Аутотре-
нінги, що підвищують самооцін-
ку, заспокоюють, музикотера-
пія, йога, спілкування, подорожі, 
санаторно-курортне лікування. 
Гарно діє метод голковколю-
вання. Словом, змінити певну 
життєву ситуацію, перемкнути, 
як іноді нам здається, замкнене 
коло. 

Додайте собі трішки гормо-
ну радості, адже саме в кишеч-
нику утворюється нейромедіа-
тор серотонін, що передається 
нейронами до мозку. Ця речо-
вина потрібна для підтримки 
бадьорого і радісного стану 
нервової системи. У людей 
із синдромом подразненого 
кишечника частіше бувають 
тривожність і депресія. Їх 
пов’язують також і з браком 
серотоніну. Тому не відмов-
ляйте собі у зайвій шоколадці 
чи бананах. Не вистачає пози-
тивних емоцій? Прислухайте-
ся до кишечника. І будьте здо-
рові!

Зіна  КУШНІРУК.

Часто і ніби без причини болить живіт, турбує важкість і здуття? 
При цьому ще й охоплює почуття тривожності, незадоволення? 
Можливо, у вас синдром подразненого кишечника (СПК) — 
захворювання, яке вражає все більшу кількість населення планети, 
особливо молодь. Що це за недуга і чому гастроентерологи інколи 
поєднують її лікування з консультаціями психотерапевтів?
Розпитуємо про це професора, доктора медичних наук, завідувачку 
кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної 
практики сімейної медицини Тернопільського національного 
медичного університету, віце-президента громадської організації 
«Асоціація сімейних лікарів Тернопільської області» і Українського 
клубу панкреатологів ЛІЛІЮ СТЕПАНІВНУ БАБІНЕЦЬ.

Лілія БАБІНЕЦЬ: «Не вистачає позитивних 
емоцій? Прислухайтеся до кишечника»

Як один із найбільш важливих органів керує нами? 
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1) р. Золота Липа:
- в адміністративних межах м. Бережа-

ни;
- від автомосту в с.Лядське Монасти-

риського району вниз за течією на відрізку 
2000 м.

2) р. Дністер:
- від газопроводу "Союз" вниз за течією 

до с. Вістря Монастириського району;
- від останнього домогосподарства с. Го-

ригляди Монастириського району вниз за 
течією на відрізку 3200 м;

- від струмка в с. Стигла Монастирись-
кого району вниз за течією до останнього 
домогосподарства с. Стінка Бучацького ра-
йону;

- від останнього домогосподарства  
смт. Коропець Монастириського району 
вниз за течією на відрізку 1500 м (до пово-
роту річки Дністер);

- від останнього домогосподарства 
с.Набережне Бучацького району до гирла  
р. Бариш в Бучацькому районі;

- від останнього домогосподарства с. Во-
зилів Бучацького району вверх проти течії 
на відрізку 2000 м та вниз за течією 1500м;

- від першого домогосподарства с.  Гу-
бин Бучацького району вниз за течією на 
відрізку 3000 м;

- від струмка біля с. Хмелева Заліщиць-
кого району вниз за течією до першого ост-
рова біля с. Литячі Заліщицького району;

- від трубопроводів напроти с. Шутро-
минці Заліщицького району вверх проти 
течії на відрізку 500 м та вниз за течією на 
відрізку 1000 м;

- від останнього домогосподарства  
с. Устечко Заліщицького району вверх про-
ти течії на відрізку 3200 м та вниз за течією 
на відрізку 4000 м;

- від останнього домогосподарства  
с. Іване-Золоте Заліщицького району вниз 
за течією до залізничного мосту в м. Залі-
щики на відрізку 500 м;

- від автомобільного мосту в адміністра-
тивних межах м. Заліщики, вниз за течією 
на відрізку 1500 м;

- в адміністративних межах с. Добрівля-
ни Заліщицького району;

- від турбази в с. Добрівляни Заліщиць-
кого району вниз за течією на відрізку 2000 
метрів (іхтіологічний заказник місцевого 
значення "Городоцько -Добрівлянський");

- від першого домогосподарства в с. Го-
родок Заліщицького району до першого до-
могосподарства с. Зозулинці Заліщицького 
району;

- від останнього домогосподарства с. Ко-
лодрібка Заліщицького району вниз за течі-
єю до парому в с. Устя Борщівського району;

- в адміністративних межах с. Горошова 
Борщівського району;

- в адміністративних межах с. Дністрове 
Борщівського району;

- від останнього домогосподарства 
с.Трубчин Борщівського району вниз за те-
чією до гирла р. Збруч.

3) р. Серет:
- від мосту в с. Городище Зборівського 

району до мосту в с. Чернихів Зборівського 
району;

- від урізу води Івачівського водосхови-
ща по правому березі в с. Чернихів Зборів-
ського району 300-метрова зона до дамби  
с. Г. Івачів Тернопільського району;

- від автомосту в с. Чистилів Тернопіль-
ського району вниз за течією до пішохідно-
го мосту водойми м. Тернопіль (Тернопіль-
ський міський став);

- акваторія водойми м. Тернопіль (Тер-
нопільський міський став) від пішохідного 
мосту біля с. Біла Тернопільського району 
по правому березі до початку дальнього 
пляжу, по лівому березі до початку Терно-
пільської дитячої спортивної бази водних 
видів спорту (кінець території водозабору 
Тернопільводоканалу) і по прямій до почат-
ку дальнього пляжу;

- від мосту між с. Долина і с. Довге Тере-
бовлянського району до мосту між с.Долина 
і с.Буданів Теребовлянського району;

- від дамби Більче-Золотецької ГЕС Бор-
щівського району права і ліва сторона на 
відрізку 500 м вверх проти течії;

- від струмка Вовчків, навпроти с. Голі-
гради Заліщицького району, вниз за течією 
до останнього домогосподарства в с. Голі-
гради Заліщицького району;

- від бази відпочинку "Колиба" біля  
с. Лисичники Заліщицького району вниз за 
течією до першої будівлі бази відпочинку 
"Росинка" біля с. Касперівці Заліщицького 
району;

- від дамби Касперівської ГЕС вверх про-
ти течії на відрізку 500 м;

- в межах іхтіологічного заказника міс-
цевого значення "Касперівсько -Городоць-
кий" від дамби Касперівської ГЕС в Залі-
щицькому районі вниз за течією до гирла 
р. Серет.

4) Басейн р. Серет:
- акваторія водойми с. Ласківці Теребов-

лянського району від дамби по
-  лівому і правому березі водойми на 

відрізку 150 м.
5) р. Стрипа:
- від першого домогосподарства с. Пло-

тича Козівського району до початку с. Семи-
ківці Теребовлянського району;

- від дамби Осівецької ГЕС в Бучацькому 
районі вверх проти течії на відстані 500 м;

- від першого домогосподарства с. Руко-
миш Бучацького району вниз за течією до 
автомосту об'їзного автомобільного шляху 
м. Бучач;

- від останнього домогосподарства  
с. Сороки Бучацького району вниз за течією 
до першої будівлі с. Язловець Бучацького 
району;

- від гирла р. Стрипа в Бучацькому райо-
ні вверх проти течії на відрізку 1000 м.

6) р. Коропець:
- від місця впадіння р. Коропець в 

 р. Дністер вверх проти течії 3000 м;
- від дамби по лівому і правому березі 

ставу с. Козівка Козівського району 200 м 
зона;

- від дамби по лівому і правому березі 
ставу смт. Козова на відрізку 200м.

7) р. Збруч:
- від останнього домогосподарства с. Ко-

кошинці Гусятинського району на відстані 
800 м вниз за течією.

- від автомосту Тернопіль - Хмельниць-
кий у смт. Скала-Подільська Борщівського 
району до Бережанської ГЕС Борщівського 
району;

- від останнього домогосподарства с. За-
луччя Борщівського району вниз за течією 
до Ніверської ГЕС.

8) Басейн р. Збруч:
- Збручанська водойма - від дамби на-

впроти с. Вочківці Волочиського району 
Хмельницької області, вверх проти течії  
р. Вовчок на відстані 250 м, та вверх проти 
течії р.Збруч на відстані 400 м, досягаючи 
мису, який знаходиться навпроти дамби 
біля с. Вочківці.

9) р. Горинь:
- від дамби с.Борсуки Лановецького ра-

йону до першого домогосподарства с. Напа-
дівка Лановецького району;

- від останнього домогосподарства с. На-
падівка Лановецького району до авто мосту 
біля РМЗ, що в м. Ланівці;

- від автомосту смт. Вишнівець Збаразь-
кого району до автомосту с. Бодаки Зба-
разького району.

10) р. Іква:
- від автомосту с. Іква Кременецького 

району з притоками до автомосту с. Сапанів 
Кременецького району;

- став УТМР "Королівський міст" с. Іква 
Кременецького району на ділянці по право-
му березі до с. Сапанів Кременецького райо-
ну;

- водойма в межах територій гідроло-
гічного заказника "Малобережецький" від 
водоскидної споруди на ділянці 500 м по 
лівому та правому березі с. Бережці Креме-
нецького району.

11) р. Вілія:
- від автомосту с. Новостав Шумського 

району вниз за течією на відрізку 1500 м.

Риба готується до зимівлі
З першого листопада цього року і до нерестової заборони у наступному році не можна 

рибалити в основних місцях зимівлі водних біоресурсів.
ПЕРЕЛІК

 зимувальних ям у водних об'єктах, що перебувають в зоні діяльності 
Тернопільського рибоохоронного патруля

Статтею 41 Конституції Украї-
ни визначено, що кожен має право 
володіти, користуватися і розпо-
ряджатися своєю власністю, ре-
зультатами своєї інтелектуальної, 
творчої діяльності.

Правом власності визнається 
право особи на річ (майно), яке 
вона здійснює відповідно до зако-
ну, незалежно від волі третіх осіб. 
Це право передбачає для власника 
можливість на свій розсуд володі-
ти, користуватися та розпоряджа-
тися належним йому майном.

Згідно ст. 328 Цивільного ко-
дексу України право власності 
набувається на підставах, що не 
заборонені законом, зокрема із 
правочинів.

Для офіційного визнання і 
підтвердження державою фактів 
набуття, зміни або припинення 
речових прав на нерухоме майно, 
обтяжень таких прав необхідно 
внести відповідні відомості про 
речові права до Державного ре-
єстру речових прав на нерухоме 
майно. Які саме речові права та 
обтяження підлягають державній 
реєстрації визначено ст. 4 Закону 

України «Про державну реєстра-
цію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень».

Відповідно до п. 54 Поряд-
ку державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України 
від 25.12.2015 № 1127 (із змінами) 
(далі-Порядок), державна реє-
страція права власності на нерухо-
ме майно, утворене шляхом поді-
лу майна, у тому числі в результаті 
виділення окремого об’єкта не-
рухомого майна із складу неру-
хомого майна, що складається 
з двох або більше об’єктів, або 
об’єднання майна, проводиться за 
умови наявності технічної можли-
вості такого поділу або об’єднання 
нерухомого майна та можливості 
використання такого майна як са-
мостійного об’єкта цивільних пра-
вовідносин.

Для державної реєстрації пра-
ва власності на земельну ділянку, 
що створюється шляхом поділу 
або об’єднання, подаються: доку-
мент, що посвідчує право власнос-
ті на земельну ділянку до її поді-

лу або об’єднання (крім випадків, 
коли право власності на таку зе-
мельну ділянку вже зареєстрова-
но в Державному реєстрі прав).

Для державної реєстрації пра-
ва власності на об’єкт нерухомого 
майна, що створюється шляхом 
поділу або об’єднання, подаються:

-документ, що посвідчує пра-
во власності на об’єкт нерухо-
мого майна до його поділу або 
об’єднання (крім випадків, коли 
право власності на такий об’єкт 
вже зареєстровано в Державному 
реєстрі прав);

- документ, що відповідно до 
вимог законодавства засвідчує 
прийняття в експлуатацію закін-
ченого будівництвом об’єкта (крім 
випадків, коли об’єкт нерухомого 
майна створюється шляхом поділу 
або об’єднання без проведення бу-
дівельних робіт, що відповідно до 
законодавства потребують отри-
мання дозволу на їх проведення);

- технічний паспорт на ново-
створений об’єкт нерухомого май-
на;

- документ, що підтверджує 
присвоєння об’єкту нерухомого 

майна адреси (крім випадків по-
ділу або об’єднання таких об’єктів 
нерухомого майна, як квартира, 
житлове або нежитлове примі-
щення тощо).

Документ, що відповідно до 
вимог законодавства засвідчує 
прийняття в експлуатацію закін-
ченого будівництвом об’єкта, не 
вимагається у разі, коли реєстра-
ція такого документа здійснюва-
лася в Єдиному реєстрі докумен-
тів.

Пунктом 55 Порядку встанов-
лено, що для державної реєстра-
ції права власності на нерухоме 
майно, що створюється шляхом 
поділу або об’єднання майна, що 
перебуває у спільній власності, 
крім документів, передбачених 
пунктом 54 цього Порядку, також 
подається письмова згода всіх 
співвласників на проведення поді-
лу або об’єднання майна, що пере-
буває у спільній власності.

У разі коли в результаті поділу 
або об’єднання майна, що пере-
буває у спільній власності, змі-
нюється розмір часток у такому 
праві спільної власності, також 

подається письмова заява або 
договір співвласників про розпо-
діл часток у спільній власності 
на таке майно. При цьому право 
спільної власності на нерухоме 
майно, що створюється шляхом 
поділу або об’єднання майна, не 
припиняється.

Для державної реєстрації пра-
ва власності на нерухоме майно, 
що створюється шляхом поділу, 
виділу в натурі частки майна, що 
перебуває у спільній власності, та 
має наслідком припинення права 
спільної власності для усіх або од-
ного із співвласників, подаються:

1) договір про поділ спільного 
майна, договір про виділ у натурі 
частки із спільного майна або від-
повідне рішення суду;

2) документи, передбачені 
пунктом 54 цього Порядку, крім 
документа, що посвідчує право 
власності на нерухоме майно до 
його поділу або виділу в натурі 
частки.

Н.М.Боднарук, 
приватний нотаріус 

Козівського районного 
нотаріального округу   

Особливості державної реєстрації права власності на нерухоме 
майно, що створюється шляхом поділу, виділу, об'єднання
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«Газпром» офіційно відмовився 
постачати Україні газ

Російський «Газпром» офіційно 
відмовився постачати газ до Укра-
їни напряму доти, доки Україна не 
відмовиться від своїх перемог у між-
народних арбітражах. Виконавчий 
директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко 
написав у Фейсбуці, що, відповідно до 
рішень Стокгольмського арбітражу, 
Україна могла надалі закуповувати газ 
у «Газпрому» за тарифом, який визна-
чив арбітраж. І неодноразово направ-
ляла заявки на купівлю цього газу, од-
нак російська компанія відмовлялася 
продавати. За словами Вітренка, «Газп-
ром» сам ініціював арбітражний про-
цес у Стокгольмі й програв його. Борг 
«Газпрому», за рішенням Стокгольм-
ського арбітражу, вже складає близько 
3 мільярдів доларів. У разі, якби Україна 
програла процес у Стокгольмі, то втра-
тила б близько 80 мільярдів доларів.

У Білорусі знайшли печатку 
Володимира Мономаха 

У місті Гродно, Республіка Біло-
русь, археолог Іван Спірін під час 
розкопок знайшов підвісну печатку 
ХІ століття, яка, ймовірно, належить 
Володимиру Мономаху. Про це повідо-
мили у місцевому історичному музеї. На 
одній стороні знайденої старовинної 
печатки зображено Василія Кесарій-
ського - небесного покровителя Моно-
маха, а на іншій - витиснено напис про 
Божу допомогу давньоруською мовою. 
З історичною знахідкою працюють спе-
ціалісти. За попередньою інформацією, 
печатка належить київському князю 
Володимиру Мономаху. Такі печатки 
відносяться до пізнього періоду прав-
ління князя Володимира Мономаха - 
після 1113 року.  

На Мальті «застукали» 
контейнери з грошима, які 

друкували росіяни
Влада Мальти конфіскувала ве-

лику партію неофіційних лівійських 
банкнот, які, вважають, призначали-
ся генералу Халіфу Хафтару, армія 
котрого веде наступ для зміщення 
підтримуваного ООН уряду в Тріполі. 
Про це повідомляє «The Guardian». Ви-
явили два контейнери по 56 кубічних 
метрів, заповнені валютою. Вважаєть-
ся, гроші надійшли від монетного дво-
ру, що належить росіянам, і який дру-
кував їх для невизнаного лівійського 
уряду. Гроші могли використати для 
розпалювання війни в Тріполі. Хоча РФ 
заявляє про свою нейтральність щодо 
Лівії, Москва дозволила східному уряду 
надрукувати мільярди лівійських дина-
рів в Росії, частину з яких використали 
для фінансування армії Хафтара. 

Чому в Італії пропонують 
безкоштовне житло?

Влада сицилійського міста Камма-
рата пропонує безкоштовно переда-
ти житло охочим оселитися в ньому, 
щоб урятувати місто від депопуляції, 
повідомляє CNN. Мер Каммарати Він-
ченцо Джамброне зазначив: «Я не можу 
бачити, як цей чудовий старий історич-

ний центр порожніє та перетворюється 
на руїни. Мені боляче». Він сподіваєть-
ся, що разом зі 100 будинками у най-
старішій частині Каммарата вдасться 
врятувати місто від депопуляції. Нові 
власники будинків повинні відремон-
тувати житло упродовж трьох років, а 
до цього заплатити заставу - 5 тисяч 
євро. Її повернуть, коли ремонтні робо-
ти будуть завершені. Молодим парам з 
дітьми надаватимуть перевагу й допла-
чуватимуть тисячу євро. 

Їжа з МакДональдсу 
не втратила «свіжість» 

протягом 10 років 
В Ісландії виставили на огляд ку-

плені 10 років тому в МакДональдсі 
бургер та картоплю фрі, які за цей 
час майже не змінилися, інформують 
іноЗМІ. Місцевий житель вирішив за-
лишити чізбургер та картоплю фрі на 
згадку про іноземний фастфуд. З часом 
побачив, що їжа зберігає свій колишній 
вигляд і практично не псується. Після 
цього чоловік вирішив показати стра-
ви на публіці. З’ясувалося, що протягом 
10 років бактерії майже не змінили зо-
внішній вигляд фастфуду, який більше 
не можна купити в Ісландії. Мережа 
ресторанів МакДональдс не працює в 
країні вже з 2009 року. Наразі фастфуд 
10-річної «свіжості» в одному з ісланд-
ських хостелів демонструють туристам 
та інтернет-користувачам. 

Німеччина буде без... німців
Через 20 років кожна третя люди-

на в Німеччині матиме міграційне по-
ходження, а у великих містах частка 
мігрантів та їхніх нащадків сягне 70 
відсотків, заявив керівник дослід-
ницької групи у сфері міграції Інсти-
туту досліджень ринку праці Герберт 
Брюкер в інтерв’ю виданню «Welt». 
Зараз близько чверті людей у Німеч-
чині мають міграційне походження, 
а через 20 років ця частка складе що-
найменше 35 відсотків, а може й біль-
ше. Франкфурт-на-Майні - яскравий 
приклад цієї тенденції. Там вже кожен 
другий мешканець має міграційне по-
ходження. А в Берліні проживає таких 
людей 35 відсотків. Водночас, у Феде-
ральному інституті досліджень зайня-
тості зазначили: до 2060 року Німеч-
чина потребуватиме близько 400 тисяч 
мігрантів на рік для підтримки рівня 
працездатного населення й економі-
ки країни загалом. І в майбутньому до 
Німеччини потраплятиме дедалі мен-
ше мігрантів з Європи. Тому, на думку 
Брюкнера, Німеччина повинна все біль-
ше відкриватися для інших країн, зо-
крема для Західних Балкан чи України. 

У Норвегії хочуть 
зняти санкції з РФ

Окремі політики у Норвегії ви-
магають скасування антиросійських 
санкцій, бо вважають росіян «хоро-
шими сусідами». «Обмеження проти 
Росії б’ють і по норвезькому бізне-
су», - написала глава губернської ради 
адміністративно-територіальної оди-
ниці країни Фіннмарка Рагнхільд Васс-
вік у статті для видання «iFinnmark». 
«Ми знаємо росіян, співпрацюємо з 
ними, торгуємо. Ми ставимо їм і кри-
тичні питання. Але тут, на півночі, 
сприймаємо росіян як друзів і сусідів. 
Звісно, нам здається дивним і непри-
родним вводити санкції щодо тих, кого 
ми вважаємо хорошими сусідами», - за-
значила політик. За скасування санкцій 
проти РФ виступали і 
в Німеччині. Але пар-
ламент пропозиції від-
хилив. 

Майже 40 відсотків жителів 
України не працює

За останні три роки 31 відсоток 
українців опинялися в ситуації, коли 
більше трьох місяців не мали роботи 
або займалися її пошуком. Інколи ця 
цифра сягала майже 40 відсотків. Най-
більша кількість працюючих припадає 
на 40- і 30-річних, ідеться в опитуванні 
«Research & Branding Group». Найчас-
тіше перебували в ситуації безробіття 
молодь до 30 років, сільські жителі, а 
також мешканці західних і південних 
областей країни.

Якби Ахметов захотів, 
«ДНР» не було б

Колишній воротар «Шахтаря» 
Юрій Вірт вважає, що Рінат Ахметов 
міг зупинити перехід Донбасу в руки 
сепаратистів. Про це повідомляє сайт 
Sportanalytic.com. Він переконаний: 
якби власник «Шахтаря» захотів, то міг 
би легко загасити тенденції до створен-
ня «ДНР». За словами Вірта, Ахметов 
просто не вірив у серйозність ситуації 
та вважав, що війни точно не буде.

Українцям підвищать пенсії: 
кому і на скільки

У 2020 році в Україні заплановані 
три етапи підвищення пенсій - в січ-
ні, липні та грудні. У січні, пише «Фі-
нанси.ua» повинні підвищити пенсії 
військовим, а в липні та грудні зросте 
мінімальна пенсія для всіх громадян. 
Так, «мінімалка», яка дорівнює розміру 
прожиткового мінімуму для непрацез-
датних осіб, виросте на 8 відсотків - із 
1638 до 1769 гривень (збільшення на 
131 гривню). Крім того, на березень за-
планована індексація пенсій. Утім, вона 
стане можливою лише в тому випадку, 
якщо влада проведе реформу прожит-
кового мінімуму, відв’яже його від бага-
тьох виплат і зробить «реалістичним». 
Нововведення може бути закріплено 
у  листопаді, коли нардепи голосува-
тимуть за держбюджет-2020 у другому 
читанні.

Комунальні борги 
населення - шалені 

На кінець вересня борг населення 
зі сплати за постачання природного 
газу склав 22,3 мільярди гривень, по-
відомила Державна служба статис-
тики. За централізоване опалення та 
постачання гарячої води - 14,4 мільяр-
ди, утримання будинків і споруд та при-
будинкових територій - 4,9 мільярдів, 
централізоване постачання холодної 
води та водовідведення - 4,1 мільярда, 
вивезення побутових відходів - 0,8 мі-
льярдів, постачання електроенергії - 4,5 
мільярдів.

Попит на нові легкові авто у 
жовтні зріс на чверть

У жовтні українці купили і за-
реєстрували майже 9 тисяч нових 
легкових авто. Порівняно з минулим 
роком, жовтневий ринок виріс майже 
на чверть, повідомляє асоціація авто-
виробників України «Укравтопром». 
У жовтні найпопулярнішою маркою 
на ринку легковиків стала «Renault» 

(1834 авто). На другому місці - «Toyota», 
яку обрали 1233 водіїв. Замикає топ-3 
«КIA» (833). Також у першій п’ятірці - 
«Volkswagen» та «Skoda». Бестселером 
місяця став «Renault Logan». Усього за 
десять місяців цього року свої перші ре-
єстраційні номери отримали 70,7 тисяч 
легкових авто - це на 5 відсотків більше, 
ніж торік.

В Україні 814 мостів 
потребують ремонту

В Україні 814 мостів потребують 
реконструкції або капремонту, з них 
83 - шляхопроводи. Про це повідомили 
у пресслужбі Мінінфраструктури у від-
повіді на запит УНН. Усього ж в Україні 
(окрім тимчасово окупованих території 
Донбасу та Криму) експлуатується 5447 
мостових споруд довжиною 177863 по-
гонних метрів. Із них - 529 шляхопрово-
дів, з яких 285 - через залізничні колії. 
При цьому в непрацездатному стані пе-
ребувають 68 мостових споруд, із яких - 
5 шляхопроводів.

Скільки Зеленський 
витрачає на навчання дітей?
Президент Володимир Зеленський 

не дуже любить розповідати про осо-
бисте життя, а тим паче про дітей. Але 
з’явилися цікаві факти про те, скіль-
ки глава держави витрачає на навчан-
ня доньки та сина. Цифри вражають, 
адже не кожен зможе собі витрачати 
такі шалені гроші на школу. Як пише 
«РБК-Україна», у президента є 15-річна 
донька Олена і 6-річний син Кирило, 
які відвідують Новопечерську школу в 
Києві. Батьки учнів 1-5 класів платять 
у рік $12850, а 6-11 класів - $10850. За 
окрему плату в школі можна замовити 
додаткове харчування: сніданок за 1900 
гривень на місяць та вечірній перекус за 
1700 гривень. Відтак, виходить, що Зе-
ленський витрачає на дітей близько $25 
тисяч за рік.

«Укрпошта» надаватиме 
фінансові послуги

В уряді планують дозволити «Ук-
рпошті» надавати громадянам фі-
нансові послуги, повідомив міністр 
інфраструктури Владислав Криклій. 
«Кількість відділень «Укрпошти» біль-
ша, ніж сукупна кількість всіх банків-
ських відділень. Це - можливість запро-
вадити надання фінансових послуг у 
селах, адже є багато малих сіл, де нема 
банків, а «Укрпошта», фактично, єдиний 
зв’язок із зовнішнім світом», - зазна-
чив міністр. Серед фінпослуг розгляда-
ють: випуск та обслуговування карток; 
відкриття рахунків; грошові перекази. 
Криклій сказав, що цю ідею підтриму-
ють і в Нацбанку. Для її запровадження 
потрібно, щоб парламент схвалив низку 
законів, після чого «Укрпошта» зможе 
надавати фінпослуги, а її діяльність у 
селах перестане бути збитковою.

Чи можливі фальшиві 
гроші в банку

Громадяни не можуть отримати 
фальшивку в банку, незважаючи на 
спроби фальшивомонетників збува-
ти підроблені гроші через банківські 
термінали. Таку думку висловила ви-
конавчий директор Незалежної асоці-
ації банків України Олена Коробкова в 
коментарі УНІАН. «Вся готівка, що над-
ходить у банк, проходить обов’язкову 
автоматизовану перевірку, відповідно 
до вимог Нацбанку. Ризику отримання 
клієнтом фальшивих купюр через касу 
банку або банкомат - немає. Всі фаль-
шиві банкноти вилучаються», - сказала 
вона. При цьому попередила, що спів-
робітнику банку заборонено повертати 
клієнту виявлені підроблені купюри, а 
якщо їх кілька, він зобов’язаний повідо-
мити поліцію. 

Україна Світ
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- Файна осінь, - каже стара 
Ориська, дивлячись у бік поля. 

Збоку це виглядає так, ніби 
вона розглядає всі осені, які були 
в її житті. В осені 2019-го їй не-
має куди спішити. 

Час пропливає повз неї моро-
ком ранкових туманів і полуден-
ним золотом листя. Важко лягає 
обабіч шматками чорної, щойно 
зораної ріллі на полі, яке розля-
глося через дорогу від її хати з 
невеличким подвір’ям. 

- Андрію, а пам’ятаєш, кіко 
тут було людей? - каже, звертаю-
чись до нас, несподіваних гостей 
у селі Сонячному.  

І він пам’ятає, як влітку єдина 
довжелезна сільська вулиця рап-
тово сповнювалася сміхом шко-
лярів, яких привозили до бабусь-
дідусів, як пополудні вони гнали 
пасти корів з місцевими дітьми і 
ловили рибу зі ставка в самісінь-
кому центрі села, як повнилися 
життям подвір’я будинків і як 
вечорами загоралися вогники 
вікон між заростями доглянутих 
садів, як ґелґотіли гуси, вереща-
ли свині й кукурікали невгамов-
ні півні, як гавкали пси на припо-
ні, а яблука тихо падали в руки, 
які чекали на їхнє дозрівання, 
щоб наварити смачної мармуля-
ди на довгі-довгі зими, за якими 
обов’язково приходили весни.

Сьогодні в селі мешкає 
п’ятеро людей,  і час тут наче 
спинився. Витік з вікон разом із 
людським теплом і розчинився 
у химерному сплетінні кущів і 
дерев. 

Стара Ориська виходить за 
ворота, щоб погомоніти з нами. 
Надворі останні теплі дні осені. 

«Гєлєнка, Маруська, 
Маринка…»

Село Сонячне розташоване 
у Підгаєцькому районі, підпо-
рядковане Поплавській сільраді. 
Одна з хатин, у яких тепер ніхто 
не живе, належить родині мого 
чоловіка.

Це його ще малим пам’ятає 
86-річна бабця Ориська. 

У селах часто переіначують 
імена сусідів, вигадують всілякі 
назвиська, як це буває з близь-
кими родичами. Ділячи з дня в 
день невеликий простір, люди 
проростають не лише в землю, а 
й одне в одного, і потім, по смер-
ті, мертві ще довго залишаються 
у пам’яті живих. 

- Гєлєнка, Маруська, Маринка, 
Ганка, - Андрій згадує колишніх 
власниць нині порожніх хат. - На 
окраїні була баба Ґєнка. Пам’ятаю, 
вона жила з мамою, яку кликали 
Бугайкою. Покійний тато розка-
зував про бабців із зовсім незвич-
ними іменами - бабці Сендулька, 
Габріелька. А брата моєї рідної 
бабці кликали Ладиком. 

Кілька ягід 
здичавілої малини 

За даними «Вікіпедії», ще в 
2007 році в Сонячному мешкали 

45 людей. А в 1930-ті село було 
таке велике, що в ньому діяли 
осередок товариства «Просвіта», 
драматичний і освітній гуртки. 

Тоді поселення називалося 
Шкіндерівкою. За переказами, у 
цій місцині мешкав Шкіндер, за-
ймався обробкою шкур. У 1977-
му році радянська влада змінила 
назву. Село, яке розкинулося на 
острівку дерев між мальовничи-
ми полями, на віддалі від осно-
вної дороги, стало Сонячним.  

- На початку століття навко-
лишні землі мали власника, і 
коли він їх продавав, то мій  пра-
прадід купив і собі, - продовжує 
Андрій. - Землі багато було, тому 
наймали людей на роботу. Я ма-
лим, наслухавшись у школі ра-
дянської пропаганди, казав баб-
ці, коли вона згадувала ті часи: 
«Як це - наймити? То ви куркуля-
ми були!». Родину, до речі, таки 
розкуркулили, забрали землю, 
на якій працювали. Якби не дід, 
який був на фронті, де став інва-
лідом війни, то закінчили би в 
Сибіру. Дід розказував: коли ві-
йна вже почалася, то радянські 
солдати зігнали всіх чоловіків з 
села - забирати до армії. Питали 
- кузнєци єсть? Брали в танкісти. 
Плотнікі єсть? Так само заби-
рали, дід теж вчився столярній 
справі, взяли в сапери. Пованта-
жили в машини, в «учебку» і по-
тім на фронт. Згодом радянська 
влада багато селян запротори-
ла на Сибір, бо жили не бідно. 
Але село вижило, а за Горбачова 
стався розквіт - пустили авто-
бус, дороги поробили, возили ді-
тей до школи в сусіднє Степове 
і забирали транспортом назад. 
Після розпаду Союзу автобус 
їздити перестав, почали постій-
но відключати світло, лишився 
один маленький магазинчик. І 
почали виїжджати, хто куди - до 
Франківська, Львова, Тернопо-
ля. Багато живуть тут недалеко, 
у Підгайцях, Бережанах, Козові. 
Але виїжджали і за кордон. 

Хати, які спорожніли пер-
шими, вже ледь видно з вулиці. 
Здається, ніби природа цілеспря-
мовано намагається залатати 
все, позатягувати нитками гілок 
і трави. 

Між заростями в простягнуту 
руку падають кілька ягід здича-
вілої малини.

Тиша для яблук
- Наступного літа треба при-

їхати і повикорчовувати все це, 
- мама чоловіка зі смутком огля-
дає подвір’я їхньої хати. 

Буяють кропива і будяки. 
Крізь поріг хати проростає неве-
лике деревце.

Востаннє тут було людно, 
коли ховали Андрієву бабу, Люд-
віну. 

Навколо розрісся садок, який 
притулився одним боком до го-
родів. На яблуньці є кілька пло-
дів. У повній тиші чути, як вони 
падають на землю і трохи ко-
тяться у траві. 

Тишу перериває раптове му-
кання корови, припнутої за горо-
дами. 

За кілька хвилин на подвір’ї 
з’являється дивакувата жінка се-
редніх років, вбрана в хустину й 
куфайку. 

Це - Ольга. Мешкає вона сама. 
- Як ваше здоров’я? - питає 

свекруха.
- Та, поволе, - відповідає Оль-

га, а потім швидко втрачає інтер-
ес до розмови і йде за городи. 
Невдовзі вулицею пропливає її 
невеличка округла постать, яка 

веде на мотузці слухняну корову. 
А ми заходимо до хати. На 

стінах висять чорно-білі фото-
графії, з яких уважно дивляться 
померлі баба з дідом. Молоді й 
красиві. Дивляться згори без 
особливого інтересу, притулені 
між ликами святих, вкритих ви-
шитими рушниками. 

Речі непорушно лежать там, 
де їх востаннє залишили. Старі 
платівки з музикою, подушки на 
ліжках, скляночки і книжки, одяг 
в скрині, складене під стіною 
взуття. Андрій простягає черво-
ну кульку, всередині якої - фігур-
ка молодого усміхненого чолові-
ка на фото, у якому впізнаю його 
покійного тата. Подивившись, 
ми обережно кладемо кульку на-
зад у шафу.   

- Різдво, мороз, рипіння, сани, 
мене везуть ще закутаного, ні-
чого не бачу, лише чую, як коні 
біжать, потім - тепло, ведуть до 
хати, - Андрій вдивляється у своє 
Сонячне дитинство. - Кухні запах 
пам’ятаю і смак страв, які бабця 
готувала. Потім ніколи такого не 
пробував. Все в п’єцу, в печі пече-
не. Хліб важив кілька кілограмів. 
Здоровенний. Зберігали в хаті, 
накритий тканиною, і розріза-
ли великими кавалками. Зараз 
пам’ятаю смак того хліба. Бабця 
давала до нього купу яєць. Ве-
сілля пам’ятаю сільські, шалаші 
ставили, буди. Перед весіллям 
куховарили, збиралися, щось пе-
кли, різали свиней. Пам’ятаю, як 
вимикали світло, особливо коли 
негода, то вечір - вже темно. Пси 
завивали за вікном. Ворони кар-
кали. Великі ясени - і ворони там 
гнізда вили. Влітку вечорами 
збиралися в літній кухні, варила-
ся картопля, зі смаженою цибу-
лею і шкварками. Квасне молоко 
завжди було, таке смачне. Раніш-

нє молоко я любив пити після 
обіду, воно тоді настоювалося і 
ставало холодним. А в неділю всі 
вдягалися, виходили в долину, 
говорили. Діди приходили в ка-
пелюхах, бабці - в сукенках…

«Ноги болєт»
Бабця Ориська, якби знала 

про гостей у селі, може, й витяг-
нула б зі скрині сукенку. Вдяг-
нена в довгу цупку спідницю, 
калоші й вишневий светрик, 
зав’язана хусткою. Сидить на 
оберненому догори дном відерці 
під своїм плотом і ніяково всмі-
хається, вибачаючись, що погано 
чує. 

- А де ви були? - питає. 
- Просто йшли, подивитися. 

Мишам трійки привезли поста-
вити. А що у вас тут? Корови не 
тримаєте?

- Та де, не годна. Ноги болєт. А 
ви машинов приїхали?

- Так.
Мовчить, і ми мовчимо. Потім 

теж ніяково всміхаємося, проща-
ємося і йдемо, щоб їхати.

Маленька фігурка залиша-
ється під хатою і поволі відда-
ляється, стає зовсім крихітною й 
губиться на єдиній довгій вулиці 
колись людного села, яке от-от 
зникне з мапи.

А поки що існування Соняч-
ного підтверджують ще троє 
його загублених між зораними 
полями мешканців - мама з си-
ном і старших років чоловік, 
який не прижився у місті. 

Дорогою до Тернополя заїж-
джаємо провідати покійних бабу 
з дідом на цвинтар. 

На невеличкому кладовищі, 
обсадженому по периметру де-
ревами, вони поховані ще в тіс-
нішому, ніж за життя, оточенні 
односельців.

Поля і дерева обабіч ґрунто-
вої дороги, яка веде до міста, всі 
залиті осіннім сонцем. 

Трохи часу - і за сплетінням 
гілок і пагорбів важко буде роз-
гледіти похилені коробочки ха-
тин. 

А поки ще 
сонце сходить і 
над Сонячним. 

Останнє сонце над Сонячним 
Село, в якому залишилося п’ять мешканців

Антоніна  
БРИК.
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Господар

АБУТИЛОН, 
КІМНАТНИЙ КЛЕН 

Належить до сімейства маль-
вових, його ще називають кім-
натним кленом за схожість із од-
нойменним деревом. Він родом 
із тропіків, тому любить сонячне 
світло й досить швидко росте.

Розташовувати його варто в 
сонячному, добре провітрюва-
ному місці, найкраще на лоджії. 
Кімнатний клен буде добре рос-
ти і розвиватися при темпера-
турі – 15-16°С влітку, а взимку 
– 10-15°С. У теплу пору року рос-
лину слід рясно поливати. Ґрунт 
для пересадження повинен бути 
пухким.

ПЕЛАРГОНІЯ
Це - ще одна рослина, яка 

цвіте цілий рік. Її суцвіття може 
бути різноманітним за кольо-
ром. Квітка здатна легко пере-
носити сонячні промені, тому її 
можна розташувати на сонячній 
стороні квартири. Виключення 
- королівський підвид, який не 
переносить яскравого світла.

Кімнату потрібно добре про-
вітрювати. Температура в при-
міщенні для гарного розвитку 
пеларгонії не повинна переви-
щувати 23°С, а при температурі 
нижче 10°С рослина перестане 
цвісти. У літню пору квітку не-
обхідно досить часто поливати, 
у решту часу робити це потрібно 
рідше.

АНТУРІУМ
Це - дивна рослина, її лис-

точки й квіти, начебто, намазані 
воском. На листочках зображе-
ний дивний орнамент. Суцвіття 
вражають своїми яскравими від-
тінками.

Антуріум не любить різких 
перепадів температур, тому в 
кімнаті, де він буде розташову-
ватися, не повинно бути про-
тягів. Температуру для виро-
щування краще підтримувати 
близько 20°С. Не любить прямі 
сонячні промені, тому горщик 
з рослиною повинен перебува-
ти у затінку. Поливати потрібно 
регулярно, вода має бути кім-
натної температури або трохи 
теплішою. У літню пору квітку 
краще додатково обприскувати. 
Навесні антуріум підгодовують 
мінеральними добривами. Якщо 
за ним правильно доглядати, - 

він буде цвісти ціле літо.

ГЕРАНЬ
Квіткарі люблять її за неви-

багливість у вирощуванні, ши-
року палітру квітів і її лікувальні 
властивості. Вирощують герань 
при кімнатній температурі. Від-
дає перевагу добре освітлювано-
му приміщенню, але без потра-
пляння на неї прямих сонячних 
променів. Полив має бути помір-
ним, але регулярним. У додатко-
вих обприскуваннях герань не 
має потреби. На початку цвітін-
ня потрібно зробити підгодівлю, 
але не варто вживати для цього 
свіжі органічні добрива.

ГІБІСКУС

Гібіскус має ще одну назву – 
«китайська троянда». Суцвіття 
рослини яскраві й мають широ-
ку палітру відтінків. Доглядати 
за нею зможе навіть початкі-
вець. Гібіскус любить світло, 
тому його краще розташувати в 
добре освітленому місці. Росли-
на росте швидко, тому їй потрі-
бен простір. Гілки потрібно обрі-
зати, щоб надати вазону форму 
й сповільнити ріст. Якщо обрізку 
робити щороку, то й цвісти гі-
біскус буде щорічно, бо суцвіття 
з’являються тільки на молодих 
пагонах. Полив повинен бути 
рясний і регулярний. Для підго-
дівлі навесні слід використову-
вати калійно-фосфорні добрива.

БЕГОНІЯ

Бегонія здатна цвісти цілий 
рік, якщо за нею правильно до-
глядати. Вона має широкий 
спектр квітів. Бегонії люблять 
яскраве світло, тому варто роз-
ташовувати їх на сонячній сто-
роні. Але не допускайте, щоб на 
рослину потрапляли прямі со-
нячні промені. Кімнатна темпе-
ратура ідеально підходить для 
повноцінного розвитку й цвітін-
ня.

Бегонія любить вологість, 

але обприскувати її не рекомен-
дують, бо на листочках можуть 
з’явитися коричневі цятки. Тре-
ба просто піддон горщика по-
містити на вологу поверхню. У 
теплий час поливати необхідно 
рясно, а в холодний - поміркова-
но. Підгодівля здійснюється на 
початку цвітіння.

СПАТИФІЛУМ

Це - унікальна рослина, у неї 
немає стебел, а листочки рос-
туть прямо з ґрунту. Цвіте вона 
білим суцвіттями.

Спатифілум не терпить про-
тягів і холоду, оптимальна тем-
пература для його утримування 
– 23°С.

Поливати треба поміркова-
но, але регулярно, узимку рідше, 
щоб не змерзло коріння. Його 
можна обприскувати. Квітка 
повинна розташовуватися у во-
логому приміщенні, або піддон 
треба помістити у зволожений 
пісок. Підгодівля здійснюється 
періодично, підійде для цього 
добриво для квітучих чагарни-
ків.

ФУКСІЯ

Фуксія останнім часом ко-
ристується великим попитом. Її 
пелюстки нагадують плаття ба-
лерин. Суцвіття радують різно-
манітною палітрою відтінків.

Фуксію краще тримати в 
приміщеннях з розсіяним світ-
лом, якщо не буде достатньо 
світла, вона виросте тільки в до-
вжину. Температура не повинна 
перевищувати 20°С, тоді квітка 
буде нормально розвиватися. 
Фуксію треба постійно прищи-
пувати, це дозволить рослині 
гармонійно рости. Пересаджу-
вати фуксію треба тоді, коли 
горщик стає малий. Ґрунт по-
винен складатися з перегною, 
компостної землі й торфу. Роз-
множують фуксію черешками 
або насінням.

Багато однорічних квітів відмінно переносять 
підзимовий посів, так що вибирайте рослини 
і вирушайте на дачу. Саджати квіти під зиму 

зручно не тільки тому, що можна зробити це не 
поспішаючи, обдумавши і розмітивши майбутні 
клумби, але і тому, що сама розсада виходить 
міцнішою, ніж посіяна навесні. Молоді рослини, 
пригріті весняним сонцем, самі обирають час для 
пробудження, сходять густо і менше хворіють.

Готуємо грядку
Осіння посадка квітів практично нічим не відрізняється від 

весняної, хоча і не така приємна в силу погодних умов. Однак, 
якщо все зробити вчасно, цей процес не забере у вас багато часу, 
а в наступному сезоні ви зможете милуватися квітником раніше, 
ніж зазвичай.

Якщо ви не любите пересаджувати однорічники з місця на 
місце, готуйте клумби з осені. Для цього прополіть, перекопай-
те і розрихліть відведену ділянку, потім розрівняйте її граблями. 
На рівній ділянці краєм сапи або плоскоріза намітьте малюнок 
майбутньої клумби. Намагайтеся робити його глибоким і чітким, 
щоб не розмило осінніми дощами. Коли візерунок буде готовий, 
зробіть лунки для насіння - вони повинні бути вдвічі глибші, ніж 
зазвичай, оскільки земля за зиму просяде. 

Квіти можна посіяти відразу у відведені для них горщики, 
але самі горщики закопати в землю на зиму. Якщо ж ви ще не ви-
рішили, де розмістяться ваші літні посадки, сійте насіння квітів 
під зиму на будь-яку грядку або в теплиці. Під відкритим небом 
бажано використовувати високі гряди, або хоча б обгородити їх 
за допомогою дошок, щоб насіння не змило осінньо-весняними 
опадами. У теплиці можна обійтися і без цього. 

Крім грядки вам доведеться підготувати ще й субстрат для 
засипки насіння. Робити це також треба у середині осені, до за-
морозків. Ви можете змішати садовий ґрунт з торфом і піском 
(1:2:1), а можете купити готовий субстрат для розсади - він та-
кож підійде. Зберігати суміш бажано в приміщенні, щоб вона не 
промерзла і не затверділа.

Коли настане стабільна мінусова температура, і відлиги не 
буде в прогнозі хоча б на найближчі пару тижнів, починайте по-
сів. Восени насіння варто сіяти вдвічі густіше, ніж при весняній 
посадці. Розсипте його по промерзлих лунках і прикрийте заго-
товленою заздалегідь сумішшю.

Квіти, посаджені восени, завжди зацвітають на кілька тиж-
нів раніше за інші, але якщо ви захочете ще сильніше наблизити 
буйство фарб у своєму саду, навесні накрийте свої посіви дугами 
і затягніть плівкою або щільним спанбондом - це дасть вам ще 
1-3 тижні фори.

Які квіти садять восени
За осінню посадку будуть вдячні не всі квіти, а лише ті, чиї 

паростки здатні витримати легкі заморозки і стійкі до вимокан-
ня. Тому посіяти всі вподобані літники не вдасться і до вибору 
насіння варто підійти з розумом.

Посадити під зиму можна такі однорічні квіти як: агростема, 
адоніс, айстра однорічна, волошка, годеція, дельфініум, діморфо-
тека, календула, космея, кохія, флокс Друммонда, ехиноцистіс, 
чорнобривці. Всі вони добре переносять осінню посадку, прижи-
ваються на різних видах ґрунтів і радують своєю декоративніс-
тю протягом багатьох тижнів.

Серед багаторічників теж є квіти, які охоче сходять і цвітуть 
при осінній посадці. Зокрема: аквілегія, арабіс, гайлардія, тир-
лич, дороникум, дзвоник карпатський, лаванда, морозник, обрі-
єта, деревій.

Сіємо на зиму 
чорнобривці й айстри

Кімнатні рослини, 
що квітнуть весь рік

Якщо ви хочете аби у вашій оселі завжди було багато квітів, 
обирайте кімнатні рослини, що цвітуть увесь рік. Пропонуємо вам 

добірку вазонів, які стануть справжньою окрасою вашої оселі. 
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На загубленій 
срібній струні 
«бабиного літа» 

забуту мелодію грав 
вітер. Музика, яку чула 
лише душа і від якої 
усміхалися небеса. 
Звуки, які змусили пізню 
осінь розпустити золоте 
волосся і закружляти 
у повільному танку 
із втомленим від суєт 
світу… 

І врапт цієї неземної мелодії 
несміливо торкнулися ніжні зву-
ки скрипочки - в осінньому парку 
щось імпровізувало дівчатко. 

«Браво! Браво» - шелестіли 
листям статечні клени. 

«Гарно! Гарно!» - шепотіли бе-
різки… 

Дівчатко закінчило гра-
ти, вклонилося своїм поважним 
слухачам-деревам. «Браво! Бра-
во!» - здавалося, продовжували 
аплодувати вони… 

...Ніхто не сумнівався у Ярин-
чиному майбутньому. «Ти будеш 
першою скрипкою», - казав учи-
тель музики Адам Казимиро-
вич своїй улюбленій учениці. Але 

Яринчині імпровізи залишилися в 
минулому. Вона вибрала професію 
медика, як і її коханий Артем. Він 
вважав: музика - це несерйозно. 

До Ярини доходили чутки, що 
Артем зраджує їй з іншими дівча-
тами. Не вірила. Заздрять, думала. 
А коли наважилася запитати, чи 
це правда, відповів: 

- Ти не кохаєш мене, якщо слу-
хаєш різні дурниці. 

Ярина опустила очі. Артем за-
сміявся. 

На п’ятому курсі Ярина за-
вагітніла. Поділилася з коханим 
звісткою. Гадала: нарешті вони 
одружаться. 

- Спершу треба кар’єру зроби-
ти, хоча би старт. Та й навчання 
потрібно закінчити. А тоді вже про 
дітей думати. Зроби аборт, - напо-
лягав Артем. 

Ярина не стримала сліз. 
- Ти ж знаєш, що я кохаю тебе. 

А одружимось відразу, як отримає-
мо дипломи. Обіцяю, - непевно мо-
вив хлопець. 

Вона вагалася. Боялася губити 
їхнього первістка. Та врешті зва-
жилася… 

- Ярино, після аборту ви ніко-
ли, чуєте, ніколи, не зможете мати 
дітей! - спам’ятовувала юну паці-
єнтку старша лікарка. 

- Я… ми вирішили! - перебила 
її дівчина. 

Пізніше Ярина проклинатиме 
той день. Буде каятися. Тепер же 
чекала пропозиції від Артема. По-
думки облаштовувала їхнє спіль-
не життя. 

- Нам потрібно серйозно пого-
ворити, - сказав хлопець за кілька 
днів перед випускним. Дівоче сер-
це радісно підстрибнуло. Нарешті! 

- Я одружуюся! 
- Тобто… ми… 
- Я одружуюся з Тетяною. 
- Жартуєш? А я? Наша дитина? 
- Яка дитина? Ти ж аборт зро-

била. 
- Бо ти цього хотів… Це жор-

стоко, Артеме! 
- Жорстоко вбивати ненаро-

джену дитину. Тепер ти не змо-
жеш народити. А я хочу мати нор-
мальну сім’ю. І знаєш, жінки наро-
джують наперекір усьому. Ти не 
змогла… 

- Ненавиджу тебе! 
Артем у відповідь засміявся. 
На випускний Ярина не пішла. 

Не могла бачити Артема. І Тетяну. 
Таки правду казали подруги. Да-
ремно не вірила. А Тетяна - вигід-
на наречена. Батьків брат - чинов-
ник у медицині. Допоможе знайти 
гарну роботу, зробити кар’єру… 
Яринині одногрупники весели-
лись на випускному. Вона поїха-
ла на дачу. Подалі від усіх. Дістала 
скрипочку. 

- Колись я зрадила тобі, - мови-
ла до інструмента. - А тепер зради-
ли мене.

 Торкнулася смичком струн. 
Не мелодію - зойк видала скрип-
ка. Яринина душа зойкнула у від-
повідь. 

… Артем з Тетяною поїхали 
працювати до іншого міста, де її 
дядько мав поважну посаду. 

Ярина знайшла роботу у неве-
личкому містечку - неподалік від 
обласного центру, де жила з бать-
ками. Містечкове життя спокійне. 
Колеги - привітні. Ярині подобав-
ся величезний старий сад довкола 
лікарні. Панський ще. У теплі по-
гожі дні на лавках у саду любили 
сидіти хворі. А у вечори - закохані. 
В Ярини навіть з’явилося улюбле-
не дерево. Низьке, з гіллям, схо-
жим на богатирські руки. Моло-
да лікарка часто сюди приходила. 
Про щось думала. Вона була добра, 
але мало усміхалася. Вродлива, 
але самітня. Нікому не відкривала 
душу. Не шукала на роботі друзів-
подруг. Сторонилася чоловіків. 

Тридцятиріччя Ярина святку-
вала вдома. 

- Доню, хіба на Артемові світ 
клином зійшовся? - запитувала 
матір. - Вже давно пора його забу-
ти. 

- Онуками б потішитися, - зі-
тхав батько. 

Ці слова боляче кололи Яри-
нине серце. Батьки не знали про 
її гріх… 

- Ярино, в твого колишнього 
вчителя музики біда трапилась, - 
розповіла за вечерею матір. - Нині 
зустріла його. З внучкою. Подався... 

- Адам Казимирович захворів? 
- Його син з невісткою заги-

нули. З відпочинку поверталися. 
Аварія і… Шкода дівчинку. Як він 
раду дає собі та восьмирічній ди-
тині? 

- А дружина його де? 
- Кілька років тому померла. 
Ярина не знала, які тепер упо-

добання у восьмирічних дівчаток. 
Вона в цьому віці любила ляльки. 
А ось її десятирічна сусідка Лю-
дочка вже модою цікавиться. Не-
давно розповідала Ярині про мо-
дельок і запитувала, чи пасує їй 
джинсовий комбінезон, присла-
ний бабусею з Італії. 

У вихідний Ярина купила со-
лодощі й кумедного м’якого вед-
медика. Зателефонувала до Ада-
ма Казимировича. Напросилася в 
гості. 

- Яринко, це - моя Вероніка, 
Ніка, - голос у вчителя був сумний. 
Зараз, дівчатка, буду вас вгощати. 

Після «солодкого столу» Адам 
Казимирович попросив внучку 
щось зіграти для гості. Коли Ніка 
закінчила грати, Ярина запитала: 

- А мені можна? 
Вона імпровізувала. Мело-

дія була схожа на хаос почуттів. 
На скрипочку накрапали сльози. 
Ярина зіграла своє життя. 

Ніка заінтриговано дивила-
ся на колишню дідусеву ученицю. 
Вчитель ховав мокрі очі за запітні-
лими скельцями окулярів. А Яри-
нина душа кричала: «У тебе могла 
би бути така донька чи син!». 

Ярина з Нікою подружилися. 
Адам Казимирович називав обох 
«мої дорогенькі дівчатка» і навіть 
трохи повеселішав. А якось сказав: 

- Яринко, маю прохання, хоча 
не знаю, чи маю право на це. Але 
ж роки, роки… Якщо зі мною щось 
станеться, подбайте про Ніку. Я 
знаю, що можу довірити її вам. 
Та й більше нікому. Вона любить 
вас... 

Ніка любила грати в парку. 
Вона нагадувала Ярині себе - щас-
ливе дівчатко, якому колись апло-
дували берізки і клени... 

Цього дня Ярина взяла й свою 
скрипочку. Заграли удвох з Нікою. 
Осінній парк милувався мелоді-
єю. А листочки не просто опада-
ли з дерев - вони виконували див-
ний магічний танець. Зупинялися 
перехожі. Слухали музику. Казали: 

- Як гарно грають мама з донь-
кою! 

А потім Ярина імпровізувала. 
Осіння мелодія її життя...  

Неподалік зупинився чоловік 
в інвалідному візку. Жінка видала-
ся йому знайомою. Невже?.. 

Мелодія стихла. Дівчинка по-
клала скрипку в футляр і постри-
бала збирати листочки. Жінка 
присіла на лавочці. Чоловік в інва-
лідному візку під’їхав ближче. 

- Ярина? Ти? - запитав 
здивовано-розгублено. 

- Артем?! 
Він нарікав на несправедли-

ве життя, на Тетяну, яка залишила 
його після важкої хвороби, на ін-
валідність, і на те, що крім батьків, 
більше нікому не потрібний. 

- Ви так гарно грали. А ця ди-
тина… 

- Моя дівчинка. 
- Твоя? Але ж ти... не можеш… 
Ярина усміхнулася. Здвигнула 

плечима. Підбігла Ніка. 
- Хто це? - запитала на вухо. 
- Дядько, через якого я ко-

лись розгубила між осіннім лис-
тям ноти. 

Артем від’їхав до лавки, де 
його очікувала матір. Спостерігав 
за Яриною та дівчам. 

Дівчинка в пальтечку кольо-
ру стиглого сонця збирала в букет 
жовте листя. Ярина усміхалася. 
Артемова душа пекла від смутку... 

    
Ольга ЧОРНА.
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ОСІНЬ
Малює осінь візерунки,
Міняє пензлі і фарби :
Зелені, жовті, пурпурові
Весело грають кольори.
Малює квіти і дерева,
Кущі, травичку і листки.
Яке ж красиве все довкола,
Лиш треба очі підвести !
Цей дар їй дав Отець небесний
І не зрівняються митці,
Малює ОСІНЬ свою вроду,
Зібравши пензлі у руці.

Віра СИРОТА-ЯБЛОНЬ.

*     *     *
Затуманилася осінь.
У вбранні дивнім прийшла. 
Тож закрила неба просинь
Непроглядна, сіра мла.

Злились пагорби й долини.
Де, що є між них, скажіть?
Бовваніє кущ калини,
Наче привид клен стоїть.

Де ж те сонце? Заховалось
Поміж хмар у сірій млі.
Все навкруг у ній зливалось
Аж від неба до землі…

*     *     *
Примхливий небесний художник
Від ранку над небом мудрує,
Невидимим пензлем щомиті
Казкові картини малює.

Ось звів він між скелями ґроти
І збурив запінені хвилі,
Розкидав, де берег, навпроти
Над ними хмарки легкокрилі.

Там далі, розвіявши гриви,
Погнав по пустелі він коней,
Лиш мають на вітрі грайливо
Вуздечки їх жовто-червоні.

Не знає художник спокою
Й на хвильку його не спинити,
Натхненно своєю рукою
Він мусить картини творити…

*     *     *
Вже не день, та ще не вечір,
Промінь сонця догоряє.
Поміж хмар, високо в небі,
Він вогнем дивним палає.

Вбравшись в барви веселкові,
Звів над обрієм рамена
Й засіяв червоно-синьо,
Гладь прикрасивши зелену.

Та за мить, десь загубившись
У небесному просторі,
І несміло заясніли
Замість нього срібні зорі…

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ, 
м. Хоростків.

- Навіщо тобі її діти? – не вгамову-
валися Ольжині сусіди. – Вона гуляла 
з твоїм чоловіком, а ти тепер взяла на 
себе виховання її чад.

Ользі ставало ніяково від тих нео-
бачних, необдуманих слів.

- Так, взяла на себе цей тягар, але 
це – діти мого чоловіка. Іван погуляв, 
та й перестав. І повернувся знову до 
мене. А Ганна, царство їй небесне, вже 
в іншому світі. Їй тепер байдуже все, 
що діється тут, на землі, з нами гріш-
ними. А хіба діти винні, що так стало-
ся?  Проте, батька мають, і то  вчено-
го, досвідченого, не дасть їм пропасти. 
А я – жінка, своїх дітей не маю. То хоч 
про цих сиріт буду дбати. Може, ко-
лись на старості хоч один з трьох води 
подасть, - відповідала Ольга здивова-
ним сусідам. 

На різні пересуди не звертала ува-
гу... Тоді вона була студенткою вишу, 
відмінницею. Іван Степанович викла-
дав в них право. Неодружений, вчений, 
ввічливий. І Ольга таємно мріяла про 
такого нареченого. Проте він залицяв-
ся до Ганни Василівни, їхньої секретар-
ки… Ганна була досить модною, врод-
ливою і, звичайно, розлученою. Тож на 
Івана кинула оком відразу, тільки він 
з аспірантури переступив поріг їхньо-
го педагогічного вишу. Крутилася біля 
нього. Щось могло б і вийти, але Ольга 
втрутилася в їхні стосунки. Надоїдала 
викладачу своєю  настирністю до на-
уки. Тож якось він запросив Ольгу на 
каву. Так вони познайомилися ближче. 

Ольга мала власну двокімнатну 
квартиру, яку залишила їй бабуся. Тому 
часто запрошувала Івана Степановича 
на щось смачненьке, яке сама любила 
випікати. Так і зійшлися вони, стали 
жити в тій квартирі. 

Та Ганна не давала їм спокою.

- Ти забрала в мене нареченого, 
хвойдо! – зненацька випалила у кори-
дорі учбового закладу. Ольга не з тих, 
щоб піддаватися кривдниці і з гумо-
ром відповіла суперниці: 

- Треба було свого нареченого три-
мати в кишені.

Всі, хто чув цю відповідь, вибухну-
ли сміхом. Ганна почервоніла, але не 
здавалася.

- Не будеш ти щасливою з ним! Ой, 
не будеш! – вигукнула Ользі прямо в 
очі. Ці слова були  ніби прокляттям. Ві-
рної любові між Ольгою та Іваном, дій-
сно, не було. Чоловік завжди десь за-
тримувався, говорив, що працює над 
текстами, готує лекції. Насправді ж за-
бігав у гуртожиток вишу, де мешкала 
Ганна, на побачення. Ганну він справ-
ді кохав. Можливо, тому, що вона була 
першою любов’ю в його холостяць-
кому житті. А, може, Ганна була більш 
прихильною, співчутливою, приві-
тною жінкою. Ольга ж, на противагу їй 
– горда, неприступна, лицемірна. Вміла 
з нічого витиснути щось. 

Про це гомонів весь колектив вишу. 
Одні радили Ганні не здаватися, боро-
тися за своє щастя. Інші ж говорили: 
хіба один він є на світі?  Кинь його, хай 
живе, як знає. 

Ганна слухала ті теревені, а серце 
підказувало інше: хай живе з тією, ін-
шою, але буде її. Тому й сталося те, про 
що мріяла Ганна. Жінка завагітніла, 
пустила новину між колегами, що ди-
тина – від Івана. Ольга, взнавши про це, 
тільки злилася, бо у неї виявили без-
пліддя. 

Коли Ганна народила хлопчика, 
Іван днював і ночував у неї, допомагав, 
купував дитячі речі, іграшки, дбав про 
свого сина.

У той час Ольга викладала у місце-

вій десятирічці. Не одну ніч плакала в 
подушку, шкодувала, що Ганна таки ві-
дібрала Івана.

Коли Ганна завагітніла вдруге, Іван 
стомився бігати то сюди, то туди.

- Я йду до неї, - відверто сказав Оль-
зі. – Там – мої діти, я мушу бути з ними. 
Ти – розумна, молода, ще влаштуєш 
своє життя. Зрозумій мене правильно.

Коли Ганна завагітніла втретє, 
Ольга вже повністю втратила чолові-
ка. Іван пропадав  на роботі, а опісля бі-
гав по магазинах, купував дітям про-
дукти, йшов до Ганни у лікарню. Ніх-
то не сподівався такого лиха, але третя 
вагітність стала для Ганни фатальною. 
Дитину врятували, а її – ні. 

Ольга спочатку раділа, а згодом ді-
йшла іншої думки. Ніби щось перевер-
нулося у її душі. Тож, коли пригнічений 
Іван прийшов після похорону до Ольги 
і попросив її опікуватися дітьми, вона 
гірко заплакала. Було шкода цих неви-
нних сиріток, трьох хлопчиків. Разом з 
Іваном Ольга ростила дітей свого чо-
ловіка і своєї суперниці. Не слухала ше-
поту за спиною, мовляв, чужих дітей 
няньчить. Які ж вони чужі, якщо навпе-
ребій кличуть її мамою, люблять її, а 
вона – їх, як рідних синів. 

Тепер в Ольги велика, міцна і друж-
на сім’я. Двоє старших вже одружи-
лися, мають свої родини, а молодший 
Іванко зостався біля них, закінчує на-
уку у виші. На нього Ольга покладає 
найбільші надії, він має дуже добрий 
характер і батькову вдачу, якнайкраще 
ставиться до Ольги. Усі ходять на моги-
лу Ганни, моляться за її душу, прино-
сять квіти. Сини знають, що тут спочи-
ває їх рідна мати.

Оксана КИШКАНЮК,
с. Слобідка Заліщицького району.

Невигадана історія

гніздечкоСімейне

Зупиніться на мить 
і поставте собі 
запитання: як часто 

ви відчуваєте вдячність 
і дякуєте? Дякуєте лише 
людям – чи і Богові? 
Дякуєте лише тоді, коли 
вам добре, чи й тоді, коли 
ви почуваєтеся погано?.. 
Насправді, відповіді на 
ці запитання дадуть 
вам один із ключів до 
розуміння того, чому 
ваше життя відбувається 
саме так.

Вдячність – це важли-
ва складова духовного життя 
кожного християнина, а подя-
ка нашому Творцеві – це най-
перший наш обов’язок. Вдяч-
ність є певним мірилом справ-
жності віри, адже її не можна 
штучно викликати в собі. Вона 
є природною реакцією на до-
бро. А найперше і найбільше 
добро, що ми отримали, – це 
Божий дар життя. Щира подя-
ка Богові за кожну мить жит-
тя, за кожен подих та всі не-
зліченні благодіяння щодо нас 
– це наша відповідь Господу.

Апостол Павло у Першо-
му посланні до солунян дає 
настанови християнам: «За-
вжди радiйте. Безперестан-
но молiться. За все дякуйте: 
бо така щодо вас воля Божа у 
Христi Iсусi» (1 Сол. 5: 16-18). 
Ви запитаєте: навіщо Бого-
ві потрібна наша вдячність? 
Але вона потрібна Йому зара-
ди нас, з Його любові до нас! У 
той момент, коли людина від-
чуває вдячність, вона не може 
бути злою, добро й любов осе-
ляються в її серці, з’являється 
легкість, почуття цінності і ра-
дості життя. І навпаки: почут-
тя невдячності породжує не-
вдоволеність, злість, гнів.

У Господі ми повинні дяку-
вати за все. Багато вірян вдяч-

ні Богу за те добро, що в них є. 
Але іноді, дякуючи за хліб на 
столі, бажають значно біль-
шого і часом ображаються, що 
Господь не дає кращого. Але 
Він завжди дає нам те, що по-
трібно, і рівно стільки, скіль-
ки потрібно для нашого спа-
сіння! Божих благодіянь ми з 
вами сподобляємося дуже ба-
гато і повсякденно. Проте, ми 
до цього так звикли, що вва-
жаємо, ніби так і повинно від-
буватися в нашому житті, саме 
собою. Але коли ми забуває-
мо про Бога, перестаємо Йому 
дякувати, то віддаляємося від 
Нього, і в нашому житті почи-
нають панувати невдоволен-
ня, хаос, турботи, переживан-
ня і злість, бо ми через свою 
гріховність віддаляємося від 
Бога і будуємо між нами і Ним 
ту стіну, яка стоїть на заваді 
нашого спілкування та єднан-
ня.

Важко буває дякувати Бо-
гові за ті негаразди, втрати 
чи біди, які трапляються у на-
шому житті. Чому нам поси-
лаються такі випробування? 
Щоби, пройшовши їх, ми ста-
вали сильнішими, досконалі-
шими та кращими. Випробу-
вання дають нам шанс пере-
глянути своє життя, схамену-
тися, укріпити віру і зрозумі-
ти, наскільки вона була крих-
кою. Адже легше за все в та-
ких ситуаціях просто відки-
нути віру в Бога, який «не до-
годив» людині, її егоїстич-

ним бажанням. А хіба справж-
ньою є віра, яка при першому 
потрясінні руйнується і відрі-
кається від Творця й Спасите-
ля? Хіба ми не повинні дякува-
ти Йому за те, що Він показує 
нам, наскільки слабкими ми 
є, коли покладаємося лише на 
себе, наскільки мало ми зна-
ємо Його, якщо в час випро-
бування надіємося не на Ньо-
го, а шукаємо допомоги деін-
де? Наш розум ніколи не може 
осягнути усі таїни Божі, а тому 
варто шукати відповіді на за-
питання: не «чому» Бог до-
пускає в нашому житті певні 
обставини, а «для чого?» Для 
спасіння душі кожної люди-
ни! Потрібно просто прийня-
ти істину: коли Бог щось ро-
бить чи допускає, тим Він ба-
жає для нас добра, бо любить 
нас, як наш Батько й Творець, і 
має на наше життя Свій доско-
налий план.

Дякуйте Богові за те, що 
живете, за те, що прокинулись 
зранку і маєте новий день. Дя-
куйте за свободу, природу і 
красу, що вас оточує, за те, що 
маєте дах над головою та їжу 
на столі. За те, що поруч із вами 
– сім’ї, рідні, близькі та дорогі 
люди, за те, що маєте можли-
вість їх бачити, чути і говори-
ти з ними. Навіть якщо щось 
пішло не так, як ви планува-
ли, знайдіть те, за що ви мо-
жете бути вдячними – вчіться 
знаходити щастя в дрібницях! 
Згадайте, скільки добра було 
у вашому минулому, скільки 
благословенних днів ви вже 
прожили і скільки дарів отри-
мали – і, можливо, ви забули 
за це подякувати? Обов’язково 
зробіть це сьогодні!

Митрополит ЕПІФАНІЙ.

Вчіться знаходити  
ЩАСТЯ в дрібницях

Храм душі«Це - ДІТИ 
мого чоловіка»

Сокровенне Осіння 
МЕЛОДІЯ
її життя

Ліричним рядком
*      *      *

Гадаєте, моя любов холодна?
Збираєте крупинки снів, як мрій…
Учора лиш занедбана погода
була для вас яко тягар стихій.
Гадаєте, утіха незрівнянна —
улесливий, жертовний небокрай?
Ласкава осінь, в золото убрана,
іще сьогодні розділяє пай…
Гадаєте… А чи мене спитали:
ну, як тобі, довірливо чи ні?
Осіння панна сірим ходить гаєм.
…Холоне сонце, як невірні дні. 
Біля дуба
Перемірюю дні убрід,
наче листя, згортаю ночі.
Лісом бродить старезний дід,
сині зорі знайти охочий.
Стежка тулиться до країв,
переповнених дум і листу.
Той дідок у росу заплів
юним солодом сни імлисті.
Перерепаний ввесь, як світ,
мохом біль полатав навмисно…
Як мурашка, шурхочу вслід
тим верхів’ям, що небо тиснуть.
Перемірюю дні убрід,
горну листя, як ніч, таємне.
Давній жолудь — кремезний дід…
Я частинка його, напевне.

Надія ТАРАСЮК.

Любим бабусю без тями,
Бо піклується вона нами!
І годує, з нами грає,
Перед сном казки читає!
Може, правда, й посварити –
Та за мить почне жаліти!
І хвилюється безмежно
Щоб були ми обережні.
Ми із братом і сестрою
Так пишаємось тобою!

На фото Івана ПШОНЯКА: Світлана Лісова із 
внуками Евіліною та Станіславом Григорщук, 
с. Шимківці Збаразького району.
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Спортарена
*     *     *

Понад двісті спортсме-
нів стали учасниками X Всеу-
країнського турніру з греко-
римської боротьби серед юна-
ків пам’яті майстра спорту 
СРСР Дмитра Лисуна. Такі зма-
гання відбулися у Черкасах. Зо-
лоту та срібну медалі здобу-
ли на турнірі вихованці Тер-
нопільської дитячо-юнацької 
спортивної школи з греко-
римської боротьби, які пред-
ставляли нашу область. Так, 
чемпіоном серед молодших 
юнаків 2007-2008 року у ва-
говій категорії 29 кг став На-
зар Бабінський (ЗОШ №17, 
7-Б клас). А Владислав Тополь-
ницький (ЗОШ №11, 7-Г клас) 
завоював срібну медаль у ваго-
вій категорії 32 кг.

*     *     *
3 листопада у Лас-Вегасі 

(США) відбувся бій між чем-
піоном світу WBO (Всесвіт-
ньої боксерської організації) 
у напівважкій вазі (до 79,4 кг) 
Сергієм Ковальовим та Сау-
лем Альваресом, який висту-
пає у середній вазі (до 72,6 кг) 

та піднявся заради поєдин-
ку з росіянином на дві катего-
рії. Мексиканець з перших хви-
лин працював зосереджено і 
був зібраним в обороні, що не 
давало можливості Ковальо-
ву знайти прогалини в оборо-
ні суперника. З четвертого ра-
унду Альварес почав додавати 
в атаці і поступово захопив іні-
ціативу. В останній третині по-
єдинку Альварес вже повністю 
контролював хід подій на рин-
гу. В одинадцятому раунді мек-
сиканець провів жорстку ата-
ку і відправив росіянина у важ-
кий нокаут. Ковальов звівся на 
ноги лише зі сторонньою до-
помогою.

*     *     *

Дрифтер з Одеси Дмитро 
Іллюк посів перше місце на 
FIA Motorsport Games, які про-

ходять в Римі. Він керував ав-
томобілем Nissan 200SX і пере-
міг спортсменів з Чехії та Ро-
сії. Іллюк протистояв інши-
ми 24 учасникам змагань. Під 
час гонки він обігнав чеха Мі-
хала Райхерта, що принесло 
спортсмену перемогу. Органі-
затори відзначили, що заїзд 
проходив на дуже мокрій тра-
сі, через що спортсмени роби-
ли помилки.

*     *     *
Команда українського тре-

нера Романа Григорчука “Ас-
тана” достроково стала чемпі-
оном Казахстану. У матчі 32-го 
туру “Астана” на виїзді отри-
мала мінімальну перемогу над 
“Тоболом” з рахунком 1:0.  У 
той же час, головний конку-
рент команди Григорчука – 
“Кайрат” з тріском програв “Ір-
тишу” – 0:5. За тур до фінішу в 
активі “синьо-жовтих” 69 очок, 
а у “Кайрата” на чотири менше. 
З 2014 року “Астана” незмінно 
стає чемпіоном Казахстану. Ще 
два рази (в 2009 і 2013 роках) 
команда була срібним призе-
ром.

*     *     *

Чемпіонат України з кросу 
завершився в Ужгороді. Учас-
никами турніру стали понад 
400 атлетів, - дорослих та юні-
орів. Відповідно до вікових ка-
тегорій, спортсмени долали 
дистанцію в 1 км, 2 км, 3 км, 4 
км, 6 км, 8 км та 10 км. Терно-
пільський атлет, майстер спор-
ту України Іван Стребков став 
чемпіоном на дистанції 10 км 
серед чоловіків. У командному 
заліку серед дитячо-юнацьких 
спортивних України спортсме-
ни обласної ДЮСШ вибороли 
друге місце.  Окрім того, чем-
піонат України в Ужгороді був 
вирішальним етапом відбору 
на чемпіонат Європи (8 грудня, 
Лісабон, Португалія) та чемпі-
онат АБАФ (9 листопада, Бера-
не, Чорногорія) з кросу. Відтак 
Іван Стребков кваліфікувався 
на ці змагання. 

Тернопільський 
футбол

*     *     *
2 листопада футбольний клуб 

“Нива” Тернопіль у 19-му турі чемпі-
онату Другої ліги у виїзному поєдин-
ку поступився “Чайці”  - 2:1 та опус-
тився на третє місце турнірної та-
блиці (32 очки). Лідирує «Полісся» 
- 35 пунктів, на два менше у «Вереса».

*     *     *
Результати матчів п’ятого 

туру Ліги Чемпіонів Тернопіль-
щини:

Група «А»
ФК «Заруддя» (Зборівський 

р-н) – ФК «Вишнівець-2» (Збаразь-
кий р-н) – 0:2 (0:2)

Група «В»
«Стандарт» (Вишгородок, Ла-

новецький р-н) – «Лісма» (Шлях-
тинці, Байковецька громада) – 1:1 
(1:1)

Група «С»
«Нива» (Городниця) – «Оріон» 

(Григорів, Монастириський р-н) – 
3:0

«Хатки» (Бережани) – ФК «Пло-
тича» (Тернопільський р-н) – пере-
несено

Група «D»
«Нічлава» (Колиндяни, Чорт-

ківський р-н) – ФК «Цвітова» (Бу-
чацький р-н) – 5:2 (3:0)

*     *     *
Результати матчів четверто-

го туру Ліги Тернопільщини:
Група «А»
ФК «В. Глибочок» (Тернопіль-

ський р-н) – «Арсенал» (Нагірянка, 
Чортківський р-н) – 4:3 (1:0)

«Автодор» (Ланівці) – ФК «За-
рубинці» (Збаразький р-н) – 2:1 
(2:1)

Група «B»
«Обрій» (Ланівці) – «Галичина» 

(Чернихівці, Збаразький р-н) – 2:3 
(1:0)

Матч «Говерла» (Дубівці, Тер-
нопільський р-н) – ФК «Ренів» 
(Зборівський р-н) – перенесено.

Група «C»
«Панорама-2» (Присівці, Збо-

рівський р-н) – ФК «Трибухівці-2» 
(Бучацький р-н) – 1:2 (0:1)

ФК «Вікно» (Гусятинський р-н) 
– ФК «Куропатники» (Бережан-
ський р-н) – 2:4 (0:2)

Цьогоріч «Шахтар» залишився без кубка

Лідери виграють  
у львівських команд

Так сталося, що обидві львівські 
команди – “Карпати” та “Львів” – 
зіграли проти лідерів чемпіонату 

– “Шахтаря” та “Динамо” відповідно. 
Обидва матчі закінчилися розгромами 
львів’ян.

Першими зіграли матч “Карпати” та “Шахтар” 
у Львові. “Гірники” на цей матч вийшли резервним 
складом – без П’ятова, Ісмаілі, Коноплянки, Тайсо-
на та Мораеса. Головний тренер вирішив їх побе-
регти перед матчем з загребським “Динамо” у Лізі 
чемпіонів та київським “Динамо” у чемпіонаті.

Але навіть без них “Шахтар” розгромив супер-
ників. У першому таймі у ворота “Карпат” влетів 
лише один гол – відзначився Борячук. У другому 
таймі забивали Коваленко, який вийшов на замі-
ну, та Тете.

Воротар “Карпат” Підківка цей матч може зане-
сти собі у пасив. Саме він вже на 10-й хвилині від-
дав м’яч просто в ноги Борячуку, який сповна ско-
ристався таким подарунком суперника.

Не краще свій матч провів і “Львів”. Команда ще 
у першому таймі матчу проти “Динамо” отрима-
ла перевагу – був вилучений з поля Сидорчук (він 
пропустить матч проти “Шахтаря” в чемпіонаті). 
Але кияни довели матч до розгрому 4:0.

Київське “Динамо” не має часу розслабитися. 
Одразу чотири команди (включно з ними) пре-
тендують на друге місце в чемпіонаті. Це “Десна”, 
“Зоря” та “Олександрія”. І вони свої матчі теж вигра-
ли. Тож різниця між другим та п’ятим місцем лише 
чотири очки. Для прикладу, “Шахтар” випереджає 
“Динамо” аж на 10 балів.

 У 13-у турі було показано лише дві червоні 
картки. Одна –Сидорчуку. Другу отримав захисник 
“Маріуполя” Биков. 

Продовжує своє падіння “Ворскла”. Команда на 
останньому місці у чемпіонаті.  А найгіршою ко-
мандою в УПЛ претендує стати “Дніпро-1”, який 
програв п’ять матчів поспіль. 

На початку сезону аутсайдером виглядав 
“Олімпік”. Та після першого кола команда може вва-
жатись за претендента на потрапляння у топ-6. 
Після призначення іспанця Вісенте Гомеса голо-
вним тренером команди, донеччани почали наби-
рати очки. Тепер їх від шостого місця, на якому “Ма-
ріуполь”, відділяє лише два пункти.

Рахунки матчів 13 туру:
Ворскла – Десна 0:1
Карпати – Шахтар 0:3
Олександрія – Маріуполь 3:1
Дніпро-1 – Зоря 1:4
Динамо – Львів 4:0
Колос – Олімпік 1:2 

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які 
входять до нашої експертної ради, визначила най-
яскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у 
матчах 13-го туру Favbet Ліги. За підсумком голо-
сування перемогу здобув півзахисник «Олексан-
дрії» Кирило Ковалець, який у матчі з «Маріупо-
лем» забив м’яч і віддав результативний пас.

До речі, раніше тенісист-
ки зустрічалися п’ять разів. У 
всіх матчах перемоги здобу-
вала Світоліна. Це перша пе-
ремога Барті над українкою.

Світоліна здобула пра-
во грати у фіналі, перемігши 
швейцарку Белінду Бенчич, а 
до півфіналу WTA Finals укра-
їнка вийшла з першого міс-
ця в групі. Вона здобула три 
перемоги в трьох матчах. У 
2018 році Світоліна перемо-
гла на Підсумковому турні-
рі WTA

Після завершення Під-
сумкових турнірів в Шень-
чжені і Чжухаї 4 листопада 
оновлено рейтинг Жіночої 

тенісної асоціації (WTA), що 
вважається офіційним рей-
тингом кінця тенісного сезо-
ну.

Перша ракетка України 
Еліна Світоліна, яка дійшла до 
фіналу на Підсумковому тур-
нірі в Шеньчжені, третій рік 
поспіль завершує сезон в топ-
10 – цього разу на 6-му міс-
ці (2017-6, 2018-4). Друга ра-
кетка України Даяна Ястрем-
ська завершила сезон на ре-
кордному для себе 22-му міс-
ці. Одеситка стала всього тре-
тьою тенісисткою в історії 
України, кому вдалося підня-
тися вище 23 місця. Третя ра-
кетка України Леся Цуренко, 

що не виступала на турнірах 
через травму, завершила рік 
на 70-й позиції, Катерина Коз-
лова – на 89-й, Катаріна За-
вацька – на 110-й.

І наостанок, Еліна Світо-
ліна, попри поразку у фіналі 
Підсумкового турніру WTA, 
отримала рекордні призові у 
кар’єрі. Вона заробила за весь 
турнір 2,4 млн. доларів.

До цього рекордними 
були призові Світоліної за пе-
ремогу в Підсумковому тур-
нірі рік тому - 2,36 млн. до-
ларів. Відзначимо, що у цьо-
му році призові на Підсумко-
вому турнірі року були збіль-
шені вдвічі.

Кубковими чвертьфіналістами стали 
“Маріуполь”, чернігівська “Десна”, 

“Минай”, “Інгулець”, “Ворскла”, “Альянс”, 
“Олександрія” та київське “Динамо”

У матчі 1/8 фіналу Кубка Укра-
їни зустрічалися гранди україн-
ського футболу Динамо і Шахтар.

На початку матчу кияни ство-
рили два моменти, але не втілили 
їх у забитий гол. На 21-ій хвилині 
матчу Марлос мав можливість від-
крити рахунок, але втратив її. І вже 
через дві хвилини Сидорчук не-
ймовірним ударом забив гол у во-
рота П’ятова. Перед перервою ко-
манди обмінялися небезпечними 
моментами.

У другому таймі в одному з епі-
зодів Бєсєдін обікрав Матвієнко і 
намагався перекинути голкіпера 
гірників, але перекинув і ворота. Че-
рез 5 хвилин П’ятов виручив коман-

ду після подачі Миколенка. На 75-ій 
хвилині матчу Тайсон небезпечно 
виконував штрафний удар - киянам 
пощастило. Наприкінці основного 
часу матчу Шепелєв отримав чер-
вону картку. У компенсовані хвили-
ни матчу Степаненко зрівняв раху-
нок і перевів гру в овертайм.

Перший овертайм голів не по-
дарував, але от склади команд 
зрівнялися - Степаненко отримав 
друге попередження. На почат-
ку другого овертайму після подачі 
Де Пени Попов виграв боротьбу на 
другому поверсі і вивів киян впе-
ред – 2:1.

Результати матчів 1/8 фіналу 
Кубка України з футболу:

“Маріуполь” - “Олімпік” (До-
нецьк) - 1:0;

“Миколаїв” - “Десна” (Чернігів) 
- 2:4;

“Минай” (Ужгородський район, 
Закарпатська область) - ФК “Львів” 
- 2:0;

“Інгулець” (Петрово, Кірово-
градська область) - “Дніпро-1” - 2:1.

“Колос” (Ковалівка) - “Вор-
скла” (Полтава) - 0:1;

“Альянс” (Долина, Сумська об-
ласть) - Гірник-Спорт” (Горішні 
Плавні, Полтавська область) - 5:3.

“Олександрія” - “Зоря” (Лу-
ганськ) - 1:1 (по пенальті - 5:4).

“Динамо” (Київ) - “Шахтар” (До-
нецьк) - 2:1 (у додатковий час).

Чвертьфінали пройдуть 4 бе-
резня, півфінали - 22 квітня. Фінал 
Кубка України відбудеться 13 трав-
ня.

Еліна Світоліна знову 
завершує сезон у топ-10
Українська тенісистка Еліна Світоліна у 

фіналі Підсумкового турніру Жіночої 
тенісної асоціації (WTA) в китайському 

Шеньчжені поступилася першій ракетці 
світу австралійці Ешлі Барті. Для перемоги 
Барті вистачило двох сетів – 6:4, 6:3.
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Регіональний гуманітарно-
соціальний форум 
«Благодар» відбувся в 

конгрес-центрі санаторію 
«Медобори», що в селі 
Коноплівка Теребовлянського 
району. 

Під час зустрічі обговорювали ак-
туальні проблеми розвитку меценат-
ського руху, популяризації благодій-
ності у суспільстві, потребі об’єднання 
людей довкола добрих справ. Також 
йшлося про необхідність покращення  
взаємодії між благодійними фондами, 
відсутність інтересу держави до про-
ектів, що реалізовують різні фонди і 
конкретні меценати. Обговорювали і 
те, як повернути довіру суспільства до 
благодійних фондів, про необхідність 
прозорої діяльності та публічної звіт-
ності. 

- За період з 2012 року ми змо-
гли допомогти 24 родинам, у яких  
важкохворі діти, - розповідає коор-
динатор проекту «Людина року – 
Меценат Року» Сергій Бачинський. 
– Також ми підтримували лікувальні 
та лікувально-профілактичні закла-
ди. Ми завжди звертаємося до людей 
доброї волі, шукаємо тих, хто готовий 
з щирим серцем допомогти тим, хто 
цього потребує. Під час форуму нам 
вдалося зібрати 80 тисяч гривень для 
чотирьох сімей з Тернопільщини.

До слова, Сергій Бачинський відо-
мий як організатор та керівник різ-
них культурно-мистецьких проектів. І 

проект «Людина року. Меценат року», 
власне, розпочинався в рамках фес-
тивалю популярної музики «Зустрічі 
друзів».

- Поштовхом до благодійної діяль-
ності стали проблеми, які виникли у 
моїй родині, – розповідає пан Сергій. 
–  Коли у нас народився важкохворий 
син і лише за перший рік свого життя 
він переніс чотири операції, проле-
жавши в реанімації загалом одинад-
цять місяців. Я знаю, що таке бороти-
ся за здоров’я дитини. І розумію тих 
батьків, яким озвучують невтішний 
діагноз і необхідну суму на лікування. 
Тож від початку задуму цього благо-
дійного проекту допомога є   адресною 
– конкретній дитині для лікування чи 

реабілітації.
Сергій Бачинський започаткував 

благодійний проект «Людина року – 
Меценат Року» і тепер регулярно ор-
ганізовує зустрічі небайдужих людей, 
які готові допомагати іншим. 

Цьогоріч на форумі «Благодар» 
вшанували кращих благодійників та 
меценатів 2019 року, які допомагали 
в лікування та реабілітації чотирьох 
хворих діток з Тернопільщини. На уро-
чистій церемонії називали прізвища 
небайдужих людей краю, керівників 
підприємств, фірм, товариств, які до-
лучилися до проекту. Серед них: агра-
рії Антон Білик та Петро Пеляк,  ке-
рівник «Тернопільбуду» Василь Лило, 
керівник ортопедичного центру Неля 
Хоміцька, директор ТОВ «Агро-Млин» 
Богдан Олійник, інші відомі краяни. 
Номінантом стала і головний редак-
тор газети «Наш ДЕНЬ», заслужений 
журналіст України Зіна Кушнірук. 

Серед меценатів та партнерів у різ-
них номінаціях організатори проекту 
також вкотре відзначили учасників 
Ліги підприємців «Українська справа»: 
директора ТОВ «АНТ» Михайла Ратуш-
няка, ресторатора Ігоря Парія, керів-
ника ТОВ «Надзбруччя-Сервіс» Василя 
Глембу…

Була присутня на нагородженні і 
мама, дитина якої отримала допомогу 
цього року. Вона від імені усіх родин 
зі сльозами на очах дякувала благо-
дійникам за підтримку, завдяки якій 
вони не втрачають надію і продовжу-
ють боротися за життя і здоров’я своїх 
дітей. Зворушливі слова вдячності не 
залишили байдужим нікого. 

Сергій Бачинський закликає усіх 
людей долучатися до благодійності, 
робити добрі справи і не бути байду-
жими до чужої біди. 

«За сім років нам вдалося допомогти 
24 родинам, у яких є важкохворі діти»

На Тернопільщині відзначили меценатів і благодійників, 
які підтримали проект «Людина року – Меценат Року»

Подорожі – це 
чудовий спосіб 
для людей 

отримати новий досвід 
і знання. Вчителі 
історії Лановеччини 
вирушили у мандрівку 
Золочівським, 
Підгорецьким та 
Олеським замками. Під 

час поїздки педагоги 
вдосконалювали свої 
вміння, проводили 
цікаві заняття і ділилися 
досвідом.   

Виїзний семінар розпо-
чався зі Золочівського замку. 
Тут вчителі налаштувалися на 
продуктивну мандрівку  і про-
вели "презентаційний меседж" 

за участю Хлої Александер - во-
лонтерки Корпусу Миру. У при-
замковій кав'ярні пригадали 
автентичні традиції та нала-
штуватися на гармонійну та 
плідну співпрацю в рамках ро-
боти семінару. Модераторами 
заходу були вчитель методист 
КУ "Лановецький методкабі-
нет" та вчитель-методист Бор-

суківської ОТГ вчитель історії 
Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. 
П. Горошка Лілія Волянюк та 
вчитель-методист Лановець-
кої ОТГ, вчитель історії Лано-
вецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ю. Кова-
ля Оксана Демчук.

 Під час семінару вчите-
лі сприймали усну історію 
як джерело й інструмент 
історично-краєзнавчого до-
слідження. Вивчали архі-
тектуру, історію та багату 
культурну спадщину рідного 
краю. Під час екскурсій вчи-
телі здобували практичні 
навички, а після екскурсій 
біля старовинних мурів зам-

ків, працювали в ротаційних 
трійках зі «Щоденником по-
дорожі», де  ґрунтовно ана-
лізували й обговорювали 
набутий матеріал з метою 
осмислення, засвоєння, за-
кріплення, з метою передачі 
своїм вихованцям. Підсумо-
вуючи подорож, педагоги 
зазначили, що майстерність 
вчителя – працювати так, 
щоб  і учням, і вчителеві було 
цікаво на уроці, свідомо про-
йматися і надихатися силами 
та досвідом минулого, старо-
виною, але жити  сучасністю 
та йти в ногу з часом.

Лілія ВОЛЯНЮК.

На семінар – у замок
Вчителі історії з Лановеччини організували продуктивну 

мандрівку найвідомішими замками Львівщини

nday.te.ua
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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 ранку, 
Країно!

09.30, 03.30 Т/с «Домашнi вогнища».
11.15, 12.10 Д/с «Кухня По».
11.50, 14.15 Телепродаж.
12.40, 17.10 Плiч-о-плiч.
13.10, 21.45 Бюджетники.
13.45 #ВУкраїнi.
14.30 Д/с «Аромати Шотландiї».
15.15, 16.20 Д/с «Таємницi замкiв Вели-

кобританiї».
16.10 Клiпи учасникiв Дитячого пiсенного 

конкурсу «Євробачення-2019».
17.30 Перша шпальта.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.25 Д/ф «Два трактори за межами 

Рiвного, Україна».
20.00 Д/с «Суперчуття».
21.25, 02.25, 05.45 UA:Спорт.
22.15 Д/с «Дикi тварини».
23.45 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.20 Спiльно.
04.50 Схеми. Корупцiя в деталях.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

00.40, 05.20 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей».
11.20, 12.20 «Мiняю жiнку».
13.10, 14.05 «Свiт навиворiт: Камбоджа».
15.05 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 «Сидоренки-Сидоренки».
22.45 «Грошi».
00.00 «Дубiнiзми».
00.20, 00.50 «Танцi з зiрками».
03.50 Т/с «Центральна лiкарня».

Iíòер
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
09.25, 18.00, 19.00, 01.55 «Стосується 

кожного».
11.20, 12.25 Х/ф «Приборкання норовли-

вого».
14.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
15.50 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. По ту 

лiнiю фронту».

23.55 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
02.40 Т/с «Сусiди».
03.50 «Орел i решка. Шопiнг».
05.10 «Top Shop».

ICTV
04.35 Скарб нацiї.
04.45 Еврика!
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Т/с «Вiддiл 44».
05.45 Громадянська оборона.
06.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Не дай себе ошукати.
11.00 Секретний фронт. Дайджест.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25, 16.20, 21.25 Т/с «Пес».
17.05 Х/ф «Таксi 3».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Бiльше нiж правда 2.
22.30 Свобода слова.
23.55 Т/с «Схованки».
01.50 Стоп-10.

ÑТБ
06.30, 09.35 Т/с «Коли ми вдома».
12.25 МастерШеф.
16.20, 18.00 Таємницi ДНК.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
19.00, 23.45 Хата на тата.
20.55 Т/с «Як довго я на тебе чекала».

Íоâий êаíаë
03.20 Зона ночi.
05.00 Телемагазин.
05.15 Абзац.
07.05, 08.55 Kids` Time.
07.10 Х/ф «Помста пухнастих».
09.00 Х/ф «Бiлоснiжка: Страшна казка».
11.00 Х/ф «Тiнь».
13.10 Х/ф «Хеллбой».
15.40 Х/ф «Хеллбой 2: Золота армiя».
18.00 Le Маршрут.
19.00 Ревiзор.
22.00 Пристрастi за Ревiзором.
23.50 Таємний агент.
01.00 Таємний агент. Пост-шоу.
02.55 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20, 15.15 Невигаданi iсторiї.
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

07.15, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.

07.20, 12.55, 15.55, 18.55 Погода в Українi.
07.25, 08.25, 10.50 Огляд преси.
07.30 Хронiка дня.
07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

22.55, 23.55, 01.10 Погода на ку-
рортах.

08.00, 08.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.25, 
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.50, 00.25, 01.15 Iнформацiйний 
день.

09.25, 17.40 Час громади.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства 

оборони.
14.15 Медекспертиза. Поради.
22.00 Спостерiгач.
23.15, 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, 04.45 Агенти справедливостi.
14.20, 15.30, 23.30 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
19.50 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Повернення», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
07.45 М/с «Каспер».
08.35 «Дай лапу».
09.15 «Орел i решка. Шопiнг».
10.15 М/ф «Бунт пернатих».
11.40 Х/ф «Майже молодята».
13.25 Х/ф «Вчитель англiйської».
15.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.10, 20.00, 23.00 «Орел i решка. Мор-

ський сезон».
18.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
22.00 «Орел i решка. Перезавантаження».
00.00 Х/ф «Раптово вагiтна».
01.50 Т/с «Дорогий лiкар».
03.15 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.45, 05.00 «Top Shop».
05.15 Т/с «Запороги».
06.50, 17.00, 03.35 «Випадковий свiдок».
07.25 Х/ф «Iнтердiвчинка».
10.25, 19.30 Т/с «Смерть у раю».
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.05 «Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.10, 03.40 «Речовий доказ».
15.30, 16.50 «Легенди карного розшуку».
18.20 «Свiдок. Агенти».
22.00, 23.45 Т/с «Мiст».
00.55 Х/ф «Бунраку».
04.10 «Правда життя».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф «Принцеса Лiллiфi».
11.15 Т/с «Рання пташка 2».
12.00 Одного разу пiд Полтавою.
14.00 Т/с «Королi палат».
15.00, 18.00, 02.00 Панянка-селянка.
16.00 4 весiлля.
20.00 Т/с «Нове життя Василини Пав-

лiвни».
21.00 Танька i Володька.

22.00 Iгри Приколiв.
23.00 Т/с «Як уникнути покарання за 

вбивство 3».
00.00 Сiмейка У.
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. Вардою 
та К. Трушик.

12.20, 16.20 «Гаряча тема» з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 «Деталi на «Прямому» з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

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

М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.
23.00 «Вересень+1» з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.10, 01.45 Правда життя.
09.45, 00.35 Речовий доказ.
10.55 Найєкстремальнiшi.
11.50, 17.05 Сучаснi дива.
12.45 Брама часу.
13.25 Мiстична Україна.
14.15 Там, де нас нема.
15.10, 23.35 Горизонт.
16.10, 21.45 НЛО з минулого.
18.00 Наглядачi заповiдника.
18.55, 20.45 Секретнi територiї.
19.55 Пiдроблена iсторiя.
22.40 Як створити планету.
02.35 Прокляття Че Гевари.
03.30 Володимир Iвасюк.
04.25 Ролан Биков.
05.10 Богдан Ступка.

Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «Карусель».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.40 «Спогади».
10.40, 00.40, 02.45 «Зорянi долi».
11.30 «Зiркове життя».
12.20 Х/ф «Руда фея».
13.30 Х/ф «Молодий майстер».
15.30 Х/ф «Буднi карного розшуку».
17.10 Х/ф «Вантаж без маркування».
19.00, 01.30 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
23.00 Х/ф «Всього одна нiч».
01.00 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 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».
14.25 Х/ф «Соломон Кейн».
16.10 Х/ф «Заручниця 3».
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
01.00 «Облом.UA».
05.30 М/ф «Зачарований запорожець».

ÍЛО-ТБ
06.00, 05.30 Оттак мастак!
07.00 М/с «Зорянi вiйни: Повстанцi».
07.50 М/с «Вартовi галактики».
08.50 М/с «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
12.35 Т/с «Сишиш-шоу».
14.50 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.20 Т/с «Швидка».
18.00 Т/с «Громада».
19.00 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».
20.50 Т/с «Морська полiцiя».
00.25 Мамареготала.
03.00 Чистоплюї.
03.55 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
23.35, 11.30 Самбо. ЧC. Сеул.
01.00, 07.30 Ралi. ERC. Угорщина. Огляд.
01.30, 08.00 Автоперегони. World 

Endurance. Шанхай. Огляд.
02.30, 14.00 Снукер. World Open. Китай. 

Фiнал.
04.00 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». Огляд.
05.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Огляд.
06.00 Велоспорт. «Вуельта». Огляд.
07.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди».
09.30 Настiльний тенiс. Командний кубок 

свiту. Токiо. Фiнали.
12.30, 20.00 Снукер. English Open. Фiнал.
14.45, 18.00, 20.45 Снукер. Northern Ireland 

Open. День 1.
16.00, 22.00 Тенiс. Пiдсумковий турнiр 

АТР. День 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Наполi - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 01.40 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Шахтар - Динамо. Чемпiонат України.
10.00 «Великий футбол».
11.45 «Auto гол!»
12.00 Ювентус - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
13.45 Львiв - Ворскла. Чемпiонат України.
15.30, 19.45, 23.45 Yellow.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.05 Боруссiя (М) - Вердер. Чемпiонат 

Нiмеччини.
17.55 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
18.50 Барселона - Сельта. Чемпiонат 

Iспанiї.
20.45 Баварiя - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.55 Ейбар - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
02.10 Марiуполь - Карпати. Чемпiонат 

України.
04.00 Герта - Лейпцiг. Чемпiонат Нiмеччини.

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 ранку, 
Країно!

09.30 Т/с «Домашнi вогнища».
11.15 Д/с «Кухня По».
11.50, 14.15 Телепродаж.
12.10 Д/с «Тайська кухня».
12.35, 16.15 Клiпи учасникiв Дитячого 

пiсенного конкурсу «Євробачен-
ня-2019».

12.45 Своя земля.
13.10 Хто в домi хазяїн.
13.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
14.30 Д/с «Аромати Шотландiї».
15.15 Бюджетники.
15.45, 19.30, 04.00 #ВУкраїнi.
16.25 Д/ф «Острови. Азорськi острови: 

люди, фауна, спосiб життя».
17.30, 03.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.25, 02.25, 05.45 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Д/с «Дикi тварини».
23.45 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.30 Перша шпальта.
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, 

00.45, 05.20 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей».
11.20, 12.20 «Мiняю жiнку».
13.10, 14.10 «Свiт навиворiт: Камбоджа».
15.05 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
19.20 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Свати 6».
21.45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
22.45, 00.55 «Мiняю жiнку 14».
02.40 Т/с «Центральна лiкарня».

Iíòер
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00, 12.25 Т/с «Чудова Ранi».
13.25 «Роман з Ольгою».
14.30, 15.25 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть».
18.00, 19.00, 01.50 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. По ту 

лiнiю фронту».

23.55 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
02.35 Т/с «Сусiди».
03.45 «Орел i решка. Шопiнг».
05.10 «Top Shop».

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.
11.35, 13.20 Х/ф «Бездоганна репутацiя».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.20, 21.25 Т/с «Пес».
17.00 Х/ф «Таксi 4».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
22.35 Т/с «Фантом».
01.35 Т/с «Схованки».
03.10 Стоп-10.

ÑТБ
06.50, 08.50 Т/с «Коли ми вдома».
11.45 МастерШеф.
15.10 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Таємницi ДНК.
20.55 Т/с «Як довго я на тебе чекала».
23.45 Один за всiх.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.50 Зона ночi.
04.50 Абзац.
05.45 Телемагазин.
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20 Т/с «Бiблiотекарi».
08.10 Т/с «Цiлком таємне».
13.00, 17.00, 19.00, 23.00 Хто проти бло-

ндинок.
15.00, 22.00 Т/с «Будиночок на щастя».
16.00, 21.00 Вар`яти.
01.00 Т/с «Ми - такi».

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15, 08.25, 10.50 Огляд преси.
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

07.15, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.

07.25, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода 
в Українi.

07.30 Клуб Life.
07.45 Будiвельний стандарт.
07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

22.55 Погода на курортах.
08.00, 08.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.25, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.50, 00.25, 01.15 Iнформацiйний 
день.

09.25, 17.40 Час громади.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства 

оборони.
14.15 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
22.00 Група продовженого дна.
23.15, 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, 04.45 Агенти справедливостi.
14.20, 15.30, 00.00, 02.15 Iсторiя одного 

злочину.
18.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
19.50 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Повернення», 3 i 4 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».
11.20, 18.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
13.15, 01.00 Т/с «Доктор Хто».
15.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.10, 20.00, 23.00 «Орел i решка. Мор-

ський сезон».
22.00 «Орел i решка. Перезавантаження».
00.00 «Вiрю не Вiрю».
02.00 Т/с «Дорогий лiкар».
03.25 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 Т/с «Запороги».
07.50, 17.00, 03.15 «Випадковий свiдок».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 Х/ф «Мiсто прийняв».
10.35, 19.30 Т/с «Смерть у раю».
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 «Свiдок».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.10 «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».
04.05 «Правда життя».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф «Жовтодзьоб».
11.15 Т/с «Рання пташка 2».
12.00, 13.00, 22.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
12.30, 13.30, 21.00 Танька i Володька.
14.00, 20.00 Т/с «Нове життя Василини 

Павлiвни».
15.00, 18.00, 02.00 Панянка-селянка.
16.00 4 весiлля.
23.00 Т/с «Як уникнути покарання за 

вбивство 3».

00.00 Сiмейка У.
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. Вардою 
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 «Не формат» з М. Ганапольським.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.10, 01.40 Правда життя.
09.40, 00.30 Речовий доказ.
10.50 Найєкстремальнiшi.
11.45, 17.10 Сучаснi дива.
12.40 Брама часу.
13.30 Мiстична Україна.
14.20 Там, де нас нема.
15.15, 23.35 Горизонт.
16.15, 21.45 НЛО з минулого.
18.05 Мисливцi за торнадо.
18.55, 20.45 Секретнi територiї.
19.55 Пiдроблена iсторiя.
22.40 Як створити планету.
02.30 Україна: забута iсторiя.

Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «Руда фея».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.30, 00.30, 02.45 «Зорянi долi».
11.00 «Зiркове життя».
11.50 Х/ф «Гуси-лебедi летять».
13.15 Х/ф «Серце дракона».
15.05 Т/с «Дороги назад немає».
19.00, 01.30 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
23.00 Х/ф «Буднi карного розшуку».
01.00 «Академiя смiху».
02.55 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с «Безсмертний».
09.35, 18.15 «Спецкор».
10.15, 18.50 «ДжеДАI».

10.55, 17.15 «Загублений свiт».
13.40 Х/ф «Машина».
15.15 Х/ф «Президент Лiнкольн: Мисли-

вець на вампiрiв».
19.25, 20.30 Т/с «Брати по кровi».
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
01.00 «Облом.UA».
04.50 М/ф «Енеїда».

ÍЛО-ТБ
06.00, 05.30 Оттак мастак!
07.00 М/с «Зорянi вiйни: Повстанцi».
07.50 М/с «Вартовi галактики».
08.50 М/с «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
12.40 Т/с «Сишиш-шоу».
14.50 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.20 Т/с «Швидка».
18.00 Т/с «Громада».
19.00 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».
20.50 Т/с «Морська полiцiя».
00.20 Мамареготала.
03.00 Чистоплюї.
04.20 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00, 04.00, 09.30, 14.00 Снукер. Northern 

Ireland Open. День 1.
01.05 Велоспорт. Мiлан - Сан-Ремо.
02.30 Сноуборд. Кубок свiту. Модена. 

Big Air.
03.15 Фрiстайл. Кубок свiту. Модена. 

Big Air.
06.00, 12.00 Автоперегони. World 

Endurance. Шанхай. Огляд.
08.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди».
08.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps 

to champs.
09.00 Олiмпiйськi iгри. «Сила особистостi».
11.30 Ралi. ERC. Угорщина. Огляд.
14.45, 20.45 Снукер. Northern Ireland Open. 

День 2.
20.10 «Краще з кiнного спорту».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Олiмпiк - Александрiя. Чемпiонат 

України.
07.45 Ювентус - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
09.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 17.10 Yellow.
10.30 Шахтар - Динамо. Чемпiонат України.
12.15 «Великий футбол».
13.55 Барселона - Сельта. Чемпiонат 

Iспанiї.
16.00, 01.35 «Laliga Zap». Чемпiонат 

Iспанiї.
16.15 Баварiя - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
18.10 «Auto гол!»
18.25 Марiуполь - Карпати. Чемпiонат 

України.
20.15 Передмова до 9 i 10 турiв. Вiдбiр 

до Євро-2020.
20.45 Ейбар - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
22.50 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
23.45 Сампдорiя - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
01.50 Атлетiко - Еспаньол. Чемпiонат 

Iспанiї.
03.40 Топ-матч.
03.55 Боруссiя (М) - Вердер. Чемпiонат 

Нiмеччини.

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 ранку, 
Країно!

09.30 Т/с «Домашнi вогнища».
11.15 Д/с «Кухня По».
11.50, 14.15 Телепродаж.
12.10 Д/с «Тайська кухня».
12.35, 16.15 Клiпи учасникiв Дитячого 

пiсенного конкурсу «Євробачен-
ня-2019».

12.45 Своя земля.
13.10, 03.30 #ВУкраїнi.
13.45, 05.00 Плiч-о-плiч.
14.30 Д/с «Аромати Шотландiї».
15.15 Хто в домi хазяїн.
15.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
16.25 Д/ф «Острови. Азорськi острови: 

вiдкривачi, кити, вулкани».
17.30 Нашi грошi.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.30 Перший на селi.
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.25, 02.25, 05.45 UA:Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15 Д/с «Дикi тварини».
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».
13.10, 14.10 «Свiт навиворiт: Камбоджа».
15.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
19.20 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Свати 6».
21.45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
22.45, 23.55, 00.55 «Свiт навиворiт 10: 

Бразилiя».
01.10 Т/с «Центральна лiкарня».

Iíòер
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00, 12.25 Т/с «Чудова Ранi».
13.25 «Роман з Ольгою».
14.30, 15.25 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть».
18.00, 19.00, 01.55 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. По ту 

лiнiю фронту».
23.55 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
02.40 Т/с «Сусiди».

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.
10.25, 13.20 Х/ф «Маска Зорро».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 16.20, 21.25 Т/с «Пес».
16.30 Х/ф «Поїздка до Америки».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
22.40 Т/с «Фантом».
00.40 Т/с «Схованки».
02.25 Стоп-10.

ÑТБ
06.35, 08.35 Т/с «Коли ми вдома».
11.30 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.
20.55 Т/с «Як довго я на тебе чекала».
23.45 Зваженi та щасливi.
02.00 «Зважся!».

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

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.35 Полiгон.
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.10 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.

07.15, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода 
в Українi.

07.25, 08.25, 10.50 Огляд преси.
07.30 Клуб Life.
07.40 Драйв.
08.00, 08.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.25, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.50, 00.25, 01.15 Iнформацiйний 
день.

09.25, 17.40 Час громади.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства 

оборони.
14.15 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
22.00 Лiнiйка документальних проектiв.
23.15, 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, 04.45 Агенти справедливостi.
14.20, 15.30, 00.00, 02.15 Iсторiя одного 

злочину.
18.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
19.50 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Повернення», 5 i 6 с.
23.20 Гучна справа.
01.45 Телемагазин.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
07.45 М/с «Каспер».
08.30 «Орел i решка. Шопiнг».
11.20, 18.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
13.15, 00.00 Т/с «Доктор Хто».
15.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.10, 20.00, 23.00 «Орел i решка. Мор-

ський сезон».
22.00 «Орел i решка. Перезавантаження».
02.00 Т/с «Дорогий лiкар».
03.20 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 Т/с «Запороги».
07.50, 17.00, 03.15 «Випадковий свiдок».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 Х/ф «Їм було дев`ятнадцять...»
10.35, 19.30 Т/с «Смерть у раю».
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 «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».
01.45 «Таємницi кримiнального свiту».
04.05 «Правда життя».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.05 Х/ф «Регентруда».
11.15 Т/с «Рання пташка 2».
12.00, 13.00, 22.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
12.30, 13.30, 21.00 Танька i Володька.
14.00, 20.00 Т/с «Нове життя Василини 

Павлiвни».
15.00, 18.00, 02.00 Панянка-селянка.
16.00 4 весiлля.
23.00 Т/с «Як уникнути покарання за 

вбивство 3».
00.00 Сiмейка У.
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. Вардою 
та К. Трушик.

12.20, 16.20 «Гаряча тема» з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 «Деталi на «Прямому» з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

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

М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.
23.00 «Вересень+1» з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.05, 01.35 Правда життя.
09.45, 00.25 Речовий доказ.
10.55, 18.00 Найєкстремальнiшi.
11.50 Сучаснi дива.
12.45 Брама часу.
13.25 Мiстична Україна.
14.15 Там, де нас нема.
15.10 Горизонт.
16.10, 21.45 НЛО з минулого.
17.05 Технологiї їжi.
18.55, 20.45 Секретнi територiї.
19.55 Пiдроблена iсторiя.
22.40 Як створити планету.
23.35 Загадки Всесвiту.
02.30 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд переслi-

дування».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 10.40 «Зiркове життя».
09.30 «Спогади».
10.20, 00.20, 02.45 «Зорянi долi».
11.30 Х/ф «Сьомий маршрут».
12.55 Х/ф «Рiдна дитина».
15.50 Х/ф «Без року тиждень».
17.10 Х/ф «Блакитна стрiла».
19.00, 01.30 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
23.00 Х/ф «Карусель».
01.00 «Академiя смiху».
02.55 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с «Ласко».
09.40, 18.15 «Спецкор».
10.20, 18.50 «ДжеДАI».
11.00, 17.15 «Загублений свiт».

13.50 Х/ф «Тактична сила».
15.40 Х/ф «Атака на королеву».
19.25, 20.30 Т/с «Брати по кровi».
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
01.00 «Облом.UA».
04.15 14 тур ЧУ з футболу. «Зоря» - 

«Колос».

ÍЛО-ТБ
06.00, 05.35 Оттак мастак!
07.00 М/с «Зорянi вiйни: Повстанцi».
07.50 М/с «Вартовi галактики».
08.50 М/с «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
12.40 Т/с «Сишиш-шоу».
14.50 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.20 Т/с «Швидка».
18.00 Т/с «Громада».
19.00 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».
20.50 Т/с «Морська полiцiя».
00.20 Мамареготала.
03.05 Чистоплюї.
04.00 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
01.00 Автоперегони. World Endurance. 

Шанхай. Огляд: Огляд.
02.00, 09.00, 13.15 Ралi. ERC. Огляд.
02.30 Легка атлетика. Марафон. Амстер-

дам.
04.00, 09.30 Снукер. Northern Ireland Open. 

День 2.
06.00 Настiльний тенiс. Командний кубок 

свiту. Японiя. Фiнали.
08.00 Автоперегони. World Endurance. 

Шанхай. Огляд.
11.10 Велоспорт. «Вуельта». Огляд.
12.10 Тенiс. US Open. Огляд.
13.45 Кiнний спорт. Кубок свiту. Верона. 

Конкур.
14.45, 18.00, 20.45 Снукер. Northern Ireland 

Open. День 3.
16.00, 22.00 Тенiс. Пiдсумковий турнiр 

АТР. День 4.
20.00 Велоспорт. «Тур Фландрiї».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 «Laliga Zap». Чемпiонат Iспанiї.
06.15 Марiуполь - Карпати. Чемпiонат 

України.
08.00 «Auto гол!»
08.15 Барселона - Сельта. Чемпiонат 

Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
11.15 Львiв - Ворскла. Чемпiонат України.
13.00 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
13.45, 19.40 Yellow.
13.55 Ейбар - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
16.00 Генк - Гент. Чемпiонат Бельгiї.
17.50 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
18.45 Ювентус - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
20.40 Шахтар - Динамо. Чемпiонат України.
22.50 Передмова до 9 i 10 турiв. Вiдбiр 

до Євро-2020.
23.20 Баварiя - Боруссiя (Д). Чемпiонат 

Нiмеччини.
01.10 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
02.05 Олiмпiк - Александрiя. Чемпiонат 

України.
03.55 Наполi - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.

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 ранку, 
Країно!

09.30 Т/с «Домашнi вогнища».
11.15 Д/с «Кухня По».
11.50, 14.15 Телепродаж.
12.10 Д/с «Тайська кухня».
12.35, 16.15 Клiпи учасникiв Дитячого 

пiсенного конкурсу «Євробачен-
ня-2019».

12.45 Своя земля.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.30 Д/с «Аромати Шотландiї».
15.15 Енеїда.
16.25 Д/ф «Острови. Мальдiвськi острови: 

дивовижнi пiдводнi свiти».
17.30 #ВУкраїнi.
18.25 «Зворотнiй вiдлiк».
21.25, 02.25, 05.45 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с «Дикi тварини».
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».
13.10 «Свiт навиворiт: Камбоджа».
14.10 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».
15.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
17.10 Т/с «Наречена зi Стамбула».
19.20 «Секретнi матерiали».
20.40 Т/с «Свати 6».
21.40 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
22.30 «Право на владу».
01.05 Х/ф «Екiпаж».

Iíòер
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00, 12.25 Т/с «Чудова Ранi».
13.25 «Роман з Ольгою».
14.35, 15.25 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть».
18.00, 19.00, 02.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. По ту 

лiнiю фронту».
23.50 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
02.45 Т/с «Сусiди».
04.00 «Орел i решка. Шопiнг».
05.10 «Top Shop».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 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.
11.15, 13.20 Х/ф «Божевiльня».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40, 21.25 Т/с «Пес».
16.25 Х/ф «Пострiл у безодню».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi. Дайджест.
22.40 Т/с «Фантом».
00.45 Т/с «Схованки».
02.35 Стоп-10.

ÑТБ
06.15, 07.15 Т/с «Коли ми вдома».
10.15 МастерШеф.
15.25 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.
20.55 Т/с «Як довго я на тебе чекала».
23.45 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00 Служба розшуку дiтей.
03.05 Зона ночi.
04.40 Абзац.
05.35 Телемагазин.
05.45, 07.05 Kids` Time.
05.50 М/с «Том i Джерi».
07.10 Т/с «Бiблiотекарi».
08.10 Т/с «Цiлком таємне».
10.00 Ревiзор.
13.00 Пристрастi за Ревiзором.
14.50, 22.00 Т/с «Будиночок на щастя».
16.00, 21.00 Божевiльна зiрка.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
23.50 Т/с «Сирена».
01.20 Т/с «Ми - такi».

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15, 07.25, 08.25, 10.50 Огляд преси.
06.20, 23.15, 02.15, 05.35 Машина часу.
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.10 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.

07.30 Клуб Life.
07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

22.55 Погода на курортах.
08.00, 08.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.25, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.50, 00.20, 01.15 Iнформацiйний 
день.

09.25, 17.40 Час громади.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства 

оборони.
14.15 Медекспертиза. Поради.
15.15 Невигаданi iсторiї.
22.00 Спостерiгач.
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, 05.30 Агенти справедливостi.
14.20, 15.30, 00.00, 02.15 Iсторiя одного 

злочину.
18.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
19.50 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Повернення».
23.20 Слiдами зеленого тарифу.
01.45 Телемагазин.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
07.45 М/с «Каспер».
08.30 «Орел i решка. Шопiнг».
11.20, 18.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
13.15, 01.00 Т/с «Доктор Хто».
15.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.10, 20.00, 23.00 «Орел i решка. Мор-

ський сезон».
22.00 «Орел i решка. Перезавантаження».
00.00 «Вiрю не Вiрю».
02.00 Т/с «Дорогий лiкар».
03.15 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 Т/с «Запороги».
07.50, 17.00, 03.10 «Випадковий свiдок».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 Х/ф «Добрi намiри».
10.40, 19.30 Т/с «Смерть у раю».
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 «Свiдок».
12.50 «Вартiсть життя».
14.05, 03.40 «Речовий доказ».
15.25, 16.50 «Легенди карного розшуку».
18.20, 04.10 «Правда життя».
22.00, 23.45 Т/с «Мiст».
00.45 «Склад злочину».
01.40 «Таємницi кримiнального свiту».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.05 Х/ф «Казкова країна достатку».
11.15 Т/с «Рання пташка 2».
12.00, 13.00, 22.00 Одного разу пiд Пол-

тавою.
12.30, 13.30, 21.00 Танька i Володька.
14.00, 20.00 Т/с «Нове життя Василини 

Павлiвни».
15.00, 18.00, 01.00 Панянка-селянка.
16.00 4 весiлля.
23.00 Т/с «Як уникнути покарання за 

вбивство 3».
00.00 Сiмейка У.
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. Вардою 
та К. Трушик.

12.20, 16.20 «Гаряча тема» з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.20, 15.15 «Деталi на «Прямому» з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

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

М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.
23.00 «Вересень+1» з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.15, 01.35 Правда життя.
09.55, 00.25 Речовий доказ.
11.05 Як створити планету.
12.05 Сучаснi дива.
12.55 Брама часу.
13.35 Мiстична Україна.
14.30 Там, де нас нема.
15.30, 23.35 Загадки Всесвiту.
16.20, 21.45 НЛО з минулого.
17.10 Технологiї їжi.
18.00 Найєкстремальнiшi.
18.55, 20.45 Секретнi територiї.
19.55 Пiдроблена iсторiя.
22.40 Планета Земля.
02.30 Доктор Хайм.
03.25 Єврорабинi.
04.15 Професiя - альфонс.
05.05 Бiзнес на залякуваннi.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Гуси-лебедi летять».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 11.40 «Зiркове життя».
10.00 «Спогади».
11.00, 01.05, 02.45 «Зорянi долi».
12.30 Х/ф «Дiд лiвого крайнього».
13.50 Х/ф «Загадковий пасажир».
15.40 Х/ф «Їх знали тiльки в обличчя».
17.30 Х/ф «Де 042?»
19.00, 01.30 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
23.00 Х/ф «Повернення Василя Борт-

нiкова».
01.10 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с «Ласко».
09.35, 18.15 «Спецкор».
10.15, 18.50 «ДжеДАI».
10.55, 17.15 «Загублений свiт».
13.55 Х/ф «Таємниця майя».
15.50 Х/ф «Рейс 7500».

19.25, 20.30 Т/с «Брати по кровi».
21.35, 23.10 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
01.00 «Облом.UA».
04.15 14 тур ЧУ з футболу. «Десна» - 

«Днiпро-1».

ÍЛО-ТБ
06.00, 05.30 Оттак мастак!
07.00 М/с «Зорянi вiйни: Повстанцi».
07.50 М/с «Людина-павук».
08.50 М/с «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
12.40 Т/с «Сишиш-шоу».
14.50 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.20 Т/с «Швидка».
18.00 Т/с «Громада».
19.00 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».
20.50 Т/с «Морська полiцiя».
00.25 Мамареготала.
03.05 Чистоплюї.
04.00 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
00.00, 14.45, 20.45 Снукер. Northern Ireland 

Open. День 4.
01.05, 07.30 Велоспорт. «Тур Фландрiї».
02.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди».
03.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps 

to champs.
03.30 Олiмпiйськi iгри. «Сила особистостi».
04.00, 09.35, 14.00 Снукер. Northern Ireland 

Open. День 3.
06.00 Ралi. ERC. Огляд.
06.30 Автоперегони. World Endurance. 

Шанхай. Огляд.
08.30, 20.10 Велоспорт. Париж - Рубе.
11.30 Олiмпiйськi iгри. «Всупереч усьому».
12.00, 12.30 Олiмпiйськi iгри. «Момент 

трiумфу».
13.00 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 «Auto гол!»
06.15 Казахстан - Бельгiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
08.00 «Laliga Zap». Чемпiонат Iспанiї.
08.15 Болгарiя - Англiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Передмова до 9 i 10 турiв. Вiдбiр 

до Євро-2020.
10.50 Україна - Португалiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
11.40, 17.50 Yellow.
12.40 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
13.25 Францiя - Туреччина. Вiдбiр до 

Євро-2020.
15.10 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.00 Швейцарiя - Iрландiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
18.00, 20.55 «Головна команда».
18.50 Live. Україна - Естонiя. Контрольна 

гра.
21.35 Live. Англiя - Чорногорiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
23.40 Португалiя - Литва. Вiдбiр до Євро-

2020.
01.30, 03.35, 05.35 Топ-матч.
01.45 Туреччина - Iсландiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
03.45 Францiя - Молдова. Вiдбiр до 

Євро-2020.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

13 листопада

14 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, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 00.35, 05.05 
Новини.

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброго ранку, 
Країно!

09.30 Т/с «Домашнi вогнища».
11.15 Д/с «Кухня По».
11.50, 14.15 Телепродаж.
12.10 Д/с «Тайська кухня».
12.35, 15.15 Клiпи учасникiв Дитячого 

пiсенного конкурсу «Євробачен-
ня-2019».

12.45 Своя земля.
13.10 Д/с «Морська кухня».
14.30 Д/с «Аромати Шотландiї».
15.20, 00.55 «Зворотнiй вiдлiк».
17.55 VoxCheck.
18.25, 04.05 Тема дня.
19.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
19.55 Д/с «Дикi тварини».
21.25, 05.30 UA:Спорт.
22.00 Перша шпальта.
22.30 Як дивитися кiно.
23.00 Х/ф «Рiвень чорного».
03.10 Розсекречена iсторiя.
05.00 Погода.

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».
13.20, 14.20 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».
15.20 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 «Астрал».
02.15 «Розсмiши комiка».
05.15 «Свiтське життя».

Iíòер
05.25, 22.00 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00, 12.25 Т/с «Чудова Ранi».
13.25 «Роман з Ольгою».
14.30, 15.25, 23.50 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть».
18.00, 01.40 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
03.10 «Орел i решка. Шопiнг».
04.35 «Top Shop».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 02.05 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, 14.20, 00.00 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Т/с «Юрчишини».
16.20, 22.50 Т/с «Вижити за будь-яку 

цiну».
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Дизель шоу 12+.
02.35 Стоп-10.

ÑТБ
06.30, 08.30 Т/с «Коли ми вдома».
11.25, 19.00, 22.50 МастерШеф.
15.25 Хата на тата.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
22.00 Вiкна новини.
23.10 Х-Фактор.

Íоâий êаíаë
03.05 Служба розшуку дiтей.
03.10 Зона ночi.
04.20 Абзац.
05.10 Телемагазин.
05.20, 06.15 Kids` Time.
05.25 М/с «Том i Джерi».
06.20 Х/ф «Крихiтка з Беверлi Хiллз 2».
08.00 Х/ф «Крихiтка з Беверлi Хiллз 3».
09.50 Т/с «Будиночок на щастя».
14.10, 21.40, 00.00 Екси.
16.20, 19.00 Топ-модель по-українськи.
02.10 Т/с «Ми - такi».

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15, 08.25, 10.50 Огляд преси.
06.25, 23.15, 02.15 Машина часу.
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.

07.25 Драйв.
07.30 Клуб Life.
08.00, 08.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.25, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.50, 00.25, 01.15 Iнформацiйний 
день.

09.25, 17.40 Час громади.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства 

оборони.
14.15 Медекспертиза. Поради.

15.15 Невигаданi iсторiї.
17.10 Кендзьор.
22.00 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, 05.50 Зоряний шлях.
11.00 Х/ф «Помiчниця».
13.25 Т/с «Квочка», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Квочка».
18.00 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
19.50 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Мiраж», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Мiраж».
04.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
07.40 М/с «Каспер».
08.30 «Орел i решка. Шопiнг».
11.20, 18.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
13.15, 01.10 Т/с «Доктор Хто».
15.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.10, 23.10 «Орел i решка. Морський 

сезон».
19.10 Х/ф «Лiкар. Учень Авiценни».
22.10 «Орел i решка. Перезавантаження».
00.10 «Вiрю не Вiрю».
02.10 Т/с «Дорогий лiкар».
02.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 Т/с «Запороги».
07.50, 17.00, 03.00 «Випадковий свiдок».
08.30 Ранковий «Свiдок».
09.00 Х/ф «Кохана жiнка механiка Гав-

рилова».
10.40, 19.30 Т/с «Смерть у раю».
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30 «Свiдок».
12.50, 03.55 «Правда життя».
14.10, 03.25 «Речовий доказ».
15.30, 16.50 «Легенди карного розшуку».
18.20 «Таємницi свiту».
22.00, 23.45 Т/с «Мiст».
00.50 «Склад злочину».
01.35 «Таємницi кримiнального свiту».
04.50 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.05 Х/ф «Iсторiя вiчного кохання, або 

Попелюшка».
11.15 Т/с «Рання пташка 2».
12.00, 13.00 Одного разу пiд Полтавою.
12.30, 13.30 Танька i Володька.
14.00, 20.00 Т/с «Нове життя Василини 

Павлiвни».
15.00, 18.00, 01.10 Панянка-селянка.
16.00 Х/ф «Нiч у музеї 3: Секрет гроб-

ницi».
21.00 Х/ф «Персi Джексон: Море чудо-

виськ».
23.00 Х/ф «Хороший рiк».

02.10 Теорiя зради.
03.00 БарДак.
03.50 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
06.00, 07.15, 08.15 «Новий день» з Ю. Шпа-

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

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

09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» трафiк» з К. 
Ашiон i П. Рольником.

12.15, 16.30 «Гаряча тема» з О. Курбано-
вою та О. Шилкiною.

13.15, 14.15, 15.15 «Деталi на «Прямому» з 
В. Фроловою i О. Близнюком.

16.10 «Кримiнал. Пiдсумки» з С. Вардою 
та К. Трушик.

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.05, 01.35 Правда життя.
09.50, 00.25 Речовий доказ.
11.00 Мисливцi за торнадо.
11.50 Сучаснi дива.
12.45 Брама часу.
13.35 Мiстична Україна.
14.25 Там, де нас нема.
15.25, 23.35 Загадки Всесвiту.
16.15, 21.45 НЛО з минулого.
17.10 Технологiї їжi.
18.00 Найєкстремальнiшi.
18.55, 20.45 Секретнi територiї.
19.55 Пiдроблена iсторiя.
22.40 Планета Земля.
02.35 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Сьомий маршрут».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
08.00, 11.40 «Зiркове життя».
09.50 «Спогади».
10.50 «Зорянi долi».
12.30 Х/ф «Небилицi про Iвана».
14.00 Х/ф «Гангстери i фiлантропи».
15.40 Х/ф «Блакитна стрiла».
17.30 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд переслi-

дування».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Х/ф «Без року тиждень».
00.25 Х/ф «Їх знали тiльки в обличчя».
02.45 Кiноляпи.
03.35 Саундтреки.
04.35 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 Т/с «Ласко».
09.40, 18.15 «Спецкор».
10.20, 18.50 «ДжеДАI».
11.00, 17.15 «Загублений свiт».
13.00 Х/ф «Капiтан Грiм».
15.10 Х/ф «Заручниця 3».

19.25 Х/ф «Посилка».
21.20 Х/ф «Снайпер».
23.05 Х/ф «Мега-акула проти Меха-а-

кули».
00.50 Х/ф «Вампарiах».
02.10 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

ÍЛО-ТБ
06.00, 05.30 Оттак мастак!
07.00 М/с «Зорянi вiйни: Повстанцi».
07.50 М/с «Людина-павук».
08.50 М/с «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
12.40 Т/с «Сишиш-шоу».
14.50 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
16.20 Т/с «Швидка».
18.15 Т/с «Громада».
19.20 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».
21.10, 23.25 Т/с «Морська полiцiя».
23.00 Без краватки.
01.15 Мамареготала. Найкраще.
03.45 Чистоплюї.
04.45 «Роздовбаї».

ªâроñïорò
01.15 Велоспорт. Париж - Рубе.
02.30 Легка атлетика. Марафон. Нью-Йорк.
04.00, 09.30, 13.00 Снукер. Northern Ireland 

Open. День 4.
06.00 Тенiс. US Open. Огляд.
07.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps 

to champs.
07.30 Настiльний тенiс. Командний кубок 

свiту. Японiя. Фiнали.
11.30 Тенiс. Australian Open. Огляд.
12.30 Ралi. ERC. Огляд.
13.45, 18.00, 20.45 Снукер. Northern Ireland 

Open. 1/4 фiналу.
16.00, 22.00 Тенiс. Пiдсумковий турнiр 

АТР. День 6.
20.00 Велоспорт. Льєж - Бастонь - Льєж.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
06.30 Чехiя - Косово. Вiдбiр до Євро-2020.
08.15 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр до 

Євро-2020.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Англiя - Чорногорiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
12.10 Португалiя - Литва. Вiдбiр до Євро-

2020.
13.55 Францiя - Молдова. Вiдбiр до 

Євро-2020.
16.05 Україна - Естонiя. Контрольна гра.
16.50, 20.55 Yellow.
18.00, 20.25 «Студiя Live».
18.25 Live. U-21. Україна - Данiя. Вiдбiр 

до Євро-2021.
19.15 Коефiцiєнти ФIФА/УЄФА.
21.05, 03.20 «Бундеслiга weekly». Чемпiо-

нат Нiмеччини.
21.35 Live. Боснiя i Герцеговина - Iталiя. 

Вiдбiр до Євро-2020.
23.40 Швейцарiя - Грузiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
01.30 Iспанiя - Мальта. Вiдбiр до Євро-

2020.
03.50 Вiрменiя - Грецiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
05.40 Топ-матч.

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

iсторiї».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ранку, 

Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.20, 02.00, 

03.50, 05.10 Новини.
09.30 Енеїда.
10.35 Хто в домi хазяїн.
11.00 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
11.25 Клiпи учасникiв Дитячого пiсенного 

конкурсу «Євробачення-2019».
11.40, 14.40 Телепродаж.
11.55 М/с «Дуда i Дада».
12.50 Х/ф «Поруч з Iсусом: Хома».
15.00 Плiч-о-плiч.
15.35 #ВУкраїнi.
16.40 Х/ф «Брати. Остання сповiдь».
19.00 «Мирний птах».
19.55 Д/ф «Вiйна на нульовому кiло-

метрi».
21.25 Д/с «Боротьба за виживання».
22.25 Т/с «Окупованi».
23.40, 03.40 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
02.25 UA:Фольк. Спогади.
03.20 Своя земля.
04.15 Сильна доля.
05.30 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.20 М/ф.
06.45 «Грошi».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00, 10.35 «Їмо за 100».
11.15 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя».
12.10 Т/с «Сидоренки-Сидоренки».
16.35, 21.30 «Жiночий квартал».
18.30, 04.05 «Розсмiши комiка».
19.30, 04.50 «ТСН».
20.15 «Українськi сенсацiї».
23.25, 00.25 «Свiтське життя».
01.25 «Лiга смiху».

Iíòер
04.50 «Чекай на мене. Україна».
06.30 «Слово Предстоятеля».
06.40 Х/ф «Пiдкидьок».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Ельдар Рязанов. Жiночi iсторiї».
11.45 Х/ф «Дайте книгу скарг».
13.30 Х/ф «Гусарська балада».
15.20 Х/ф «Стережися автомобiля».
17.10 Т/с «Голос янгола», 1 i 2 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Голос янгола», 3 i 4 с.
22.15 Т/с «Однолюби».
02.30 «Подробицi» - «Час».
03.00 «Орел i решка. Шопiнг».
04.20 «Орел i решка. Чудеса свiту».

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.10 Факти.
05.35 Особливостi нацiональної роботи.
07.20 Я зняв!
09.10 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
12.45 Факти. День.
13.00 Дизель шоу.
14.30 Т/с «Пес».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Люди у чорному».
21.05 Х/ф «Люди у чорному 2».
22.45 Х/ф «Я - робот».
00.45 Х/ф «Нiчна бригада».
02.25 Т/с «Фантом».

ÑТБ
05.20 Хата на тата.
06.55 Прокинься з Ектором!
07.55 Зваженi та щасливi.
09.55 «Зважся!».
10.55 Т/с «Як довго я на тебе чекала».
19.00 Х-Фактор.
22.00 МастерШеф.

Íоâий êаíаë
03.55 Служба розшуку дiтей.
04.00, 02.20 Зона ночi.
05.10 Телемагазин.
05.20, 06.25 Kids` Time.
05.25 М/с «Лунтiк».
06.30 Таємний агент.
07.30 Таємний агент. Пост-шоу.
09.20 Le Маршрут.
10.20 Дiти проти зiрок.
12.20 Хто проти блондинок.
14.20 Хто зверху? (12+).
16.20 М/ф «Iван Царевич i Сiрий Вовк 2».
17.50 Х/ф «Гарi Поттер i фiлософський 

камiнь».
21.00 Х/ф «Гарi Поттер i таємна кiмната».
00.10 Х/ф «Нiч жахiв».

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.

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

номiка. Полiтика. Соцiум.
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 

оборони.
12.35 Медекспертиза.

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

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 04.50 Зоряний шлях.
08.50 Т/с «Повернення», 1-6 с.
15.20 Т/с «Повернення».
17.00 Т/с «Втраченi спогади», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Втраченi спогади».
23.00 Х/ф «Вiчна казка».
01.00, 02.15 Х/ф «Четвертий пасажир».
01.45 Телемагазин.
03.10 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
07.40 М/с «Каспер».
08.20 «Ух ти show».
09.30 Х/ф «Бунтарка».
11.30 Х/ф «Лiкар. Учень Авiценни».
14.25 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.15 Х/ф «Секс за обмiном».
02.00 «Вiрю не Вiрю».
02.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.20 «Легенди карного розшуку».
05.45 Х/ф «Викликаємо вогонь на себе».
12.00 Т/с «Закон i порядок».
15.35, 02.40 «Випадковий свiдок».
18.00 «Переломнi 80-тi».
19.00, 02.10 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Дачна подорож сержанта 

Цибулi».
21.00 Х/ф «Переможцi та грiшники».
23.10 Х/ф «Лiнiя».
01.00 «Реальнi злочинцi».
02.55 «Речовий доказ».
03.55 «Легенди бандитського Києва».
04.45 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.40 М/ф «Принцеса Лiллiфi та малень-

кий єдинорiг».
12.55 Х/ф «Спiвоче деревце».
14.05, 01.00 Панянка-селянка.
17.00 Х/ф «Хороший рiк».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Танька i 

Володька.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Одного разу пiд 

Полтавою.
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». 
Новини.

09.10 «Ехо України» з М. Ганапольським.
10.10 «Кримiнал» з С. Вардою та 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. 
Курбановою та О. Шилкiною.

17.10 «Щасливе iнтерв`ю».
18.00, 19.00, 20.00 Ток-шоу в прямому 

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

Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата-шоу».

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.00 Мiстична Україна. Оракули.
07.50, 18.40 Код доступу.
09.40 Речовий доказ.
10.50 Планета динозаврiв.
14.15 Технологiї їжi.
15.55 Як створити планету.
16.50 Планета Земля.
21.00 Останнiй день Помпеї.
22.00 Мисливцi за скарбами.
00.05 Мiстична Україна.
00.55 Теорiя Змови.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Невiдправлений лист».
05.35 Кiнотрейлери.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 «Зiркове життя».
10.15, 01.45, 02.45 «Зорянi долi».
10.55 «Невiдома версiя».
11.45 Х/ф «Ватажок мафiї».
14.55 Х/ф «Де 042?»
16.20 Х/ф «Закляття долини Змiй».
18.20 Х/ф «Перегони «Гарматне ядро».
20.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
22.00 Х/ф «Пригоди Електронiка».
03.05 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 «ДжеДАI. Дайджест».
09.00 «Загублений свiт».
14.55 Х/ф «Президент Лiнкольн: Мисли-

вець на вампiрiв».
16.55 Х/ф «Гра Ендера».
19.00 Х/ф «Планета мавп».
21.10 Х/ф «Небезпечний Бангкок».
23.05 Х/ф «Геймер».
00.50 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

ÍЛО-ТБ
06.00, 05.30 Оттак мастак!
07.00 М/с «Зорянi вiйни: Повстанцi».
07.55 М/с «Людина-павук».
08.50 М/с «Качинi iсторiї».
09.45 Середземноморський Check-in.
10.50 Пiвнiчний Check-in.
11.50 М/с «Сiмпсони».
14.00 Т/с «Файна Юкрайна».
15.00 Т/с «Деффективи».
18.30 Х/ф «Копальнi царя Соломона».
20.30 Х/ф «Аллан Квотермейн та загубле-

не золоте мiсто».
22.30 Х/ф «Заклинач вогню».
00.50 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.05 Велоспорт. Льєж - Бастонь - Льєж.
01.30 Велоспорт. ЧC. Йоркшир. Жiнки.
02.30 Велоспорт. ЧC. Йоркшир. Чоловiки.
04.00, 09.30, 14.00 Снукер. Northern Ireland 

Open. 1/4 фiналу.
06.00, 09.10 WATTS.
06.10, 11.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi 

легенди».
06.40 Велоспорт. «Тур де Франс».
07.40 Ралi. ERC. Огляд.
08.10, 13.00, 20.00 Автоперегони. WTCR. 

Макао. Перегони 1.
12.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Camps 

to champs.
12.30 Олiмпiйськi iгри. «Сила особистостi».
14.45, 18.00, 20.45 Снукер. Northern Ireland 

Open. 1/2 фiналу.
16.00, 22.00 Тенiс. Пiдсумковий турнiр АТР. 

1/2 фiналу.
18.30 Велоспорт. «Тур Ломбардiї».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Огляд матчу «Україна - Естонiя». 

Контрольна гра.
06.10 Румунiя - Швецiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
07.55 «Бундеслiга weekly». Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.25, 17.55, 20.55 Огляд 2-го iгрового дня. 

Вiдбiр до Євро-2020.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25, 19.45, 21.25 Yellow.
10.35 Боснiя i Герцеговина - Iталiя. Вiдбiр 

до Євро-2020.
12.15 Швейцарiя - Грузiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
13.55 Україна - Естонiя. Контрольна гра.
16.05 U-21. Україна - Данiя. Вiдбiр до 

Євро-2021.
18.50 Live. Словенiя - Латвiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
21.35 Live. Нiмеччина - Бiлорусь. Вiдбiр 

до Євро-2020.
23.40 Хорватiя - Словаччина. Вiдбiр до 

Євро-2020.
01.30 Кiпр - Шотландiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
03.15 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр до 

Євро-2020.
04.05 Азербайджан - Уельс. Вiдбiр до 

Євро-2020.

П’яòíиця

Ñóáоòа

15 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, 07.10, 08.10, 09.10 Доброго ранку, 

Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.20, 02.00, 

03.50, 05.10 Новини.
09.30, 02.25 Енеїда.
10.35 Д/с «Кухня По».
11.35, 14.40 Телепродаж.
11.55 М/с «Дуда i Дада».
13.00 Х/ф «Солоний принц».
15.00 Д/с «Тайська кухня».
15.25, 21.55 Бюджетники.
16.30 UA:Фольк.
17.00 Перший на селi.
17.30 #ВУкраїнi.
18.00 Плiч-о-плiч.
18.25 Тема дня.
18.30 Д/ф «Два трактори за межами 

Рiвного, Україна».
19.05 Д/с «Свiт дикої природи».
20.05 Д/с «Левиний рик».
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.25 Т/с «Окупованi».
23.40, 03.40 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.20 Своя земля.
04.15 Сильна доля.
05.30 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.45 «Українськi сенсацiї».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.45, 10.55, 01.40 «Свiт навиворiт 10: 

Бразилiя».
15.05 Т/с «Свати 6».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
23.50 «Лiга смiху».
04.50 «ТСН».

Iíòер
05.10, 11.00 «Орел i решка. Iвлєєва vs. 

Бєдняков».
06.05 Х/ф «Стережися автомобiля».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Орел i решка. Чудеса свiту».
12.10 Х/ф «Шляхетний венецiанець».
14.10 Х/ф «Туз».
16.00 Х/ф «Оксамитовi ручки».
18.00 Х/ф «Шалено закоханий».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Агата Крiстi. Скорчений 

будиночок».
22.55 Х/ф «Пiвзахисник».
00.45 «Речдок».
03.15 «Орел i решка. Морський сезон».
04.00 «Орел i решка. Шопiнг».
05.05 «Top Shop».

ICTV
04.25 Скарб нацiї.
04.35 Еврика!
04.40 Факти.
05.05 Секретний фронт.
07.25 Громадянська оборона.
08.20 Антизомбi. Дайджест.
09.20, 13.00 Т/с «Вiддiл 44».
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф «Я - робот».
15.15 Х/ф «Люди у чорному».
17.05 Х/ф «Люди у чорному 2».
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф «Люди у чорному 3».
22.40 Х/ф «Швидше кулi».
00.35 Х/ф «Нещасний випадок».
02.25 Т/с «Фантом».

ÑТБ
07.00, 13.20 Хата на тата.
09.00 Прокинься з Ектором!
09.55 МастерШеф.
18.00 Битва екстрасенсiв.
19.55 Один за всiх.
21.00 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
04.30 СтендАп Шоу.
05.20 Телемагазин.
05.30, 07.05 Kids` Time.
05.35 Х/ф «Крихiтка з Беверлi Хiллз 2».
07.10 Х/ф «Крихiтка з Беверлi Хiллз 3».
09.00 М/ф «Iван Царевич i Сiрий Вовк 2».
10.20 Х/ф «Дракон Пiта».
12.20 Х/ф «Гарi Поттер i фiлософський 

камiнь».
15.20 Х/ф «Гарi Поттер i таємна кiмната».
18.50 Х/ф «Людина-мурашка».
21.00 Х/ф «Доктор Стрендж».
23.10 Х/ф «Омен».
01.30 Х/ф «Нiч жахiв».

5 êаíаë
06.00, 09.30 Вiкно до Америки.
06.25, 13.30, 14.10, 20.00, 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, 
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: Еко-

номiка. 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, 23.15, 00.20 Невигаданi iсторiї.
12.30 Континент.
13.10 Медекспертиза.
15.10 Про вiйсько.
15.30 Паспортний сервiс.
16.10 Рандеву.
17.10 Особливий погляд.
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня з 

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

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.40 Сьогоднi.
07.40 Т/с «Втраченi спогади».
11.30 Т/с «Мiраж».
15.50 Футбол. Вiдбiр до Євро-2020. Сербiя 

- Україна.
18.00 Т/с «Нiма», 1 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с «Нiма».
23.50 Т/с «Любов з випробувальним тер-

мiном», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Любов з випробувальним 

термiном».
03.50 Х/ф «Вiчна казка».
05.30 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
07.45 М/с «Каспер».
08.25 «Ух ти show».
09.35 Т/с «Пригоди Геркулеса».
13.05 «Орел i решка. Навколо свiту».
01.00 Х/ф «Правда i нiчого окрiм правди».
02.35 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.15 «Легенди карного розшуку».
05.45 Х/ф «Вiрнiсть».
07.15 «Страх у твоєму домi».
10.50 Х/ф «Дачна подорож сержанта 

Цибулi».
12.20 Х/ф «Єдина дорога».
14.10 Х/ф «Полум`я».
16.55 Х/ф «Переможцi та грiшники».
19.00 Х/ф «Акцiя».
20.45 Х/ф «Бiлоруський вокзал».
22.45 Х/ф «Мотель».
00.50 Х/ф «Лiнiя».
02.35 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.25 М/ф «Суперкоманда».
12.25 Х/ф «Везунчик».
14.05 Панянка-селянка.
17.00 Х/ф «Персi Джексон: Море чудо-

виськ».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Танька i 

Володька.

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Одного разу пiд 
Полтавою.

00.00 Сiмейка У.
01.00 Т/с «Домашнiй арешт».
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Репор-
тер». Новини.

09.10 «18 плюс» з С. Лойко та А. Тулин-
ською.

10.10 «Медексперт» з К. Трушик.
11.15, 12.15, 13.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
14.15, 15.15, 16.15 «Великий марафон» 

з П. Рольником, О. Близнюком, О. 
Курбановою 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.
06.30, 00.25 Мiстична Україна.
07.20, 18.00 Код доступу.
09.20 Речовий доказ.
10.30 Останнiй день Помпеї.
11.30 Мисливцi за скарбами.
13.35 Загадки Всесвiту.
15.15 Планета Земля.
19.30 Iсторiя українських земель.
21.00 Планета динозаврiв.
01.15 Вiйна всерединi нас.

Enter-фіëьм
06.40 Х/ф «Провiнцiйний анекдот».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Зiркове життя».
10.20, 02.45 «Зорянi долi».
11.10 «Невiдома версiя».
12.00 Х/ф «Провiнцiйний роман».
14.20 Х/ф «Небезпечний поворот».
18.00 Т/с «Столiття Мопассана. Повiстi i 

розповiдi XIX сторiччя».
22.00 Х/ф «Попелюшка-80».
03.05 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.35 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.55 «ДжеДАI. Дайджест».
08.55 «ДжеДАI».
10.20 Т/с «Опер за викликом».
13.05 Х/ф «Втрачений скарб».
14.50 Х/ф «Кришталевi черепи».
16.40 Х/ф «Планета мавп».
18.55 Х/ф «Повстання планети мавп».
20.55 Х/ф «Збиток».
23.00 «ПроФутбол».
00.20 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 04.55 Оттак мастак!
07.00 М/с «Зорянi вiйни: Повстанцi».
07.55 М/с «Людина-павук».
08.50 М/с «Качинi iсторiї».
09.45 Без краватки.
10.20 Азiйський Check-in.
11.10 Латиноамериканський Check-in.
12.05 М/с «Сiмпсони».
14.20 Т/с «Файна Юкрайна».
15.35 Т/с «СуперКопи».
18.10 Х/ф «Робiн Гуд. Принц злодiїв».
21.00 Мамареготала.
23.00 М/с «Небезпечна зона».
23.30 М/с «Чортовийки».
00.00 Х/ф «Володар мух».
01.55 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.00, 05.45, 09.30, 13.45 Снукер. Northern 

Ireland Open. 1/2 фiналу.
00.40 Плавання. International Swimming 

League.
01.30, 04.00, 11.30 Автоперегони. WTCR. 

Макао. Перегони 1.
02.05, 04.20, 12.15 Автоперегони. WTCR. 

Макао. Перегони 2.
03.05 Керлiнг. ЧЄ. Чоловiки.
04.45, 13.00 Автоперегони. WTCR. Макао. 

Перегони 3.
07.15 WATTS.
07.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
08.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Огляд.
14.45, 22.00 Снукер. Northern Ireland Open. 

Фiнал.
17.30, 20.00 Тенiс. Пiдсумковий турнiр АТР. 

Пари. Фiнал.
19.30 Тенiс. Пiдсумковий турнiр АТР. 1/2 

фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Огляд матчу «Англiя - Чорногорiя». 

Вiдбiр до Євро-2020.
06.10, 03.25, 05.30 Топ-матч.
06.15 Пiвнiчна Iрландiя - Нiдерланди. 

Вiдбiр до Євро-2020.
08.05, 13.15, 19.45 Yellow.
08.15, 14.20 Огляд 3-го iгрового дня. Вiдбiр 

до Євро-2020.
10.00, 16.45, 22.30 Футбол News.
10.25 «Auto гол!»
10.40 Хорватiя - Словаччина. Вiдбiр до 

Євро-2020.
12.25 Україна - Естонiя. Контрольна гра.
15.00, 17.55 «Головна команда».
15.50 Live. Сербiя - Україна. Вiдбiр до 

Євро-2020.
18.50 Live. Косово - Англiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
20.55 «Великий футбол».
21.40 Live. Албанiя - Францiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
23.40 Огляд 1-го iгрового дня. Вiдбiр до 

Євро-2020.
01.05 Журнал Лiги чемпiонiв.
01.35 Люксембург - Португалiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
03.40 Болгарiя - Чехiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
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  TV-4
Поíедіëоê, 11 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
08.00, 20.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 У фокусі Європа
12.40 Євромакс
13.10, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Мер»
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.40 Твій дім
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Сірано де Ме-

нільмонтан» 

Віâòороê, 12 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 Погляд зблизька
08.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Shift. Життя в цифрі
12.30 «Начинка»
13.00, 03.00 Хіт-парад 
13.50, 01.00 Х.ф. «Вовк» +16
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Загублений світ» 

Ñереда, 13 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 Межа правди
08.30, 17.00 Відкрита зона
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10, 03.00 «Гал-кліп»
12.40 Твій дім
13.00, 02.30 Хіт-парад 

14.00, 01.00 Х.ф. «Легенда про дракона» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 «Начинка»
22.40, 04.00 Х.ф.«Чоловіки на межі» 

Чеòâер, 14 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 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 Формула здоров’я
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Піше: між небом 

і землею» +16 
15.45, 20.25 Добрі традиції
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
20.30 Євромакс
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Космічний дозор» 

П’яòíиця, 15 ëиñòоïада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

ці дель Монте» +16
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
07.20, 19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На 

гарячому
07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.20 Година для дитини
12.10 «Гал-кліп»
12.40, 03.00 Сім’я від А до Я
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Знову 18» +12 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Відкрита зона
17.30 «Начинка»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Скарби да Вінчі» 

Ñóáоòа, 16 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.«Живим» 
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 Твій дім
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф. «Розлучення по 

французьки» +16
14.40 «Кіндер ШОУ»
15.00 Х.ф.«Нові пригоди Пінокіо» 
16.30, 02.30 Сім’я від А до Я
17.00, 03.00 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання 
19.30 Євромакс
20.10 М. Булат, «Вічна загадка любові»
21.30, 04.00 Х.ф. «Там, де серце»
23.30 Завтра-сьогодні
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 17 ëиñòоïада
06.00 Х.ф.«Живим» 
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»
12.30 Х.ф.«Нові пригоди Пінокіо»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
16.30 Твій дім
16.45 Shift. Життя в цифрі
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
20.00, 03.00 Огляд світових подій
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф. «Одного разу у 

Франції» +16 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Скарби да Вінчі» +16

  ТТБ
Поíедіëоê, 11 ëиñòоïада
7.00 “Файний ранок”
7.30 “Новини”
9.00 Енеїда 
9.50 :РадіоДень «Життя+» 
10.10 Концерт гурту «Піккардійська 

терція» 
11.10 М/ф «Ведмеді сусіди «
12.00 М/ф «Тачки проти» 
12.10 Мультфільм «Ти і поліція» 
12.15 По Азимуту
12.40 UA: Музика 
12.50 Ранковий гість
13.00 “Діалоги” 
13.30 “Новини”
13.45 Д/с «Таємниці людського мозку» 
14.30 Школа доступності
14.35 :РадіоДень «Модуль знань» 
15.15 Д/с «Велике фотополювання 

Дага Гарднера» 
15.40 Д/с «Шамварі:територія диких 

тварин» 
16.35 Лайфхак українською
16.45 UA: Музика 

17.00 “Новини”
17.15 Д/ц «Двоколісні хроніки» 
17.40 Д/с «Жива природа 
18.00 Д/с «Таємниці акул» 
19.00 “Новини”
19.20 “Тема дня” 
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч- о-пліч 
20.30 “Новини”
20.51 “Тема дня” 
21.20 Наші гроші 
21.45 Д/п «Тюрма можливостей « 
2 2 . 3 0  Ф е с т и в а в л ь »K h o r t y t s i a 

Freedom-2019 «Хмарно з про-
ясненнями»

Віâòороê , 12 ëиñòоïада
7.00 “Файний ранок”
7.30 “Новини”
9.00 UA: Музика 
9.10 “Енеїда” 
10.00 :РадіоДень «Життя+» 
10.20 UA: Фольк 
11.15 М/ф «Ведмеді сусіди «
12.05 М/ф «Тачки проти» 
12.15 По Азимуту
12.40 UA: Музика 
12.50 Ранковий гість
13.00 “Тема дня” 
13.30 “Новини”
13.45 Д/с «Таємниці людського мозку» 
14.30 АБЕТКА
14.35 :РадіоДень «Модуль знань» 
15.15 Д/с «Велике фотополювання 

Дага Гарднера»
15.40 Д/с «Шамварі:територія диких 

тварин»
16.35 Лайфхак українською
16.45 Кліпи учасників Дитячого пісенно-

го конкурсу «Євробачення-2019» 
17.00 “Новини”
17.15 Двоколісні хроніки
17.40 Д/с «Жива природа
18.05 Д/с «Таємниці акул» 
19.00 “Новини”
19.20 “Тема дня” 
19.45 Спільно 
20.15 Своя земля
20.30 “Новини”
20.51 “Тема дня” 
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
21.45 Абетка
2 1 . 5 0  Ф е с т и в а в л ь »K h o r t y t s i a 

Freedom-2019».YUKO
22.30 Khortytsia Freedom-2019. Гурт 

Octopus Ink

Ñереда, 13 ëиñòоïада
7.00 “Файний ранок”
7.30 “Новини”
7.35 “Файний ранок”
9.00 “Енеїда” 
9.50 Документальний цикл «Будь у 

тонусі» 
10.20 UA: Фольк 
11.05 Кліпи учасників Дитячого пісенно-

го конкурсу «Євробачення-2019» 
11.15 М/ф «Ведмеді сусіди «
12.05 М/ф «Тачки проти» 
12.15 По Азимуту
12.40 Загадки чернівецьких атлантів 
12.50 Ранковий гість
13.00 “Тема дня” 
13.30 “Новини”
13.45 Докудрама «Мисливці на на-

цистів» 
14.25 Розсекречена історія 
15.20 Д/с «Велике фотополювання 

Дага Гарднера» 
15.45 Д/с «Шамварі:територія диких 

тварин»
16.40 Кліпи учасників Дитячого пісенно-

го конкурсу «Євробачення-2019» 
17.00 “Новини”
17.15 Документальний цикл»Двоколісні 

хроніки» 

17.40 Д/с «Жива природа
18.05 Д/с «Таємниці акул» 
19.00 “Новини”
19.20 “Тема дня” 
19.45 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 “StopFakeNews”
20.30 “Новини”
20.51 “Тема дня” 
21.20 КримРеалії 
21.45 Твій дім 
22.00 UA Музика 
22.05 Концерт «Арсен Мірзоян. Київ» 

Чеòâер, 14 ëиñòоïада
7.00 “Файний ранок”
7.30 “Новини”
9.00 UA: Музика 
9.05 Енеїда 
9.50 52 вікенди
10.10 UA: Фольк 
11.05 Кліпи учасників Дитячого пісенно-

го конкурсу «Євробачення-2019» 
11.15 М/ф «Ведмеді сусіди «
12.05 М/ф «Тачки проти» 
12.15 По Азимуту
12.40 UA: Музика 
12.50 Ранковий гість
13.00 “Тема дня” 
13.30 “Новини”
13.45 Докудрама «Мисливці на на-

цистів» 
14.25 Розсекречена історія 
15.20 Д/с «Останній шанс побачити» 
16.20 Д/с «Жива природа 
16.40 Лайфхак українською
16.45 Кліпи учасників Дитячого пісенно-

го конкурсу «Євробачення-2019» 
17.00 “Новини”
17.15 Дц «Двоколісні хроніки» 
17.40 Д/с «Жива природа 
18.00 Д/с «Дивовижні міста світу» 
19.00 “Новини”
19.20 “Тема дня” 
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Своя земля
20.30 “Новини”
20.51 “Тема дня” 
21.20 “Наші гроші”
21.45 Пліч-о-пліч 
22.00 UA Музика
22.05 Сильна доля 

П’яòíиця, 15 ëиñòоïада
7.00 “Файний ранок”
7.30 “Новини”
8.35 “Файний ранок”
9.00 UA Музика
9.05 “Енеїда” 
9.55 Бук:Маршрут 
10.05 :РадіоДень «Життя+» 
1 0 . 2 5  Ф е с т и в а в л ь »K h o r t y t s i a 

Freedom-2019».KULSHENKA
10.55 Кліпи учасників Дитячого пісенно-

го конкурсу «Євробачення-2019» 
11.00 М/ф «Ведмеді сусіди «
12.05 М/ф «Тачки проти» 
12.15 По Азимуту
12.40 Лайфхак українською
12.40 UA: Музика 
12.50 Ранковий гість
13.00 “Тема дня” 
13.30 “Новини”
13.40 Суспільно-політичне ток-шоу 

«Зворотний відлік» 
15.50 Д/с «Шамварі:територія диких 

тварин» 
16.15 Д/с «Жива природа 
16.25 Лайфхак українською
16.45 Кліпи учасників Дитячого пісенно-

го конкурсу «Євробачення-2019» 
17.00 “Новини”
17.15 Документальний цикл «Двоколісні 

хроніки» 
17.40 Д/с «Жива природа 
18.00 Д/с «Дивовижні міста світу» 
19.00 “Новини”

19.20 “Тема дня” 
19.45 Разом
20.15 Сильні 
20.30 “Новини”
20.51 “Тема дня” 
21.20 «VoxCheck»
21.25 Схеми. Корупція в деталях 
21.45 Своя земля 
22.00 UA: Музика 
22.05 Сильна доля 

Ñóáоòа, 16 ëиñòоïада
7.00 М/ф «Гон» 
7.35 М/ф «Тачки проти» 
7.45 Мультфільм «Ти і поліція» 
8.00 “Файний ранок”
9.35 Школа доступності 
9.40 Бук:Маршрут 
9.50 Мандруємо вдома 
9.55 Візитівки Карпат
10.00 Кліпи учасників Дитячого пісенно-

го конкурсу «Євробачення-2019» 
10.05 Енеїда 
10.30 UA: Фольк.Спогади 
11.20 :РадіоДень «Модуль знань» 

12.00 Д/с «Велике фотополювання 
Дага Гарднера» 

12.25 Д/с «Жива природа 
13.00 #ВУКРАЇНІ 
13.25 Пліч-о-пліч 
13.40 “Тема дня”
14.05 Українська література в іменах
14.20 Розсекречена історія
15.10 Д/с «Дивовижні міста світу»
16.05 Сильна доля
16.55 Кліпи учасників Дитячого пісенно-

го конкурсу «Євробачення-2019» 
17.05 Бюджетники 
17.30 Фільм-концерт «Supernation» 

гурту «Друга ріка» 
18.15 Сильні 
18.30 Своя земля
19.00 “Новини”
19.15 Діалоги
19.45 Спільно 
20.10 #ВУКРАЇНІ 
20.35 Бук:Маршрут 
20.50 Абетка
21.00 Як дивитися кіно 
21.30 Художній фільм «Холодна війна » 

Íедіëя, 17 ëиñòоïада
7.00 М/ф «Гон»
8.15 М/ф «Тачки проти» 
8.30 “Файний ранок”
9.30 Загадки чернівецьких атлантів
9.35 Документальний цикл «Тайська 

кухня» 
10.00 Енеїда 
10.25 Кліпи учасників Дитячого пісенно-

го конкурсу «Євробачення-2019» 
10.35 UA: Фольк
11.20 :РадіоДень «Модуль знань» 
12.00 Д/с «Велике фотополювання 

Дага Гарднера» 
12.25 Д/с «Жива природа 
13.00 #ВУКРАЇНІ 
13.25 Пліч-о-пліч 
13.40 КримРеалії 
14.05 StopFakeNews 
14.15 Розсекречена історія 
15.05 Д/с Найекстремальніший» 
15.55 Сильна доля 
16.45 Бюджетники
17.15 Концертна програма Павла Таба-

кова «Любов Жива»
18.25 По Азимуту
19.00 Твій дім 
19.15 Пліч-о-пліч 
19.40 Разом
20.10 #ВУКРАЇНІ 
20.45 Абетка
20.50 Як дивитися кіно 
21.15 Художній фільм «На межі» 
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БРИТАНСЬКИЙ КЕКС

ПОТРІБНО: родзинки - 200 
г, смажений арахіс - 100 г, цука-
ти - 500 г, бренді - 4 ч.л., лимонний 
сік - 30 мл, вершкове масло - 200 г, 
коричневий цукор - 200 г, яйця - 4 
шт., борошно - 200 г, мелений ім-
бир - 1 ст. л., лимонна цедра.

ПРИГОТУВАННЯ: залийте 
промиті та висушені родзинки 
бренді, залиште на півгодини. В 
окремій ємності змішайте смаже-
ний арахіс, цукати та лимонний 
сік. Візьміть вершкове масло, цу-
кор, яйця, борошно і трішки ли-
монної цедри, замісіть тісто. Піс-
ля того як маса стане однорідною, 
додайте в неї родзинки, цукати і 
мелений імбир. Містку форму по-
крийте папером для випікання, 
викладіть тісто і випікайте кекс 
протягом години при температу-
рі 180 ° С. Після того як кекс при-
готується і охолоне, посипте його 
горіхами і цукровою пудрою. Не-
величкий секрет: якщо хочете, 
щоб ваш кекс довше не черствів і 
залишався свіжим, додайте в тіс-
то трохи меду, джему і патоки, на-
віть якщо їх немає в рецепті. Вони 
будуть утримувати вологу в кексі.

ФРАНЦУЗЬКИЙ КЕКС 
(ПОЛІНО)

ПОТРІБНО: борошно - 150 г, 
яйця - 4 шт., подрібнені горіхи - 
100 г, сир «Маскарпоне» - 250 г, ка-
као - 2 ч. л., вершки 35% жирнос-
ті - 125 мл, гіркий шоколад - 30 г, 
цукрова пудра - 150 г, сода - 0,5 ч. 
л., лікер - 50 мл, ваніль - 1 стручок 
(пакетик), білий шоколад.

ПРИГОТУВАННЯ: шоколад 
розтопити на водяній бані. Зби-
ти яйця з цукром. У шоколад до-
дати подрібнені горіхи, воду і 
соду. Борошно просіяти і вмішати 
в яєчно-цукрову суміш. З’єднати 
отриману масу з шоколадом. Ре-
тельно перемішати. Викласти тіс-
то в одну форму, попередньо за-
стелену пергаментом. Випікати 
12 хвилин при температурі 180 ° 
С. Згодом рулет згорнути і виклас-
ти на чистий аркуш, посипаний 
цукровою пудрою. Обрізати краї 
і загорнути рулет в лист, щоб він 
просочився пудрою. Залишити 
швом вниз на 1 годину. Вершки 
збити з Маскарпоне, лікером, ка-

као і ваніллю до однорідної маси. 
Частину крему відкласти.

Рулет розгорнути, промас-
тити кремом і згорнути. Зверху 
змастити кремом і виделкою зро-
бити невеликі розрізи, як іміта-
цію кори. Посипати пудрою і по-
містити в холодильник.

ЯБЛУЧНІ КЕКСИ
ПОТРІБНО: яблука – 2 шт., бо-

рошно – 130 г, яєчні жовтки – 3 
шт., родзинки – 50 г, олія – 20 мл, 
сода – ⅓ ч. л.

ПОТРІБНО: родзинки замо-
чіть в гарячій воді на три годи-
ни, потім обсушіть в паперовому 
рушнику і подрібніть у блендері. 
Яблука помийте, почистіть і по-
ріжте. Приготуйте на пару і теж 
подрібніть у блендері. Отриманий 
сік злийте в окремий посуд, пюре 
відкладіть.

Жовтки збийте, додайте олію, 
яблучне пюре і сік, родзинки. 
Просіяне борошно разом з содою 
всипте в отриману масу і перемі-
шайте. Тісто розлийте у малень-
кі формочки і випікайте півгоди-
ни при температурі 170-180 гра-
дусів.

ГАРБУЗОВІ КЕКСИ
ПОТРІБНО: м’якоть гарбуза – 

300 г, борошно – 220 г, манна кру-
па – 2 ст. л., яйця – 3 шт., цукор – 1 
скл., олія – 110 мл, родзинки – 100 
г, розпушувач – 10 г.

ПРИГОТУВАННЯ: родзинки 
замочіть в гарячій воді, просіяне 
борошно з розпушувачем змішай-
те з манкою. Окремо збийте яйця 
і цукор. Гарбуз варіть або тушкуй-
те, а потім подрібнюйте до стану 
пюре. У гарбузове пюре додайте 
масло і збийте.

Збите яйце додайте до бо-
рошна і перемішайте. Цю масу 
з’єднайте з гарбузовою, покла-
діть родзинки і перемішайте ще 
раз. Розкладіть суміш у формоч-
ки і випікайте півгодини при 180 
градусах.

НІМЕЦЬКИЙ  КЕКС 
ПОТРІБНО: вершкове мас-

ло - 350 г, цукор - 250 г, яйця - 2 
шт., кисломолочний сир - 250 г, 
ванільний цукор - 1 ст. л., цедра і 
сік одного лимона, борошно - 600 
г, розпушувач для тіста - 10 г, миг-
даль - 150 г, цукати - 150 г, родзин-
ки - 200 г, ром за смаком, цукрова 
пудра.

ПРИГОТУВАННЯ: мигдаль і 
цукати залити ромом і залиши-
ти на 6 годин, а краще на ніч. Не-
обхідно перемішувати суміш для 
того, щоб ром рівномірно просяк-
нув кожен шматочок.

Збийте м’яке масло з цукром 
до кремового стану. Вбийте яйця 
і продовжуйте збивати. Додайте 
перетертий сир, ванільний цукор, 
сік і цедру лимона. Перемішайте 
до однорідності. Додайте просія-

не з розпушувачем борошно. До-
дайте в тісто мигдаль і цукати. 
Все вимішайте і дайте настоятися. 
З тіста сформуйте овальні батони. 
Долонею зробіть в кожному не-
велике заглиблення. Тісто викла-
діть на пергамент в листі і випі-
кайте в розігрітій духовці близько 
години. Поки штоллен ще теплий, 
змастіть його розтопленим верш-
ковим маслом і посипте цукровою 
пудрою. Дайте маслу застигнути і 
повторіть процедуру ще 2 рази.

КЕКСИ «БОМБОЧКИ»  
ВІД БРИТАНСЬКОГО 
КУЛІНАРА ДЖЕЙМІ 

ОЛІВЕРА

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: 100 
г борошна, 50 г манки, 1 ч. л. роз-
пушувача, 60 г цукрової пудри, 1 
яйце, 70 мл олії, 100 мл молока. 

ДЛЯ НАЧИНКИ: джем /варен-
ня.

ПРИГОТУВАННЯ: змішай-
те всі сухі інгредієнти. Вінчиком 
збийте рідкі складові. Обережно 
влийте рідку суміш до сухої. Пе-
ремішайте до однорідності (тіс-
то виходить рідке). У формочки 
розкладіть спеціальні гофрова-
ні паперові скляночки для кексів. 
Налийте в них по 1-1,5 ст. л. тіс-
та. Потім в серединку покладіть 1 
ч. л. варення. Зверху - знову тісто 
(воно має вкрити повністю варен-
ня, заповнивши форму приблиз-
но на 2/3). Випікати близько 25 
хвилин при температурі 180ºС до 
золотавого кольору. 

БАНАНОВІ КЕКСИ

ПОТРІБНО: банани - 2 шт., бо-
рошно – 220 г, яйця – 2 шт., мас-
ло вершкове – 100 г, цукор – 150 г, 
сіль – ½ ч. л., розпушувач – 2 ч., л.

ПРИГОТУВАННЯ: банани по-
мийте, почистіть і розімніть ви-
делкою до стану пюре. Масло ро-
зітріть з цукром, розбийте яйця 
і покладіть банани. Масу перемі-
шайте, всипте борошно, розпу-
шувач і сіль. Вимісіть тісто, яке 
потім розкладіть до ємностей і 
готуйте в духовці при 180 гра-
дусах двадцять хвилин. До столу 
подавати кекси, прикрашені ко-
косовою стружкою або цукровою 
пудрою.

З ГОРІХАМИ  
І РОДЗИНКАМИ

ПОТРІБНО: борошно – 160 г, 
масло вершкове – 120 г, цукор – 
100 г, горіхи волоські – 80 г, ро-
дзинки – 60 г, молоко – 50 мл, 
яйця – 2 шт., розпушувач – 1 ч. 
л., ванілін, імбир і кориця – по 
щіпці.

ПРИГОТУВАННЯ: в молоко 
розбийте яйця, додайте цукор і 
збийте до однорідності. Борошно 
з розпушувачем просійте, всипте 
в масу і перемішайте. У підсумку 
виходить в’язке тісто, куди покла-
діть подрібнені горіхи і родзинки. 
Суміш знову вимішайте і розлий-
те по формах. Випікайте півгоди-
ни при помірній температурі.

МОРКВЯНІ КЕКСИ
ПОТРІБНО: борошно - 3 скл., 

масло вершкове - 250 г, морква 
- 2 шт., яйця - 3 шт., цукор корич-
невий або звичайний – 2 скл., цу-
кор ванільний – 1 ч. л., розпушу-
вач – 1 ч. л.

ПРИГОТУВАННЯ: масло роз-
топіть, розітріть з цукром і яй-
цями. Просійте борошно і додай-
те разом з розпушувачем в яєч-
ну масу, збийте віночком. Морк-
ву помийте, почистіть і потріть на 
тертці. Додайте в тісто і ретель-
но розмішайте, викладіть у фор-
мочки і випікайте морквяні кекси 
при помірній температурі хвилин 
двадцять до золотистого кольору.

АПЕЛЬСИНОВІ  
АБО ЛИМОННІ

ПОТРІБНО: апельсин або ли-
мон – 1 шт., борошно – 1 скл., цу-
кор – 150 г, вершкове масло або 
маргарин – 130 г, яйця – 3 шт., роз-
пушувач – 2 ч. л., ванілін – 1/4 ч. л.

ПРИГОТУВАННЯ: почистіть 
фрукт, вичавте сік, а цедру на-
тріть на тертці. Розтоплене мас-
ло або маргарин розітріть з вані-
ліном і цукром. Яйця збийте, змі-
шайте з маслом і апельсиновим 
або лимонним соком. Додайте бо-
рошно, розпушувач і цедру. Вимі-
шайте тісто і розкладіть по єм-
ностях. Випікайте при температу-
рі 180 градусів двадцять хвилин.

СИРНІ КЕКСИКИ  
«ГОСТІ НА ПОРОЗІ»

ПОТРІБНО: 0,5 кг кисломо-
лочного сиру, 5 ст. л. манки, 4 
яйця, 4 ст. л. цукру, 1 пачка ваніль-

ного цукру, дрібка солі, жменя 
ягід, родзинок або іншого смачно-
го начиння за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: у глибоку 
посудину розбийте яйця. Додай-
те цукор. Все добре збити. Щоб 
кекс вийшов більш м’яким та 
ніжним, одне яйце можна заміни-
ти на два жовтки. До отриманої 
суміші викладіть сир. Перетріть 
його з яйцями і цукром. Якщо ви 
додаєте домашній сир, який за-
звичай буває грудочками, доціль-
но скористатися блендером, щоб 
маса вийшла однорідною. Додай-
те манку, вона замінить борош-
но. Посоліть і все добре перемі-
шайте. Родзинки або ягоди для 
начиння облийте окропом та ви-
сушіть на рушнику. Додайте в тіс-
то. Перед цим їх можна злегка об-
валяти в борошні. Щоб тісто для 
сирних кексів вийшло більш аро-
матним, до нього можна додати 
пакетик ванільного цукру, миг-
далеву чи цитрусову ароматич-
ну добавку. Чудово в сирних кек-
сах смакує кориця. Духовку розі-
грійте до 180 градусів. Підготуй-
те формочки, можна силіконо-
ві або одноразові з паперу, – які 
у вас знайдуться. Чудово підійде 
чавунна форма або глиняна - пе-
ред використанням такі форми 
слід змастити маслом і виклас-
ти пергаментом, папером для ви-
пікання. Готове тісто викладіть 
в форму чи формочки. Готують 
сирні кекси впродовж 15-20 хви-
лин у духовці, розігрітій до 180 
градусів, або 8 хвилин у мікро-
хвильовій печі.

ДІЄТИЧНИЙ БРАУНІ

ПОТРІБНО: чорний шоколад 
- 100 г, цільнозернове борошно - 
100 г, яйца - 2 шт., горіхи – 75 г, на-
туральний йогурт - 100 г, мед - 60 
г, сіль - щіпка.

ПРИГОТУВАННЯ: шоколад 
розтопіть на водяній бані та пере-
мішайте з йогуртом. Яйця збийте 
з медом. Змішайте всі інгредієнти. 
Випікайте 20-25 хв. при темпера-
турі 160° С.

Наш ДЕНЬ18 Смачна сторінкаnday.te.ua

СУПЕР-КЕКСИ: 
РЕЦЕПТИ 
з усього світу
Думаєте, який десерт подати до чаю? Приготуйте кекси.  
Вони дуже смачні, м’які, ситні і прекрасно підходять для сімейного чаювання. 

КОРИСНІ ПОРАДИ
Під час випікання кексів духовку в жодному разі не можна 

відкривати, адже зміна температури може нашкодити страві. 
Перевірити готовність кексів можна за допомогою дерев’яної 
палички чи зубочистки. Слід проколоти кожен виріб. Якщо 
паличка залишиться сухою, значить кекси готові. Якщо рап-
том всередині кекс усе ще сирий, але зверху на ньому вже 
з’явилася скоринка, слід накрити кекси папером для випікан-
ня і залишити їх випікатися далі. Після випікання дати кексам 
охолонути, інакше їх важко буде витягати з формочок. 
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ЧИСТИМО 
ЗАМУЛЕНІ КРИНИЦІ 

МЕХАНІЗОВАНИМ 
СПОСОБОМ! НА ВІДМІННО

Тел.: 096-665-99-09, 
066-64-68-680.

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.

Співчуття
Минає 40 днів як передчасно на 

55 році життя відійшов у вічність 
Полівчук Іван Богданович із Зви-
няча, що на Чортківщині.  Двад-
цять років він очолював у рідному  
селі місцевий будинок культури, 
три десятиліття разом зі своїм му-
зичним гуртом грав на весіллях у 
Чортківському та в сусідніх райо-
нах. Усе своє життя, яке цієї осені 
несподівано та підступно обірва-
ла смерть, Іван Богданович при-
святив людям, даруючи землякам 
музичне мистецтво, культуру, ра-
дість і добро. Дружина, діти, внуки, 
родичі та друзі глибоко сумують з 
приводу його смерті. Усі, хто знав 
Полівчука Івана Богдановича, по-
молімося за упокій його душі. Світ-
ла йому пам’ять і царство небесне!

Перехід на спрощену 
систему оподаткування 

- через електронку
Бажаєте обрати спрощену систему 

оподаткування? За допомогою меню 
«Листування з ДПС» приватної частини 
Електронного кабінету фізична особа-
підприємець має можливість направи-
ти до органу ДПС разом із супровідним 
листом заяву про застосування спроще-
ної системи оподаткування та розраху-
нок доходу за попередній календарний 
рік, що передує року переходу на спро-
щену систему оподаткування, за вста-
новленою формою у форматі pdf (обме-
ження 2 МБ).

Датою подання заяви про застосу-
вання спрощеної системи оподатку-
вання разом із супровідним листом є 
дата реєстрації супровідного листа в 
органі ДПС. Протягом одного робочого 
дня після надсилання такого листа до 
органу ДПС автора електронного листа 
буде повідомлено про вхідний реєстра-
ційний номер та дату реєстрації. Інфор-
мацію щодо отримання та реєстрації 
листа в органі ДПС можна перегляну-
ти у вкладці «Вхідні документи» меню 
«Вхідні/вихідні документи» приватної 
частини Електронного кабінету, від-
правлені листи – у вкладці «Відправ-
лені документи» меню «Вхідні/вихідні 
документи».

Докладніші консультації - у Центрі 
обслуговування платників або за теле-
фоном: 43-46-10, 43-46-46.

Тернопільське управління 
Головного управління 

ДПС в області. 

У жовтні цього року обсяги купівлі 
валюти населенням перевищили об-
сяги її продажу на 92 мільйони дола-
рів. Такі дані подає Нацбанк. Загалом 
у жовтні українці купили у банках 1,5 
мільярда доларів, а продали - 1,42 мі-
льярда «зелених».

Обсяги купівлі валюти у жовтні були 
найбільшими від початку 2019 року, пе-

ревищивши попередній рекорд, встанов-
лений у липні, на 4 мільйони доларів.

Слід зазначити, НБУ скасував об-
меження щодо обсягу валюти, який 
можна купити «в одні руки». З 5 лис-
топада українцям дозволили купува-
ти валюту без обмежень. Раніше діяло 
обмеження у розмірі еквіваленту 150 
тисяч гривень.

Рада запровадила для українців штрафи 
за перевезення дітей без автомобільних 
крісел. На перший раз порушників чекає 

510 гривень штрафу, за повторне перевезення 
дитини без крісла - 850. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 
перевезення дітей в автокріслах у середньому на 70 від-
сотків знижує імовірність смерті в ДТП. Але в Україні 
лише 12 відсотків власників авто використовують спе-
ціальні крісла для дітей до 6 років, і майже ніколи для 
старших. 

Тепер машину може зупинити патрульна поліція, яка 
чергує на дорогах. Інспектор перевірить правила пере-
везення дітей.

У країнах Європи штрафи за перевезення дітей без 
крісел подекуди досягають 300 євро, в Естонії - аж до 
400. Там правила зобов’язують водіїв перевозити дітей 

тільки в автокріслах відповідної категорії. 
Лікарі не рекомендують залишати дітей в автокріслі 

довше, ніж дві години - періодично потрібно зупиняти-
ся, щоб прогулятися чи перекусити. 

У новому законі нічого не сказано про перевезення 
дітей у таксі, але автор документа, нардеп Дмитро Шпе-
нов заявив: таксисти теж зобов'язані встановити в са-
лоні дитячі крісла чи возити в багажнику. Це загально-
прийнята практика в усій Європі.

Ряд служб таксі обіцяють обладнати свої машини ав-
токріслами. Але їхні послуги подорожчають. Уже зараз 
проїзд у таксі з автокріслом коштує удвічі дорожче. Як ва-
ріант - батьки можуть взяти власне автокрісло й попроси-
ти водія його встановити, хоча така процедура займе час.

Громадського транспорту закон стосуватися не по-
винен, оскільки є «спеціальний закон про перевезення 
пасажирів у маршрутках і автобусах».

ГОРОСКОП
З 6 по 12 листопада

ОВЕН
Спробуйте по-новому по-

глянути на робочі стосунки, 
якi вплинуть на ваш харак-
тер. Щоб не доводити до на-
пруженої ситуацiї, тримайте 
дистанцiю.

ТЕЛЕЦЬ 
Слiдкуйте за висловлю-

ваннями, щоб потім не дове-
лося відновлювати мир і за-
лизувати рани. Керівництво 
вiдзначить вашу сумлiннiсть 
грошовою винагородою.

БЛИЗНЮКИ 
Не можна бути та-

ким трудоголіком, треба й 
вiдпочивати. Займiться спор-
тивними вправами, також не 
завадять вечiрнi прогулянки.

РАК 
Не загострюйте відноси-

ни з колегами. І хоча ви маєте 
рацiю, але їх значно більше. 
Подумайте про відпочинок, 
якщо є можливість - поїдьте у 
теплі краї у відпустку. 

ЛЕВ 
Невдовзі з’являться нові 

цікаві проекти - не впустіть 
свій шанс зайнятися тим, що 

вам справді до душі. Велика 
ймовірність укладання вигід-
них контрактів.

ДІВА 
Сміливо використовуйте 

отримані знання на практиці. 
Якщо виникне необхідність 
заручитися підтримкою за-
пропонованого вами проєкту, 
доведеться проявити витрим-
ку і такт.

ТЕРЕЗИ 
У вашу голову часто прихо-

дять цiкавi iдеї. Незабаром ото-
чуючі зрозуміють вигоду співп-
раці з вами. Ближче до вихiдних 
чекайте приємних новин.

СКОРПІОН 
Як кажуть, усе генiальне 

- просте. Вашi проєкти, як за-
вжди, сприймуть на «ура», а гро-
шова винагорода не забариться.

 СТРІЛЕЦЬ 
Викликати вогонь на себе 

- ваше кредо. Але настав час 
нарештi подбати про себе. 
Найголовніше - утримувати 
завойовані позиції.

КОЗЕРІГ 
Щоб завести новi знайом-

ства, доведеться завершити 
старі зв’язки. Ті, у кого не ви-
рішене квартирне питання, 
мають можливість успішно 

впоратися з ним. Але не варто 
сподiватися на блискавичний 
результат.

ВОДОЛІЙ 
Ваші бажання цілком 

збiгатимуться з можливос-
тями. Друзі скучили за вами, 
тож приділіть їм більше уваги. 
Довіртеся зіркам, вони приве-
дуть вас до успіху.

РИБИ 
Попереду переговори щодо 

купiвлi-продажу нерухомостi. 
Щоб не втратити майно, 
перевiрте всi «за» i «проти». 
Краще сiм разів вiдмiряти i 
один раз вiдрiзати.

За перевезення дітей без автокрісел - штраф

У жовтні українці купили у банках 
1,5 мільярда доларів

Аби очолити райдержадміністрацію, 
варто взяти участь в конкурсі. Нову іні-
ціативу запроваджують в Україні. Проєкт 
«LIFT» усуває багато штучних бюрокра-
тичних перепон, які ще донедавна пере-
шкоджали громадянам долучатися до 
змін у країні. Його основна мета — нада-
ти реальну можливість людям втілювати 
нові ідеї, спрямовані на позитивні зміни.

«LIFT» передбачає просту і прозору 
процедуру: після заповнення анкети кан-
дидат пройде комплексне оцінювання, 
під час якого визначиться його психоло-
гічний профіль. Далі відбудеться пере-
вірка на знання законодавства України, 
а також ключових пріоритетів реформ 
держави. Не останню роль відіграватиме 
обізнаність щодо стану справ розвитку 
району, його сильні та слабкі сторони.

Після успішного складання тесту 
претендент пройде співбесіду з головою 
облдержадміністрації. Якщо особа під-
твердить свою фаховість, інформація про 

його кандидатуру потрапить до Офісу 
Президента та Кабінету Міністрів Укра-
їни. Наступний етап — спеціальна пере-
вірка відповідними органами, а відтак і 
призначення на посаду згідно з Указом 
Президента України.

Поряд з цим Кабмін скоротить майже 
19 тисяч працівників РДА по всій краї-
ні. До кінця року буде звільнений кожен 
дванадцятий чиновник. Це 8% усіх дер-
жавних службовців. Всі "скорочені" - це 
співробітники районних державних ад-
міністрацій (РДА). Вони будуть звільнені 
після перегляду Секретаріатом Кабінету 
Міністрів функцій цих відомств. У Кабмі-
ні заявляють, логіка оптимізації - позбу-
тися від дублюючих, застарілих, неефек-
тивних функцій або перенести деяких з 
них на вищий рівень - обласні державні 
адміністрації, територіальні органи цен-
тральних гілок влади і навіть Києва. Зо-
крема, на Тернопіллі скоротять 31,58% 
чиновників. 

В Україні оголосили конкурс 
на посаду голів РДА

А також анонсували велику чистку районних чиновників
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І чужому научайтесь 
й свого не цурайтесь

9 листопада  - День української
писемності й мови

(Присвячую моїй сестричці Тетяні Яблонь)
Цей випадок трапився в 

далекому 1998 році. А згада-
ла принагідно якраз перед 
Днем української писемнос-
ті й мови.

Моя старша сестра Те-
тяна прибула до Києва на 
чергову олімпіаду. Як краща 
студентка Тернопільского 
педагогічного університету, 
вона була удостоєна пред-
ставляти виш на олімпіаді з 
психології.

Таня розпаковувала речі в кімнаті, де її поселили. У двері 
хтось тихенько постукав. Побачила хлопця.

- Девушка, у вас нету лишнего стульчика?
- Ні, на жаль, немає ...
- Дуже шкода, піду шукати далі.
- А що, ти говориш українською?
- Та я з Франківська, просто тут всі говорять російською, 

- усміхнувся, дещо знітившись незнайомець.
По завершенні олімпіади більшість учасників спілкува-

лися українською мовою, а Таня здобула перемогу, отримав-
ши перше місце. Отож, як мовив наш великий геній і пророк 
Тарас Шевченко: «І чужому научайтесь й свого не цурай-
тесь».

…Моя сестра завжди була і є прикладом для наслідуван-
ня. Сказавши єдину фразу українською мовою, вона стала 
прикладом і для інших. І хоча багато років ти вже не працю-
єш у школі, та була, є і залишишся вчителем. Такі ми різні й 
схожі водночас.

А ще не так давно сестра відзначила свій День народжен-
ня. Тож прийми у дарунок теплі слова побажань.
Ти просто будь щасливою, Тетянко,
Господь хай береже тебе щодня…
Із посмішкою зустрічай світанки,
Що б не було, завжди з тобою я.
Хай осінь щедра принесе достатку,
Зима - міцне здоров'я додає,
Весна - любов , а літо дасть наснагу,
Щаслива я, бо ти у мене є!

Віра СИРОТА-ЯБЛОНЬ.
м. Чортків.

 Вітаємо!
ФГ «Вікторія-92» вітає своїх працівників – 

іменинників листопада
 Бориса Шарвана, Петра 

Пеляка, Андрія Марцишина
з Днем народження!

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!

Вітаємо!
працівників Почаївського 

психоневрологічного будинку-інтернату  – 
іменинників листопада!

Надію Юзик, Віктора Антонюка, 
Віктора Борчука, 

Марію Галанець,  Надію Музичук,  
Марію Бовт, Михайла Бовта, 

Ярослава Палія, Михайла Сімору, 
Івана Коберника.

Незабутніх вражень, щасливих подій, 
Здійснення задумів, втілення мрій! 
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє, 
Справджуються завжди заповітні мрії. 
Хай палають в серці почуття високі, 
А доля дарує повні щастям роки.
З повагою  - колектив Почаївського  психоневро-

логічного будинку-інтернату

Вітаємо!
 Дорогу донечку, любу 

сестричку і внучку
Оксанку Вознюк
 із с. Великі Вікнини 
Збаразького району

з Днем народження!
 Радіє серце дуже від емоцій,
Від щирих справжніх почуттів,
В Оксанки святечко сьогодні,
Багато хочем так сказати слів.
Маленькою красунею Ти стала,
І з розумом берешся за усе,
Здоров'я Тобі, успіхів і радості бажаєм,
Хай кожен день веселу мить несе.
Ти – наша люба, найкраща, рідненька,
Квіточка, сонячний промінь.
Хай все, що бажаєш — здійсниться,
Щастя тримай у долонях!
Маленький Ісусик хай Тебе береже, 
Матінка Пречиста за ручку веде!

 З любов'ю - мама, тато, сестричка Оля, 
брати Сергій, Тимофій та Антонійчик, 

бабусі Катя та Оля, дідусь Толік.

Вітаю!
Дорогих зятів 

Володимира Боданя 
та Василя Толочка

з с. Малі Вікнини Збаразького району
 з Днем народження, який вони 

святкують в один день!
Зяті мої милі, добрі, дорогенькі,
Хай в Вас завжди будуть

 гаманці тугенькі.
Нехай Вас здоров’я зроду не підводить,
Хай ніщо не вадить і ніхто не шкодить! 
Будьте прості, щирі, все - на висоті,
Хай щастить в роботі, взагалі - в житті.
Хай не буде горя, хай не косить втома,
Хай завжди чекають 

з нетерпінням вдома. 
Щоб множились статки і поля родили,
І дерева квітли, які посадили. 
Нехай для Вас доля чудес не жалкує, 
Хай поруч удача щомиті крокує..
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многії-многії літа!

 З повагою - любляча теща 
Феодосія Гусарчук.

Вітаємо!
Чарівну жінку, 
інструктора з 

передплати ЦВПЗ 
Теребовля-1

 Оксану Демиду
з Днем народження!

 З Днем народження 
вітаємо щиро,

Зичим здоров’я,
 радості й миру.

Завжди мети своєї досягати,
Ніколи суму і невдач не знати.
Бажаєм жити впевнено, щасливо,
Долати перешкоди і страхи.
І з вірою в свої безмежні сили,
Не зупиняючись, до мрій своїх іти!
Щоб Ви завжди раділи будням-святам,
Втішалися красою почуттів,
Щоб мали у житті всього багато 
І кожен день щоб сонечком зігрів!
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многії літа!

З повагою – колектив газети «Наш ДЕНЬ». 

Вітаємо!
Дорогого чоловіка, доброго батька

Михайла Івановича Сидорчука
з с. Шумляни на Підгаєччині

з Днем народження!
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!
Легкою хай буде життєва дорога,
Опіки і ласки від Господа Бога!

З повагою і любов’ю – дружина Марія, донька Ніна, син Володя. 

Вітаємо!
Доброго чоловіка, 
зятя, люблячого 

татуся, 
турботливого 

дідуся і прадідуся
 Василя 

Леонтійовича  
                               Сендецького
із с. Кривчики Збаразького району

з 70-літнім ювілеєм, який він зустрів 
4 листопада!

В 70 розквітає життя
І душа, наче пташка, співає!
І хоч в юність нема вороття,
Та у серці вона оживає!
Хай у житті Вашім завжди буде літо,
А якщо осінь – то тепла й золота!
Нехай у гості їдуть завжди діти,
Хай сміх і радість на подвір’ї не стиха!
Нехай рясні дощі несуть для Вас здоров’я,
Проміння сонячне цілує у вуста!
Нехай онуки зігрівають Вас любов’ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя!

З любов’ю та повагою - дружина, теща, 
діти, внуки, правнуки.

Вітаємо!
Ділову, мудру, 

вродливу, щедру 
душею жінку, 

справжню подругу
Марію 

Іванівну 
Кашанську

з Тернополя
з чудовим ювілеєм!
Тож скільки літ оцій      
                              чарівній жінці?
І скільки весен наспівали солов’ї?
Вона сміється радісно і дзвінко,
І каже: «Скільки є – усі мої!»
Які роки, коли так сяють очі,
І так прекрасна, як сама весна.
Лиш дні народження в жінок бувають,
Років народження в жінок нема!
Тож хай Вашу життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел Ваш охоронець
Нехай буде з Вами завжди!
Життя хай квітне, як вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля хай дарує зорепад
Удачі, щастя, успіхів, надії!

З повагою і любов’ю – подруги з Тернополя. 

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60 
+38 (098) 37 000 60




