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Хай 
щедра осінь 

обдарує всіх!
З а в е р ш у є т ь с я 

хліборобський, 2019 
рік. Він для аграрі-
їв Тернопілля був 
часом надсклад-

них погодно-кліматичних випробу-
вань, гідних здобутків у господар-
ській роботі, водночас чималих три-
вог за перспективу наступного року 
у зв’язку із можливим запроваджен-
ням ринку землі.

Від усієї душі тепло вітаємо аграріїв 
краю із цьогорічним нашим професій-
ним святом – Днем працівників  сіль-
ського господарства. Дозвольте насам-
перед подякувати вам за самовіддану 
й невтомну працю та побажати міцно-
го здоров’я, миру й злагоди в родинах, 
нових вагомих трудових здобутків в 
ім’я процвітання рідної України і нашо-
го чарівного Тернопілля, добробуту та 
благополуччя. Хай щедра осінь обдарує 
усіх, хто вирощує хліб, доброю надією, 
хай рясно засівається нива, хай щедри-
ми будуть врожаї і хай в усьому нам до-
помагає Господь Бог!

За дорученням президії - 
Микола ПИЛИПІВ, 

голова ради обласного 
об’єднання 

сільськогосподарських 
підприємств.

Дорогі земляки, шановні 
краяни, усі пайовики! 
Щиросердечно вітаю Вас з 
професійним святом – Днем 
працівників сільського господарства!

В усі часи, як повелося з діда-прадіда, напру-
жена хліборобська праця була і залишається ви-

значальною складовою розвитку держави, запорукою її процвітання. 
Ваші працьовиті руки, природна мудрість, багатий досвід живлять 
сьогодні українську ниву і село. Спільно ми зуміли закласти надійну 
основу для того, аби щедро родили наші поля і в році наступному. Тож 
нехай не переводиться селянський рід на українській землі, а праця 
відданих їй трударів буде належно поцінованою. Хай Вам завжди ви-
стачає снаги і здоров’я здійснити усе задумане, а добробут і злагода 
у родинах спонукають до нових гарних справ! Божого Вам благосло-
вення, миру і спокою у домівках!

З повагою, Антон БІЛИК,
директор ПП «Орендне підприємство «Іванівське»  
Теребовлянського району, заслужений працівник  

сільського господарства України, депутат обласної ради.

Шановні краяни! 
Дорогі працівники 

та пайовики 
фермерського 
господарства 

«Вікторія-92»!
Від усієї душі вітаю 
Вас з професійним 
святом – 

Днем працівників сільського 
господарства!

Це - свято справжніх трудівників та 
дбайливих господарів, які щодня розумом, 
серцем, невтомними руками зберігають 
багато століть нашу благодатну ниву. Адже 
з маленького хлібного зернятка почина-
ється потужність і сила кожного села, райо-
ну, держави. Ваша праця свята і благород-
на, вона безперервна, як саме життя. 

У цей святковий день вклоняємося 
матінці-землі і тим, для кого важка селян-
ська праця була і залишається сенсом жит-
тя, хто попри всі негаразди чесно і сумлін-
но робить свою справу. Хай обходять сто-
роною природні стихії, а  нелегка праця хлі-
бороба буде належно поцінована.  Бо немає 
більш почесного покликання, ніж ростити 
хліб. Божого вам благословення та вдячнос-
ті від людей! 
З повагою – Петро ПЕЛЯК, 

директор фермерського господарства 
«Вікторія-92» Козівського району, 
заслужений працівник сільського 

господарства України.

Вітаємо!
Керівника «ОП «Іванівське» 
Антона Івановича Білика
і його вірну супутницю життя,  
дружину Софію Юріївну 
з Днем працівників 
сільського господарства!

Більше шести десятків літ, відколи Ви приїхали на Тернопіль-
щину, із щирим серцем і відкритою душею ідете до людей. Розуміє-
те їхні проблеми і завжди прагнете допомогти. Завдяки Вам відро-
джується село, а люди мають роботу вдома. 

Ми довірили Вам свої паї, бо знаємо, як Ви любите землю, з 
яким трепетом і  відповідальністю ставитеся до своєї роботи. 

Тож у День працівників сільського господарства уклін Вам і щи-
рий наш пошанівок, дорогі Антоне Івановичу та Софіє Юріївно! Бо 
важка селянська праця, повага до простих людей були і залиша-
ються сенсом Вашого життя. Хай минають Вас усілякі негаразди, 
а Всевишній щедро винагороджує за турботу про інших. Хай коло-
ситься поле гарними врожаями, земля віддячує сторицею, а дім по-
вниться теплом. Здоров’я міцного, миру! Творіть, працюйте: собі 
– на радість, людям – на добро!

З повагою - працівники підприєвства,  
усі пайовики.
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Ольга ЧОРНА.

Українці починають втра-
чати віру, що нова влада кра-
ща за попередню. Як свідчить 
опитування Центру економіч-
них та політичних досліджень 
ім. Разумкова, за останній мі-
сяць частка наших співвітчиз-
ників, які так вважають, зни-
зилася з 48 до 43 відсотків. І, 
водночас, із 27 до 30 відсотків 
зросла частка тих, хто вважає, 
що теперішнє керівництво 
країни нічим суттєво не відріз-
няється від «попередників». А 
число респондентів, які впев-
нені, що нова влада гірша за 
попередню, збільшилася з 8 до 
12 відсотків.

Крім того, все більше укра-
їнців думають, що події в кра-
їні рухаються не туди. Грома-
дян, які вважають, що події в 
Україні розвиваються у пра-
вильному напрямі, за два мі-
сяці зменшилось аж на 20 від-
сотків. У вересні таких було 57 
відсотків, тепер - 37,5. А рівень 
віри громадян у те, що держава 
здатна подолати всі проблеми 
й труднощі протягом кількох 
років, впав нижче 30 відсотків. 

Не спрацювало наразі гасло 
щодо подолання бідності. Не 
стали «толерантними» ціни. 
Не збагатшали пенсіонери. 
Люди сподівалися, що, наче, 
за помахом чарівної палички, 
настане довгоочікуване покра-
щення. Політики та політтех-
ноги тут добре попрацювали. 
Однак, реалії інші.     

Так, половина українців від-
значили погіршення ситуації з 
цінами й тарифами. Третина 
подібним чином відгукнулися 
про охорону здоров’я, соціаль-
ний захист. Чимало співвіт-
чизників побачили погіршен-
ня в рівні добробуту родини, 

оплаті праці, в економічному 
становищі країни, пенсійному 
забезпеченні, дотриманні за-
конності держслужбовцями. І 
майже третя частина українців 
не має упевненості в завтраш-
ньому дні.

Щодо цін. Як заявив керів-
ник об’єднання підприємств 
«Укрметалургпром» Олек-
сандр Каленков, вартість газу 
для українців почне стрімко 
зростати через підняття тари-
фів на транспортування пали-
ва. Ініціатор підняття розцінок 
- компанія «Укртрансгаз» - мо-
нополіст. Зараз і без того тари-
фи на транспортування газу в 

Україні одні з найвищих у Єв-
ропі. Проте монополіст хоче 
підвищити тариф ще майже 
втричі, а то й у чотири рази.

Неприємна несподіванка 
для вітчизняних виробників. 
Бо для багатьох галузей вар-
тість газу - основна складова 
в собівартості продукції. І ця 
продукція має шанс подорож-
чати. У результаті постражда-
ють гаманці українців. Бо за 
багато чого доведеться пла-
тити дорожче. Зокрема, це до-
бряче торкнеться будівельної 
галузі, аграрної…

Стосовно платіжок за ком-
послуги, то цифри там також 
зміняться у разі, якщо НКРЕКП 
затвердить підвищення тари-
фів на транспортування газу 
в чотири рази. Тоді ціна на 
паливо для населення зросте 
мінімум на 25 відсотків, ска-
зав перший заступник глави 
комітету з питань енергетики 
та ЖКП Олексій Кучеренко. Це 
призведе до значного росту 
вартості тепла та гарячої води.   

Якщо збільшиться в ціні газ 
і комуналка,  імідж чинної вла-

ди впаде ще більше. Така зако-
номірність. 

Слід зазначити, «Нафтогаз» 
уже підвищив у листопаді вар-
тість газу для населення на 
14,7 відсотків - до 4,899 тисячі 
гривень без урахування ПДВ, 
націнку газзбутів і транспорт-
них витрат. Про це повідомила 
прес-служба відомства.

І ще. Збільшення тари-
фів на транспортування газу 
фактично вбиває конкурен-
тоспроможність вітчизняних 
підприємств. Як при цьому 
покращувати економіку? Ви-
никне й інша проблема. Зараз 
український бізнес збільшує 
зарплату працівникам через 
відтік кадрів за кордон. Але це 
може опинитися під загрозою 
через необхідність платити в 
майбутньому підвищені пла-
тежі за транспортування газу. 
Відповідно, може зрости тру-
дова міграція. 
В економіці все 
пов’язано...  

  
  

НОВА ВЛАДА КРАЩА ЗА ПОПЕРЕДНЮ? 
Українці вже перестають у це вірити
Цього й слід було очікувати. Медовий місяць, чи то, пак, місяці минули. Народ і влада дедалі 

більше стають схожими на молоде подружжя, яке починає з’ясовувати стосунки. 

ФОПам не потрібні касові 
апарати для банківських 

операцій
Підприємцю не потрібно використову-

вати касові апарати (РРО), якщо розрахунки 
за придбаний товар (послугу) оплачуються 
з рахунку на рахунок без платіжних карток - 
як безготівково, так і через касу банку. Таке 
роз’яснення закону про застосування РРО 
розмістила ДПС на офіційній сторінці.

«Юристи, консультанти, айтішники, інші 
самозайняті особи, в тому числі й ті, хто пра-
цює на третій групі спрощеної системи опо-
даткування, не повинні застосовувати реє-
стратори розрахункових операцій, якщо їхні 
клієнти розраховуються з ними виключно в 
безготівковій формі без застосування пла-
тіжних карток і перераховують їм кошти на 
поточний рахунок банківським переказом. 
Також РРО не потрібні, якщо клієнт в касі 
банку вносить готівку для подальшого її за-
рахування на поточний рахунок продавця», - 
зазначив голова ДПС Сергій Верланов.

ДПС зазначає, що в цих випадках «спра-
цьовує» звільнення, передбачене для бан-
ківських операцій, відповідно до пункту 2 
статті 9 Закону про застосування РРО. Якщо 
розрахунки за товар або послугу відбулися з 
використанням банківської платіжної карт-
ки, то така операція підпадає під визначен-
ня «розрахункової операції» для цілей цього 
закону.

«Вимоги щодо застосування РРО за опе-
раціями із застосуванням платіжних карток 
діяли й раніше. Втім, ми розуміємо: існує 
багато питань щодо нюансів і практичних 
аспектів застосування РРО при проведенні 
таких розрахунків. Тому спільно з Мінфіном 
будемо їх роз’яснювати», - уточнив Верланов.

Керівники депутатських 
фракцій Тернопільської 
обласної ради 

обговорили внесення 
законопроекту щодо обігу 
земель сільськогосподарського 
призначення на засідання 
Верховної Ради України.

 У ході обговорення депути виріши-
ли продовжити відстоювати позицію 
жителів краю та повторно звернутися 
до керівників держави з вимогою не 
впроваджувати поспішний ринок землі 
без належних напрацювань необхідних 
ринкових механізмів та законодавства.

Депутати вирішили сформулювати 
нове звернення, у якому зазначать, які 

передумови необхідні для того, щоб за-
вершити земельну реформу. Керівники 
фракцій уповноважили голову облас-
ної ради Віктора Овчарука та голову 
ОДА Ігоря Сопеля консолідовано підпи-
сати відповідний документ.

Нагадаємо, рішення Тернопільської 
обласної ради від 17 вересня 2019 року 
№ 1423 «Про звернення депутатів 
Тернопільської обласної ради до Пре-
зидента України, Верховної Ради Укра-
їни, Кабінету Міністрів України щодо 
продовження до 2025 року мораторію 
на продаж земель сільськогосподар-
ського призначення» було підтримане 
місцевими радами Тернопільщини усіх 
рівнів.

Розрахункові 
каси для 

оплати за газ 
закривають

Від 28 листопада тер-
нополяни вже не зможуть 
оплатити за спожитий при-
родний газ у розрахункових  
касах спеціалізованих під-
приємств. А саме, припи-
нять свою роботу розрахун-
кові каси ДП «Газпостач» 
ПрАТ «Тернопільміськгаз» 
за адресою вулиця М. Шеп-
тицького, 20 та на вули-
ці Родини Барвінських, 4. 
Оскільки тепер з кожним 
днем все більше споживачів 
послуговуються сучасними 
можливостями проведення 
оплати за комунальні по-
слуги, доцільність функці-
онування розрахункових 
кас суттєво зменшилася. До 
слова, у райцентрах Терно-
пільщини та в інших облас-
них центрах розрахункові 
каси спеціалізованих під-
приємств не функціонують 
вже тривалий час.

Нагадуємо, що після 27 
листопада готівковий роз-
рахунок за спожитий газ 
можна буде здійснити у 
банківських установах та 
у відділеннях АТ « Укрпо-
шта», а також у особистому 
кабінеті на сайті підприєм-
ства gazpostach.te.ua

Депутати  обласної ради 
вимагають продовжити 

мораторій на продаж землі
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У Колодіївці Підволочиського 
району в день великомученика 
Димитрія було справжнє 

свято. У селі відзначали храмовий 
празник. А також 115-ліття з часу 
спорудження храму. З цієї нагоди 
парафію візитував архиєпископ 
і митрополит Тернопільсько-
Зборівський Василій Семенюк. 
Владика очолив Божественну 
Літургію у співслужінні 
священників Підволочиського 
деканату та духовних провідників 
Святопреображенського монастиря 
отців-студитів, які опікуються 
парафіяльним храмом.

Архиєрей освятив новий дерев’яний 
іконостас у храмі, спорудження якого три-
вало близько 5 років. «Ми сьогодні освяти-
ли один із найкрасивіших творів сакраль-
ного мистецтва Тернопільщини, - зазначив 
у свій проповіді владика Василій. - Іконо-
стас, який складається з декількох ярусів, 
є унікальною працею майстра-різьбяра з 
Червонограду Романа Яблонського та іко-
нописців Володимира і Юрія Свідерських.

У духовному слові митрополит Василій 
Семенюк говорив про подвиг мучеництва 
святого великомученика Димитрія та за-
кликав кожного наслідувати його чесноти 
та любов до Ісуса Христа.

Храм святого Димитрія у Колодіївці має 
давню історію.

- Митрополит Андрей Шептицький у 
1904 році дав грамоту на будівництво церк-
ви, - розповідає настоятель храму ієромонах 
отець Венедикт Джигринюк. – Парафіяни 
спорудили храм буквально за півроку – ка-
міння з кар’єру возили на возах. Робили все 
без сучасної техніки, але з великим натхнен-
ням і любов’ю. Сьогодні, в день великому-
ченика Димитрія, ми освятили іконостас 
і відзначили 115-річчя храму. Для нас це 
важлива подія. Разом з отцями ми духовно 
відзначили цей день у молитві за нашу Укра-
їну і наше село. Колодіївка вже давно стала 
паломницьким центром для багатьох хрис-
тиян. Люди отримують тут духовну опіку, 
зцілення душі і тіла. Це село особливе тим, 
що тут знаходиться монастир. Його мета - 
зміцнювати віру людей, бути тим громовід-
водом, який відвертає гнів Божий від людей, 
які грішать. Закликаю людей пам’ятати, що 
Господь любить усіх, але не може дарувати 
нам спасіння без нашої участі.

На празник у Колодіївку з’їхалися свя-
щеннослужителі та жителі довколишніх 
сіл. 74-річна пані Марія мешкає у селі Па-
насівка, яке також належить до парафії св. 
великомученика Димитрія. Вона ходить до 

цього храму з дитинства. А зараз часто їз-
дить до храму велосипедом, бо пішки йти 
важко вже. Тому двоколісний транспорт ви-
ручає стареньку. 

- Дітей сюди водила, коли у радянські 
часи забороняли це робити, - розповідає 
жінка. – Пригадую, як тоді йшли на Дмитра 
до церкви, то вже наступного дня у школі їх 
викликали в учительську. Важкі були часи. 
Але ми завжди дуже любили нашу церкву 
і отців, які турбуються про наше духовне 
життя, дбають про стареньких людей, які 
не можуть прийти до храму. 

Валентина Феринець з родиною пере-
їхала у Колодіївку з міста Долина Івано-
Франківської області. 

- Ми спеціально оселилися в Колодіївці 
десять років тому, аби бути ближче до мо-
настиря, - розповідає жінка. – Придбали у 
селі будинок і переїхали. Чоловік отримав 
черепно-мозкову травму, і лікарі не давали 
йому надії на одужання. Господь через мо-
литви отців Антонія і Григорія подарував 
йому зцілення. Зараз чоловік прислуговує 
у храмі, добре почувається. Я дякую Богу за 
те, що він дав нам ці терпіння. Адже через 

них ми більше його пізнали і полюбили. Це 
благодатне місце. Якщо ти віриш, то по вірі 
дається тобі підтримка Божа. У своєму жит-
ті ми не раз переконувалися, наскільки це 
велика сила.  

Наприкінці святкової Літургії маленькі 
жителі Колодіївки виступили з вітальним 
словом. Також священнослужителі вручи-
ли грамоти людям, які підтримують храм і 
допомогли у спорудженні іконостасу. Серед 
нагороджених місцевий підприємець, ке-
рівник ТОВ «Агро-млин» Богдан Олійник. 

- Ми вже давно співпрацюємо з отцем 
Венедиктом, і я радо підтримую його ініці-
ативи, - каже пан Богдан. – Намагаюся до-
помагати храму у вирішенні господарських 
питань і підтримую у всіх починаннях. 
Також допомагаю іншим селам нашої Ска-
латської та Підволочиської громад, де моє 
підприємство орендує землі. Переконаний, 
сьогодні бізнес повинен бути соціально від-
повідальним. Від цього залежить розпиток 
наших сіл і громад. 

Після святкового Богослужіння люди 
вийшли на вулицю і перед храмом відбуло-
ся освячення води та святковий обхід до-
вкола церкви. 

Під час відвідин Колодіївки нам вдалося 
поспілкуватися з жителями села, які тепло 
відгукуються про активну роботу отця Ве-
недикта з молоддю і літніми людьми.  Вліт-
ку тут відбувався масштабний з’їзд молоді, 
отець проводить зустрічі з школярами та 
спільні волонтерські акції. Також кожної 
першої п’ятниці місяця отець Венедикт 
провідує літніх людей, які вже не можуть 
відвідувати храм. Він спілкується з ними, 
молиться і сповідає, а також розпитує, що 
їм найбільше потрібно. Далі їх побажання 
священник втілює з допомогою молоді, ор-
ганізовуючи спільні зустрічі та акції. Отець 
Венедикт переконаний, така співпраця 
дуже ресурсна для обох поколінь. «Те, що ми 
сьогодні вкладемо в наших дітей, молодь, 
такі плоди будемо пожинати в майбутньо-
му, - каже отець. – Я вірю, Україну чекає 
велике майбутнє і ми будемо вільні у всіх 
розуміннях – і морально, 
й інтелектуально. Кожен 
матиме можливість пра-
цювати і розбудовувати 
нашу країну».   

Божа благодать у Колодіївці
У храмі великомученика Димитрія, який спорудили 115 років тому, 

освятили унікальний дерев’яний іконостас
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В рамках заходу кіномани і гості міста зможуть 
переглянути десятки кінострічок українського 
виробництва, а також зняті на вулицях Тернополя, 

взяти участь у майстер-класах, творчих зустрічах 
з відомими акторами, режисерами, продюсерами, 
відвідати презентації книг відомих письменників та 
сценаристів.

«Це не звичайний фестиваль, — розповідає ініціатор «КіноХвилі», 
голова Асоціації кінокомісій України Леонід Бицюра. — Ми свідомо 
обрали формат форуму, який передбачає не лише перегляд фільмів, 
а й обговорення їх особливостей, логістики та механізмів творення, 
стає майданчиком обміну професійним досвідом для режисерів, опе-
раторів, сценаристів, продюсерів та людей, які готові долучитися до 
кіновиробництва».

Головні локації форуму – це кінотеатр «Сінема Сіті» та «Україн-
ський дім «Перемога». Вхід на усі заходи в Українському домі «Пе-
ремога» - вільний. На перегляди фільмів у кінотеатрі «Сінема Сіті» 
варто придбати квитки або встигнути зареєструватися онлайн.

Традиційно, саме в Тернополі під час IV Міжнародного фору-
му «КіноХвиля» відбудеться підбиття підсумків кінороку. Зокрема, 
учасники та гості масштабної події, дискутуватимуть на теми: «Кіно 
vs. Телебачення: особливості взаємодії», «Кіно vs. Література: шлях 
від роману до сценарію», «Майбутній розвиток українського кіно: 
рівні визначення успіху стрічки».

З України - до Голлівуду
 У Тернополі сьогодні стартує IV 

Міжнародний форум «КіноХвиля»

Мова і цифри
Сучасна українська мова має близько 

256 тисяч слів.
За лексичним наповненням най-

ближча до нашої мови є білоруська 
(84%), слідом іде польська (70%) та 
сербська (68%) мови. Російська не в трій-
ці – лише четверте місце (62%).

Якщо порівнювати фонетику та гра-
матику, то українська має від 22 до 29 
спільних рис із білоруською, чеською, 
словацькою та польською мовами, а от із 
російською – лише 11.

Варто додати, що і на інші сусідні 
слов'янські мови вплинула українська. 
Наприклад, такі слова, як "гопак", "ко-
зак", "степ", "бандура", "борщ" є у бага-
тьох мовах світу.

Іменник в українській мові має 7 

відмінків і один з них – кличний. Саме 
він і відрізняє нашу мову від інших 
східнослов’янських мов.

Слово на 30 букв
Найдовшим словом в українській 

мові є слово "дихлордифенілтрихлорме-
тилметан". Так називається хімікат, з до-
помогою якого борються із шкідниками.

І ще про рекордсменів
Найбільше наших слів починаються 

з літери "п", а найчастіше використову-
ється – "о". А от букви "ф" і "г" використо-
вуються найрідше. Адже слова на літеру 
"ф" здебільшого запозичені.

Українська мова надзвичайно багата 
на синоніми. Найбільшу кількість сино-
німів має слово "бити". Згідно із словни-
ком, їх понад 40.

Цікаво також, що дуже багато зна-
чень має абревіатура ПК. Зазвичай ця 
абревіатура асоціюється у нас з персо-
нальним комп’ютером. Але також ПК 
може розшифровуватися як "палац куль-
тури", "паровий кран", "перфокарта", 
"пістолет-кулемет", "предметний ката-
лог", "Повітряний кодекс", "пожежний 
кран", "постійний комітет", "променевий 
кінескоп", "проміжний конденсатор", 
"прохідницький комбайн", "прядильно-
крутильна (машина)" та багато інших.

"Дзеркальні слова"
У нашій мові є незвичні слова – па-

ліндроми. Це слово чи фраза, які можна 
читати як зліва направо, так і справа на-
ліво. В українській мові є тільки два па-
ліндроми, які складаються із семи літер: 
"ротатор" і "тартрат".

Паліндромами навіть пишуть вірші, 
а також створені різні ігри, у яких суть 
проста – скласти побільше "дзеркаль-
них" фраз.

Радіодиктант для українців
Традиційно до свята проводять ра-

діодиктант національної єдності. Таку 
акцію започаткували 2000 року. Так, 
щороку всі охочі можуть взяти участь у 
написанні радіодиктанту та не стільки 
з'ясувати, чи добре знають українську 
мову, як продемонструвати єдність з усі-
ма, хто любить і шанує українське слово. 
Визначальна риса - ніжність 

Особливістю української мови є те, 
що вона багата на зменшувальні форми. 
Зменшувально-пестливу форму має, як 
не дивно, навіть слово "вороги" – "воро-
женьки".
Нашого цвіту по усьому світу

Загалом у світі до 45 мільйонів лю-
дей володіють українською. Вражаюча 
цифра, правда ж? Ми здатні помножити 
це число. І почати це може кожен, варто 
лише більше розмовляти українською 
на роботі та вдома, читати українською 
книжки і дивитися фільми.

Факти про українську мову, які варто знати кожному

День української писемності та мови щорічно відзначають 
у нашій державі 9 листопада з 1997 року. Дізнайтесь цікаві 
факти про нашу солов'їну, які варто знати кожному.

Афіша
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ 

ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР
13 листопада – музич-

на комедія «Мартин Буру-
ля»

14 листопада – музич-
на комедія «Фараони»

16 листопада – музич-
на комедія «Кохання січо-
вого стрільця»

17 листопада – комедія 
з двома зникненнями «Оле-
на не прийшла додому»

20 листопада - музична 
комедія «Мартин Буруля»

Початок о 19.00. 
ТЕРНОПІЛЬСЬКА 

ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ
17 листопада – кон-

церт Наталії Присіч (со-
прано) за участю Наталії 
БОЙКО та академічного 
симфонічного оркестру 
філармонії. Головний ди-
ригент – заслужений діяч 
мистецтв України Мирос-
лав КРІЛЬ.

20 листопада – кон-
церт академічного ка-
мерного хору "БРЕВІС". 
Головний диригент – за-
служений артист України 
Святослав ДУНЕЦЬ.

Початок о 18.30. 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 

ТЕАТР АКАДЕМІЧНИЙ 
ОБЛАСНИЙ ТЕАТР 
АКТОРА І ЛЯЛЬКИ

10 ЛИСТОПАДА – яр-
маркова вистава «Шукай 
вітру в полі» о 12.00 та 
14.00. 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ 

КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
14 листопада - від-

криття персональної  ви-
ставки та творча зустріч з 
художником-керамістом, 
гончарем, реставратором 
антикварних меблів Воло-
димиром Довганом з Київ-
щини. 

Початок о 14.00. 
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Болять суглоби 
і поперек. Може у вас 

плоскостопість?
Здорова стопа – це красива ходь-

ба, здорові суглоби і здоровий хре-
бет, переконаний медик. Однак не за-
вжди люди звертають увагу на стан 
своїх стоп, вважають цю проблему 
дріб’язковою. Така байдужість дуже 
часто призводить до порушення робо-
ти всієї опорно-рухової системи і по-
яви нових недуг. 

У сучасному світі найпоширеніші 
такі захворювання стопи, як плоско-
стопість, вальгусна деформація пер-
ших пальців або, як кажуть в народі, 
бічна кісточка або шишка на великому 
та п’яткова шпора. 

- Стопа відіграє дуже важливу роль 
у нашому організмі, - зазначає Вадим 
Кравчук. - Адже несе на собі найбільше 
навантаження. Стопа має поздовжнє 
і поперечне склепіння, і саме це за-
безпечує амортизацію під час ходьби 
і оберігає опорно-руховий апарат лю-
дини. Відповідно, коли ці два склепін-
ня в нормі, мають правильну структу-
ру, тоді навантаження, яке отримують  
наші стопи, рівномірно розподіляєть-
ся на передній і задній відділ стопи. 

Плоскостопість – це викривлення 
стопи, що виникає внаслідок опущен-
ня цих склепінь. Відповідно до того, 
яке склепіння деформоване, є поздо-
вжня, поперечна і комбінована плос-
костопість. 

- Сьогодні дуже багато молодих лю-
дей звертаються до нас із проблемою 
плоскостопості, - розповідає Вадим 
Кравчук. – Спершу багато хто цим не-
хтує і не звертає уваги. Які перші три-
вожні дзвіночки свідчать про те, що у 
вас проблеми з плоскостопістю? На-

самперед, це швидка втомлюваність, 
відчуття «ватяних ніг», набрякання. 
Адже плоскостопість – це не лише 
проблема опорно-рухового апарату, а 
й м’яких тканин – зв’язок, сухожиль.

Високі підбори - 
красиво чи шкідливо?

Чому виникає плоскостопість? 
Найперша причина – незручне взуття. 
До прикладу, коли довго і часто носи-
те туфлі на шпильках, стопа тривалий 
час перебуває у незручному положен-
ні, відбувається перевантаження пере-
дньої частини стопи і вага тіла людини 
розподіляється нерівномірно. Також 
плоскостопість можуть провокувати 
спадковий фактор, надлишкова вага, 
довге перебування на ногах.

- Я не кажу, що варто взагалі відмо-
витися від шпильок, - каже лікар. – Але 
звертайте увагу на висоту каблука. 
Для взуття на роботі – найоптимальні-
ше це три сантиметри. Якщо ж йдете 
на якесь свято і хочете виглядати гар-
но, то обирайте підбори не вищі 5 сан-
тиметрів. Це і красиво, і безпечно для 
вашого здоров’я. 

Як же перевірити, чи є у вас плос-
костопість? У мережі є багато тестів та 
методик перевірки стану стопи. Але не 
варто займатися самодіагностикою, а 

звернутися до лікаря. 
- Насамперед, ми оглядаємо пацієн-

та та робимо рентген-знімок, - додає 
Вадим Кравчук. – І вже тоді ставимо 
діагноз. Це займає небагато часу, але 
дуже важливо. Адже приходить багато 
пацієнтів, зокрема молоді дівчата, які 
скаржаться на біль у колінних сугло-
бах  і вважають, що це у них спадкова 
недуга, бо у батьків те ж саме. Часто 
буває, вони вже самі призначили собі 
курс вітамінів або інші препарати. 
Спершу я перевіряю у таких пацієнтів 
плоскостопість і дуже часто підозри 
підтверджуються. Коли неправильна 
постава стопи, то відповідно при ходь-
бі положення ноги також неправиль-
не і навантаження відбувається саме 
на колінні суглоби. А далі починають 
страждати кульшові суглоби та попе-
рек. Навіть є такі дослідження, що у 
більшості пацієнтів, які мають спинну 
грижу, є плоскостопість, адже через це 
відбувається перевантаження попере-
кового відділу хребта. 

Чому не варто самому 
ставити собі діагноз 

плоскостопість? 
- Тому ще є три різновиди цієї неду-

ги, і відповідно до того потрібно обира-
ти ортопедичні вироби, -- каже лікар. 
– У кожному випадку є свій спосіб для 
коригування. Зараз є дуже широкий 
асортимент цих засобів, і дуже важливо 
обрати те, що потрібно вам. Адже якщо 
у вас поздовжня плоскостопість, а ви 
візьмете устілку для поперечної, то це 
не лише не допоможе, а й зашкодить. 
Бувають і  запущені випадки, коли по-
трібне оперативне втручання. 

Також важливо вдома робити про-
сті вправи для стоп. Спершу прийня-
ти контрастний душ. Далі походити 
на носочках, потім на п’ятах, тоді – на 
зовнішній і внутрішній поверхні стоп. 
Згодом беремо рушник і з допомогою 
пальців ноги скручуємо його в трубоч-
ку. Після цього можна взяти пляшку з 
водою чи інший циліндричний пред-
мет і ногою перекочувати його з одно-
го кінця кімнати в інший.

Вузьке взуття 
деформує пальці

Кісточка на великому пальці - з 
цією проблемою стикаються майже всі 
любительки високих підборів і вузь-
кого взуття, зокрема моделі з довгим 
носиком. Його медична назва - валь-
гусна деформація перших пальців. 

- На початкових стадіях цю про-
блему можна скоригувати дуже легко, 
адже є багато сучасних методів для 
цього, - каже Вадим Кравчук. – На пер-

ший погляд ця патологія виглядає як 
викривлення великого пальця. Коли 
жінка продовжує ходити у тісному 
взутті, то він починає витісняти зі сво-
го місця другого пальця і продовжу-
ється деформація стопи. Між нашими 
пальцями розміщено багато нервових 
закінчень, і коли виникає здавлення, 
ми відчуваємо сильний біль і печіння. 
Коли я лише починав працювати, то не 
було так багато методів для корекції 
та лікування від цієї проблеми, і були 
жінки, які приходили і просили відрі-
зати їм скривлені пальці, оскільки не 
могли терпіти такий сильний біль. Уя-
віть, що вони переживали, якщо були 
в такому відчаї. Тому при перших про-
явах варто відразу ж змінити взуття і 
звернутися до лікаря.

Носите балетки – 
остерігайтеся шпор

Ще одна поширена хвороба жіно-
чих ніг – п’яткова шпора. Вона вини-
кає у жінок після 45 років. Своєрідний 
шип, який з'являється під шкірою на 
п'ятці, заважає ходити, і кожен рух су-
проводжується болем -- дехто описує 
його, ніби наступаєш на голку чи цвях.

- Насамперед від неї страждають 
жінки з порушенням обміну речовин, 
ендокринними недугами, варикоз-
ним захворюванням судин нижніх 
кінцівок, у яких робота пов’язана з 
довгим перебуванням на ногах, які 
носять вузьке взуття або ж з тонкою 
підошвою, - розповідає Вадим Крав-
чук. – П’яткова шпора – це наріст, який 
формується на п’ятковій кістці. Від-
чувши дискомфорт, людина думає, що 
це натоптиш, мозоль чи інша травма, 
і затягують недугу. Якщо звернутися 
на початковому етапі, то можуть до-
помогти фізіотерапія, медикаментоз-
не лікування або ортопедичні засоби. 
Якщо ж час втрачений, то лікування 
значно триваліше і складніше. Не вар-
то користуватися народними метода-
ми. Настоянки трав, сироватка та інші 
примочки у цьому випадку вам не до-
поможуть. 

Медики кажуть: красиві жіночі 
ноги – це здорові ноги, і закликають 
не травмувати їх незручним взуттям. 
Високі каблуки, взуття на платформі 
та з тонкою підошвою краще носити 
рідше. А якщо вже й потрібно його 
взути, то чергувати протягом дня із 
зручним. А от від вузь-
кого незручного взага-
лі варто відмовитися.

Красиві жіночі ноги мають бути здорові
Чим загрожують здоров’ю туфлі на шпильках, 

делікатні балетки і взуття із загостреним носиком
Вишукане і стильне 
взуття може чудово 
доповнити будь-який 
образ. Однак у гонитві 
за модними трендами 
дуже важливо не 
забувати про здоров’я і 
комфорт. Адже незручне 
та неякісне взуття може 
завдати величезної 
шкоди ногам. І мова йде 
не тільки про туфлі на 
високих каблуках, навіть 
чоботи із загостреним 
носиком і звичайні 
балетки можуть зіграти 
з вами злий жарт. Про те, яке взуття варто носити, а від 
якого краще відмовитися, про вправи для здорових 
ніг і найпоширеніші недуги, які можна здобути у 
гонитві за модою, спілкуємося з лікарем-ортопедом 
Тернопільської міської лікарні №2 Вадимом КРАВЧУКОМ.

Юля ТОМЧИШИН.
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Щодня до 
поліцейських 
надходить 5-7 

викликів від тих, хто 
потерпає від сімейних 
тиранів. У відомстві 
закликають жінок, дітей і 
чоловіків не замовчувати 
факти домашнього 
насильства та не боятися 
звертатись за допомогою.

Жорстоке поводження в 
родинах - факти непоодинокі. 
Від початку року тернопіль-
ські поліцейські зареєструва-
ли понад чотири з половиною 
тисячі заяв та повідомлень 
про вчинення правопорушень, 
пов’язаних  з домашнім на-
сильством.

- Аби своєчасно реагувати 
на такі факти, у Тернополі за-
працювала  мобільна група 
поліції з протидії домашньо-
му насильству, - розповіли в 

обласному управлінні Нацпо-
ліції. - До її складу увійшли ві-
сім працівників, яких обрали з 
числа  патрульних, дільничних 
офіцерів та співробітників юве-
нальної превенції. Поліцейські 
виїжджатимуть на виклики, 
пов’язані із повідомленнями 
про насильство в сім’ях.

Для ефективної роботи 
мобільна група отримала но-
вий автомобіль, оснащений 
відповідно до сучасних ви-
мог, та службову техніку: но-
утбук, планшет, бодікамери, 
док-станцію, відеореєстратор, 
відеокамеру, термопринтер. 
Це дасть можливість поліцей-

ським оперативніше реагува-
ти на повідомлення від грома-
дян та чітко фіксувати факти 
вчинення домашнього насиль-
ства, що надалі слугуватиме 
доказовою базою під час  роз-
гляду справ у суді, кажуть у по-
ліції. 

Як розповідає  інспектор 
відділу дільничних офіцерів  
управління превентивної ді-
яльності ГУНП в Тернопіль-
ській області Дмитро Ада-
мович, майже півтора місяці 
мобільна група працювала в 
тестовому режимі в обласному 
центрі. За цей період  поліцей-
ські здійснили 253 виїзди на 
повідомлення про факти до-
машнього насильства, склали 
127 адміністративних прото-
колів та винесли 92 терміно-
вих заборонних приписи.

- Щодня до поліцейських 
надходить 5-7 викликів від 

тих, хто потерпає від сімейних 
тиранів. Виїхавши на місце по-
дії, правоохоронці оцінюють 
ситуацію, опитують свідків, 
очевидців та приймають рі-
шення щодо притягнення до 
адміністративної відповідаль-
ності та винесення терміново-
го заборонного припису крив-
днику, - пояснили у поліції.  

Серед основних завдань мо-
більних груп також проведення 
профілактичної роботи та  на-
дання допомоги постраждалим 
від домашнього насильства. 
Правоохоронці проводять про-
філактичну роботу, вручають 
пам’ятки з номерами гарячих 
ліній, аби люди знали, куди 
звертатися  у разі насильства.

Поліцейські закликають 
жінок, дітей та чоловіків не за-
мовчувати факти домашнього 
насильства та не боятися звер-
татись за допомогою.

Оперативники 
розшукали 
зловмисника, який 

розрахувався за телефон 
підробленою валютою.

З втратою завершилися торги 
через інтернет для 24-річного жи-
теля Тернополя. Потерпілий за до-
помогою звернувся до співробітників поліції.

- За словами тернополянина, на одному із сайтів він розміс-
тив оголошення про продаж смартфону марки «Apple». Чи не від-
разу ж знайшовся покупець. Незнайомець пообіцяв приїхати і на 
місці розрахуватися за товар. Під час здійснення оборудки зло-
вмисник заплатив 900 доларів, які, як з’ясувалося згодом, вияви-
лися підробками, - розповіли в обласному управлінні Нацполіції.  

Поліцейським вдалося встановити особу шахрая. Ним ви-
явився 21-річний житель Чернівеччини. Щодо нього розпочали 
кримінальне провадження. 

Працівники Тернопільського 
відділу поліції 
задокументували черговий 

факт крадіжки в маршрутці. 
Потерпіла через свою безпечність 
навіть не зауважила, як невідома 
особа привласнила її кошти.

- Зі слів тернополянки, під час проїзду 
в громадському автобусі крадій непомітно 
витяг гаманець, в якому було понад 5000 
гривень, - розповіли в обласному управлін-
ні Нацполіції. - Зникнення готівки жінка 
виявила вже згодом, коли виникла потре-
ба в коштах. Про злочин вона повідомила у 
поліцію. Слідчі розшукують крадія.  

Правоохоронці розповідають, що най-
поширенішими місцями скоєння кишень-
кових злочинів є громадський транспорт 
або його зупинки, магазини та ринки. Ви-
крадають  телефони, гаманці з грошима 
та особисті речі потерпілих. Чуже майно 
продають випадковим перехожим в лом-
барди за заниженою ціною, аби якомога 
швидше виручити готівку.

Як свідчать справи, які розслідують 
поліцейські, зазвичай злодії уважно спо-
стерігають за ймовірними жертвами, 
звертаючи увагу, куди і що вони поклали, 
аби потім без труднощів вчинити проти-
правне. Найбільша частина кишенькових 
крадіжок відбувається в громадському 
транспорті. Велику роль відіграє кіль-
кість пасажирів та час, в яких здійсню-
ється проїзд. Постійний рух громадського 
транспорту дає можливість кишеньковим 
злодіям швидко зникнути.

- Заходячи у переповнену маршрутку, 
пам’ятайте – це найнебезпечніший мо-
мент втратити майно. Саме під час заходу 
до транспорту крадіям найлегше обікрас-
ти жертву. Цей прийом професійні злодії 
називають "підсадом". У такому випадку 
діють два виконавці. Один із них стоїть 
попереду пасажира для того, щоби за-
тримати його. У цей момент інший крадій 
підштовхує жертву, ніби кваплячи швид-
ше лізти в салон. Після цього витягає га-
манець й одразу передає напарнику попе-

реду. Навіть усвідомивши втрату, пасажир 
не зуміє зрозуміти, хто саме вкрав гама-
нець, - застерігають у поліції.  

У відомстві нагадали правила безпе-
ки, які допоможуть вберегти майно від 
зловмисників. Намагайтеся не носити із 
собою великі суми грошей, не тримай-
те значну суму грошей в одному місці. 
Пам'ятайте і тримайте під контролем ті 
місця, де зберігаєте гроші. Не кладіть га-
манець, мобільний телефон у відкриту 
сумку, краще зберігати майно в невели-
кій сумці з ручкою через плече та носити 
її так, щоб була попереду корпуса, в полі 
зору. Не кладіть гаманець на дно сумки, 
оскільки можуть прорізати. У разі якщо 
ви все таки потерпіли від рук невідомих, 
не зволікайте, телефонуйте в поліцію.

Викрадають не 
тільки автомобілі, 
а й підводи. 

До правоохороців Зба-
разького відділення поліції 
звернувся житель села Коло-
дно. Розповів, що невідомий 
зловмисник викрав у ньо-
го коня та підводу. Гужовий 
транспорт чоловік залишив 
на дорозі, поблизу сільської 
крамниці.

Поліцейські оперативно 
розшукали підозрюваного у 
злочині. Ним виявився одно-
сельчанин потерпілого. Кра-
діжці передувала випивка, а 
згодом і суперечка. Товариш 

хотів продовжити гулянку, а 
власник підводи відмовився 
та поїхав додому. Вже доро-
гою зупинився біля крамни-
ці, а знайомий, обурений від-
мовою, дійшов туди пішки. 
Побачив коня і вирішив пом-
ститися. Сів на віз та поїхав. 
Спочатку хотів податися ще 
кудись випивати, та зрештою 
приїхав на власне господар-
ство та подався спати. Там 
його і розшукали поліцей-
ські.

Підводу правоохоронці по-
вернули господарю, а її крадій 
відповідатиме за скоєне згід-
но із кримінальним кодексом. 

За минулі 
вихідні шахраї 

видурили у 
тернополян 

майже 60 тисяч 
гривень

Така ціна довіри 
пройдисвітам, 
котрі 

називаються 
співробітниками 
банків

- Одна тернополянка по-
вірила, що їй допоможуть 
зменшити відсотки по кре-
диту. Результат прикрий 
- мінус понад сорок тисяч 
гривень з банківської карт-
ки. Інша рятувала з допо-
могою невідомої жінки свої 
заощадження від несанкці-
онованого втручання. На-
слідок - втратила майже 
шістнадцять тисяч, - розпо-
віли в обласному управлін-
ні Нацполіції.  

У відомстві вкотре на-
голошують: навіть розмову 
не варто підтримувати з 
тими особами, котрі теле-
фонують на ваш мобільний 
і пропонують якісь послуги, 
пов’язані з обслуговуван-
ням банківських рахунків 
чи карток. 

- Пройдисвіти напри-
думують таких історій, 
що ви навіть не отямите-
ся, як повідомите їм те, на 
що вони розраховували. У 
результаті втратите свої 
заощадження, - кажуть по-
ліцейські. - Справжні спів-
робітники фінансових уста-
нов не пропонують жодних 
послуг у телефонному ре-
жимі й ніколи не запитува-
тимуть у вас даних картки 
чи рахунку. Таким промиш-
ляють тільки аферисти.

 

У Тернополі запрацювала мобільна група
 з протидії домашньому насильству

ЗАМІСТЬ АЙФОНУ – 
фальшиві долари 

ПРИСТРАСТІ У СЕЛІ: чужу 
підводу – на власне подвір’я

У громадському транспорті промишляють кишенькарі
У поліції розповіли, як вберегтися
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Трамп може виграти наступні 
вибори 

Очільник США Дональд Трамп має 
всі шанси перемогти на наступних 
президентських виборах. Це підтвер-
джують три причини. «Перше: Трамп по-
пулярний. У нього популярність 46 від-
сотків. Друге: виборча система. У Штатах 
не голосують так, як це роблять в Євро-
пі. У США фактично голосують штати. І 
ось зараз ми бачимо, що демократич-
ні кандидати дуже непопулярні в голо-
вних штатах. Третє: демократи втрача-
ють підтримку серед робітничого класу. 
А Трамп дуже простий. Він говорить їх-
ньою мовою про важливі для людей про-
блеми», - каже американський політолог 
Джейсон Смарт, пише «Сьогодні». 

Не Польщею єдиною: українці 
встановили рекорд в Угорщині

Цьогоріч в Угорщині дозвіл на ро-
боту отримали майже 44 тисячі укра-
їнців. Це найбільша кількість заробіт-
чан, які приїхали з країн за межами ЄС. 
Таким чином, серед трудових мігран-
тів в Угорщині найбільше працівників з 
України. На другому місці - Сербія, тре-
тій - Китай, повідомляють угорські ЗМІ. 
Також чимало дозволів на роботу Угор-
щина видала заробітчанам із В’єтнаму та 
Індії.
У Китаї продають золотий унітаз 

із діамантами
У Китаї продають розкішний зо-

лотий унітаз з куленепробивним си-
дінням, усипаним 40815 діамантами, 
вартістю близько $1,3 мільйонів. Про 
це повідомляє «Daily Mail». Позолочений 
туалет виготовлений «Coronet», брен-
дом, що належить гонконгській ювелір-
ній фірмі «Aaron Shum». Дорогоцінні ка-
мені від компанії користуються попу-
лярністю у китайських знаменитостей 
і громадських діячів. Загальна вага діа-
мантів на унітазі складає 334,68 каратів.
Учені заявили про «надзвичайну 
кліматичну ситуацію» на Землі

Британський науковий журнал 
«BioScience» опублікував звернення 
вчених і екологів до світової громад-
ськості, яке підписали понад 11 тисяч 
фахівців. Автори звернення заявляють, 
що Земля перебуває в «надзвичайній 
кліматичній ситуації» і що «кліматична 
криза настала й погіршується набагато 
швидше, ніж очікували». Вчені поперед-
жають: якщо найближчим часом не вжи-
ти заходів для скорочення викидів в ат-
мосферу вуглекислого газу, то людство 
чекають «невимовні страждання». Як 
негайні заходи щодо поліпшення ситу-
ації вчені пропонують заміну викопного 
палива на відновлювані джерела енер-
гії, запровадження високих «вуглецевих 
податків», відмову від вирубки лісів, пе-
регляд економічної політики провідних 
країн світу в бік відмови від прагнення 
до зростання ВВП тощо.
Подвійне громадянство: 86 країн 

дозволяють, у 51 - заборонено 
Подвійне громадянство заборо-

нено у 51 країні світу, в тому числі в 
Україні. Крім нас, принцип єдиного гро-
мадянства сповідують, зокрема Китай, 
Азербайджан, Японія, Словаччина, ОАЕ, 
Монако, Узбекистан, Таїланд, Непал, 

Куба, Катар, Індія, Казахстан, Білорусь, 
Північна Корея та інші країни. Ще 29 - 
допускають наявність подвійного гро-
мадянства, але за певних умов. Напри-
клад, у Грузії це може дозволити прези-
дент, якщо це має значення для націо-
нальних інтересів країни (схожі умови в 
Австрії та Південній Кореї). Дозволяють 
мати подвійне громадянство 86 держав, 
щоправда, в деяких теж є свої нюанси, 
пише «Слово і Діло».

У Колумбії кішка врятувала  
від загибелі малюка 

У місті Богота кішка Гатубела вря-
тувала від падіння зі сходів одноріч-
ного малюка. Момент порятунку зафік-
сували камери спостереження. Трагедія 
ледь не сталася, коли 27-річна Діана Ло-
рена Альварес залишила сина Самуеля 
в ліжечку й відлучилася, пише «Metro». 
Повернувшись, жінка побачила, що її ма-
люк повзає по підлозі. Матір вирішила 
переглянути запис із камери відеоспос-
тереження. Тоді й зрозуміла, що сіамська 
кішка Гатубела, яку взяли з притулку, 
врятувала життя маленькому Самуелю. 
На кадрах видно, як немовля повзає біля 
ліжечка, а за ним у цей момент нагля-
дає кішка. Коли малюк поповз до виходу 
на сходи, пухнаста рятівниця стрибнула 
на хлопчика і перегородила йому шлях. 
При цьому кішка відштовхувала дитину 
лапами в інший бік.

Штати подарували полякам  
на День незалежності «безвіз»

Громадяни Польщі з 11 листопа-
да можуть подорожувати в США до 90 
днів, не оформляючи візу. Про це по-
відомляє «Укрінформ» з посиланням на 
посла США в Польщі Джорджетт Мосба-
хер. Безвізовий режим між Польщею і 
США - символічний, оскільки почав ді-
яти з 11 листопада - Дня незалежності 
Польщі. Відповідно до міграційного за-
конодавства США, безвізовий режим на-
дається в разі, якщо кількість відмов у 
видачі віз громадянам цієї країни не пе-
ревищуватиме 3 відсотків.
У Німеччині не зможуть продати 
230 мільйонів предметів одягу

У Німеччині вже не перший рік 
триває тенденція, коли знищується 
або викидається дедалі більше одя-
гу. Це пояснюється тим, що на німецько-
му ринку споживачам пропонується на-
багато більше текстильних виробів, ніж 
вони купують. Очікується, що лише в 
2019 році 230 мільйонів предметів одя-
гу залишаться нереалізованими в роз-
дрібній та онлайн-торгівлі. На такі обся-
ги вказує дослідження, проведене тиж-
невиком «Welt am Sonntag». Одяг зали-
шиться непроданим попри зниження 
цін та інші підходи щодо реалізації у тор-
гових точках. Подальша його доля - по-
трапити на заводи з переробки і спалю-
вання сміття або опинитися в магазинах 
секонд-хенду в країнах за межами ЄС. 

У світі побільшало мільярдерів 
У світі побільшало товстосумів, 

статки яких перевищують мільярд до-
ларів. Усього їх більше 2 тисяч. І семе-
ро з них - українці. Дослідження провели 
економісти у «Billionaires insights». Най-
більше багатіїв у Північній та Південній 
Америці - понад 700. Кількість україн-
ських мільярдерів за рік залишилася не-
змінною. Разом українські мільярдери 
володіють $13,6 мільярдами. А це - Рінат 
Ахметов, Віктор Пінчук, Вадим Новин-
ський, Геннадій Боголюбов, Ігор Коло-
мойський, Петро Порошенко, Олександр 
Герега. 

Ймовірність висока:  
Арахамія про можливий 
достроковий розпуск ВР

На думку голови фракції «Слуга на-
роду» Давида Арахамії, з вірогідніс-
тю у 75 відсотків чинна Верховна Рада 
достроково завершить свою каденцію. 
«Моє бачення - 75 відсотків імовірності, 
що не до кінця допрацює парламент. Це 
відчуття, немає ніякого підтвердження. 
Це - інтуіція», - сказав він. А також спрос-
тував інформацію, що фракція може роз-
пастися найближчим часом.
Зеленський задекларував дохід 

майже у мільйон гривень
Президент Володимир Зеленський 

вказав у своїй електронній декларації 
902 тисячі 454 гривні доходу. Ці зміни в 
е-декларації датовані 6 листопада. За да-
ними в декларації на сайті НАЗК, Зелен-
ський отримав ці гроші від здачі майна в 
оренду іноземцям з іменами Сіран Сонг 
і Хінуі Лін. Однак не уточнив у деклара-
ції, що це за майно. У серпні стало відомо, 
що Зеленський повністю вийшов зі свого 
бізнесу і передав свої частки у компані-
ях трьом партнерам - братам Сергію і Бо-
рису Шефірам та Тимуру Міндічу. У своїй 
декларації перед вступом на посаду пре-
зидента Зеленський вказував, що йому 
повністю належали компанії «Киноквар-
тал» і «Студія Квартал-95», а також част-
ки ще в 10 українських компаніях.

Скільки українців мають 
заощадження на «чорний день» 

Майже третина українців не має 
заощаджень на «чорний день» на ви-
падок втрати джерела доходу, йдеть-
ся в дослідженні компанії «Research & 
Branding Group». Близько 30 відсотків 
зможуть протриматися не більше місяця 
на своїх заощадженнях. Місяць - 12 відсо-
тків, і 2 місяці - 11 відсотків. На півроку 
вистачить заощаджень ще 11 відсоткам 
українців, а 3 відсотки розраховують на 
те, що їм вистачить заощаджень біль-
ше, ніж на 7 місяців. Інші не змогли від-
повісти. Основні джерела -доходів домо-
господарств України: зарплата - 64 від-
сотки; пенсія - 29 відсотків; доходи від 
сільськогосподарського чи присадибно-
го господарства - 10 відсотків.

Міноборони планує скасувати 
військовий призов

Позиція Української держави - ска-
сувати військовий призов у країні. Про 
це заявив міністр оборони Андрій Заго-
роднюк, пише «Діло». Водночас Загоро-
днюк додав, що перехід на професійну 
армію не буде швидким. «Ми рухаємося 
до професійної армії. відповідно до стан-
дартів НАТО, яка буде професійною, під-
готовленою та оснащенною… Головне, 
що кожен військовослужбовець повинен 
знати своє місце і мати чітку військову 
кар’єру, захищені права, щоб ми могли 
конкурувати при відборі за кращих», - за-
значив глава Міноборони.

Скільки б зекономив бюджет, 
якби депутатів покарали  

за прогули у вересні
З першого листопада набув чин-

ності закон, за яким недобросовісних 
депутатів, що не з’являються на пле-
нарні засідання, каратимуть матері-
ально. Якби цей закон прийняли на по-
чатку осені, то платники податків зеко-
номили б не один мільйон. 5397340 гри-
вень - таку суму зекономив би держбю-
джет на витраті оплати праці нардепів, 
якби новий закон вступив у дію в верес-
ні. Тоді 30 відсотків усіх голосувань про-
пустили 130 депутатів. Загалом на опла-
ту праці нардепів у вересні витрачено з 
держбюджету 56790374 гривні. А саме: 

18202685 гривень - на зарплати де-
путатів; 17562114 гривні - кошти на 
виконання повноважень; 20314575 
гривень - на оплату роботи помічників-
консультантів нардепів. Відтак, компен-
сація на виконання повноважень одного 
нардепа коштувала бюджету 41518 гри-
вень, пише «Слово і Діло».

Інтернет у нас може суттєво 
подорожчати 

Після вступу в дію кількох законо-
проєктів, плата за інтернет в Україні 
може досягти 50 євро (1,3 тисячі гри-
вень). «Ми вивчили ці законопроєкти і 
хотілося б сказати: ніколи не було так 
тривожно за інтернет в країні, як піс-
ля того, коли держава вирішила «допо-
могти» в його розвитку», - сказав голо-
ва правління Інтернет Асоціації Укра-
їни (ІнАУ) Анатолій Пятніков, повідо-
мляє InternetUA. «Під це визначення по-
трапляє Facebook, Telegram, Office 365, 
YouTube і взагалі все, навіть журналіс-
ти. Вони повинні будуть, в разі при-
йняття закону, звітувати перед регу-
лятором, підписувати тільки ті догово-
ри і в тій формі, яку встановлять наші 
чиновники, і надавати послуги за пра-
вилами й тарифами, які визначає регу-
лятор», - пояснив Пятніков. У Асоціації 
вважають: спершу пройде повільне й 
тихе знищення ринку. Потім, коли зали-
шиться, як в Європі, три-чотири опера-
тори, цінник виросте. Тоді споживаче-
ві слід готуватися до вартості послуги 
у 40-50 євро. І закликають відкликати 
законопроєкти й розробити нормаль-
ний закон. 

Жителі окупованого Донбасу 
хочуть воз’єднання з РФ  

і перемоги над «укропами»

Більшість жителів окупованих те-
риторій Донбасу, які зараз мешкають 
у складі так званих ЛНР/ДНР, хочуть  
приєднатися до складу Росії. Водно-
час, серед тих, хто бажає на Донбасі пе-
ремоги, 23,6 відсотків хочуть отрима-
ти її над «укропами». Такі дані соцдос-
лідження Українського інституту май-
бутнього та «Дзеркала тижня. Україна», 
яке провела компанія «Нью Імідж Мар-
кетинг Груп». Так, згідно з результатами 
опитування, 50,9 відсотків жителів оку-
пованих територій Луганщини та До-
неччини вважають, що теперішні тери-
торії ОРДЛО мають стати частиною РФ. 
Ще 13,4 - хочуть стати «частиною Ро-
сії, але з особливим статусом». Лише 5,1 
відсотка опитаних хочуть «бути части-
ною України як колись». 13,4 відсотки 
бачать підконтрольні ЛНР/ДНР тери-
торії «частиною України, але з особли-
вим статусом». А незалежності від Укра-
їни та Росії прагнуть 16,2 відсотки опи-
таних.

Зросли в ціні гречка,  
яйця і молоко

В Україні у жовтні найбільше подо-
рожчала гречка, також зросли у ціні 
яйця та молоко, повідомляє Держстат. 
«У жовтні ціни на продукти харчування 
та безалкогольні напої зросли на 0,9 від-
сотків. Найбільше - на 27,2 відсотки - по-
дорожчали гречані крупи», - інформу-
ють у відомстві. На 9,6-0,6 відсотків зрос-
ли ціни на яйця, овочі, молоко та молоко-
продукцію, сало, масло, яловичину. Вод-
ночас, на 2,3-0,3 відсотка подешевшали: 
цукор, м’ясо птиці, фрукти, риба, соняш-
никова олія, свинина.

Україна Світ
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Наш ДЕНЬ nday.te.ua Особистості

–  Ви народилися в станиці Калинів-
ській Наурського району Чечено-Інгушетії 
в українській сім”ї, виросли на Полтав-
щині, 27 років живете в Тернополі. Роз-
кажіть, як минало ваше дитинство і 
чому врешті доля привела вас на Західну 
Україну?

- Ми, справді,  не обираємо де народити-
ся. Для мене завжди було незвично, що саме 
я народилася в Чечено-Інгушетії. Але ж вслу-
хайтеся, яка гарна назва - Калинівська! Тато 
за фахом - інженер механізації та електрифі-
кації сільського господарства, і як молодий 
спеціаліст отримав направлення на Кавказ, а 
мама з моїм старшим братом поїхали за ним.  
Тато був викладачем, мама - директором бу-
динку культури. Ми мали власний будинок, 
господарку, козу Зою та вівчарку Акбара. 
Згодом трохи жили у батьків тата в Криму, 
у місті Саки, та все ж переїхали до маминих 
на Полтавщину. Для мене і моєї родини Хо-
рол та Полтава і є моя мала батьківщина. Там 
пройшли найщасливіші роки дитинства, в 
любові батьків та брата, найкращих бабусі 
Ляни та дідуся Карпа, а ще великої і дружної 
родини. Потім були Харків, Київ, Донецьк. А 
на Західну Україну я їхала тимчасово, прагну-
ла переїхати до столиці, та вже 27-й рік живу 
саме в Тернополі, який по-справжньому став 
для мене рідним.

- Перша ваша освіта – технічна. Ви на-
віть встигли попрацювати інженером. 
Як потрапили в журналістику? Це був 
свідомий вибір чи доля випадку?

- Так, за першою освітою я інженер елек-
тронної техніки, закінчила Харківський ін-
ститут радіоелектроніки. Зі школи дуже лю-
била математику і фізику, а ще тоді це були 
лише початки комп’ютерних технологій. 
Розподіл отримала на Донецький «Топаз» 
інженером-технологом заводу. В журналіс-
тику потрапила, однозначно, випадково. Я 
ще зі школи, інституту завжди була актив-
ною - староста, профком, будзагін… Може 
тому мені, інженеру радіоцентру, директор 
запропонував перейти на посаду кореспон-

дента радіостанції. Пам’ятаю, як він сказав: 
«Ти така активна, ініціативна, та коли з твоєї 
сумочки випадають плоскогубці та викрут-
ка, якось стає недобре» (усміхається - ред.). 
Коли готувала перший радіоматеріал, ти-
хенько плакала в студії. Що я наробила, для 
чого це мені? Але повернутися назад було 
незручно. От і старалася. Тепер просто не 
уявляю, яким би було моє життя без радіо, 
телебачення, медіа... Але технічні знання, 
логіка, прагматизм дуже допомагають в ни-
нішній роботі.

- Коли у вашому житті з’явилася ві-
дома сьогодні не лише на Тернопільщині, 
а й за її межами телекомпанія TV-4? Сьо-
годні в Україні масово відкривають різні 
медіа, зокрема й телеканали, а тоді ви 
були одними з перших у країні. 

- На TV-4 прийшла 1-го вересня 1993 
року. А за два тижні (16 вересня) разом ще 
з незнайомим колективом в ресторані «Тер-
нопіль» святкувала другу річницю каналу. 
TV-4 був надзвичайно популярним - перший 
в західному регіоні, один з перших в Україні 
незалежний телеканал! На новинах працю-
вало аж два журналісти (вони ж і ведучі): 
Олег Снітовський і Сергій Сінкевич, які що-
тижня готували два випуски «Провінційних 
вістей» (назву придумала режисер Тетяна 
Почепцова). До цієї бригади додалася я, а 
пізніше Іван Гресько, який відповідав за 
спортивну тематику (згодом це переросло 
в круту програму «Світ футболу»). Я ж вирі-
шила також створити щось своє, авторське. 
Так з’явилася досить популярна програма 
«Авторинок», яка згодом стала називатися 
«Авторинок+Автокавалєрка», адже у мене 
з’явився телевізійний кавалєр, співведучий 
Андрій Костюк. Це був чудовий час молодос-
ті, жартів, натхнення і творчості.

- Чи важко було залучати аудиторію, 
що тоді цікавило людей найбільше? Чи 
була необхідна техніка? 

- Глядачам було дуже цікаво дивитися 
саме своє місцеве ТV, де можна було побачи-
ти знайомих, друзів, свої міста і села. А мої 
колеги з каналу просто «жили» на студії, бо 
горіли новою цікавою роботою, а з іншого 
боку, технології і техніка не дозволяти це 
робити швидко, багато чого приносили з 

дому чи позичали у знайомих. Андрій Кача-
ло та інші хлопці добре пам’ятають, що таке 
плівочні касетні магнітофони, лінійний мон-
таж...

Старші за віком глядачі пам’ятають по-
пулярні перші програми «Глобус», «Кіноно-
мінація»,  «Тутті-Фрутті», «Студія «Місто», 
«Пенальті», «Мандрівник»... Ще відтоді і нині 
виходять «Наші вітання», «Погляд зблизь-
ка», «Гал-кліп». Взагалі все, що створювалося 
тоді й зараз - це величезна команда талано-
витих людей, відданих TV-4. 

- Ваш телеканал – ровесник незалеж-
ності. Як він змінювався разом з країною? 
Яким сьогодні є TV-4? 

- На 20-річчі каналу режисер Наталя Де-
нис сказала: «Якими є усі ми, глядачі, таким 
є і телебачення, бо воно є відображенням 
всього навколишнього, людей і їхнього жит-
тя». За 28 років в житті країни, світу багато 
що змінилося, а отже, змінилося і телебачен-
ня. Сьогодні це інша техніка, інші - новітні 
цифрові технології, мультимедійна редак-
тура, а телевізор є просто в кишені спожи-
вача (смартфон, планшет). Тому змінилося 
і традиційне телебачення, воно мобільно 
поєдналося з Інтернет-платформами, ста-
ло оперативнішим, доступнішим. Сьогодні 
вже дивним є запитання «А де можна поба-
чити програми вашого каналу?» Та скрізь, у 
будь-якій частині світу! Але, на мою думку, 
головним для нас залишилося, що ми є міс-
цевим, саме своїм, рідним, сімейним телеба-
ченням. Ми і сьогодні, як і майже тридцять 
років тому, показуємо і розповідаємо про 
людей краю, їхні переживання, здобутки, 
перемоги.

- Що вважаєте найбільшим своїм до-
сягненням?

- Це колектив TV-4 (ми вважаємо, що ко-
лишніх не буває) - справжня школа тележур-
налістики, а також дружня атмосфера, яка 
була і є між усіма нами.

- Якою є Юлія Винокур, коли вимика-
ються телекамери? Хто є вашим тилом 
і чи є люди, до чиєї думки ви завжди дослу-
хаєтеся? Хто найбільше вплинув на фор-
мування вашої особистості?

- На роботі я директор, менеджер, жур-
наліст і ведуча своєї програми «Межа прав-

ди», сподіваюся, що я є і непоганим другом, 
наставником для своїх колег. А якою є поза 
роботою, поза кадром? Я любляча донька 
(моєму татові Миколі Пантелеймоновичу 
19 грудня виповниться 90 років!). Для мене 
тато - мій великий друг, порадник і автори-
тет. Саме мої батьки (мами Ніни Карпівни 
вже немає три роки) найбільше вплинули на 
моє формування як особистості. Інтелігент-
ні, освічені, добрі, люблячі - горджуся ними і 
безмежно вдячна їм за все!

Для мене родинне спілкування є дуже 
важливим, тому намагаюся усіх рідних при-
горнути і горнуся до них сама, де б вони не 
були: в Полтаві, Хоролі, Диканці, Харкові, 
Києві, в Ізраїлі чи Америці. Намагаюся цю ро-
динну теплоту передати і найдорожчим для 
мене - донечці Дашенці та сину Богдану. Крім 
дітей, моєю підтримкою і опорою, звичайно, 
є чоловік Іван. Часом жартую, що йому по-
щастило, адже його дружина також рибалка. 
Влітку ми швидко можемо зібратися і вже на 
ставку.

- Чи є у вас хобі, як узагалі відпочиває-
те від інформаційного потоку?

- Люблю книги, музику, хороші фільми. 
Мій улюблений кіноактор Ентоні Хопкінс 
(скоро йому 82, а він активно знімається), 
подобається співачка Тіна Тьорнер. Хочеть-
ся на таких активних і драйвових рівнятися. 
Люблю куховарити! Напевно, це відтоді, як в 
будзагоні два місяці одна готувала для 35 за-
вжди голодних хлопців-студентів. А ще дуже 
люблю природу, подорожі - з них черпаю на-
тхнення, ідеї, енергію. Люблю активність, 
постійний рух, навчання, вдосконалення, 
розвиток. Люблю людей, спілкування, про-
сто люблю життя...

- Про що мрієте зараз? 
- Як і кожна мама, хочу, щоб мої діти були 

здоровими, щасливими, успішними. Хвилю-
юся за них, молюся, підтримую. Хочу, щоб 
татко жив максимально довго... А ще завжди 
люблю приїжджати на Полтавщину, це ніби 
повертатися в дитинство, бо і справді, скіль-
ки років нам не було б, добре там, де ми біга-
ли малими, де мама і тато були молодими і 
бабуся з дідусем завжди для нас мали щось 
смачненьке, де ще живим був мій братик. 
Там і садок був таким великим, і річка такою 
глибокою, і моя улюблена 
шовковиця, яку збирали 
з мамою, найсолодшою і 
найсмачнішою на світі...

Юлія ВИНОКУР: «Коли готувала перший 
радіоматеріал, тихенько плакала 
в студії. Тепер просто не уявляю, 

яким би було моє життя без медіа»
Вона знає, як зароджувалося те, без чого люди зараз не уявляють своїх життів. Закінчила технічний інсти-

тут, але з дипломом інженера несподівано для себе потрапила туди, куди мріяли і мріють потрапити мільйо-
ни. Пам’ятає, як приносили техніку з дому й позичали в знайомих, а на роботі буквально жили. І все це - для того, 
щоб екрани перших українських телеглядачів наповнилися магією кольорів і звуків. 

То як це було тоді, коли в телевізорах було кілька каналів? Важко і надзвичайно цікаво - згадує Юлія Винокур, 
генеральний директор тернопільської телекомпанії TV-4. 

Не всі знають, але Тернопіль став піонером у галузі телебачення. І саме TV-4 був одним з перших в Україні й 
першим у західному регіоні незалежним телеканалом.

Юлія ВИНОКУР розповіла «Нашому ДНЮ», як починалося телебачення в Україні, що цікавило людей тоді та як 
ті, хто «робить новини», самі від них відпочивають.
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Господар

Закінчення осені не 
означає, що можна 
розслабитися й 

відпочивати. Якщо 
дозволяє погода, вирушайте 
в сад, щоб підготувати 
його до зими і подбати про 
улюблені яблуні, вишні, 
сливи та інші дерева. 

Побілка врятує від хвороб
Цей захід важливо проводи-

ти саме восени. Він не тільки рятує 
кору від різких перепадів темпера-
тури і сонячних опіків, але й знищує 
зимуючих у корі шкідників, забирає 
мохи й лишайники.

А якщо в побілку додати 100-
300 г мідного або залізного купо-
росу, то вона буде відмінною про-
філактикою таких небезпечних за-
хворювань кори, як чорний і євро-
пейський рак, цитоспороз. Побілка 
робить кору дерев непривабливою 
для гризунів. Навіть короїди не чі-
пають побілені дерева. 

Білити дерева потрібно якнай-
пізніше до настання морозів. Для 
побілки треба вибирати сонячні те-
плі дні, щоб її не змило дощем. Вона 
повинна висохнути, а не замерзну-
ти. Тобто, після побілки має бути ще 
2-3 теплих сухих дні.

Перед побілкою треба підготу-
вати дерева: розстелити навколо 
стовбура й кістякових гілок плівку 
або брезент і очистити стовбур від 
відмерлої кори, мохів і лишайників. 
Під ними можна побачити лялеч-

ки плодожерки, яйцекладки інших 
шкідників… Так що, ця процедура 
обов’язкова й виконується метале-
вою щіткою (працювати треба аку-
ратно, щоб не ушкодити живу кору) 
або спеціальним шкребком.

У молодих дерев очищувати ні-
чого не можна, кора в них дуже ніж-
на і її легко пошкодити. Та й чисти-
ти там, зазвичай, нічого. Наймолод-
ші дерева - до трьох-п’яти років і по-
роди з гладкою живою корою, як у 
волоського горіха або черешні, кра-
ще не білити, поки вони не всту-
плять у солідний вік.

Очищену кору збирають і спа-
люють. Тріщини на деревах акурат-
но змастіть садовим варом. Так само 
зробіть і з ранами, попередньо про-
мивши їх залізним купоросом.

Зазвичай для побілки викорис-
товують гашене вапно, 2-3 кг на 10 
л води. У розчин додають 100-300 г 
мідного або залізного купоросу. Та-
кож корисно в розчин додати неба-
гато Актари, щоб «дати прикурити» 
шкідливим комахам. Покривають 
стовбур двічі, бо одинарний шар 
може змитися до середини зими. У 
садових магазинах продають спеці-

альну фарбу для побілки. В жодно-
му разі не можна використовувати 
звичайну фарбу. 
Поливайте дерева,  
щоб не мерзли взимку

Скупі осінні дощики не промо-
чать ґрунт на глибину 70 см, щоб 
дати достатній заряд вологи дере-
вам. Тому варто їх полити перед зи-
мою. Навіщо це робити? Усі зустрі-
чалися з тим, що південні культури 
вимерзають або підмерзають взим-
ку. Але ж ушкодження будуть наба-
гато меншими, якщо перед зимою 
рослини рясно полити. Тоді вони 
під впливом низьких температур 
не так сильно висохнуть, а значить, і 
не підмерзнуть. Крім цього, коріння 
менше страждає через зимові мо-
рози, бо вологий ґрунт промерзає 
на невелику глибину. І ще один мо-
мент: за сезон, поки коріння всмок-
тувало воду, на ньому утворилися 
вапняні чохольчики, які затрудня-
ють процес всмоктування. А якщо 
ґрунт взимку буде вологим у всьо-
му шарі, де знаходиться коріння, й 
буде кілька разів замерзати й роз-
морожуватися, то чохольчики зруй-

нуються. У результаті - дерева на-
весні краще ростуть і плодоносять. 

Коли поливати дерева? Чим піз-
ніше це зробити, тим краще, але 
треба встигнути до сильних моро-
зів, щоб ґрунт просочився водою й 
зверху узявся льодком. Коли поли-
вають раніше, частина води випа-
ровується, але однаково корисний 
ефект буде. На одне доросле дерево 
потрібно близько 100 л води. Стіль-
ки вилити на рівну поверхню не-
можливо, треба поливати в кілька 
прийомів або робити навколо де-
рев «чаші» і поливати по них. У про-
мислових садах роблять борозни в 
міжряддях і заповнюють їх водою. 
До слова, обов’язково треба поли-
вати під зиму хвойні дерева. Узимку 
вони теж втрачають вологу. 
Оголосіть бій хворобам  
і шкідникам

Зазвичай, обприскування на-
магаються проводити навесні по 
сплячих бруньках. Але досвідчені і 
спритні садівники роблять цю ро-
боту восени, після, або під час лис-
топаду. Тут усе просто: і роботи в 
цей час менше, і не треба поспіша-
ти - бруньки сплять і немає ризику, 
що вони розпустяться й обприску-
вати буде вже не можна, як навесні.

Як правило, сад восени обпри-
скують сечовиною (карбамідом). 
Якщо в минулому сезоні ваш сад не 
захопила епідемія якихось хвороб, 
або нашестя комах шкідників, то 
його умовно можна вважати «чис-
тим» і «Карбамід» застосовують у 
концентрації 200–300 грамів на 10 
л води. Якщо ж в саду були пробле-
ми: парша, борошниста роса, попе-
лиці та ін., то варто використовува-
ти міцніший розчин: 500, а то і 700 

грамів на 10 л води. При такій кон-
центрації він буквально спалює всі 
інфекції, а не тільки паршу яблунь і 
груш. Також розчин прискорює пе-
регнивання опалого листя. Усі шкід-
ники й хвороби, що влаштувалися 
на теплі квартири, у розпал зими 
виявляться на вулиці. Тобто, сечо-
вина працює як інсектицид і фунгі-
цид одночасно. Також для посилен-
ня її дії можна додати в розчин 100 
г залізного купоросу. Тоді грибкам 
точно прийде кінець.

Якщо влітку препарати, що міс-
тять мідь, застосовували не часто, 
то під зиму сад найкраще обприска-
ти 3% бордоською рідиною. Вона 
цінна не тільки своїми фунгіцид-
ними властивостями: рослини піс-
ля такої обробки, як у зимовому ка-
муфляжі, їм не страшні морозобої-
ни й сонячні опіки, навесні брунь-
ки пізніше розпустяться, а значить, 
зможуть уникнути весняного замо-
розку. Усі рани будуть знезараже-
ні, та й шкідникам доведеться не-
солодко.

До речі, у жодному разі не змі-
шуйте мідний і залізний купорос. 
Також не можна змішувати бор-
доську рідину й залізний купорос. 
Бордоська рідина виконує дві функ-
ції: вапно втримує мідь на гілках, а 
мідь вбиває грибкові хвороби, на-
віть моніліоз перед нею в 3% дозу-
ванні відступає.

А от обприскувати восени рос-
лини тими ж фунгіцидами, що й 
улітку (Хорус, Райок і ін.), - даремна 
витрата препаратів: вони працю-
ють тільки по листю. При обприску-
ванні температура повинна бути не 
нижчою +3...+4°С. Якщо холодніше 
- варто чекати на потепління.

Оцет – це дешевий 
та універсальний 
засіб, який можна 

використовувати різними 
способами. Тож, дізнайтеся 
навіщо додавати оцет під 
час прання.

Зберігає колір речей
Якість прання можна підви-

щити, додавши в пральну маши-
ну 1/2 склянки оцту. Мало хто 
знає, але оцет оберігає тканини 
від вицвітання, а ще - розчиняє 
мильний наліт.
Замість кондиціонера

Оцет дуже добре пом’якшує 
тканини! Особливо рушники. 
Просто додайте половину склян-
ки оцту в відсік для кондиціоне-
ра під час полоскання.
Знімає мильний наліт

Після декількох разів пран-
ня на білизні утворюється миль-

ний наліт, який може стати при-
чиною алергічних реакцій. Оцет 
здатний руйнувати мильний 
наліт. Його необхідно додати в 
прання одну склянку.
Знімає шерсть 
домашніх тварин

Половина склянки оцту до-
помагає ефективно змити з одя-
гу налиплу шерсть. Додайте його 
в прання під час полоскання.
Видаляє плями

Оцет без проблем видаляє 
плями від кави, вина і варення. 
Досить нанести оцет на пляму на 
10 хвилин, а потім випрати річ, 
як зазвичай.
Захищає речі  
від фарбування

Одяг з яскравих тканин часто 
линяє. Якщо ви боїтеся забарви-
ти інші речі яскравою тканиною, 
замочіть її в оцті на 15-20 хвилин 
перед пранням.

Практично всі рослини 
люблять цукор (а какту-

си взагалі великі ласуни). Мож-
на перед поливом розсипати 
1 чайну ложку цукру (при діа-
метрі горщика близько 10 см) 
по поверхні ґрунту або напої-
ти рослину солодкою водичкою 
(0,5 чайної ложки цукру на 0,5 
склянки води).

Гарний ефект дає під-
живлення квітучих рос-

лин касторовою олією (1 чай-
на ложка на 1 літр води) під час 
зав’язування бутонів.

Дуже корисний для рос-
лин деревний попіл (і 

в якості живлення, і для профі-
лактики захворювань). Для го-
тування зольного розчину 1 
столову ложку попелу потрібно 
залити 1 літром гарячої води й 
настояти 1 тиждень, іноді пере-
мішуючи. Полив таким розчи-
ном – 1 раз на 10 днів.

Поливати рослини мож-
на таким настоєм: ско-

ринки гранатів або будь-яких 
цитрусових плодів потрібно 
залити водою, витримати добу 

і - живильний настій для поли-
ву готовий!

Імунітет кімнатних рос-
лин відмінно підвищує 

обприскування розчином аспі-
рину. Одну таблетку розчиня-
ють у літрі води.

Розведений сік алое теж 
пасує всім розповсюдже-

ним кімнатним рослинам. По-
трібно одну чайну ложку соку 
розвести в 1,5 л води.

Фікуси можна раз на мі-
сяць поливати підсоло-

дженою водою. На один літр 
води береться одна чайна лож-
ка цукру. Листя цих рослин 

можна протирати молоком. 
Це додасть рослинам блиску і 
краси.

Грибний настій допомо-
же вашим рослинам ви-

глядати здоровішими й гарни-
ми. Замочіть здрібнені їстівні 
гриби в пропорції 1 до 1. Через 
добу настій злийте, а гриби ще 
раз залийте водою. Через добу 
грибна вода для поливу буде го-
това.

Фіалкам сподобаєть-
ся таке підживлення: ві-

зьміть ампулу вітаміну В12 і 
розведіть у літрі води (звісно ж, 
вистояної). Підживлювати фіал-
ки таким вітаміном можна два 
рази на місяць.

Бананову шкірку, яка 
багата калієм, магнієм і 

фосфором, можна використову-
вати при пересадженні рослин. 
Поверх дренажного шару укла-
діть шар дрібно порізаної або 
прокрученої на м’ясорубці бана-
нової шкірки, засипте її ґрунтом 
і посадіть рослину.

10 корисних рецептів 
для вазонів

Чому у пральну машинку 
варто лити оцет

Секрет розкішного кімнатного квітника 
простий: рослини потрібно добре 
підживлювати, інакше не дочекаєтеся ні 

пишного листя, ні гарного цвітіння.

Готуємо сад до зими
Щоб отримати гарний врожай, варто 

полити і доглянути дерева восени
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Годинника Володимира 
носила не на руці, а в 
сумці. Здавалося, так 

час минає повільніше. А 
цей, знайдений часомір, 
вирішила одягнути на руку. 
Можливо, господиня упізнає 
свою згубу. Ледве замітила 
мініатюрне гравірування 
- анк - єгипетський хрест. 
«Ключем життя» називали 
цю фігуру стародавні 
єгиптяни. 

Володимира часто поглядала 
на годинник. Тепер час обганяв її 
справи, думки і біг, біг, біг... Вона 
не встигала за ним. І, взагалі, ні-
чого не встигала. Начебто, хтось 
втрутився в ритм її життя, наро-
бив там рейваху. Вона хоче все це 
«прибрати» і не може... 

Її вважають педантичною. На-
зивають дуже правильною. Ко-
лись була іншою. Тепер за тією 
«правильністю» ховає свої смут-
ки. Але кому це треба знати? 

Володимира втекла від ми-
нулого у велике місто. Часто пе-
реглядає фотографії, на яких ще 
щаслива... Як усе перевернулося 
догори дригом в її житті. Якби не 
це Ігорове відрядження. Хоча, за-
вжди стається те, що має бути. Та 
деколи воно дуже боляче ранить. 
А ліку нема... 

Вродлива молода жінка з пре-
тензійним іменем Капітоліна за-
примітила Ігора в офісі свого 
дядька, де працювала. Тенькну-
ло серце. Незнайомець їй сподо-
балася. Капітоліна «западала» на 
вродливих, атлетичного складу 
чоловіків. 

Дізналася, що приїжджий, 
одружений. Але хіба це могло її 
спинити? Капа, так називали її 
рідні та друзі, отримувала все, що 
хотіла. Вирішила отримати й Іго-
ра. А він і не дуже впирався. Капа 
- з багатої родини.  

А Володимира... Вчителька ан-
глійської у місцевій школі. Бать-
ко працює водієм на хлібозаводі. 
Мати на цьому ж підприємстві пе-
карем. Володимира добра, розум-
на і вродлива. Ігор її кохає. Ні, ко-
хав, поки не зустрів Капу… 

Ігор з Володимирою жили не 
гірше, і не краще, ніж багато хто 
у їхньому містечку. До зарплати 
вистачало, проте розкошувати не 
доводиться. Син-підліток просив 
улітку завезти на море. Збира-
лися. Але гроші пішли на ремонт 
авто, яке Ігор добряче стукнув.  

...Капа діяла рішуче. Позна-
йомилася з Ігорем. Запросила на 
каву, а, фактично, на побачення. 
Після кави - додому. Зізналася, що 
він їй подобається. А йому при-
пала до душі простора кварти-
ра. Доглянутість Капи. Запах до-
рогих парфумів. Уміст холодиль-
ника. 

- Залишайся зі мною, - запро-
понувала. 

- У мене дружина і син. 
- Дружина до уваги не береть-

ся. А син… Хочеш, візьмемо його 
жити до себе. Дітей я все одно не 
народжу. 

…Ігор міркував над пропози-
цією Капи, прикидав свою вигоду 
та розмову з дружиною. 

Володимира бачила: чоловіка 
щось гризе. Запитувала. Відмов-
чувався. Відкладав розмову. І на-
решті…

- Маю тобі сказати дещо...
- У тебе є коханка? - перебила 

Володимира. 
- Жінка, з якою збираюся 

жити. Синові сам все поясню. 
- Гадаєш, Віталикові це спо-

добається?! Ти ж для нього - най-
кращий у світі тато... 

Розлучилися Ігор з Володи-
мирою без скандалів. Віталик за-
лишився з матір’ю. Навідувався 
до батька, який переїхав жити до 
Капи. Дуже сумував за Ігорем. 

Містечко гуділо. Шкодува-
ли Володимиру. Ігореві ж батьки 
приязно поставилися до нової си-
нової пасії. Точніше, до її статків і 
статусу… 

...Ігор з Капою готувалися ви-
їжджати жити за кордон. Віталик 
ще не досяг повноліття. Хотів пої-
хати з батьком. Володимира була 
проти. На неї напосілися всі: ко-
лишні свекри, екс-благовірний. І 
головне - син.

- На Віталика за кордоном че-
кає щасливе майбутнє, - переко-
нував Ігор.

- Ти не бажаєш добра власно-
му синові, - шипіла колишня све-
круха.

Віталик дувся. А якось сказав:
- Мамо, якщо не відпустиш з 

татом, утечу з дому. Назавжди. 
- Не відпущу.
- Ненавиджу тебе!!!
І Володимира здалася. Підпи-

сала документи. Відпустила сина. 
Після цього на неї почали косо 
дивитися в школі. А директриса, 
наче, між іншим кинула:

- Що ж ви за педагог, коли не 
могли втримати власного сина. 

Володимира зрозуміла: їй 
поки що толерантно вказують на 
вихід...    

...Віталик до матері навідував-
ся рідко. А її в гості не запрошує. 
Синові уже двадцять п’ятий. Во-
лодимирі - сорок п’ятий...                   

...У чужому місті Володими-
рі спершу було тяжко. Розраджу-
вала материна двоюрідна сестра, 
в якої поселилася. Тітка Віра ко-
лись працювала на місцевому 
підприємстві. Отримала кварти-
ру. Заміж не вийшла. Хворіє. При-
сутність Володимири виявилась 
доречною. Навіть житло обіця-
ла записати на племінницю, бо 
ближчих родичів нема. 

Володимира працювала в 
бюро перекладів. Крім англій-
ської, добре знала польську. У 
вільний час займалася репети-
торством.    

…Змінила зачіску, колір во-
лосся, гардероб... У Володимири 

майже всі речі чорно-сіро-синьо-
білих кольорів. Хоча б якась чер-
вона або рожева пляма. Тепер у її 
гардеробі та житті стало більше 
тонів і відтінків... 

…Тітку Віру все частіше тур-
бувало серце. І ось вона минулася, 
залишивши племінниці житло та 
самотність. 

...Зателефонував Віталик. Ска-
зав, що заручився з дівчиною на 
ім’я Софі. 

- Я хотіла б познайомитися з 
твоєю нареченою. 

Промовчав. Почала розпиту-
вати про Софі. Пославшись на за-
йнятість, син вимкнув зв’язок. 

- Чому ти так чиниш? - мовила 
крізь сльози.

...Вона неквапом прошкувала 
осіннім парком. Присіла на лавці. 
З думки не йшла розмова з сином. 
До лавки прибігло дівчатко. Ціка-
во глянуло на Володимиру. 

- А мені дідусь не дозволяє си-
діти на лавці, бо вона холодна, - 
серйозно мовила малеча. 

Володимира усміхнулася. 
- Як тебе звати, розумнице?
- Ангел.
- ??? 
- Ангеліна, - сказав чоловік 

на вигляд років п’ятдесяти п’яти, 
очевидно, дідусь маленької. - А 
сьогодні справді холодно сидіти. 

Володимира махнула у відпо-
відь рукою. 

- У вас щось трапилось?
Мимоволі відкрила незна-

йомцеві душу. 
- А я вже кілька років удівець. 

Син з невісткою живуть окремо. У 
вихідні привозять Ангеліну. Біля 
їхньої новобудови майже нема 
дерев. А тут така розкіш для ди-
тини. 

Дійшли до дороги. Дмитро 
Миколайович жив на сусідній ву-
лиці. Попрощалися. Дівчатко по-
махало Володимирі рукою. 

- Па-па, Ангеле...
У Володимири з’явився новий 

учень. На репетиторство хлопчи-
ка приводила бабуся. Дивна така. 
Екстравагантна. Каже, що вміє 
«відчувати» людей і читати люд-
ські долі по зорях та числах. Воло-
димира не дуже у все це вірила. А 
Варвара Модестівна якось мови-
ла: 

- Ви, голубонько, загубилися в 
чужому часі. 

- Це ж як? 
- Ви ж знаходили якусь річ. 

Хіба не так?
- Годинника.
- А знаєте, що годинники - 

живі істоти? Люди помиляються, 

коли гадають, що це лише шма-
точок металу. Годинники вбира-
ють енергію своїх власників. Про-
живають з ними смутки та радос-
ті, зустрічі та розлуки. Рухають 
час. А час рухає наше життя. Ви ж 
знаєте, мабуть, коли людина за-
лишає цей світ, її годинник зупи-
няється.   

Володимира показала Варва-
рі Модестівні чиюсь згубу. Та, гля-
нувши на часомір, сказала: 

- Власниця годинника - вели-
ка життєлюбка. Добра та світла. 
А ще про таких кажуть: легка на 
підйом. 

- Мені б повернути згубу, та не 
знаю кому.

- Усе в нашому житті порахо-
вано. Для чогось речі втрачаємо, 
для чогось - знаходимо. Як і лю-
дей. Буває, знайомство та спілку-
вання з людиною стає святом. Ін-
коли ж - випробуванням та розча-
руванням. А, загалом, - це для нас 
уроки...  

...У неділю Володимира вибра-
лася до парку. Синоптики з поне-
ділка обіцяють похолодання та 
дощі. А цього листопадового дня 
осінь розщедрилася на пізнє те-
пло. На алеї замітила Дмитра Ми-
колайовича з внучкою. Він поба-
чив її також. Помахав рукою. Ру-
шив назустріч.

- Останній теплий день, - ска-
зав, привітавшись. І не насмілив-
ся зізнатися, що чекав на зустріч 
з Володимирою. 

Зате Варвара Модестівна, 
коли вчергове привела внука на 
репетиторство, змовницьки мо-
вила:

- Володимиро Тарасівно, у вас 
з’явився залицяльник. Гарна лю-
дина. Не робіть здивовані очі, ви 
знаєте про кого йдеться. Древ-
ньоєгипетський анк - ключ до ва-
шого нового, іншого життя. Ви 
недаремно знайшли годинника 
з цим гравіруванням. Я ж каза-
ла: усе в цьому світі має значення. 
Цей чоловік буде шанувати вас. 
Але мушу сказати... ваші стосун-
ки з сином залишатимуться хо-
лодними. Доторк чужого ангела 
зігріватиме ваші руки. А от душу... 
не знаю...

Ольга ЧОРНА.
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Струни серця

*      *      *
Обриває вітер золоті листочки,
Кидає під ноги в парках і садках,
Де-не-де ще чути трепетні 

дзвіночки
У останніх ніжних жайвора піснях.

Соняхи, схиливши голови до тину,
Журяться, що скоро 

вже прийде зима.
Літо зачепилось десь за павутину
Й роздає для світу крапельки тепла.

А тим часом в небі на хмаринці синій
Пропливає осінь з золотом в руках.
Хочеться, щоб кожен 

в круговерті сірій
Іскорку любові приберіг в серцях…

*      *      *
Блакитно-чисте склепіння неба
Вже стало сірим й таким сумним.
І довго в нього вдивлятись треба,
Щоби за шлейфом печальним тим

Промінчик сонця таки вловити
Вже несміливий і боязкий…
І все ж не можу я не любити
Небесний простір оцей сумний.

Сльота осіння не безкінечна.
Із хмар примари не назавжди.
Душа людини буде безпечна,
Як будуть мрії її туди

Летіти в чисто-блакитний простір,
Де нема місця журбі й сльозам.
Й хоч плач осінній вселяє острах,
Та вірю – небо всміхнеться нам.

*      *      *
Десь у сивих туманах 

сховалась печаль,
Осінь виткану з суму вдягнула вуаль.
І прикрившися болем, 

мов драним плащем,
Побрела нашим краєм 

з сльотою й дощем.

Ні, ми бачили світлі і сонячні дні,
Коли осінь погожа всміхалась в вікні.
Коли бабине літечко поміж гілля
Візерунком вкривало сади і поля.

Ми раділи тоді і співали пісень.
Нам здавалось усім, 

що не скоро той день,
Коли прийде гнітючо-печальна 

сльота,
І негоду, і холод принесе вона…

Так буває й в житті… 
Любі друзі, не раз

Безтурботно і марно проводимо час.
І не робим запасів терпіння й добра.
Тут, дивися, й зненацька 

застала гроза.

Заштормило життя, 
закрутив буревій,

Сльози жалю і болю стікають із вій.
Не чекали біди – увірвалась вона,
Сум пронизує душу до самого дна.

Пам’ятаймо, що радість 
і горе у парі,

Що сплелися вони, 
наче сонечко в хмарі.

Але що б не зустрілося нам у житті,
Хай за все буде Богу подяка в душі.

Оксана ГУДЗЬ.

У невеличкій, 
низенькій хатині, 
закучерявленій 

різнобарвними мальвами, 
проживала баба Стефанія. 
Її чоловік Антон давно 
відійшов у засвіти, 
діток у них не було, тож 
зосталася одна-однісінька 
в чотирьох стінах. Тому, 
мабуть, з кожним, хто 
проходив мимо її двору, 
любила завести розмову, 
запросити присісти на 
лавочці біля криниці. Ще 
й горіхами поділиться, 
кетягами калини, що 
були густо розвішані під 
дашком ганку. 

Сусідів Стефанія взагалі за 
родичів мала, навідувала що-
дня. На їхній коротенькій вулич-
ці, що мала усього з десяток дво-
рів, було затишно, як у гаю. По 
обидва боки росли біло-карі бе-
рези, стрункі тополі, кущі буз-
ку і жасмину, що п’янили ме-
довим ароматом, які посадила 
Стефанія ще з покійним Анто-
ном. «Пам’ятайте, що усі дерева 
живі і розуміють вас. Коли недо-
бра енергія, чи якась боляч- ка 
всілася у тілі, підійдіть до дере-
ва, до якого підкаже серце, по-
гладьте його, притуліться що-
кою, поговоріть з ним, як з дру-
гом, і воно дасть вам силу, на-
дійний захист. Повірте, по собі 
знаю!» - говорила Стефанія су-
сідам, коли ті здивовано спосте-
рігали, як старенька тулить своє 
зіщулене тіло до осокора, «сво-
го» дерева.      Дивачка – казали 
про неї, і все-таки усі поважали 
Стефанію, прислухалися до її по-
рад. Вона і сон комусь розтлума-
чить, і з дітьми посидить, коли 
треба, ще й на городі допомо-
же. А коли захворіла її найближ-
ча сусідка Яночка, Стефанія всі 
дні проводила в неї. Допомагала 

чим могла, розраджувала: «Гос-
подь тому і по- силає кожному з 
нас випробовування, свій хрест, 
щоб душа стала смиренною, і 
терпеливою», - переконувала 
молоду жінку.

 Яна з чоловіком Юрком 
Кравчуком жили душа в душу. 
Обидвоє були вихованцями ди-
тячого будинку, родини ніякої 
не мали, тож Стефанія була для 
них своєю. Десять років прожи-
ли разом, та лелека чомусь впер-
то обминав їх дім. Коли ж вирі-
шили взяти дитя з притулку, 
Яна важко захворіла. У Кравчу-
ків подвір’я, як писанка, усе до 
ладу, скрізь чистенько. Сокови-
тими плодами родив великий 
сад. Вони не шкодували того до-
бра нікому: сусіди і на варення, і 
на сушеню яблука збирали, діти, 
як метелики, перелітали через 
паркан, забиваючи кишені яблу-
ками. На Спаса, щоб посвятити 
у храмі плоди, теж до Кравчуків 
приходили.

 Щодня приносила у фар-
тушку кисло-солодкі антонівки 
і Стефанія. Наквасила цілу бо-
чівку, сушенею з Яною поділи-
лася… Розуміла: нема сили у ви-
худлих руках Яночки, згасала, бі-
долашна, на очах… Яна дуже лю-
била їхній сад. І щоб став він ще 
красивішим, Стефанія насадила 
по краю доріжок усіляких квітів. 
Особливо припали Яні до душі 
гладіолуси. «Чи будуть вони ще 
цвісти для мене, бабусю Стефа-
ніє? Пообіцяйте, що, як не стане 
мене, на могилу мою їх приноси-
ти будете», - в очах Яни заблис-

тіли сльози. Восковим лицем 
притулилася вона до Стефанії… 

Цілий оберемок гладіолу-
сів зав’язувала стрічкою Стефа-
нія, коли одного осіннього ран-
ку Яни не стало… Несла букет 
за труною до самого кладови-
ща. Пригнічений страшним го-
рем. Юрко не забороняв Стефа-
нії доглядати й надалі за квіта-
ми. Висадила старенька їх і на 
могилі Яни. Та якось поверта-
лася Стефанія додому зі сльоза-
ми на очах. Дізналася, що Юрко 
вирішив продати обійстя: «Не 
можу тут жити, бабцю Стефаніє, 
кожен куточок, кожен кущик 
і деревце нагадують мені Яну. 
Як з любов’ю вона тут трудила-
ся, між пелюстками гладіолусів 
бачу її усмішку. Куплю дім в ін-
шому місці. Може, легше стане?» 
І хоч як не переконувала Юрка 
Стефанія, що час – найкращий 
лікар, і життя все одно продо-
вжується, він стояв на своєму… 

За короткий час мальовниче 
подвір’я неможливо було впіз-
нати. Нові господарі завалили 
хату, завезли будівельні матері-
али, якими затоптали квітник, 
поламали кущі смородини і ма-
лини. Тиснуло Стефанії біля сер-
ця, носила на могилу Яни квіти 
зі свого подвір’я… Мабуть, нові 
сусіди були людьми заможними, 
і великий просторий дім звели 
швидко. Сучасний фасад, шпи-
лястий дах – подібного будинку 
у їх селищі не було. 

Захотілося якось Стефанії 
ближче познайомитися з сусі-
дами. Поклала у кишеню полот-

няну торбинку, щоб було у чім 
яблук від них принести. Заодно 
цибулинами гладіолусів з ними 
поділиться. Колись вони так гар-
но там цвіли… Високі ворота, 
розцяцьковані якимись химер-
ними узорами, були зачинені. 
Стефанія трішки постояла. По-
тім стала кликати Марту – так 
звали молоду господиню. Що-
йно чула її голос на подвір’ї. Але 
ніхто не відізвався і Стефанія по-
кликала ще раз. Щось зашару-
діло за воротами, потім почула 
скрип дверей до будинку. «Ма-
буть, по ключ пішла, щоб ворота 
відчинити - роздумувала Стефа-
нія, - Тепер молоді по-сучасному 
живуть. Усе – під замком. Страху-
ються. Ще б пак – такий маєток». 

Стефанія уже й втомила-
ся чекати. Гукнула ще раз. У во-
ротах показався чоловік Марти 
Іван. Зневажливо обвів старень-
ку колючими очима: «Що вам 
треба, бабо?» Стефанія заціпені-
ла. Щось боляче запекло у голо-
ві, ноги стали ніби не її… «Та ось, 
бачу, яблука гниють. Гадала, на-
збираю собі на сушеню», - залед-
ве вимовила. «А ви у наш сад – 
не заглядайте. А що гниють – не 
ваш клопіт. На базар ідіть, там 
усіляких сортів яблук купити 
можна», - почула Стефанія уже 
за зачиненими воротами. Не мо-
гла оговтатись від почутого! О, 
Господи милостивий! Шмаркач 
який безсоромний! Гордий, що 
за материні кошти, яка за кор-
доном працює, багатим став? 
Яблук пошкодував? Та хіба ли-
шень заради яблук пішла вона 

до них? Сусід сусіда має знати і 
поважати. Мало що в житті тра-
пляється… 

Стефанія аж занедужала піс-
ля тих відвідин. Новий тиж-
день по- чався з негоди. Силь-
ний вітер зривався, як розлюче-
ний звір, темні хмари вкутува-
ли небо. Стефанія чула гупання 
падаючих яблук в сусідському 
саду. Подумала: «Хоч би калину 
вітер не зламав на могилі Яноч-
ки». Раптом яскрава блискавка 
засліпила усе довкола, сильний 
грім вдарив з такою силою, що 
здавалося, зрушилася земля. У 
кімнаті згасло світло і Стефанія 
стала молитися. Щирі благаль-
ні слова до Бога обірвав істерич-
ний крик Марти, що проривався 
крізь якийсь тріск, шум, крики 
людей і пожежну сирену… 

Дім нових сусідів вдало-
ся врятувати лишень частко-
во. Вогонь перекинувся на сад, 
що в лічені хвилини став попе-
лищем… Через деякий час, від-
новивши помешкання, посадив 
Іван новий сад. Уже кілька літ 
минуло, а дерева - не плодоно-
сять. Лишень де-не-де на вер-
хівці яблуко знайдеться. Зате у 
Стефанії, яка і собі такі саджан-
ці посадила, від яблук гілля по-
висає. «Коли садила – не дума-
ла, що ще дочекаюся плодів. Та 
Господь допоміг – і тепер і мене, 
і сусідських діток яблуні тішать. 
Мабуть, слід і Яночці яблучко на 
могилку віднести», - розмірко-
вує Стефанія.

Марія МАЛІЦЬКА.

Невигадана історія

Сокровенне

гніздечкоСімейне Загублена 
в чужому часі
Вишуканий жіночий годинник 
Володимира знайшла в парку. 
Озирнулась довкола. Нікого... 

А яблуні 
так і не родять…

На фото Івана ПШОНЯКА: учасниці 
танцювального ансамблю "Пролісок" Тетяна 
Швед, Софія Школова, Софія Пляс, Ольга 
Чорна, Марія Колісник, Ольга Сухецька, 
передній план Інна Антонюк і Наталія Білоус 
(с.Котюжини Збаразького району).

…Скільки століть 
цей віночок барвистий

На українських дівчатах 
цвіте – 

Віру, надію, любов 
нашу чисту

З танцем у серце 
впліта золоте…
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Спортарена
*     *     *

Жеребкування дру-
гого етапу Кубка Украї-
ни з волейболу серед жі-
ночих команд відбуло-
ся у Києві. Тернополян-
ки потрапили у групу “Є”. 
На цьому етапі супер-
ницями тернопільської 
“Галичанки-ТНЕУ-ГАДЗ” 
будуть южненський “Хі-
мік”, “Львів’янка-ЛДУФК-
СКІФ” та “Аланта-ДНУ” з 
Дніпра. Матчі запланова-
ні на 22-24 листопада та 
відбудуться на майдан-
чику южненської коман-
ди. До  наступного етапу 
пройдуть дві найкращі ко-
манди із підгрупи. Загалом 
участь у другому етапі бе-
руть 16 команд.

*     *     *
У швейцарському Ньйоні 

відбулася церемонія жереб-
кування еліт-раунду кваліфі-
кації чемпіонату світу 2020 
року з футзалу для 16-х єв-
ропейських збірних. Збірна 
Україна за результатами же-
ребу опинилася в групі B, де 
зіграє зі збірними Іспанії, Сер-
бії та Франції. Матчі кваліфі-
кації пройдуть в Сербії з 28 
січня по 2 лютого 2020 року. 
Безпосередньо на чемпіонат 
світу потрапляє переможець 
групи. Команди, що зайня-
ли другі місця в кожній з 4-х 
груп, потраплять в плей-офф, 
де розіграється ще 2 путівки.

*     *     *
У катарській Досі про-

ходить сьомий етап Куб-

ка світу з плавання, на яко-
му Україну представляє 
23-річний плавець Михай-
ло Романчук. Українець 
проплив 1,5 кілометра віль-
ним стилем за 14:51.61, за-
воювавши золоту медаль і 
встановивши рекорд Куб-
ка світу. 

*     *     *
У Південній Кореї за-

вершився чемпіонат світу 
з самбо. Збірна України за-
воювала одразу шість ме-
далей. Свій статус фавори-
та підтвердив Владислав 
Руднєв, який став дворазо-
вим чемпіоном світу у кате-
горії до 74 кілограмів. Також 
золото для України здобу-
ла Анастасія Сапсай. Вона у 
фіналі категорії понад 80 кі-

лограмів перемогла Марію 
Кондрат’єву з Білорусі.

*     *     *
Українська тенісист-

ка Ангеліна Калініна не 
змогла здобути перемогу 
у фінальному матчі турні-
ру ITF, що проходив в Лас-
Вегасі. У фіналі змагань у 
штаті Невада 22-річна Ка-
лініна у трьох сетах посту-
пилася японці Майо Хібі 
– 2:6, 7:5, 2:6.  Це був третій 
фінал для уродженки Но-
вої Каховки в цьому році: 
в червні вона перемогла на 
25-тисячнику в Пршерові 
(Чехія), а в минулому міся-
ці стала фіналісткою ана-
логічного турніру в Далла-
сі (США). Участь у фіналі 
турніру в Лас-Вегасі дозво-

лила Калініній піднятися в 
рейтингу WTA на 161 місце.

*     *     *

Титул найсильнішо-
го кікбоксера світу вибо-
ров на змаганнях в Італії на-
чальник управління КОРД 
ГУНП в Тернопільській об-
ласті Дмитро Болтян. Зма-
гання з кікбоксингу за вер-
сією WTKA проходили з 30 

жовтня по 3 листопада у міс-
ті Маріна-ді-Каррара. Сво-
їх бійців представило понад 
28 світових федерацій, а це 
- 5000 спортсменів з 89 кра-
їн світу. Така кількість учас-
ників стала рекордом за всю 
історію проведення цих зма-
гань. У фіналі Дмитро Бол-
тян (вага понад 91 кг)  здо-
лав італійського суперника, 
багаторазового чемпіона Єв-
ропи та Світу.

*     *     *
Українка Олена Старіко-

ва взяла бронзу на етапі Куб-
ка світу з велотреку в Глазго. 
У спринтерській гонці вона 
перемогла в дуелі за третє 
місце німкеню Лею Софі Фрі-
дріх. Результати решти укра-
їнців були скромнішими.

Тернопільський футбол

У матчі 4-го туру групового раун-
ду Ліги чемпіонів донецький “Шах-
тар” вирвав нічию у загребського “Ди-
намо”, забивши два м’ячі у компенсо-
ваний час – 3:3.

“Шахтар” активно розпочав матч, 
а на 13-й хвилині центральний пів-
захисник Алан Патрік вдало відгук-
нувся на передачу Жуніора Мораеса 
і пробив голкіпера загребського “Ди-
намо” - 1:0.

Однак, господарі результативно 
відповіли  на 25-й хвилині - 1:1.

“Шахтар” не зміг втримати нічию, 
і пропустив два м’ячі під завісу матчу 
- на 83-й і 89-й хвилинах. 

Вже у компенсований час відста-
вання зменшив Жуніор Мораес, за-
бивши красивий гол на 93-й хвили-
ні.  А на 97-й хвилині матчу “Шахтар” 
реалізував пенальті і вирвав заліко-
ве очко.

Після 4-го туру групового раун-
ду донецький “Шахтар” і загребське 
“Динамо” набрали порівно очок, по 5, 
і ділять 2-3 сходинку. У паралельно-
му матчі зустрічались італійська “Ата-
ланта” і англійський “Манчестер Сіті”. 
Команди теж сильнішого не вияви-
ли. МС і надалі очолює таблицю гру-
пи С, але тепер в англійців 10 очок. А 
італійська команда замикає квартет і 
має в активі всього один пункт.

У матчі 4-го туру групового раун-
ду Ліги Європи київське “Динамо” зі-
грало внічию з данським “Копенгаге-
ном”, рахунок зустрічі - 1:1

Вже на 4-й хвилині зустрічі “Ко-

пенгаген” забив швидкий гол, а на 
15-й хвилині Віктор Циганков не за-
бив з пенальті. Однак, на 70-й хви-
лині вінгер киян реабілітувався, зро-
бивши гольову передачу на Беньямі-
на Вербіча.

Після 4-го туру групового раун-
ду київське “Динамо” і данський “Ко-
пенгаген” мають порівно очок, по 6, 
і ділять 1-2 сходинки. У паралельно-
му матчі зустрічались швейцарське 
“Лугано” і шведський “Мальме”,  ко-
манди теж не змогли виявити сильні-
шого. Швейцарська команда замикає 
квартет і має у активі всього два очки. 
А шведи знаходяться на 3-й сходинці, 
однак дихають у спину лідерам, “Ди-
намо” і “Копенгагену”, відстаючи від 
суперників всього лиш на один залі-
ковий пункт.

У матчі 4-го туру групового раун-
ду Ліги Європи українська “Олексан-
дрія” зіграла внічию з французьким 
“Сент-Етьєном”, рахунок -  2:2

Протягом всього часу українська 

команда нічим не поступалась іме-
нитим суперникам з Франції. Однак 
“Олександрії” не щастило. Спершу ко-
манда пропустила з пенальті на 24-й 
хвилині, а згодом півзахисник “Сент-
Етьєна” забив красивий гол на 73-й 
хвилині.

Але “Олександрія” показала ха-
рактер, на 84-й хвилині Денис Без-
бородько фактично заштовхав м’яч 
у сітку воріт і скоротив відставан-
ня. На цьому українці не зупинились.  
25-річний Максим Задерака приніс 
“Олександрії” нічию, зрівнявши раху-
нок у зустрічі на 92-й хвилині матчу. 

То ж тепер у цих команд  по 3 за-
лікових пункти після 4-х матчів, і від-
повідно 3-4 сходинки у групі І. У па-
ралельному матчі зустрічалися бель-
гійський “Гент” і німецький “Воль-
фсбург”, де сильнішими виявились 
перші. Бельгійці очолили групу, у них 
8 очок, німецькі “вовки” після 4-го 
туру - другі з 5 очками.

Єврокубки: нічийний тур 
для українських клубів Минулої неділі  футбольний 

клуб “Нива” Тернопіль у 20-му 
турі чемпіонату Другої ліги у 
домашньому поєдинку обіграв 
вінницьку “Ниву” 3:1 та вийшов 
на друге місце турнірної табли-
ці. Попри результат, перемо-
га тернополянам далася не так 
легко, як може здатися. Матч ак-
тивніше почали господарі, про-
те гості з Вінниці не збиралися 
здаватися впродовж усього мат-
чу. Наступним суперником тер-
нополян стане команда з Бучі 
«Оболонь 2». Матч відбудеться 
23 листопада о 14:00 на Терно-
пільському міському стадіоні.

*     *     *
З різним настроєм йдуть на 

зимову перерву футбольні ко-
манди з Тернопільщини, які 
беруть участь в аматорсько-
му чемпіонаті України. У 14-му 
турі великогаївський “Агрон-
ОТГ”  на домашньому стадіо-
ні переміг “Світанок-Агросвіт” 
з Вінничини – 2:1. Інший пред-
ставник Тернопільщини  - те-
ребовлянська «Нива» - гостю-
вав у лідера – ОДЕКа з Оржева 
(Рівненська область). В підсум-
ку теребовлянці поступилися – 
1:4. Відтак, «Агрон» закріпився 
на другому, а «Нива» - на 5 місці.

*     *     *
Результати матчів шостого 

туру Ліги Чемпіонів Тернопіль-
щини: 

Група «А»
ФК «Вишнівець-2» (Зба-

разький р-н) – ФК «Дорофіївка» 
(Підволочиський р-н) –1:5 (1:1)
Турнірна таблиця. Група «А»

 І В Н П М’ячі О
ФК «Дорофіївка» 4 3 0 1 11:6 9
ФК «Заруддя» 4 2 0 2 5:6 6
ФК «Вишнівець-2» 4 1 0 3 8:12 3

Група «В»
«Лісма» (Шляхтинці, Байко-

вецька громада) – «Континен-
тал Нео-Агро» (В. Дедеркали, 
Шумський р-н) – 2:0 (0:0)
Турнірна таблиця. Група «В»

Команди І В Н П М’ячі О
«Лісма» 4 2 1 1 10:2 7
«Континентал 
Нео-Агро» 4 2 0 2 3:6 6
«Стандарт» 4 1 1 2 5:10 4

Група «С»
Пропущений матч 5-го туру
«Хатки» (Бережани) – ФК 

«Плотича» (Тернопільський 
р-н) – 1:3 (1:2)

Турнірна таблиця. Група «С»
Команди І В Н П М’ячі О
ФК «Плотича» 5 4 0 1 16:7 12
«Хатки» 5 3 0 2 11:10 9
«Нива» 5 3 0 2 10:3 9
«Оріон» 5 0 0 5 3:20 0

Група «D»
ФК «Цвітова» (Бучацький 

р-н) – «Поділля» (Іване-Пусте, 
Борщівський р-н) – 3:0 (неявка 
команди з Борщівщини)
Турнірна таблиця. Група «D»

Команди І В Н П М’ячі О
«Нічлава» 4 2 2 0 11:4 8
ФК «Цвітова» 4 2 1 1 7:6 7
«Поділля» 4 0 1 3 1:9 1

*     *     *
Результати матчів п’ятого 

туру Ліги Тернопільщини:

Група «А»
«Арсенал» (Нагірянка, Чорт-

ківський р-н) – ФК «Зарубинці» 
(Збаразький р-н) – 6:1 (1:1)

ФК «В. Глибочок» (Терно-
пільський р-н) – «Автодор» 
(Ланівці) – 8:1 (3:0)
Турнірна таблиця. Група «А»

Команди І В Н П М’ячі О
ФК 
«В. Глибочок» 5 4 0 1 21:7 12
«Арсенал» 5 3 0 2 15:9 9
ФК «Зарубинці» 5 2 0 3 10:13 6
«Автодор» 5 1 0 4 5:22 3

Група «B»
«Говерла» (Дубівці, Терно-

пільський р-н) – «Обрій» (Ла-
нівці) (Чернихівці, Збаразький 
р-н) – 6:3 (2:3)

ФК «Ренів» (Зборівський 
р-н) – «Галичина» (Чернихівці, 
Збаразький р-н) – 0:2 (0:1)
Турнірна таблиця. Група «B»

Команди І В Н П М’ячі О
«Галичина» 5 4 1 0 12:5 13
«Говерла» 4 3 1 0 17:6 10
ФК «Ренів» 4 1 0 3 3:9 3
«Обрій» 5 0 0 5 7:19 0

Група «C»
ФК «Вікно» (Гусятинський 

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

ФК «Куропатники» (Бере-
жанський р-н) – ФК «Трибухів-
ці-2» (Бучацький р-н) – 2:1 (0:1)
Турнірна таблиця. Група «С»

Команди І В Н П М’ячі О
ФК 
«Куропатники» 5 4 0 1 13:5 12
ФК 
«Трибухівці-2» 5 3 0 2 9:7 9
«Панорама-2» 5 2 0 3 9:13 6
ФК «Вікно» 5 1 0 4 7:13 3

У 14-му турі чемпіонату Укра-
їни “Шахтар” переміг “Динамо” у 
матчі, який переривався через ра-
систські вигуки київських фанів.

У Харкові гірники вийшли впе-
ред на 18-й хвилині – після кутово-
го гол забив Сергій Кривцов. На 75-й 

хвилині арбітр Микола Балакін зу-
пинив матч через расистські вигу-
ки фанів “Динамо”, які довели до сліз 
бразильських легіонерів “Шахта-
ря” – Тайсона та Дентінью. Команди 
5 хвилин перебували у підтрибун-
ному приміщенні, після чого гра по-

новилася. “Шахтар” догравав матч у 
меншості – рефері, одразу після ви-
мушеної перерви, вилучив з поля 
Тайсона за непристойний жест на 
адресу вболівальників “Динамо”. По-
при це, “Шахтар” переміг “Динамо” 
1:0, набрав 40 очок та зміцнив лідер-
ство в чемпіонаті України. “Динамо” з 
27 пунктами опустилося на четверте 
місце. Киян випереджають “Десна”, у 
якої також 27 пунктів та “Зоря”, яка 
має 28 очок.

Усі результати 14 туру:
Десна 1:1 Дніпро-1 
Маріуполь 2:2 Карпати 
Львів 2:0 Ворскла
Зоря 2:0 Колос
Шахтар 1:0 Динамо 
Олімпік 0:0 Олександрія .

«Шахтар» знову на висоті 
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9 листопада 
відзначили 
400-річчя книги.

Друкарство в істо-
рії культури кожного на-
роду має велике значен-
ня. Таким культурним цен-
тром на початку ХVІІ сто-
ліття була мандрівна дру-
карня, яка розмістилася у 

Рохманові, друкарем був 
ієромонах та проповід-
ник Кирило Транквіліон-
Ставровецький.

- Тодішня влас-
ниця Рох ма нова Іри-
на (Раїна) Мо гилянка 
запросила Кирила Транкві-
лі он-Ставровецького, в 
яко го виникли конфлікти 
з місцевою братією, продо-

вжити роботу в центрі сво-
їх маєтностей – Рохмано-
ві, - розповідають у Шум-
ській міській раді. - Кири-
ло прибув до Рохманова 
десь 1618 року та розта-
шував тут привезену з По-
чаєва свою мандрівну дру-
карню. Друкарня діяла при 
палаці князів Вишневець-
ких, який стояв над річкою 
Трибушівка, притокою Ві-
лії, біля теперішнього мос-
та з Рохманова до Шум-
ська. На річці стояв водя-
ний млин, колеса якого 
крутили не тільки жорно-
ві каміння, а й приводили 
в рух друкарський верстат.

9 листопада 1619 року 
вийшов у світ збірник під 
назвою «Євангеліє Учи-
тельное». Книжка дійшла 
до нас з різними посвята-
ми княгині Ірині Вишне-
вецькій, князю Юрію Чар-
торийському та князю Са-
муїлу Якимовичу Корець-
кому, які матеріально під-
тримували видавництво. 
Збірник був прикраше-
ний кольоровими застав-
ками та гербами роду кня-
зів Чарторийських. Кни-
га великого формату на 
552 аркушах, містить різ-

ні проповіді та повчання, 
побудовані в морально-
викривальному дусі. У ній 
висвітлено етичні пробле-
ми, зокрема, питання по-
ведінки молодої людини у 
товаристві, є повчання, як 
вести себе у гостях, пова-
жати старших.

У 1627 році книга була 
засуджена духовним Собо-
ром як єретична і заборо-
нена. Сам Кирило Ставро-
вецький був офіційно пере-
слідуваний владою. В 1696 
році збірник перевидали 
в Уневі, а наступного року 
передрукували його в Мо-
гилеві. 

Особливою популярніс-
тю книга користувалась се-
ред козацьких священни-
ків у добу визвольної війни 
1648-1657 років.

- Праця Кирила Тран-
квіліо на-Ставровець ко-
го – свідчення високого та 
мистецького рівня не тіль-
ки Шумщини чи Волині, а й 
українського книгодруку-
вання взагалі, - повідомля-
ють у Шумській міськраді.

Сьогодні примірник 
примірник книги збері-
гається в Кременецькому 
краєзнавчому музеї.

Наприкінці грудня Терно-
піль знову перетвориться на 
майданчик музики вільних та 
незалежних. Музики без кор-
донів і шаблонів, котра сти-
рає між публікою будь-які уяв-
ні мури. 

Одна із найбільших джа-
зових подій року – вже 19-ий 
фестиваль сучасної імпровіза-
ційної музики «Jazz Bez» - від-
будеться у Тернополі з 6 по 8 
грудня. Прийматиме фести-
валь Тернопільський драмте-
атр. 

- На тернополян чекати-
ме джазова інтерпретація «Лі-
сової пісні», незабутній музич-
ний перформанс від колекти-
ву DZ'OB, неповторне та єди-
не у світі тріо фортепіано, ба-
лафону і барабанів у виконан-
ні Hans Lüdemann Trio Ivoire, 
а також джаз, завуальований 
елементами фанку та блюзу 
від джазменів з Польщі. Осо-
бливими гостями вечора ста-
нуть відомі американські му-
зиканти  YES! Trio, які створять 
легендарну атмосферу нью-
йоркського Smalls, - розповіда-
ють організатори. 

Джаз - це унікальний стиль 

музики, який був створений 
афроамериканцями в двадця-
тому столітті. Він дуже швид-
ко ввійшов в тогочасну моду. 

Слово «jazz» не має дослів-
ного перекладу. До початку 
його використання в сучасно-
му сенсі в англійській мові час-
то використовувались зворо-
ти «jazz around» (блукати, ман-
друвати) та «jazz up» (впадати 
у веселий стан). Так чи інакше, 
це слово дуже швидко ввійшло 
в жаргон того часу і дало назву 
одному з найбільших жанрів у 
світі музики.

Хоч стосовно походження 
та історії джазу по сьогодні то-
чаться суперечки, та більшість 
дослідників сходяться на дум-
ці, що столицею джазу є штат 
у США Луїзіана, оскільки саме 
звідси родом найбільше джа-
зових музикантів у світі.

Міжнародний джазовий 
фестиваль «Jazz Bez» – це на 
сьогодні найстаріший міжна-
родний джазовий фестиваль в 
Україні. Історія «Джазу без кор-
донів», саме так розшифрову-
ється назва фестивалю, поча-
лась в 2010 році з творчої ко-
лаборації українського Льво-

ва та польського Перемишля. 
За чотирнадцять років фес-
тиваль виріс до масштабного 
міжнародного щорічного дій-
ства, що поєднує понад деся-
ток міст України та Польщі та 
на який з’їжджаються сотні 
музикантів і тисячі меломанів. 

ПРОГРАМА  JAZZ BEZ 2019 
у Тернополі

6 грудня, п’ятниця: 
DZ'OB (Україна), Katherine 
Zyabluk Trio – Forest Song (Укра-
їна).

7 грудня, субота: Hans 
Lüdemann Trio Ivoire (Німеччи-
на/Кот-д’Івуар), Yarosh Organ 
Trio feat. Katarzyna Mirowska 
(Польща).

8 грудня, неділя: Krzesimir 
Debski & Karasiewicz POWER 
SET (Польща), Yes!Trio (США).

Початок всіх концертів - 
о 19:00.

400 років тому в селі  
на Тернопільщині видали  
«Євангеліє Учительное»

Тернопіль-джаз
На фестиваль приїдуть джазмени  

з Америки, Німеччини та Кот-д'Івуару

Унікальна книга збереглася до наших днів 
Збірник 
«Євангеліє 
Учительное»  
був виданий  
у Рохманові,  
що на Шумщині. 

Наші Герої
На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА двоє 

військових побратимів.  Василь Теслюк – вихо-
дець із села Передмірка, що на Лановеччині. Він – 
доброволець АТО. Проходив службу в батальойо-
ні «Січ». Брав участь у бойових діях у Слов’янську, 
Дебальцевому, Пісках, Авдіївці. Був поранений 
під Донецьким аеропортом. Після цього було лі-
кування в Києві і реабілітація в Грузії 

Стефан Брек – ланівчанин, призваний через 
військкомат на контрактну службу у 2016 році 
та зачислений у 44-ту тернопільську артилерій-
ську бригаду. Брав участь у бойових діях в Стани-
ці Луганській.
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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, 23.35, 02.05, 
05.20 Новини.

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

09.30 Т/с “Домашнi вогнища”.
11.15, 12.05 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, 16.15 Д/с “Таємницi замкiв 

Великобританiї”.
16.05 Про що спiває Європа. Клiпи 

учасникiв Дитячого пiсенного кон-
курсу “Євробачення-2019”.

17.30 Перша шпальта.
18.25, 02.40 Тема дня.
19.30 “Я - Бот”.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.25, 02.30, 05.45 UA:Спорт.
22.15 Д/с “Акулячий маг”.
22.45 Д/ф “Мисливцi на нацистiв”.
00.05 Телепродаж Тюсо.
03.40 Розсекречена iсторiя.
04.35 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 10”.
13.10, 14.10 “Свiт навиворiт”.
15.15 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 “Грошi”.
00.00 “Дубiнiзми”.
00.50 “Танцi з зiрками”.
04.20 Т/с “Нашi панi у Варшавi”.

Iíòер
06.05, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 02.05 “Стосується 

кожного”.
11.15, 12.25 Х/ф “Оксамитовi ручки”.
13.45 Х/ф “Шалено закоханий”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Пристрастi за Зiнаїдою”.
23.50 Х/ф “Агата Крiстi. Скорчений бу-

диночок”.
02.50 Т/с “Сусiди”.
04.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.10 “Top Shop”.

ICTV
04.45 Скарб нацiї.
04.55 Еврика!
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05 Т/с “Вiддiл 44”.
05.50 Громадянська оборона.
06.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Не дай себе ошукати.
11.10, 13.25 Т/с “Нiконов i Ко”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40, 16.20 Х/ф “Маска Зорро”.
16.50 Х/ф “Люди у чорному 3”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Багач-бiдняк.
21.20 Т/с “Пес”.
22.25 Свобода слова.
23.50 Т/с “Фантом”.

ÑТБ
06.30, 10.05 Т/с “Коли ми вдома”.
12.55 МастерШеф.
16.35, 18.00 Таємницi ДНК.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
19.00, 23.45 Хата на тата.
21.00 Т/с “Як довго я на тебе чекала”.

Íоâий êаíаë
03.30, 02.50 Зона ночi.
04.35, 05.45 Абзац.
05.30 Телемагазин.
06.35, 07.55 Kids` Time.
06.40 М/ф “Як зловити перо Жарптицi”.
08.00 Х/ф “Амулет Земномор`я”.
11.20 Х/ф “Дракон Пiта”.
13.20 Х/ф “Людина-мурашка”.
15.30 Х/ф “Доктор Стрендж”.
18.00 Lе Маршрут.
19.00 Ревiзор.
22.00 Пристрастi за Ревiзором.
23.50 Таємний агент.
01.10 Таємний агент. Пост-шоу.
02.45 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: 
Економiка. 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 обо-

рони.

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, 03.10 Реальна мiстика.
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 “Суддя”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
09.10, 01.50 Х/ф “Принц i я 3: Медовий 

мiсяць”.
11.00 Х/ф “Перший пес держави”.
13.00 Х/ф “Бунтарка”.
15.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.00 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
20.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.00 Х/ф “Секс за обмiном”.
03.15 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
04.55, 04.45 “Top Shop”.
05.25 Х/ф “Святе сiмейство”.
07.55, 17.00, 03.20 “Випадковий свiдок”.
08.35 Х/ф “Бiлоруський вокзал”.
10.30, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.50 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
14.10 “Речовий доказ”.
15.25, 16.50 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
22.00, 23.45 Т/с “Мiст”.
00.55 Х/ф “Мотель”.
03.50 “Правда життя”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Х/ф “Везунчик”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00 Одного разу пiд Полтавою.
14.00, 20.00 Т/с “Нове життя Василини 

Павлiвни”.
15.00, 00.00 Сiмейка У.
16.00 Богиня шопiнгу.
18.00 4 весiлля.
21.00 Танька i Володька.
22.00 Iгри Приколiв.
23.00 Т/с “Як уникнути покарання за 

вбивство 3”.
01.00 Т/с “Домашнiй арешт”.
02.00 Панянка-селянка.
03.00 Теорiя зради.
03.50 БарДак.
04.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.30, 01.45 Правда життя.
09.30, 00.35 Речовий доказ.
10.40, 18.00 Найєкстремальнiшi.
11.40, 17.05 Технологiї їжi.
12.35 Брама часу.
13.15 Мiстична Україна.
14.05 Скептик.
15.05, 23.35 Загадки Всесвiту.
16.05 НЛО: секретний архiв.
18.55, 20.45 Секретнi територiї.
19.55 Пiдроблена iсторiя.
21.45 НЛО з минулого.
22.40 Планета Земля.
02.45 Аджимушкай. Пiдземелля смертi.
03.35 Таємницi дефiциту.

Enter-фіëьм
06.20 Х/ф “Банкiри”.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.45 “Спогади”.
10.45, 00.20, 02.45 “Зорянi долi”.
11.35 “Зiркове життя”.
12.25 Х/ф “Веселi Жабокричi”.
13.40 Х/ф “Перегони “Гарматне ядро”.
15.30 Х/ф “Без сина не приходь!”
17.10 Х/ф “Закляття долини Змiй”.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
20.40, 01.20 Т/с “Столiття Мопассана. 

Повiстi i розповiдi XIX столiття”.
22.40 Х/ф “Ключi вiд неба”.
00.50 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.
04.35 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “Помста природи”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 19.25, 20.30 Т/с “Брати по кровi”.
14.50 Х/ф “Посилка”.
16.45 Х/ф “Снайпер”.
21.35, 23.10 Т/с “CSI: Мiсце злочину”.
01.00 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.40 М/ф “Сiмпсони”.
12.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.00 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
16.30 Т/с “Швидка”.
18.00 Т/с “Громада”.
19.05 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
20.55 Т/с “Морська полiцiя: полювання 

на вбивць”.
00.30 Мамареготала.
03.15 Чистоплюї.
04.05 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.00, 02.20, 06.00 WATTS.
00.20, 12.00 Плавання. International 

Swimming League.
01.20 Тенiс. US Open. Огляд.
02.30, 06.30, 07.30, 19.30 Керлiнг. ЧЄ. 

Хельсингборг.
04.00 Снукер. Northern Ireland Open. Фiнал.
09.00 Керлiнг. ЧЄ. Хельсингборг. Чоловiки.
13.00, 21.00 Керлiнг. ЧЄ. Хельсингборг. 

Жiнки.
16.00 Автоперегони. WTCR. Макао. Пе-

регони 1.
16.30 Автоперегони. WTCR. Макао. Пе-

регони 2.
17.00 Автоперегони. WTCR. Макао. Пе-

регони 3.
17.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 

свiту. Турне 4-х трамплiнiв. Огляд.
18.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. HS 134.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 U-21. Україна - Данiя. Вiдбiр до 

Євро-2021.
07.40, 03.15 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.05 Сербiя - Україна. Вiдбiр до Євро-

2020.
08.55, 14.15, 20.50 Yellow.
10.00 “Великий футбол”.
10.45 Албанiя - Францiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
12.30 Нiмеччина - Бiлорусь. Вiдбiр до 

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

Євро-2020.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.05 Косово - Англiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
17.55 “Auto гол!”
18.10 Пiвнiчна Iрландiя - Нiдерланди. 

Вiдбiр до Євро-2020.
19.55 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру.
21.00, 23.40 “Євровiдбiр 2020. Матч-

центр”.
21.35 Live. Iспанiя - Румунiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
00.10 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр до 

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

2020.
03.45 Румунiя - Швецiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
05.35 Огляд матчу “Сербiя - Україна”. 

Вiдбiр до Євро-2020.

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, 23.35, 02.05, 
05.20 Новини.

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

09.30 Т/с “Домашнi вогнища”.
11.15, 12.05 Д/с “Тайська кухня”.
11.45, 14.15 Телепродаж.
12.35, 16.05 Про що спiває Європа. Клiпи 

учасникiв Дитячого пiсенного кон-
курсу “Євробачення-2019”.

12.40, 15.45 Плiч-о-плiч.
13.10 Хто в домi хазяїн.
13.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
14.30 Д/с “Аромати Iспанiї”.
15.15 Бюджетники.
16.15 Д/ф “Дика Африка. Слiдами бiлих 

акул”.
17.15, 03.40 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.25, 02.40 Тема дня.
19.30, 04.20 #ВУкраїнi.
19.55 Д/с “Дикi тварини”.
20.30 Д/с “Щоденники комах”.
20.45 Щоденник Дитячого пiсенного кон-

курсу “Євробачення-2019”.
21.25, 02.30, 05.45 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Д/с “Акулячий маг”.
22.45 Д/ф “Мисливцi на нацистiв”.
00.05 Телепродаж Тюсо.
04.50 Перша шпальта.

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

00.45, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку 10”.
13.10, 14.10 “Свiт навиворiт”.
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, 00.55 “Мiняю жiнку 14”.
02.35 Т/с “Нашi панi у Варшавi”.

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 “Султан мого серця”.
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 Т/с “Пристрастi за Зiнаїдою”.
23.50 Х/ф “Афера по-англiйськи”.
02.35 Т/с “Сусiди”.
03.45 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.10 “Top Shop”.

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35, 20.15 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Багач-бiдняк.
11.05 Антизомбi. Дайджест.
11.25, 13.25 Х/ф “Швидкий вогонь”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
16.35 Х/ф “Крутi чуваки”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
22.40 Х/ф “Мiст шпигунiв”.
01.15 Т/с “Фантом”.

ÑТБ
06.25, 08.25 Т/с “Коли ми вдома”.
11.20 МастерШеф.
15.45, 18.00 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.10 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.10 Таємницi ДНК.
21.00 Т/с “Як довго я на тебе чекала”.
23.45 Один за всiх.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
03.50 Абзац.
05.35 Телемагазин.
05.45, 06.55 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.00 Т/с “Бiблiотекарi”.
08.00 Т/с “Цiлком таємне”.
12.50, 17.00, 19.00, 00.10 Хто проти блон-

динок? (12+).
14.50 Т/с “Будиночок на щастя”.
16.00, 21.00 Вар`яти.
22.00 Т/с “Першi ластiвки”.
02.00 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: 
Економiка. 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 обо-

рони.
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, 03.10 Реальна мiстика.
12.20, 04.45 Агенти справедливостi.
14.20, 15.30, 00.00, 02.15 Iсторiя одно-

го злочину.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Суддя”, 3 i 4 с.
23.20 Контролер.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.10, 18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.00, 00.10 Т/с “Доктор Хто”.
15.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.00 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
20.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
02.15 Т/с “Дорогий лiкар”.
03.35 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45 Х/ф “Вiдьма”.
07.55, 17.00, 03.10 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Акцiя”.
10.45, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 “Свiдок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
14.10 “Речовий доказ”.
15.25, 16.50 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Будьте здоровi”.
22.00, 23.45 Т/с “Мiст”.
00.55 “Склад злочину”.
01.40 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.05 “Правда життя”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.35 Х/ф “Крутий пес”.
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, 00.00 Сiмейка У.
16.00 Богиня шопiнгу.
18.00 4 весiлля.
23.00 Т/с “Як уникнути покарання за 

вбивство 3”.
01.00 Т/с “Домашнiй арешт”.
02.00 Панянка-селянка.
03.00 Теорiя зради.
03.50 БарДак.
04.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

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

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

17.00 “Ситуацiя” з М. Леончук.
18.15, 21.10 “Великий вiвторок” з С. 

Орловською, М. Ганапольським та 
М. Вереснем.

22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Не формат” з М. Ганапольським.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.05, 01.45 Правда життя.
09.15, 00.35 Речовий доказ.
10.25, 17.50 Найєкстремальнiшi.
11.20, 16.55 Технологiї їжi.
12.15 Брама часу.
13.05 Мiстична Україна.
13.55 Скептик.
14.55, 23.35 Загадки Всесвiту.
15.55 НЛО: секретний архiв.
18.50, 20.45 Секретнi територiї.
19.50 Пiдроблена iсторiя.
21.45 НЛО з минулого.
22.40 Планета Земля.
02.35 Ризиковане життя.

Enter-фіëьм
05.20 Т/с “Банкiри”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 00.10, 02.45 “Зорянi долi”.
11.00 “Зiркове життя”.
11.50 Х/ф “Провiнцiйний роман”.
14.20 Х/ф “Фанфан-тюльпан”.
16.15 Х/ф “Якщо є вiтрила”.
17.35 Х/ф “Вечори на хуторi поблизу Ди-

каньки”.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
20.40, 01.20 Т/с “Столiття Мопассана. 

Повiстi i розповiдi XIX столiття”.
22.40 Х/ф “Сватання на Гончарiвцi”.
00.50 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.

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”.
12.55 Х/ф “Гра Ендера”.
15.00 Х/ф “Планета мавп”.
19.25, 20.30 Т/с “Брати по кровi”.
21.35, 23.10 Т/с “CSI: Мiсце злочину”.
22.15 Т/с “CSI: Мiсце злочину 2”.
01.00 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.40 М/ф “Сiмпсони”.
12.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.00 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
16.30 Т/с “Швидка”.
18.00 Т/с “Громада”.
19.05 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
20.50 Т/с “Морська полiцiя: полювання 

на вбивць”.
00.35 Мамареготала.

ªâроñïорò
00.10, 09.30 Снукер. Northern Ireland Open. 

Фiнал.
02.05 WATTS.
02.30, 13.35 Керлiнг. ЧЄ. Хельсингборг.
04.00, 18.00 Автоперегони. WTCR. Макао. 

Перегони 1.
04.30, 18.30 Автоперегони. WTCR. Макао. 

Перегони 2.
05.00, 19.00 Автоперегони. WTCR. Макао. 

Перегони 3.
05.30, 22.20 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зель-

ден. Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
06.15, 22.50 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Зельден. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

07.00 Велокрос. ЧЄ. Чоловiки.
08.00 Велоспорт (трек). Кубок свiту. Глаз-

го. День 3.
11.00 Настiльний тенiс. Свiтовий тур. 

Австрiя.
12.00 Олiмпiйськi iгри. “Всупереч усьому”.
12.30, 13.00 Олiмпiйськi iгри. “Момент 

трiумфу”.
15.00 Керлiнг. ЧЄ. Хельсингборг. Жiнки.
20.00 “Дух парусного спорту”.
20.30 Поло. Polo Line.
21.05 Кiнний спорт. Кубок свiту. Штут-

гарт. Конкур.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру.
06.50 Iталiя - Вiрменiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
08.35, 14.45 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр 

до Євро-2020.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 19.45 Yellow.
10.30 Сербiя - Україна. Вiдбiр до Євро-

2020.
12.15 “Великий футбол”.
13.00 Iрландiя - Данiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
16.00, 18.20, 20.55, 23.40 “Євровiдбiр 2020. 

Матч-центр”.
16.35 Iспанiя - Румунiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
18.50 Live. Хорватiя - Грузiя. Контроль-

на гра.
21.35 Live. Нiмеччина - Пiвнiчна Iрландiя. 

Вiдбiр до Євро-2020.
00.10 Огляд 3-го iгрового дня. Вiдбiр до 

Євро-2020.
02.15 Грецiя - Фiнляндiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
04.05 Люксембург - Португалiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.

Поíедіëоê

Віâòороê

18 листопада

19 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, 23.35, 02.05, 
05.20 Новини.

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

09.30 Т/с “Домашнi вогнища”.
11.15, 12.05 Д/с “Тайська кухня”.
11.45, 14.15 Телепродаж.
12.35, 16.15 Про що спiває Європа. Клiпи 

учасникiв Дитячого пiсенного кон-
курсу “Євробачення-2019”.

12.45, 20.45 Щоденник Дитячого пiсенного 
конкурсу “Євробачення-2019”.

13.10 #ВУкраїнi.
13.45, 05.00 Плiч-о-плiч.
14.30 Д/с “Аромати Iспанiї”.
15.15 Хто в домi хазяїн.
15.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
16.25 Д/ф “Дика Африка”.
17.30 Нашi грошi.
18.25, 02.40 Тема дня.
19.30 Перший на селi.
19.55 Д/с “Дикi тварини”.
20.30 Д/с “Щоденники комах”.
21.25, 02.30, 05.45 UA:Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15 Д/с “Акулячий маг”.
22.45 Д/ф “Мисливцi на нацистiв”.
00.05 Телепродаж Тюсо.
03.40 “Богдан Гаврилишин. Мiсiя - Сво-

бода”.
04.30 “Сiч”.

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, 05.25 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.10, 14.20 “Свiт навиворiт”.
15.20 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, 00.05, 00.55 “Свiт навиворiт 10: 

Бразилiя”.
01.30 Т/с “Нашi панi у Варшавi”.

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 “Султан мого серця”.
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 Т/с “Пристрастi за Зiнаїдою”.
23.50 Х/ф “Областi темряви”.
02.35 Т/с “Сусiди”.
03.55 “Орел i решка. Шопiнг”.

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, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.05, 13.20 Х/ф “Крутi чуваки”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
16.35 Х/ф “Ромео повинен померти”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
22.35 Х/ф “Смерть Сталiна”.
00.30 “Революцiя Гiдностi. Майдан”.
01.25 Т/с “Фантом”.

ÑТБ
06.00, 08.00 Т/с “Коли ми вдома”.
10.55 МастерШеф.
15.35 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.55 Битва екстрасенсiв.
21.00 Т/с “Два полюси любовi”.
23.45 Зваженi та щасливi.
02.00 “Зважся!”.

Íоâий êаíаë
03.40 Зона ночi.
04.10, 05.15 Абзац.
05.00 Телемагазин.
06.05, 07.35 Kids` Time.
06.10 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.40 Т/с “Бiблiотекарi”.
08.30 Т/с “Цiлком таємне”.
13.10 Суперiнтуїцiя.
15.00 Т/с “Будиночок на щастя”.
16.10, 21.00 Improv Live Show.
17.10, 19.00 Дiти проти зiрок.
22.00 Т/с “Першi ластiвки”.
23.50 Т/с “Сирена”.
01.50 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: 
Економiка. 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.
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 обо-
рони.

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, 03.10 Реальна мiстика.
12.20, 04.45 Агенти справедливостi.
14.20, 15.30, 00.00, 02.15 Iсторiя одно-

го злочину.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Суддя”, 5 i 6 с.
23.20 Гучна справа.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.10, 18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.10, 00.10 Т/с “Доктор Хто”.
15.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.00 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
20.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
02.00 Т/с “Дорогий лiкар”.
03.20 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.05 Х/ф “Мiльйони Ферфакса”.
07.50, 17.00, 03.10 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Один шанс iз тисячi”.
10.35, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 “Свiдок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
14.10 “Речовий доказ”.
15.25, 16.50 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Вартiсть життя”.
22.00, 23.45 Т/с “Мiст”.
00.55 “Склад злочину”.
01.40 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.35 “Правда життя”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 М/ф “Суперкоманда”.
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, 00.00 Сiмейка У.
16.00 Богиня шопiнгу.
18.00 4 весiлля.
23.00 Т/с “Як уникнути покарання за 

вбивство 3”.
01.00 Т/с “Домашнiй арешт”.
02.00 Панянка-селянка.
03.00 Теорiя зради.
03.50 БарДак.
04.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.00, 01.25 Правда життя.
09.10, 00.15 Речовий доказ.
10.20, 17.45 Найєкстремальнiшi.
11.15, 16.50 Технологiї їжi.
12.10 Брама часу.
13.00 Мiстична Україна.
13.50 Скептик.
14.50, 23.25 Загадки Всесвiту.
15.50, 21.30 НЛО: секретний архiв.
18.40, 20.30 Секретнi територiї.
19.40 Пiдроблена iсторiя.
22.30 Планета Земля.

Enter-фіëьм
05.20 Т/с “Банкiри”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.50 “Зiркове життя”.
10.00 “Спогади”.
11.00, 00.25, 02.45 “Зорянi долi”.
12.40 Х/ф “Лимерiвна”.
14.20 Х/ф “Брюнет вечiрньої пори”.
16.10 Х/ф “Вечори на хуторi поблизу Ди-

каньки”.
17.25 Х/ф “Беремо все на себе”.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
20.40, 01.20 Т/с “Столiття Мопассана. 

Повiстi i розповiдi XIX столiття”.
22.40 Х/ф “Мартин Боруля”.
00.50 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.30 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 “Помста природи”.
13.15 Х/ф “Небезпечний Бангкок”.
15.10 Х/ф “Збиток”.
19.25, 20.30 Т/с “Брати по кровi”.
21.35, 00.05 Т/с “CSI: Мiсце злочину 2”.
23.10 Т/с “CSI: Мiсце злочину”.
01.00 “Облом.UA”.
05.50 М/ф “Ми - чоловiки”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.40 М/ф “Сiмпсони”.
12.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.00 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
16.30 Т/с “Швидка”.
18.00 Т/с “Громада”.
19.05 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
20.55 Т/с “Морська полiцiя: полювання 

на вбивць”.
00.25 Мамареготала.
03.20 Чистоплюї.
04.10 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.35, 00.05 Автоперегони. Формула E. 

Прев`ю сезону сезону.
00.35, 08.00 Автоперегони. WTCR. Ма-

као. Огляд.
01.10 Снукер. Northern Ireland Open. Фiнал.
02.30, 09.30 Керлiнг. ЧЄ. Хельсингборг.
04.00 Велоспорт. “Джiро д`Iталiя”. Огляд.
05.00 Велоспорт. “Тур де Франс”. Огляд.
06.00 Велоспорт. “Вуельта”. Огляд.
07.00 Настiльний тенiс. Свiтовий тур. 

Австрiя.
08.30, 18.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зель-

ден. Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
09.00, 18.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Зельден. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

10.00 Керлiнг. ЧЄ. Хельсингборг. Жiнки.
13.00, 13.45, 21.00 Стрибки на лижах з 

трамплiну. ЧC. Зефельд.
14.30 “Дух парусного спорту”.
15.00 Керлiнг. ЧЄ. Хельсингборг. Чоловiки.
19.30 Тенiс. “АТР: за кадром”.
20.00 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 

свiту. Турне 4-х трамплiнiв. Огляд.
22.00 Гольф. Mayakoba Classic. Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Топ-матч.
06.05 Болгарiя - Чехiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
07.55 Огляд 3-го iгрового дня. Вiдбiр до 

Євро-2020.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Косово - Англiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
12.05, 18.55 Yellow.
12.15 Андорра - Туреччина. Вiдбiр до 

Євро-2020.
13.55 Албанiя - Францiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
16.00, 18.25 “Євровiдбiр 2020. Матч-

центр”.
16.40 Нiмеччина - Пiвнiчна Iрландiя. Вiдбiр 

до Євро-2020.
19.05 Журнал Лiги чемпiонiв.
19.35 “Auto гол!”
19.50 Iталiя - Вiрменiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
21.35 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру.
22.50, 01.30 “Головна команда”.
23.40 Сербiя - Україна. Вiдбiр до Євро-

2020.
02.25 Iрландiя - Данiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
04.10 Грецiя - Фiнляндiя. Вiдбiр до Євро-

2020.

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, 23.35, 02.05, 
05.20 Новини.

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

09.30, 13.10, 15.10 Спецпроєкт до Дня 
Гiдностi та Свободи.

10.05 Тема дня.
11.00 Д/ф “Одесити на Донбасi”.
12.05 “Дивись українською”.
12.35, 16.10 Про що спiває Європа. Клiпи 

учасникiв Дитячого пiсенного кон-
курсу “Євробачення-2019”.

12.45, 20.45 Щоденник Дитячого пiсенного 
конкурсу “Євробачення-2019”.

13.40, 05.10 Погода.
13.55 “Герої не вмирають”.
16.20 “Луганський Форпост”.
17.30, 22.15 “Майдан Незалежностi - як 

символ”.
18.25 “Зворотнiй вiдлiк”.
21.25, 02.30, 05.45 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.45 Д/ф “Мисливцi на нацистiв”.
00.05 Телепродаж Тюсо.
02.40 Розсекречена iсторiя.
03.40 Разом.
04.05 Перша шпальта.
04.35 Плiч-о-плiч.
04.50 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, 14.10 “Свiт навиворiт”.
15.20 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 Д/ф “Перша сотня”.
02.35 Т/с “Нашi панi у Варшавi”.

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 “Султан мого серця”.
13.25 “Роман з Ольгою”.
14.30, 15.25 “Речдок”.
16.20 “Речдок. Особливий випадок. Фа-

тальна пристрасть”.
18.00, 19.00, 01.45 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Пристрастi за Зiнаїдою”.
23.50 Х/ф “В лiжку з Вiкторiєю”.
02.30 Т/с “Сусiди”.
03.45 “Орел i решка. Шопiнг”.

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.
11.50 “Острiв небайдужих”.
12.35, 13.20, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.55 Х/ф “6 днiв”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi. Дайджест.
22.35 Х/ф “Червоний”.
00.40 Х/ф “Мiст шпигунiв”.
02.50 Т/с “Фантом”.

ÑТБ
06.30, 07.30 Т/с “Коли ми вдома”.
10.25 МастерШеф.
15.30 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
18.55 Зваженi та щасливi.
21.00 Т/с “Два полюси любовi”.
23.45 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.20 Служба розшуку дiтей.
03.25 Зона ночi.
04.40 Абзац.
05.30 Телемагазин.
05.40, 06.55 Kids` Time.
05.45 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.00 Т/с “Бiблiотекарi”.
08.00 Т/с “Цiлком таємне”.
10.00 Ревiзор.
13.00 Пристрастi за Ревiзором.
14.50 Т/с “Будиночок на щастя”.
15.50, 21.00 Божевiльна зiрка.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
22.00 Т/с “Першi ластiвки”.
00.10 Т/с “Сирена”.
01.50 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: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

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

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 обо-

рони.
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 Зоряний шлях.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.
12.20, 04.45 Агенти справедливостi.
14.20, 15.30, 00.00, 02.15 Iсторiя одно-

го злочину.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Суддя”.
23.20 Слiдами мiського Голови. Днiпро.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.10, 18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.10, 01.15 Т/с “Доктор Хто”.
15.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.00 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
20.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.10 “Вiрю не Вiрю”.
02.10 Т/с “Дорогий лiкар”.
03.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.45 Х/ф “Життя як цирк”.
07.55, 17.00, 03.15 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Людина в зеленому кiмоно”.
10.30, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
12.50 “Вартiсть життя”.
14.10, 03.40 “Речовий доказ”.
15.25, 16.50 “Легенди карного розшуку”.
18.20, 04.10 “Правда життя”.
22.00, 23.45 Т/с “Мiст”.
00.55 “Склад злочину”.
01.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.05 Х/ф “Щасливий Ганс”.
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, 00.00 Сiмейка У.
16.00 Богиня шопiнгу.
18.00 4 весiлля.

23.00 Т/с “Як уникнути покарання за 
вбивство 3”.

01.00 Панянка-селянка.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.55, 01.40 Правда життя.
09.40, 00.30 Речовий доказ.
10.50, 22.45 Планета Земля.
11.50, 17.05 Технологiї їжi.
12.45 Брама часу.
13.35 Мiстична Україна.
14.25 Скептик.
15.25, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.15 НЛО з минулого.
17.55 Морськi гiганти.
18.55, 20.45 Секретнi територiї.
19.55 Пiдроблена iсторiя.
21.45 НЛО: секретний архiв.
02.25 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.20 Т/с “Банкiри”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.35 “Зiркове життя”.
09.55 “Спогади”.
10.55, 00.30, 02.45 “Зорянi долi”.
12.25 Х/ф “Сватання на Гончарiвцi”.
13.55 Х/ф “За мною, каналiї!”
16.05 Х/ф “Ключi вiд неба”.
17.25 Х/ф “Безвiсти зниклий”.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
20.40, 01.20 Т/с “Столiття Мопассана. 

Повiстi i розповiдi XIX столiття”.
22.50 Х/ф “Лимерiвна”.
00.50 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.40 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 “Помста природи”.
13.25 Х/ф “Вiддалений схил”.
15.15 Х/ф “Повстання планети мавп”.
19.25, 20.30 Т/с “Брати по кровi”.
21.35, 23.10 Т/с “CSI: Мiсце злочину 2”.
01.00 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.40 М/ф “Сiмпсони”.
12.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.00 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
16.30 Т/с “Швидка”.
18.00 Т/с “Громада”.
19.05 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
20.55 Т/с “Морська полiцiя: полювання 

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

ªâроñïорò
23.20, 02.30, 09.30, 18.00, 18.55 Керлiнг. 

ЧЄ. Хельсингборг.
00.30 Велоспорт. “Тур Фландрiї”.
01.30 Велоспорт. Париж - Рубе.
04.00 Тенiс. Australian Open. Огляд.
05.00 Тенiс. “Ролан Гаррос”. Огляд.
06.00 Тенiс. US Open. Огляд.
07.00 Снукер. Northern Ireland Open. Фiнал.
08.30 Гольф. Mayakoba Classic. Огляд.
10.00 Керлiнг. ЧЄ. Хельсингборг. Чоловiки.
13.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден. 

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

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

Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
15.00 Керлiнг. ЧЄ. Хельсингборг. Жiнки.
20.00 Керлiнг. ЧЄ. Хельсингборг. Чоловiки. 

1/2 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 16.00 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд 

туру.
06.50 Iспанiя - Румунiя. Вiдбiр до Євро-

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

Євро-2020.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Хорватiя - Грузiя. Контрольна гра.
12.10 Чорногорiя - Бiлорусь. Контроль-

на гра.
13.55 Нiмеччина - Пiвнiчна Iрландiя. Вiдбiр 

до Євро-2020.
16.55, 22.50 Yellow.
17.05 Нiдерланди - Естонiя. Вiдбiр до 

Євро-2020.
18.55, 21.35 “Головна команда”.
19.45 Сербiя - Україна. Вiдбiр до Євро-

2020.
23.00 Огляд 2-го iгрового дня. Вiдбiр до 

Євро-2020.
00.25 Уельс - Угорщина. Вiдбiр до Євро-

2020.
02.15 Бельгiя - Кiпр. Вiдбiр до Євро-2020.
04.05 Албанiя - Францiя. Вiдбiр до Євро-

2020.

Ñереда

Чеòâер

20 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 ран-
ку, Країно!

09.30 Т/с “Домашнi вогнища”.
10.25 Д/с “Браво, шеф!”
11.20, 12.10 Д/с “Тайська кухня”.
11.50, 14.15 Телепродаж.
12.35 Про що спiває Європа. Клiпи 

учасникiв Дитячого пiсенного кон-
курсу “Євробачення-2019”.

12.45, 20.45 Щоденник Дитячого пiсенного 
конкурсу “Євробачення-2019”.

13.10 Д/с “Морська кухня”.
14.30 Д/с “Аромати Iспанiї”.
15.15 Клiпи учасникiв Дитячого пiсенного 

конкурсу “Євробачення-2019”.
15.20, 00.55 “Зворотнiй вiдлiк”.
17.55 VoxCheck.
18.25 Тема дня.
19.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
19.55 Д/с “Дикi тварини”.
20.30 Д/с “Щоденники комах”.
21.25, 05.30 UA:Спорт.
22.00 Перша шпальта.
22.35 Як дивитися кiно.
23.00 Х/ф “Рiвень чорного”.
02.55 “Вони боролись до загину”.
03.25 “Будинок “Слово”.

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, 

05.05 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.55 “Свiт навиворiт 3: Танзанiя, Ефiопiя”.
15.05 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20, 04.35 “Секретнi матерiали”.
20.25 “Лiга смiху”.
22.25 Х/ф “Еверест”.
00.55 Х/ф “Мюнхен”.

Iíòер
05.20, 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 “Султан мого серця”.
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”.
04.50 “Чекай на мене. Україна”.

ICTV
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 23.25 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Антизомбi. Дайджест.
11.00 Х/ф “Божевiльня”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Юрчишини”.
14.15, 22.50 “На трьох”.
16.25 Т/с “Вижити за будь-яку цiну”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Дизель шоу.
23.50 Х/ф “Нещасний випадок”.

ÑТБ
06.20, 08.20 Т/с “Коли ми вдома”.
11.10, 18.55, 22.45 МастерШеф.
15.35 Хата на тата.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
23.10 Х-Фактор.

Íоâий êаíаë
03.20 Служба розшуку дiтей.
03.25 Зона ночi.
04.05, 04.50 Kids` Time.
04.10 М/с “Том i Джерi шоу”.
05.00 Телемагазин.
05.15 Х/ф “Оптом дешевше”.
07.10 Х/ф “Хронiки Нарнiї: лев, чаклунка 

i чарiвна шафа”.
10.00 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Принц 

Каспiан”.
13.00 Lе Маршрут.
14.00, 01.40 Екси.
16.20, 19.00 Топ-модель по-українськи.
21.40 Т/с “Першi ластiвки”.
23.40 Х/ф “Керi”.

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: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

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

00.20 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 обо-

рони.
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.
11.30, 04.10 Реальна мiстика.
13.40 Т/с “Нiма”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Нiма”.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с “Бiжи не озирайся”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Бiжи не озирайся”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
13.10 Т/с “Доктор Хто”.
15.10, 23.50 “Орел i решка. Навколо свiту”.
17.00 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
18.00 Х/ф “Будинок проклятих”.
20.10 Х/ф “Найкраща пропозицiя”.
22.50 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.50 Х/ф “Герцогиня”.
02.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Кохай мене”.
07.50, 17.00, 03.15 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Дiловi люди”.
10.45, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
12.50 “Правда життя”.
14.10, 04.00 “Речовий доказ”.
15.25, 16.50 “Легенди карного розшуку”.
18.20 “Таємницi свiту”.
22.00, 23.45 Т/с “Мiст”.
00.55 “Склад злочину”.
01.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.05 Х/ф “Спiвоче деревце”.
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 Сiмейка У.
16.00 Х/ф “Персi Джексон: Море чудо-

виськ”.
18.00 4 весiлля.
21.00 Х/ф “Той, що бiжить лабiринтом”.
23.00 Х/ф “Подалi вiд шаленої юрми”.
01.00 Панянка-селянка.
03.00 Щоденники Темного.
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.
08.30, 01.40 Правда життя.
09.40, 00.30 Речовий доказ.
10.50, 18.00 Морськi гiганти.
11.50, 17.10 Технологiї їжi.
12.45 Брама часу.
13.35 Мiстична Україна.
14.25 Скептик.
15.25, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.15 НЛО з минулого.
18.55, 20.45 Секретнi територiї.
19.55 Пiдроблена iсторiя.
21.45 НЛО: секретний архiв.
22.45 Планета Земля.
02.40 Великi українцi.
04.55 Академiк Корольов.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф “Ялинка, кролик i папуга”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.35 “Зiркове життя”.
09.45 “Спогади”.
10.45 “Зорянi долi”.
12.25 Х/ф “Мартин Боруля”.
14.15 Х/ф “Без панiки, майоре Кардош!”
15.45 Х/ф “Беремо все на себе”.
17.10 Х/ф “Їх знали тiльки в обличчя”.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
20.40 Т/с “Столiття Мопассана. Повiстi i 

розповiдi XIX столiття”.
22.40 Х/ф “Час бажань”.
00.30 Х/ф “Погань”.
02.40 Кiноляпи.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00, 01.10 Т/с “Ласко”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.20 “Загублений свiт”.
13.00, 01.55 “Помста природи”.
13.40 Х/ф “Ефект близнят: Вампiри”.
15 .40 Х/ф “Ефект близнят :  Меч 

iмператора”.
19.25 Х/ф “Подвiйний удар”.
21.30 Х/ф “Проти кровi”.
23.15 Х/ф “Смертельна хватка”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
06.00 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.

09.40 М/ф “Сiмпсони”.
12.40 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.00 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
16.30 Т/с “Швидка”.
18.00 Т/с “Громада”.
19.05 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
21.05, 23.25 Т/с “Морська полiцiя: полю-

вання на вбивць”.
23.00 Без краватки.

ªâроñïорò
23.10, 11.10 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зель-

ден. Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
23.50, 11.55, 22.30 Гiрськi лижi. Кубок 

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

00.30, 01.00, 08.55, 09.25 Автоперегони. 
Формула E. Прев`ю сезону.

01.30 Фрiстайл. Кубок свiту. Модена. 
Big Air.

02.30, 07.30 Керлiнг. ЧЄ. Хельсингборг.
04.00, 20.15 WATTS.
04.30 Настiльний тенiс. Свiтовий тур. 

Австрiя.
05.30 Велоспорт. Льєж - Бастонь - Льєж.
06.30 Велоспорт. “Тур Ломбардiї”.
09.55, 12.45, 20.35 Автоперегони. Формула 

E. Саудiвська Аравiя. Квалiфiкацiя.
13.45 Автоперегони. Формула E. Саудiвська 

Аравiя. Iнтро.
14.00, 21.30 Автоперегони. Формула E. 

Саудiвська Аравiя. Перегони.
15.00, 16.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 

ЧC. Зефельд.
16.50 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Осло. HS 134.
17.55 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 

свiту. Турне 4-х трамплiнiв. Огляд.
18.55 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 

свiту. Вiсла. HS 134. Квалiфiкацiя.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 21.25, 03.50 Топ-матч.
06.10 Андорра - Туреччина. Вiдбiр до 

Євро-2020.
08.00, 19.45 Yellow.
08.10 Нiмеччина - Пiвнiчна Iрландiя. Вiдбiр 

до Євро-2020.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 00.10 Антверпен - Гент. Чемпiонат 

Бельгiї.
12.10 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру.
13.00 Live. Жеребкування стадiї плей-офф. 

Вiдбiр до Євро-2020.
13.55 Огляд 3-го iгрового дня. Вiдбiр до 

Євро-2020.
16.00 “Auto гол!”
16.15 Iспанiя - Румунiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
18.00 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
18.30, 20.55 “Тур Online”.
18.55 Live. Шахтар - Львiв. Чемпiонат 

України.
21.40 Live. ПСЖ - Лiлль. Чемпiонат 

Францiї.
23.40 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
02.00 Iталiя - Вiрменiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
04.00 Боруссiя (Д) - Падерборн. Чемпiонат 

Нiмеччини.

UA:Перший
06.00, 11.35, 23.00, 03.20 “Голодомор. Свiт 

знав, але мовчав”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.25, 02.00, 

03.50, 05.10 Новини.
09.30, 16.00 “Траєкторiя долi. Джеймс 

Мейс”.
10.30, 19.55 Д/ф “Iспит на людянiсть”.
12.00 Хвилина мовчання: Пам`ятi жертв 

Голодоморiв.
12.01, 14.55, 02.25, 04.15 Розсекрече-

на iсторiя.
12.55, 18.00 Документальна програма.
13.25, 21.25 “Будинок “Слово”.
17.00 #ВУкраїнi.
19.00 Тема дня.
00.00 Телепродаж Тюсо.
05.30 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.10 М/ф.
06.35 Х/ф “Гiркi жнива”.
08.30 Х/ф “Вулкан”.
10.40 Х/ф “Еверест”.
13.00 Т/с “Чорнобиль”.
19.30, 05.15 “ТСН”.
20.15 Х/ф “Укус вовчицi”.
00.10 Х/ф “Щоденник Сiмона Петлюри”.
02.20 Д/ф “Перша сотня”.

Iíòер
06.15 Х/ф “Два Федори”.
08.00 “Шiсть соток”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Корисна програма”.
11.10 Х/ф “Калина червона”.
13.15 Х/ф “Мачуха”.
15.00 Х/ф “Не можу сказати “прощай”.
17.00, 20.30 Т/с “Пристрастi за Зiнаїдою”.
20.00 “Подробицi”.
22.00 Т/с “Однолюби”.
01.40 “Подробицi” - “Час”.
02.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.00 “Орел i решка. Чудеса свiту”.
04.50 “Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєдняков”.

ICTV
04.20 Скарб нацiї.
04.30 Еврика!
04.35 Факти.
05.05 Антизомбi. Дайджест.
05.50 Громадянська оборона.
06.45 Секретний фронт.
08.30 Т/с “Володимирська, 15”.
10.20 Х/ф “6 днiв”.
12.00, 13.00 Х/ф “Операцiя Ентеббе”.
12.45 Факти. День.

14.30 Т/с “Пес”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Праведник”.
21.35 Х/ф “Праведник 2”.
23.50 Х/ф “Червоний”.
01.50 Т/с “Фантом”.

ÑТБ
05.30 Моя правда. Ектор Хiменес-Браво.
07.15 Прокинься з Ектором!
08.15 Зваженi та щасливi.
10.10 “Зважся!”.
11.05 Т/с “Два полюси любовi”.
15.05 Т/с “Як довго я на тебе чекала”.
19.00 Х-Фактор.
22.00 МастерШеф.

Íоâий êаíаë
03.55 Служба розшуку дiтей.
04.00, 02.40 Зона ночi.
04.35, 05.05 Kids` Time.
04.40 М/с “Лунтiк”.
05.10 Таємний агент.
06.40 Таємний агент. Пост-шоу.
08.10 Т/с “Аванпост”.
18.10 Х/ф “Гарi Поттер i в`язень Азка-

бана”.
21.00 Х/ф “Гарi Поттер i кубок вогню”.
00.05 Х/ф “Спадковiсть”.

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

04.10 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.10, 08.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 По-
года в Українi.

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

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

16.55, 17.55, 20.55, 00.55 Погода 
на курортах.

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

рони.
12.35 Медекспертиза.
13.10 Невигаданi iсторiї.
13.50 Навчайся з нами.
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, 05.00 Зоряний шлях.
09.10 Т/с “Суддя”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Суддя”.
17.00 Т/с “Любов iз закритими очима”, 

1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Любов iз закритими очима”.
23.00 Х/ф “Якби та якби”.
01.10, 02.15 Х/ф “Бестселер по любовi”.
01.45 Телемагазин.
03.20 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.00 М/ф “Земля до початку часiв 6: Та-

ємниця скелi Завр”.
09.30 М/ф “Земля до початку часiв 7: 

Камiнь Холодного Вогню”.
11.00 Х/ф “Саме час”.
13.00 Х/ф “Будинок проклятих”.
15.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
00.10 Х/ф “Супер Майк”.
02.15 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Ще до вiйни”.
08.50 Х/ф “Вони воювали за Батькiвщину”.
12.00 “Легенди карного розшуку”.
15.35, 02.45 “Випадковий свiдок”.
18.00 “Переломнi 80-тi”.
19.00, 02.15 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Ати-бати, йшли солдати...”
21.15 Х/ф “Загiн особливого призна-

чення”.
23.20 Х/ф “Контракт”.
01.10 “Реальнi злочинцi”.
02.55 “Речовий доказ”.
03.55 “Легенди бандитського Києва”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.50 М/ф “Воруши ластами 2: Утеча 

з раю”.
10.30 Х/ф “За блакитними дверима”.
12.00 Х/ф “Холодне серце”.
13.40 Х/ф “Виннi зiрки”.
16.00, 00.30 Панянка-селянка.
18.00 Х/ф “Подалi вiд шаленої юрми”.
20.00 Х/ф “Вихiд: Боги та царi”.
22.50 Х/ф “Загублене та знайдене”.
02.30 Теорiя зради.
03.20 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

09.10, 23.00 “Ехо України” з М. Гана-
польським.

10.10 “Кримiнал” з С. Вардою та К. Тру-
шик.

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

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

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

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

Березовцем та П. Залмаєвим.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.10, 23.55 Мiстична Україна.
08.00 Мiсто, яке зрадили.
08.50 1377 спалених заживо.
09.45 Речовий доказ.
10.55, 21.00 Освенцiм.
13.50 Загадки Всесвiту.
15.30 Планета Земля.
18.00 Майор “Вихор”.
19.00 Чорна пiхота.
20.00 Прокляття Че Гевари.
00.45 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00 “Зiркове життя”.
10.20, 00.25, 01.45 “Зорянi долi”.
11.10 “Невiдома версiя”.
12.00 Т/с “Гетьман”.
15.40 Х/ф “Потоп”.
21.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
03.05 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.
04.25 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.00, 04.20 “Цiлком таємно-2017”.
09.30 “Загублений свiт”.
14.30 Х/ф “Планета мавп”.
16.50 Х/ф “Повстання планети мавп”.
18.50 Х/ф “Свiтанок планети мавп”.
21.10 Х/ф “Вiйна за планету мавп”.
23.55 Х/ф “11 кварталiв”.
01.20 Х/ф “Нiндзя: Незворушний”.
02.55 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
05.30, 11.50 Т/с “Морська полiцiя: полю-

вання на вбивць”.
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.

07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.50 Середземноморський Check-in.
10.50 Пiвнiчний Check-in.
17.00 Х/ф “Операцiя “Валькiрiя”.
19.30 Х/ф “Тi, що говорять з вiтром”.
22.10 Х/ф “Вiйна Харта”.
00.40 Х/ф “Америка i Голодомор”.
01.40 Мамареготала. Найкраще.
04.10 Чистоплюї.
04.40 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.20, 04.00, 15.50 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Кубок свiту. Вiсла. HS 
134. Квалiфiкацiя.

00.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 
свiту. Турне 4-х трамплiнiв. Огляд.

01.30, 06.00, 09.25, 14.00, 20.00 Автопере-
гони. Формула E. Саудiвська Аравiя. 
Перегони.

02.30, 07.30, 15.00 Керлiнг. ЧЄ. Хель-
сингборг.

05.00, 09.55 Автоперегони. Формула E. 
Саудiвська Аравiя. Квалiфiкацiя.

07.00 WATTS.
09.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден. 

Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
11.05, 18.55 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 

Жiнки. Слалом. Спроба 1.
12.10 Керлiнг. ЧЄ. Хельсингборг. Чоловiки. 

Фiнал.
16.50, 21.45 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Вiсла. HS 134. Команди.
19.25 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 

Жiнки. Слалом. Спроба 2.
20.50, 22.35 Кiнний спорт. Global Champions 

Tour. Прага.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Косово - Англiя. Вiдбiр до Євро-

2020.
07.45 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
08.15 Нiмеччина - Пiвнiчна Iрландiя. Вiдбiр 

до Євро-2020.
10.00, 14.45, 22.30 Футбол News.
10.25, 16.45, 20.55 Yellow.
10.35 Шахтар - Львiв. Чемпiонат України.
12.15 ПСЖ - Лiлль. Чемпiонат Францiї.
13.55 Live. Леганес - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
15.55 Live. Аталанта - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
17.55 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру.
18.50, 21.35, 23.40, 01.45, 03.50 Топ-матч.
18.55 Live. Мiлан - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
19.45 Футбол Tables.
21.05 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
21.40 Live. Торiно - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
23.55 Александрiя - Зоря. Чемпiонат 

України.
02.00 Фортуна - Баварiя. Чемпiонат 

Нiмеччини.
04.00 Реал - Сосьєдад. Чемпiонат Iспанiї.

П’яòíиця

Ñóáоòа

22 листопада

23 листопада

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, 07.05, 08.05, 09.10 Доброго ран-

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

03.50, 05.10 Новини.
09.30, 02.25 Енеїда.
10.30 Д/с “Кухня По”.
11.35, 14.40 Телепродаж.
11.50 М/с “Дуда i Дада”.
12.45 Про що спiває Європа. Клiпи 

учасникiв Дитячого пiсенного кон-
курсу “Євробачення-2019”.

12.50, 16.45 Щоденник Дитячого пiсенного 
конкурсу “Євробачення-2019”.

13.00 Х/ф “Чарiвна бекеша”.
15.05 Д/с “Тайська кухня”.
15.30, 21.55 Бюджетники.
16.05 UA:Фольк.
16.15 Перший на селi.
17.00 Дитячий пiсенний конкурс “Євроба-

чення-2019”. Фiнал.
19.25 #ВУкраїнi.
19.55 Д/ф “Замiнованi вiрнiстю”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.30 Т/с “Окупованi”.
23.50, 03.40 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.20 Своя земля.
04.15 Сильна доля.
05.30 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.10 М/ф.
06.45 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
10.50 Т/с “Сидоренки-Сидоренки”.
15.10 Т/с “Свати 6”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Танцi з зiрками”.
00.20 “Лiга смiху”.
02.20 Х/ф “Вулкан”.
05.00 “ТСН”.

Iíòер
05.35 Х/ф “Фантазiї Веснухiна”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту”.
11.00 “Орел i решка. Iвлєєва vs. Бєдняков”.
12.10 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
13.10 Х/ф “Чорний тюльпан”.
15.30 Х/ф “Ательє Фонтану - сестри 

моди”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Мiльйонер з трущоб”.
23.00 Х/ф “Генiй”.
00.55 “Речдок”.

ICTV
05.05 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!
05.20 Факти.
05.45 Не дай себе ошукати.
06.35 Громадянська оборона.
07.30 Антизомбi. Дайджест.
08.25 Т/с “Вiддiл 44”.
12.00, 13.00 Х/ф “Нема куди тiкати”.
12.45 Факти. День.
14.05 Х/ф “Праведник”.
16.25 Х/ф “Праведник 2”.
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф “22 милi”.
22.15 Х/ф “Полювання на злодiїв”.
00.55 Х/ф “Швидше кулi”.
02.35 Т/с “Фантом”.

ÑТБ
07.10, 09.55 Хата на тата.
09.00 Прокинься з Ектором!
18.00 Битва екстрасенсiв.
19.55 Один за всiх.
21.00 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
04.45, 07.45 Kids` Time.
04.50 Х/ф “Хронiки Нарнiї: лев, чаклунка 

i чарiвна шафа”.
07.50 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Принц 

Каспiан”.
10.50 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Завойов-

ник зорi”.
13.00 Х/ф “Гарi Поттер i в`язень Азка-

бана”.
15.50 Х/ф “Гарi Поттер i кубок вогню”.
18.50 Х/ф “Учень чародiя”.
21.00 Х/ф “Примарний гонщик”.
23.10 Х/ф “Тiло Дженнiфер”.
01.10 Х/ф “Спадковiсть”.

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

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

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

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

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

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

16.55, 17.55, 20.55, 00.15 Погода 
на курортах.

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

09.20 Технопарк.
09.25 Драйв.
10.10, 03.15 Кiно з Я. Соколовою.
10.50 Афiша.
11.15 Vоїн - це я!
12.10, 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»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
08.55 Т/с “Любов iз закритими очима”.
12.50 Т/с “Бiжи не озирайся”.
17.00 Т/с “Мама моєї дочки”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Мама моєї дочки”.
23.00 Т/с “Я люблю свого чоловiка”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Я люблю свого чоловiка”.
03.30 Х/ф “Якби та якби”.
05.20 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.45 М/с “Каспер”.
08.25 “Ух ти show”.
09.30 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
12.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
01.00 Х/ф “Герцогиня”.
02.50 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.15 Х/ф “Папуга, що говорить на iдиш”.
06.50 “Страх у твоєму домi”.
10.25 Х/ф “Ати-бати, йшли солдати...”
12.00 Х/ф “Доля людини”.
13.55 Х/ф “Ватажок мафiї”.
17.00 Х/ф “Загiн особливого призна-

чення”.
19.00 Х/ф “А зорi тут тихi...”
22.40 Х/ф “Слiди апостолiв”.
00.55 Х/ф “Контракт”.
02.35 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.05 М/ф “Спарк: Герой Всесвiту”.
12.50 Х/ф “Щасливий Ганс”.
14.00, 00.00 Сiмейка У.
16.00 Iгри Приколiв.
17.00 Х/ф “Той, що бiжить лабiринтом”.
19.00, 20.30, 22.00 Танька i Володька.
20.00, 21.30 Одного разу пiд Полтавою.
01.00 Т/с “Домашнiй арешт”.

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

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

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

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

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

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

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

ефiрi з Л. Мамедовою.
21.00 “Великi новини” з Т. Березовцем.
22.30 “Влада хохотала”.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.35, 23.55 Мiстична Україна.
08.25 Актори-фронтовики.
09.05 Мерилiн Монро.
09.55 Речовий доказ.
11.05, 21.00 Освенцiм.
14.00 Загадки Всесвiту.
15.40 Планета Земля.
18.25 1377 спалених заживо.
19.20 Мiсто, яке зрадили.
20.10 Легендарнi замки України.
00.50 Нашi.

Enter-фіëьм
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Зiркове життя”.
09.30, 01.15, 02.45 “Зорянi долi”.
09.35 “Невiдома версiя”.
10.15 Х/ф “Король Дроздовик”.
11.55 Х/ф “Примара замку Моррiсвiль”.
13.45 Х/ф “Розмах крил”.
15.35 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
18.00 Х/ф “Закусочна на колесах”.
20.10 Х/ф “Дракони назавжди”.
22.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
02.50 Кiноляпи.
03.40 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.55 “ДжеДАI”.
10.20 Т/с “Опер за викликом”.
13.10 Х/ф “Проти кровi”.
14.55 Х/ф “Закон доблестi”.
16.55 15 тур ЧУ з футболу. “Динамо” - 

“Марiуполь”.
19.00 Х/ф “Озеро акул”.
20.45 Х/ф “Мистецтво вiйни”.
23.00 “ПроФутбол”.

ÍЛО-ТБ
05.35 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Повстанцi”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.45 Без краватки.
10.10 Азiйський Check-in.
11.15 Латиноамериканський Check-in.
12.15 М/ф “Сiмпсони”.
14.30 Т/с “СуперКопи”.
18.15, 00.00 Х/ф “Чудова сiмка”.
21.00 Мамареготала.
23.00 М/с “Небезпечна зона”.
23.30 М/с “Чортовийки”.
02.30 Мамареготала. Найкраще.
04.10 Чистоплюї.
04.40 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.45, 21.35 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 

Жiнки. Слалом. Спроба 2.
00.20, 01.30, 06.00, 07.30, 15.15, 18.45 

Керлiнг. ЧЄ. Хельсингборг.
02.30, 09.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Вiсла. HS 134. Команди.
04.00, 18.00 Автоперегони. Формула E. 

Саудiвська Аравiя. Перегони.
05.00 Плавання. International Swimming 

League.
11.05, 22.05 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 

Чоловiки. Слалом. Спроба 1.
12.15 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Вiсла. HS 134.
14.15, 22.35 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 

Чоловiки. Слалом. Спроба 2.
16.45 Санний спорт. Кубок свiту. Iнсбрук. 

Чоловiки. Спроба 1.
17.15 Санний спорт. Кубок свiту. Iнсбрук. 

Чоловiки. Спроба 2.
20.45 WATTS.
21.05 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 

Жiнки. Слалом. Спроба 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Лейпцiг - Кельн. Чемпiонат Нiмеччини.
07.45, 18.15 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15 Аталанта - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 14.45, 17.55, 23.00 Футбол News.
10.25 Леганес - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
12.10 Мiлан - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Live. Колос - Десна. Чемпiонат 

України.
15.55 Live. Рома - Брешия. Чемпiонат Iталiї.
16.45, 20.15, 23.20 Yellow.
18.45, 03.25 Журнал Лiги чемпiонiв.
19.15, 01.20 Топ-матч.
19.25 Live. Вiльярреал - Сельта. Чемпiонат 

Iспанiї.
21.20 “Великий футбол”.
23.30 Гент - Антверпен. Чемпiонат Бельгiї.
01.35 Хоффенхайм - Майнц. Чемпiонат 

Нiмеччини.
03.55 Вальядолiд - Севiлья. Чемпiонат 

Iспанiї.
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  TV-4
Поíедіëоê, 18 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 Межа правди
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Живим» 
17.30 Про нас
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.40 Твій дім
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Лінія смерті» 

Віâòороê, 19 ëиñòоïада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

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

03.30 Провінційні вісті
07.35 Сільський календар
08.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 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 Завтра-сьогодні 
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Суперполіцейський» 
17.30 Смачна мандрівка
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На гарячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Сент Анж» +16 

Ñереда, 20 ëиñòоïада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

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

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

гарячому
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Відкрита зона
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10, 03.00 «Гал-кліп»
12.40 Твій дім
13.00, 02.30 Хіт-парад 

14.00, 01.00 Х.ф. «Упіймати буревій» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф. «Слова на вікон-

ному склі» 

Чеòâер, 21 ëиñòоïада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

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

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

гарячому
07.35 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
12.30, 17.00 Відкрита зона
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Охоронець брами» 
15.45, 19.55 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 Реальні справи
21.35 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
22.35, 04.00 Х.ф. «Великий дуб» 

П’яòíиця, 22 ëиñòоïада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

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

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

гарячому
07.35 Реальні справи
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.20 Година для дитини
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Сім’я від А до Я
13.00 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Останній шанс» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.10 Сільський календар 
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Єдина країна 
21.50 Добрі традиції
22.35, 04.00 Х.ф. «Високі частоти»
02.30 Невідома Україна
03.00 Завтра-сьогодні

Ñóáоòа, 23 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. «Катастрофа»
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, 17.30 Невідома Україна
12.30, 00.30 Х.ф. «Брат воїна» +16
14.40 «Кіндер ШОУ»
15.00 Х.ф. «Повернення у таємничий сад»
16.30, 02.30 Сім’я від А до Я
17.00 Завтра-сьогодні
17.45 Світла тризна 
19.30 Євромакс
20.10 «Начинка»
20.40 Х.ф. «Голод 33» +16
22.20, 04.00 Х.ф. «Плем’я пітьми» 
00.10 Вікно в Америку
03.00 Хіт-парад 

Íедіëя, 24 ëиñòоïада
06.00, 01.00 Х.ф. «Катастрофа»
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 Божественної Свя-

тої Літургії з Архикатедрального 
Собору УГКЦ м.Тернополя 

11.45 Про кіно
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.20 Мультфільм
12.30 Х.ф.«Повернення у таємничий сад»
14.00 Погляд зблизька 
14.30 Формула здоров’я
15.30 Shift. Життя в цифрі
16.00 Реальні справи 
17.25, 22.10 Добрі традиції
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
20.00, 03.00 Огляд світових подій
21.00, 02.30 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф. «Історія кохання» 
23.45 Час-тайм

  ТТБ
Поíедіëоê, 18 ëиñòоïада
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 “Новини”
9.00 Енеїда 
9.25 Д/ц “Будь у тонусі” 
10.20 UA: Фольк. Спогади 
11.10 М/ф “Ведмеді сусіди “
12.00 М/ф “Тачки проти” 
12.10 М/ф “Ти і поліція”
12.15 По Азимуту
12.40, 22.00 UA: Музика 
12.50 Ранковий гість
13.00 “Діалоги” 
13.40 Д/с “Таємниці людсько-

го мозку” 
14.25 :РадіоДень «Модуль знань» 
15.10 Д/с “Велике фотополюван-

ня Дага Гарднера” 
15.35 Д/с “Останній шанс по-

бачити” 
16.35 Д/с “Жива природа 
17.15 100 років українського мит-

сецтва за 100 хвилин
17.45 Д/с “Як працюють машини” 
18.10 Д/С “Пригоди Остіна Стівенса” 
19.20, 20.51 “Тема дня” 

19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч-о-пліч 
21.20 Наші гроші 
21.50 Своя земля
22.05 Д/с “Дивовижні міста світу” 

Віâòороê , 19 ëиñòоïада
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.25 Д/ц “Будь у тонусі” 
10.20 UA: Фольк 
11.15 М/ф “Ведмеді сусіди “
12.05 М/ф “Тачки проти” 
12.15 “Енеїда” 
12.40 UA: Музика 
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.40 Д/с “Таємниці людського мозку” 
14.25 Школа доступності. 
14.30, 21.45 АБЕТКА
14.40 Лайфхак українською
14.50 Д/с “Велике фотополюван-

ня Дага Гарднера”
15.15 Д/с “Останній шанс по-

бачити” 
16.15 Д/с “Жива природа 
16.45 Кліпи учасників Дитячого пі-

сенного конкурсу “Євроба-
чення-2019” 

17.15 100 років українського мит-
сецтва за 100 хвилин

17.45 Д/с “Як працюють машини” 
18.10 Д/С “Пригоди Остіна Стівенса” 
19.45 Спільно 
20.15, 21.50 Своя земля
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
22.00 Д/с “Дивовижні міста світу”

Ñереда, 20 ëиñòоïада
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 21.55 UA Музика
9.05 “Енеїда” 
9.35 Д/ц “Будь у тонусі” 
10.00 Концерт Марії Бурмаки & 

Gypsy lyre “Нове та улю-
блене” 

10.55 Щоденник ДПКЄ 2019 
11.05 Кліпи учасників Дитячого пі-

сенного конкурсу “Євроба-
чення-2019” 

11.15 М/ф “Ведмеді сусіди “
12.05 М/ф “Тачки проти” 
12.15 “Енеїда” 
12.40 Загадки чернівецьких ат-

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

цистів” 
14.20 Д/с “Таємниці людсько-

го мозку” 
15.10 Д/с “Велике фотополюван-

ня Дага Гарднера” 
15.35 Д/с “Останній шанс по-

бачити” 
16.35 Д/с Жива природа 
16.45 Кліпи учасників Дитячого пі-

сенного конкурсу “Євроба-
чення-2019” 

17.15 100 років українського мит-
сецтва за 100 хвилин

17.45 Д/с “Як працюють машини” 
18.10 Д/С “Пригоди Остіна Сті-

венса” 
19.45 Схеми. Корупція в деталях 
21.20 КримРеалії 
21.45 Твій дім 
22.05 Концерт класичної музики 

“IN MUSICA VERITAS “

Чеòâер, 21 ëиñòоïада
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 Д/ц “Будь у тонусі” 
9.30 РадіоДеньЖиття+
10.00 Вавілон 13.Маніфест
10.05 Д/п “Богдан Гаврилишин. 

Місія-Свобода” 
10.55 Щоденник ДПКЄ 2019 
11.05 Кліпи учасників Дитячого пі-

сенного конкурсу “Євроба-
чення-2019” 

11.15 М/ф “Ведмеді сусіди “
12.05 М/ф “Тачки проти” 
12.15 Енеїда
12.40 Візитівки Карпат
12.45 Ранковий гість
13.10, 19.20, 20.51 Тема дня 
13.35 Д/п “Герої не вмирають” 
14.25 :РадіоДень «Модуль знань» 
15.10 Розсекречена історія
16.05 100 років українського кіно 

за 100 хвилин
16.20 Лайфхак українською
16.35 Д/с “Щоденники комах” 
16.50 Кліпи учасників Дитячого пі-

сенного конкурсу “Євроба-
чення-2019” 

17.15 100 років українського мит-
сецтва за 100 хвилин

17.45 Д/с “Як працюють машини” 
18.10 Д/С “Пригоди Остіна Сті-

венса” 
19.45 Вавілон 13.Маніфест
19.50 #ВУКРАЇНІ
20.15 Своя земля 
21.20 “Наші гроші”
21.45 Пліч-о-пліч 
22.00 UA Музика
22.05 Д/с “Дивовижні міста світу” 

П’яòíиця, 22 ëиñòоïада
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.25 52 вікенди 
9.45 Бук:Маршрут 
10.00 UA: Фольк. Спогади 
10.50 Щоденник ДПКЄ 2019 
11.00 Кліпи учасників Дитячого пі-

сенного конкурсу “Євроба-
чення-2019” 

11.10 М/ф “Ведмеді сусіди “
12.00 М/ф “Тачки проти” 
12.15 “Енеїда” 
12.40, 22.00 UA Музика 
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.40 Суспільно-політичне ток-шоу 

“Зворотний відлік” 
15.40 Лайфхак українською
16.00 Д/с “Щоденники комах” 
16.40 Кліпи учасників Дитячого пі-

сенного конкурсу “Євроба-

чення-2019” 
17.15 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
17.45 Д/с “Як працюють машини” 
18.10 Д/С “Пригоди Остіна Сті-

венса” 
19.45 Спільно
20.15 Сильні 
21.20 «VoxCheck»
21.25 Схеми. Корупція в деталях 
21.45 StopFakeNews 
22.05 Д/с “Дивовижні міста світу” 

Ñóáоòа, 23 ëиñòоïада
7.00, 12.01, 17.00 Д/ф «Джеймс 

Мейс. Траєкторія долі» 
8.00 “Файний ранок”
9.30, 21.20 Д/ф. Будинок “Слово”
10.50, 16.35, 22.40 100 років істо-

рії за 100 хвилин” 
11.05, 18.10 Розсекречена історія. 

Голодомор. Співвинуватці
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ: 

ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДО-
МОРІВ

12.50, 16.00 Д/п “Голодомор. Світ 
знав, але мовчав”

13.20, 19.45 Д/ф “Іспит на лю-
дяність” 

14.15 Розсекречена історія
15.10 Д/п “Чесно жити і чес-

но померти. Ігуменя Йоси-
фа Вітер”

16.20, 17.55 Д/п “Головний екс-
понат”

19.00 “Новини”
19.15 Діалоги
20.35 Докудрама “Мисливці на на-

цистів” 

Íедіëя, 24 ëиñòоïада
7.00 М/ф “Гон”
8.15 М/ф “Тачки проти” 
8.30 “Файний ранок”
9.30 Загадки чернівецьких атлантів
9.35 Бук:Маршрут 
9.50 Д/ц “Тайська кухня” 
10.15 Енеїда 
10.40, 16.50 Щоденник ДПКЄ 2019 
11.00 Кліпи учасників Дитячого пі-

сенного конкурсу “Євроба-
чення-2019” 

11.10 :РадіоДень. «Книжковий 
ТОП 7»

11.50 Д/с “Велике фотополюван-
ня Дага Гарднера” 

12.45 Д/с “Щоденники комах” 
13.00 ВУКРАЇНІ
13.25 Пліч-о-пліч 
13.40 Своя земля
14.05 КримРеалії 
14.30 StopFakeNews 
14.40 Розсекречена історія
15.30 Д/с Найекстремальніший” 
16.20 Фестивавль”Khortytsia 

Freedom-2019”.KULSHENKA
17.00 Дитячий пісенний конкурс 

“Євробачення-2019”. Фінал
19.20 Твій дім 
19.35 Cильні
19.50 Разом
20.15 #ВУКРАЇНІ 
20.45 Абетка
20.50 Як дивитися кіно 
21.20 Х/ф “Гарні часи” 
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ЦИБУЛЕВІ КІЛЬЦЯ 

Закусок до пива існує дуже 
багато, і більшість з них ми 
купуємо в магазині. Але якщо 
взяти кілька цибулин і витра-
тити трохи часу, то можна 
приготувати чудові цибулеві 
кільця власними руками.

ПОТРІБНО: 500 г борошна, 1 
л олії, 250 г кукурудзяного крох-
малю, 2 ч. л. соди, 2 ч. л. солі, 0,5 л 
газованої води, 6 цибулин.

ПРИГОТУВАННЯ: у великій 
каструлі розігрійте олію до 185 
°C. Змішайте в окремій посуди-
ні борошно, кукурудзяний крох-
маль, соду і сіль, а потім додай-
те газовану воду. Збийте всі ін-
гредієнти до однорідної маси 
– тісто має вийти за консистен-
цією, як густа сметана. Цибу-
лю наріжте середніми кільця-
ми і опустіть їх у кляр. Надлиш-
ки тіста струшуйте до стінок 
посудини. Обережно викладіть 
кільця цибулі в олію і обсмажте 
до золотистого кольору. Готові 
смаколики викладіть на папе-
рові рушники, щоб вони увібра-
ли зайвий жир. Присипте їх сіл-
лю і можете відразу подавати 
до столу або поставити в духо-
ву піч, щоб зберегти їх теплими. 

ЦИБУЛЕВИЙ СУП 
Французи люблять цю стра-

ву, а весь світ підтримує їх упо-
добання. Цибулевий суп мож-
на знайти в меню практично 
будь-якого ресторану або кафе, 
а можна приготувати вдома і 
потішити ним всіх рідних. 

ПОТРІБНО НА 10 ПОРЦІЙ: 
1,5 л курячого бульйону, 2 кг 
цибулі, 60 г вершкового масла, 2 
ч. л. борошна, 0,5 скл. білого су-
хого вина, 0,5 ст. л. цукру за сма-
ком, чебрець, мелений перець, 
сіль, 1 французький батон, 1 
зубчик часнику, 0,5 скл. натер-
того твердого сиру.

ПРИГОТУВАННЯ: попере-
дньо приготуйте курячий буль-
йон. Масло розтопіть в сотейни-
ку, цибулю очистіть, наріжте пів-
кільцями і обсмажте до утворен-
ня легкої скоринки. Потім про-

тушкуйте її в сотейнику близь-
ко 20 хвилин, поки вона не стане 
м’якою і золотистою. Додайте до 
неї цукор, збільшіть вогонь і го-
туйте ще 10 хвилин до приємно-
го карамельного кольору. Додай-
те борошно, перемішайте і дай-
те проваритися декілька хвилин. 
До отриманої суміші додайте ку-
рячий бульйон, вино і спеції. До-
ведіть все до кипіння і потоміть 
на маленькому вогні ще 10 хви-
лин. Батон підрум’яньте в духо-
вці і розріжте на невеликі шма-
точки. Гарячі грінки натріть час-
ником, присипте сиром і пода-
вайте з ними готовий суп. 

ЦИБУЛЕВИЙ ДЖЕМ 
Спочатку таке поєднання 

здається просто божевіль-
ним, але це - до першої лож-
ки. Через кілька хвилин, ви 
вже не зможете пояснити, 
як раніше жили без цибулево-
го джему. 

ПОТРІБНО: 500 г червоної 
цибулі, 50 мл оливкової олії, 250 
мл червоного вина, 2 ст. л. баль-
замічного оцту, 150 г цукру, 1 ч. 
л. солі за смаком, перець.

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю 
очистіть і наріжте дуже тонкими 
півкільцями. У глибоку сковоро-
ду налийте олію і викладіть цибу-
лю. Поставте на повільний вогонь 
і періодично помішуйте, поки ци-
буля не розм’якшиться і випус-
тить вологу. Тепер додайте тро-
хи солі, перцю і цукор. Дайте ци-
булі трохи карамелізуватися, а 
потім сміливо додавайте вино і 
оцет. Готуйте доти, поки не випа-
руються зайва рідина і алкоголь, 
а джем набуде красивого темно-
червоного кольору. Готову страву 
можна подавати як теплою, так і 
холодною, а в холодильнику вона 
зберігається кілька днів. 

ЦИБУЛЕВІ КОТЛЕТИ 

Коли потрібно приготу-
вати щось швидке і смачне, 
завжди прийде на поміч ре-
цепт цибулевих котлет. На-
віть люди, які не люблять цей 
овоч, будуть просто в захва-
ті від їх смаку і запаху. 

ПОТРІБНО: 4 цибулини, 0,5 
ч. л. меленої паприки, 1 яйце, 5 
ст. л. борошна, 50 мл олії, сіль, 
перець за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: очистіть і 
помийте цибулю, дрібно наріж-
те її, перекладіть в миску, змі-
шайте з паприкою і меленим 
перцем. Додайте яйце і всипте 
борошно. Доведіть масу до од-
норідного стану. Олію в сково-
роді розігрійте і ложкою викла-
дайте туди цибулевий фарш. 
Обсмажуйте кожну котлету з 
обох боків до золотистого ко-
льору. Готову страву можна їсти 
як теплою, так і холодною. 

ПОЛТАВСЬКИЙ ПИРІГ  
З ЦИБУЛІ

Цибулеві пироги найбільш 
поширені у Франції та Німеч-
чини. Але, приготувавши пол-
тавський цибулевий пиріг, ви 
здивуєте будь-кого. Такий пи-
ріг можна подавати і гаря-
чим, і холодним.

ПОТРІБНО: масло вершкове 
- 125 г, цибуля ріпчаста - 3 шт., 
сир твердий - 100 г, борошно 
пшеничне - 2 скл., сметана - 0,5 
скл., яйце куряче - 4 шт., зелень 
- 150 г, сода - 0,5 ч. л., оцет - 0,5 ч. 
л., сіль і перець - за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю 
почистити, залити окропом, че-
рез 2 секунди окріп злити, за-
лити її холодною водою, злити 
воду. Цибулю нарізати дрібними 
кубиками. На сковороді тушку-
вати цибулю у вершковому мас-
лі. Натерти сир на дрібній терт-
ці. Три яйця зварити, натерти на 
крупній тертці. Додати в сково-
роду до цибулі яйця варені, сир 
і зелень. Посолити і поперчи-
ти за смаком. У миску викласти 
вершкове масло, додати борош-
но, ретельно перемішати. Дода-
ти сметану і розпушувач. Заміси-
ти м'яке тісто. Розділити готове 
тісто на дві половини. Застелити 
пергаментним папером форму 
для випікання, викласти поло-

вину тіста, розподілити по пло-
щі, зробити бортики. Викласти 
зі сковороди начинку на ниж-
ній шар, накрити зверху другою 
частиною тіста. Зробити проко-
ли виделкою, змастити жовтком 
1 яйця. Випікати 40-45 хвилин в 
розігрітій до 180°C духовці.

КАРАМЕЛІЗОВАНА 
ЦИБУЛЯ

Аби трохи прискорити 
процес, додайте щіпку солі й 
цукру. Дуже важливо часто 
мішати, щоб цибуля караме-
лізувалася рівномірно. 

ПОТРІБНО: 1 кг ріпчастої 
цибулі (почистити, порізати 
кільцями), 50 г вершкового мас-
ла, 2 ст. л. олії, 1/2 ч. л. солі, 1 ч. 
л. цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: розігрі-
ти велику важку сковорідку або 
каструлю на середньому вогні, 
додати олію і вершкове масло. 
Коли вершкове масло переста-
не пінитися, додайте цибулю. 
Згодом додайте цукор і сіль, пе-
ремішайте і тушкуйте, помішу-
ючи, 25-30 хвилин, поки цибуля 
повністю розм'якне і змінить 
колір на насичено золотистий. 
Цибулю остудіть, перекладіть 
в чисту герметичну ємність. Її 
можна зберігати до одного тиж-
ня в холодильнику. 

ЦВІБЕЛЬКУХЕН - 
НІМЕЦЬКИЙ ЦИБУЛЕВИЙ 

ПИРІГ

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: 250 
мл води, 7 г сухих дріжджів, 30 г 
вершкового масла, 450 г борош-
на, сіль.

ДЛЯ НАЧИНКИ: 30 мл олив-
кової олії, 30 г вершкового мас-
ла, 120 г бекону, 1200 г цибулі, 
1 ч. л. кмину, часник, 1/2 чай-
на ложка базиліка, сіль, перець, 
спеції.

ПРИГОТУВАННЯ: у миску 
налийте воду і додайте дріж-
джі, все перемішайте. Розігрій-
те вершкове масло і додайте 
його у воду з дріжджами. По-
тім поділіть борошно візуаль-
но на 3 частини і потроху вве-
діть у суміш. Замісіть тісто і за-

лиште його «відпочити». Цибу-
лю очистіть і наріжте тонкими 
півкільцями. У сковороду на-
лийте оливкову олію і покла-
діть вершкове масло. Нагрій-
те сковороду до повного роз-
чинення суміші. Бекон наріжте 
тонкою соломкою. Часник очис-
тіть і наріжте на дрібні шматоч-
ки. Бекон і часник перекладіть 
в сковороду з олією і обсмажте 
2-3 хвилини. Туди ж викладіть 
підготовлену цибулю і перемі-
шайте. Додайте сіль, перець, ба-
зилік, кмин і спеції. Знову пере-
мішайте і тушкуйте на повіль-
ному вогні до м’якого стану. Го-
тову начинку залишіть, щоб ви-
стигла. Форму для випічки ви-
стеліть пергаментним папером. 
Тісто злегка обімніть і розтяг-
ніть руками під форму для ви-
пічки. Підготовлене тісто ви-
кладіть у форму і зробіть неве-
ликі бортики. Потім викладіть 
начинку і розподіліть її. Постав-
те пиріг в розігріту до 180 гра-
дусів духовку на 40-45 хвилин. 
Готовий пиріг вийміть з духо-
вки, дайте трохи охолонути, на-
ріжте і подавайте до столу. 

ФРАНЦУЗЬКИЙ 
МАРМЕЛАД З ЦИБУЛІ
ПОТРІБНО: солодка соко-

вита цибуля (червона) – 0,5 кг, 
коричневий цукор – 100 г (або 
звичайний), сухе червоне вино – 
0,25 л, спеції - розмарин, чебрець, 
чорний перець, селера (або су-
міш африканских трав), морська 
сіль – 1 ч. л., оливкова олія – 3-4 
ст. л., бальзамічний оцет (винний 
або яблучний) – 1 ст. л. 

ПРИГОТУВАННЯ: почис-
тіть цибулю, наріжте її півкіль-
цями. Налийте у глибоку сково-
рідку оливкову олію. Розігрій-
те її, додайте спецій (обжарте 
кілька хвилин, щоби краще роз-
крити аромат). Всипте цибулю, 
трохи придавіть її, але не засма-
жуйте до кірочки. Додайте цу-
кор і тушкуйте на слабкому вог-
ні, доки цибуля трохи закара-
мелізується та стане тягучою. 
Влийте трохи оцту й вина, дове-
діть до кипіння та знову змен-
шіть вогонь. Тушкуйте, поки 
цибуля не стане прозорою, а 
маса не загусне. Попробуйте на 
смак, за необхідності – додайте 
солі чи спецій. Коли цибуля до-
бре протушкується, викладіть 
мармелад у баночку, закрийте 
кришкою та залишіть вистига-
ти. Споживати страву можна те-
плою, але охолоджений марме-
лад краще намащується на хліб 
і має більш вишуканий смак. Ку-
лінари радять подавати марме-
лад із цибулі з сирною тарілкою 
(сирним асорті), стейками чи 
качкою.

Наш ДЕНЬ18 Смачна сторінкаnday.te.ua

Овоч, без якого не обходиться більш, ніж 90% страв, це - цибуля. Вона доречна 
і в салатах, і з м’ясом, і - як доповнення до борщів та супів. Ми любимо її за 
гостро-солодкий смак і неймовірний запах, яким вона насичує страви.
Сьогодні ми розповімо вам, як зробити цибулю не просто однією зі складових 
страви, а її головним інгредієнтом. 
«Наш ДЕНЬ» підготував для вас рецепти страв, під час приготування яких 
доведеться трохи поплакати, але результат того вартий.

Пироги, джем і,  
навіть, мармелад: 
готуємо неймовірні 
страви з ЦИБУЛІ
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- професора кафедри фінансів  
ім. С. І. Юрія; 

- доцента кафедри комп’ютерних наук;
- доцента кафедри іноземних мов (0,5 

ст.);
- доцента кафедри міжнародних відно-

син та дипломатії (0,25 ст.).
Вимоги до кандидатур на посаду: науко-

вий ступінь кандидата/доктора.
Термін подання документів – один місяць 

з дня опублікування оголошення. 
Перелік документів, які подаються на 

ім’я ректора університету: заява про участь 
у конкурсі; особовий листок з обліку кадрів; 
автобіографія; засвідчені в установленому 
порядку копії документів про вищу освіту, 

наукові ступені і вчені звання; список науко-
вих та навчально-методичних праць і вина-
ходів.

Додаткова інформація щодо основних 
функціональних обов'язків, розміру та умов 
оплати праці надається кадровою служ-
бою. (Працівники ТНЕУ для участі у конкур-
сі подають заяву на ім'я ректора, оновлений 
список наукових та навчально-методичних 
праць).

Документи надсилати за адресою: 
ТНЕУ, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 
46020. Детальніше з умовами конкурсу 
можна ознайомитись у вченого секретаря 
ТНЕУ зател. (0352) 47-50-62.

Тернопільський  національний  економічний університет  
IV рівня акредитації відповідно до Закону України  

«Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення посад:

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.

ВІДПОВІДІ

Наказом Мінфіну «Про бюджетну 
класифікацію» із змінами і доповне-
ннями затверджено наступну Класи-
фікацію доходів бюджету по єдиному 
податку:

18050100 - єдиний податок з юри-
дичних осіб, нарахований до 1 січня 
2011 року;

18050200 - єдиний податок з фі-
зичних осіб, нарахований до 1 січня 
2011 року;

18050300 - єдиний податок з юри-
дичних осіб;

18050400 - єдиний податок з фі-
зичних осіб;

18050500 - єдиний податок з сіль-
ськогосподарських товаровиробни-
ків, у яких частка сільськогосподар-
ського товаровиробництва за попере-
дній податковий (звітний) рік дорів-

нює або перевищує 75 відсотків.
Водночас, згідно з Довідником 

відповідності символу звітності коду 
класифікації доходів бюджету, за-
твердженим наказом Держказначей-
ства України, код класифікації дохо-
дів бюджету передбачає таку пози-
цію: 18050401 - єдиний податок з фі-
зичних осіб.

Інформація про реквізити ра-
хунків, відкритих в органах Казна-
чейства в розрізі адміністративно-
територіальних одиниць України, 
оприлюднена на офіційному вебпор-
талі ДПС в рубриці Головна/Бюджет-
ні рахунки (https://www.tax.gov.ua/
byudjetni-rahunki/).

Сектор комунікацій 
Головного управління ДПС  

у Тернопільській області.

Шпаргалка для сплати єдиного податку
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ГОРОСКОП
З 13 по 19 листопада

ОВЕН
Вакантне мiсце поки що вiльне, тож 

воно може дістатися саме вам. Надайте 
можливiсть коханiй людинi вибрати місце і 
час для спiльного вiдпочинку.

 ТЕЛЕЦЬ 
Перш ніж укласти шлюб, ще раз по-

думайте, чи варто робити такi кроки. Щоб 
упевнитися в серйозностi намiрiв партнера, 
довiрте йому важливу справу.

БЛИЗНЮКИ 
Зосередьтеся на поставленiй метi й iдіть 

упевнено до неї. Що б це було - кохання чи 
робота - не відступайте. У вихiднi чекайте на 
гостей.

РАК 
Ви - господар власної долі. В особистому 

житті ви гратимете першу скрипку, тобто 
доведеться виконувати найважчу роботу.

ЛЕВ
Ви приємно здивуєте начальство. Це при-

несе фірмі пристойний прибуток. Якщо ви й 
надалі вирiшуватимете робочі проблеми, ваше 
фiнансове становище значно покращиться.

 ДІВА 
Ви вмiєте швидко підніматися по 

кар’єрних сходах, тож смiливо можете роз-

раховувати на прихильнiсть керiвництва. 
Попереду вигiднi контракти й прибутковi 
пропозицiї.

 ТЕРЕЗИ 
Новий знайомий стане вашим другом на 

довгі роки і допоможе вирiшити фiнансовi 
питання. Не варто захоплюватися азартни-
ми іграми, ви ризикуєте втратити все.

СКОРПІОН 
Вас чекає підвищення по службі й поміт-

не зростання авторитету. Намагайтеся залу-
чити до проєктiв впливових iнвесторiв.

 СТРІЛЕЦЬ 
Настає час привабливих перспектив. 

Проявiть обережність, готуючи фiнансову 
документацiю. Зваживши всі «за» і «проти», 
ви приймете правильне рішення.

 КОЗЕРІГ 
Новi захоплення викличуть запеклі су-

перечки, захочеться доказів власної право-
ти, з’явиться тяга до марнотратства. Але це 
ненадовго.

ВОДОЛІЙ
Незважаючи на завантаженiсть, спро-

буйте вiдпочити. Зустріч iз давнiми друзями 
викличе багато спогадів і покращить на-
стрій.

 РИБИ 
Якщо хочете змінити роботу, не поспі-

шайте з вибором нового мiсця. Можливо, ви 
не використали всі свої можливості.

Вітаємо!
Дорогу донечку, люблячу внучку, класну сестричку

Марічку Волинець
із Кременця

з Днем народження!

Вітаємо! 
Заслуженого працівника сільського 

господарства України, керівника 
ФГ «Вікторія-92» 

Петра Івановича Пеляка
 з Днем народження!

 Колоситься стигле жито в полі,
Дозрівають яблука в садах,
Скільки є терпіння і любові
В ваших вмілих лагідних руках.
Що дбайливо землю обробляють,
Та збирають добрий урожай,
Ми сьогодні щиро Вас вітаєм,
Шлем слова найкращих привітань.
Нехай завжди рясно родить нива,
Щоби більше було радості та дива.
Хай стають реальністю задуми і мрії,
Хай обходять стороною грози та стихії.
Хай Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за свої літа. 
 Сміхом веселим хай повниться хата,
Хлібом та сіллю будьте багаті!

З повагою і вдячністю за плідну співпрацю – 
колектив газети «Наш ДЕНЬ».

Вітаємо!
Доброго сина і брата Миколу Володимировича Костюка

з с. Великі Вікнини на Збаражчині з Днем народження! 

Вітаємо!
Дорогого чоловіка, татуся, 

зятя і швагра
Миколу Володимировича 

Костюка
з Вікнин на Збаражчині

з Днем народження! 
Бажаємо сонця на кожній стежині
І пригорщі, повні наснаги й добра,
Гарної долі і всього доволі
У світлий цей день і на майбуття!
Нехай колосяться рясні жита у полі,
Й добро у домі щедро прибува.
І хай  по Божій милостивій волі
Ідуть угору справи всі щодня!
Хай буде все міцним, передусім, здоров’я,
Живуть повага й злагода в сім’ї,
І серце, що наповнене любов’ю, 
Хай б’ється неустанно до ста літ!
Життя хай квітне, як вишневий сад,
 І кожен день усміхнено радіє,
А доля хай дарує зорепад,
Удачі, щастя, успіхів, надії!

З любов’ю - дружина Наталя, діти Сергій і Ваня, теща Ольга, дядько Григорій, 
швагро Михайло з дружиною Мирославою.

Вітаємо!
Дорогого сина, чоловіка, брата, турботливого дядечка і  швагра

Михайла Володимировича Горголя
з с. Великі Вікнини 

з Днем народження!

Вітаємо!
Дорогого синочка, брата, друга, 

дядечка і швагра
Михайла Григоровича Чекалюка

з Вікнин на Збаражчині
з 30-річчям!

Перші 10 років – собі дитинство залишило,
Другі 10 років – взяла юності пора,
А треті 10 років сьогодні наступили,
Новий етап – дорослого, сімейного життя.
Тож ми вітаєм з ювілеєм щиро,
Бажаємо достатку, радості, добра,
Здоров’я міцного, злагоди і миру,
Щоб завжди Тебе Мати Божа берегла!
А Господь Тобі хай посилає
Щасливі й незабутні дні,
Ангел-охоронець хай з плеча не злітає,
Завжди допомагає в дорозі і в труді.
Хай віриться, і сіється, і жнеться,
Душа зліта на синіх крилах мрій,
Хай щедре сонце весело сміється,
На сотню літ – многая літ!

З любов’ю - тато Григорій, 
тьотя Ольга, сестра Оксана,

 швагро Руслан, племінники Андрій, 
Олексій, Таня, сім’ї Костюків і Горголь. 

Із святом Тебе нині вітаєм,
Ось минув ще рік один,
Від душі Тобі бажаєм
Більше радісних хвилин!
Мрії щоб усі збувались,
В серці щоб любов цвіла,
І було в житті ще більше
Щастя, ніжності, тепла!
Здоров’я міцного багато,
Ніколи дарма не сумуй,
Вісток тривожних не знати,

Яскраві моменти цінуй!
Нехай все лихе оминає,
Хай стелиться доля добром,
Нехай сонечко в небі ясному
Завжди зігріває теплом!

З любов’ю - мама Ольга, 
дядько Григорій, дружина 

Мирослава, сестра Наталя, 
швагро Микола, племінники 

Сергій і Ваня. 

Твій День народження прийшов, 
А це таке важливе свято!
Нехай несе він радість, і любов,
І щирих привітань багато!
Зорю найкращу з усіх зір
І квітів шелест, й пісню ночі,
В свою удачу Ти повір – 
І матимеш усе, що хочеш. 
Хай сонце надії в літа молодії,
Несе Тобі світло й тепло,

Хай збудуться мрії і сни голубії,
А щастя щоб вічним було.
Хай віра, надія, любов із Тобою
Крокують у кожній хвилині життя.
Ласки від Бога, добра від людей
На многії і благії літа! 

З любов’ю – мама, тато, 
дідусі і бабусі, сестричка Оленка, 

братик Олежик. 

Сьогодні Твій день, не сумуй – усміхнись.
Бажаєм веселого свята!
Щоб всі Твої мрії чимшвидше збулись!
Щоб запам’яталась ця дата!
Хай багато ще весен, багато ще літ
Злинуть в радості, мирі й спокої.
Хай ще довго сія Твоя зірка вгорі,
Дні проходять у щасті й здоров’ї.

Життя хай квітне 
лиш яскравим цвітом,

Дарує мир, сердечність і тепло,
Щоб кожен день було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було!

  З любов’ю - мама Ніна, тато 
Володимир, сестри Лариса і Таня з 

сім'ями, брат Юра з сім'єю.Погода в Тернополі
й області

13 листопада - хмарно з про-
ясненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 6-8, вдень 11-14 
градусів тепла. Схід сонця - 7.25, 
захід - 16.38. 

14 листопада - хмарно, без 
опадів, температура повітря вно-
чі 6-9, вдень 11-12 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.27, захід - 16.37. 

15 листопада - хмарно, без 
опадів, температура повітря вно-
чі 3-5, вдень 10-11 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.28, захід - 16.35. 

16 листопада - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 4-6, вдень 11-12 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.30, захід - 
16.34. 

17 листопада - хмарно з про-
ясненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 4-6, вдень 11-12 
градусів тепла. Схід сонця - 7.32, 
захід - 16.33. 

18 листопада - хмарно з про-
ясненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 0-3, вдень 8-9 
градусів тепла. Схід сонця - 7.33, 
захід - 16.32. 

19 листопада - хмарно, без 
опадів, температура повітря вно-
чі 4-6, вдень 10-11 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.35, захід - 16.31. 




