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У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом 

та доставку видання  
до передплатників

Триває передплата  
«Нашого ДНЯ» на 
наступне півріччя 

2020 року!

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

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

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош
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20 листопада - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вночі 6-8, 
вдень 10-11 градусів тепла. Схід сон-
ця - 7.36, захід - 16.29. 

21 листопада - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 2-3, 
вдень 3-7 градусів тепла. Схід сонця 
- 7.38, захід - 16.28. 

22 листопада - хмарно, можли-
вий дрібний сніг, температура по-
вітря вночі від 1 градуса тепла до 1 
градуса морозу, вдень 0-1 градус те-
пла. Схід сонця - 7.39, захід - 16.27. 

23 листопада - хмарно, можли-
вий сніг, температура повітря вночі 
2-3 градуси морозу, вдень 0-1 градус 
тепла. Схід сонця - 7.41, захід - 16.26. 

24 листопада - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура по-
вітря вночі 0-1 градус морозу, вдень 
0-2 градуси тепла. Схід сонця - 7.42, 
захід - 16.26. 

25 листопада - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вночі 0-1 
шрадус морозу, вдень 2-3 градуси 
тепла. Схід сонця - 7.44, захід - 16.25. 

26 листопада - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вночі 0-1 
градус морозу, вдень 1-2 градуси те-
пла. Схід сонця - 7.45, захід - 16.24. 
Новий місяць.

Погода в 
Тернополі  
й області

Життєві історії у “Сімейному гніздечку”

«Хай доля 
буде щедрою 
для тебе» 10-11 стор.

Поєднані турботою і любов’ю
У педіатричному відділенні недоношених новонароджених 
неонатального центру Тернопільської обласної дитячої 
лікарні  дарують шанс на життя «раннім пташкам» 3  

стор.

Минулого тижня у Тернопіль 
на кінофестиваль приїхав 
лауреат "Оскара" - емігрант  
з України Євген Мамут 5 стор.

Афіша
У Тернопільському драмтеатрі:

20 листопада - музична коме-
дія «Мартин Боруля» за І. Карпенко-
Карим.

21 листопада - сповідь перед 
людьми і часом «Мазепа» за творами 
Б. Лепкого.

23 листопада - сімейні сцени 
«Язичники», Г. Яблонська.

24 листопада - музична комедія 
«Летюча миша» за однойменною опе-
ретою Й. Штрауса.

26 листопада - комедія «Рятуйте, 
мене женять», К. Крьоц (на малій сце-
ні).

У Тернопільській філармонії:
20 листопада - концерт академіч-

ного камерного хору «Brevis» Терно-
пільської філармонії.

27 листопада - концерт академіч-
ного ансамблю танцю «Надзбручан-
ка».

У Тернопільському театрі  
актора і ляльки:

24 листопада - казка «Кривень-
ка качечка» за мотивами українсько-
го фольклору.

На фото  
Івана ПШОНЯКА: 
завідувачка 
педіатричного 
відділення 
недоношених 
новонароджених 
Тернопільської 
обласної дитячої 
лікарні Тетяна 
Бліхар зі своїми 
пацієнтами.
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 До уваги споживачів 
природного газу!

ТОВ "Тернопільоблгаз" 
повідомляє:

Керуючись постановою Кабінету Міністрів 
України від 19 жовтня 2018 р. № 867 «Про затвер-
дження Положення про покладення спеціальних 
обов’язків на суб’єктів ринку природного газу 
для забезпечення загальносуспільних інтересів у 
процесі функціонування ринку природного газу», 
постановою Кабінету Міністрів України "Про вне-
сення змін до постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 3 квітня 2019 р. N 293" від 5 червня 2019 
року N 485 (яка застосовується з 1 червня 2019 
року) постачальник природного газу ТОВ "Тер-
нопільоблгаз" розраховує ціну для потреб побу-
тових споживачів (населення) та релігійних орга-
нізацій (крім обсягів, що використовуються для 
провадження їх виробничо-комерційної діяль-
ності), об’єкти газоспоживання яких розташову-
ються у межах території ліцензованої діяльності з 
розподілу природного газу ПрАТ «Тернопільгаз».

З 01 листопада 2019 року по 30 листопада 
2019 року (включно), ціна становить 6972,68 
грн. за 1000 м³ (з урахуванням ПДВ, тарифів 
на транспортування та розподіл природного 
газу, торговельної надбавки постачальника 
природного газу).

Більш детальну інформацію можна отримати 
на офіційному веб-сайті товариства за адресою  
http://teroblgaz.com.ua

Зокрема, у зверненні йдеть-
ся: «У 2020 році мають відбу-
тися фундаментальні зміни в 
системі місцевого самовряду-
вання  та  в  адміністративно-
територіальному устрої держа-
ви.

Реформа децентралізації 
дала поштовх для розвитку 
сіл, селищ і міст України. Сьо-
годні на місцях є можливість 
керувати ресурсами, надавати 
більшість послуг населенню, 
нести відповідальність перед 
людьми за прийняті рішення 
та залучати людей до спільних 
для територіальних громад 
справ.

Оскільки до об’єднаних те-
риторіальних громад перейшло 
більше повноважень районних 
рад та районних державних ад-
міністрацій і вони отримують 
прямі міжбюджетні відносини 
та ресурси, то зникають підстави 
для спільного представництва 
інтересів громад на районно-
му рівні. Очевидним є і те, що 
районна влада вже мінімально 
впливає на діяльність та розви-
ток території. А найголовніше 
– там послабляється основна 
функція району – представни-
цтво спільних інтересів громад.

Депутатський корпус Тер-
нопільської обласної ради з ве-
ликою засторогою ставиться до 
інформації, висвітленої в засобах 

масової інформації та інтернет-
ресурсах, щодо утворення так 
званих «країв» (укрупнених об-
ластей). Об’єднання величезних 
територій, людського та фінан-
сового потенціалу і відсутність 
на значній частині цих територій 
національної ідентифікації та 
цілісної приналежності до укра-
їнської нації призведе до феде-
ралізації чи конфедерації країни 
і загрожує державному суверені-
тету України. 

Звертаємося до керівни-
цтва держави: не допустити 
об’єднання областей!

Щодо районів, то станом на 
сьогодні пропонується їх укруп-
ненння з єдиною метою – утво-
ренння префектур, де префекти, 
як передбачається, здійснювати-
муть адміністративний нагляд 
за законністю рішень органів 
місцевого самоврядуванння 
(територіальних громад) та ко-
ординуватимуть діяльність міс-
цевих органів виконавчої вла-
ди на підзвітних їм територіях. 
При цьому райони (округи) не 
матимуть жодних фінансово-
господарських функцій.

Вважаємо, що за таких повно-
важень недоцільно створювати 
укрупнені райони (округи), а за-
лишити на обласному рівні одну 
префектуру.

Якщо ж адміністративно-
територіальний устрій 

передбачатиме утворен-
ня трирівневої системи 
адміністративно-територіаль-
ного устрою (територіальні гро-
мади, райони (округи), області), 
то вимагаємо залишити ство-
рення в укрупнених районах 
(округах) органів місцевого са-
моврядування з депутатським 
корпусом та виконавчими комі-
тетами для того, щоб належним 
чином були представлені інтер-
еси усіх жителів і територіаль-
них громад. Також до їх повно-
важень слід віднести:

• управління та утриман-
ня спільних об’єктів культури, 
фізичної культури, туризму та 
пам’яток архітектури районного 
значення;

• утримання шкіл-інтернатів 
загального профілю, спеціалізо-
ваних (спортивних, музичних) 
шкіл;

• управління іншим спільним 
комунальним майном та підпри-
ємствами комунальної власності 
територіальних громад району;

• надання чітко визначених 
спеціалізованих медичних по-
слуг, затвердження тарифів у 
сфері охорони здоров’я відпо-
відно до методики розрахунків 
таких тарифів;

• управління трудовими ар-
хівами та будинками соціальної 
допомоги;

• будівництво та утримання 

транспортної інфраструктури 
районного значення;

• створення підрозділів для 
подолання наслідків стихійних 
лих та надзвичайних ситуацій;

• захист навколишнього се-
редовища, сприяння розвитку 
рекреаційного потенціалу тери-
торії району;

• сприяння соціально-
економічному розвитку району, 
у тому числі залучення інвести-
цій, грантів, міжнародної тех-
нічної допомоги, промоція тери-
торій, проведення культурних і 
спортивних заходів.

Ми розуміємо, що на часі 
є ухвалення Закону України 
«Про засади адміністративно-
територіального устрою», в 
основі якого мають бути пер-
спективні плани формування те-
риторій громад областей. 

Висловлюємо свою тривогу 
щодо намірів народних депута-
тів України обмежити повно-
важення органів місцевого са-
моврядування (обласних рад) у 
частині прийняття рішення про 

затвердження перспективних 
планів формування територій 
громад Автономної Республіки 
Крим, областей.

Закликаємо не підтримувати 
проєкт Закону України (реєстра-
ційний № 2189   від 30 вересня 
2019 року) «Про внесення змін до 
Закону України «Про добровільне 
об’єднанння територіальних гро-
мад» (щодо спрощення процеду-
ри затвердження перспективних 
планів формування територій 
громад Автономної Республіки 
Крим, областей), а чітко дотриму-
ватись затверджених обласними 
радами України перспективних 
планів формування територій 
громад областей, де врахована 
думка територіальних громад сіл, 
селищ, міст України».

Очільник обласної ради Ві-
ктор Овчарук наголосив на тому, 
що система адміністративно-
територіального устрою пови-
нна широко обговорюватися 
на місцях і прийматися лише із 
пропозиціями органів місцевого 
самоврядування.

ВІКТОР ОВЧАРУК: «Об’єднання областей 
призведе до федералізації країни і загрожує 

державному суверенітету України»
Депутати Тернопільської обласної ради на другому пленарному засіданні ХІІ 

сесії висловили свої пропозиції щодо моделювання системи адміністративно-
територіального устрою, прийнявши звернення до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, 
обраних від Тернопільської області.

Цього року День пам’яті голодоморів 
в Україні припадає на 23 листопада. 
Про вшанування роковин цих 

трагічних подій йшлося на нараді в 
облдержадміністрації.

Крім інформаційно-просвітницьких заходів, поклика-
них розповісти правду про причини і наслідки Велико-
го Голоду: круглих столів, документальних, музейних та 
книжкових виставок, уроків, пам'ять невинно убієнних 
жертв голодоморів буде вшановано молитвою.

У Тернополі мітинг-реквієм розпочнеться в суботу, 23 

листопада, о 15:30, на Театральному майдані міста.
Присутні викладуть із запалених свічок великий хрест 

як символ страждань і віри в воскресіння.
Духовенство відслужить панахиду за померлими. А о 

16 годині розпочнеться хвилина мовчання.
Також свічки поставлять й біля пам’ятника жертвам 

Голодомору 1932-1933 років, встановленого у середмісті 
Тернополя біля церкви Різдва Христового.

Традиційно в цей день відбуватиметься й акція «Запа-
ли свічку». Долучитися до неї зможуть усі охочі, засвітив-
ши на підвіконні свого помешкання вогники лампадок.

З листопада українці будуть отриму-
вати квитанції за комунальні послуги з 
повним розміром платежу – без ураху-
вання пільг та субсидій.

Це пов’язано із новим механізмом 
нарахування пільг на ЖКП, який всту-
пив в силу з 1 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, що відтепер пільга нада-
ється у грошовій формі органами соці-
ального захисту населення.

Розраховані суми пільг перерахову-
ватимуться АТ «Ощадбанк» для подаль-
шого проведення ним розрахунків з 
надавачами послуг за кожного конкрет-

ного пільговика (безготівкова форма).
Пільговикам, які подали заяву до 

органу соціального захисту населення 
на отримання пільги готівкою, виплата 
буде здійснюватися у готівковій формі 
у зазначений у заяві спосіб (банк або 
пошта).

У разі отримання готівки пільго-
вик має сплатити спожиті послуги по-
вністю. Інші пільговики сплачують, як і 
раніше, частину платежу, а суму пільги 
за них перерахує надавачу послуг АТ 
«Ощадбанк» (за наявності даних про 
номер мобільного телефону пільговик 

отримає інформаційне повідомлення 
від банку про проведені платежі).

Враховуючи, що відповідний меха-
нізм запроваджується вперше, через 
неточності в даних з технічних причин 
можуть бути випадки ненарахування 
окремим особам суми пільги за жовтень 
2019 року.

У такому разі рекомендуємо звер-
нутися до органу соціального захисту 
населення за місцем проживання для 
уточнення інформації. Сума пільги у 
такому випадку за жовтень буде дона-
рахована в наступному місяці.

Не лякайтеся квитанцій за комуналку
В Україні запровадили новий механізм нарахування 

пільг на житлово-комунальні послуги

Тернопільщина вшанує пам'ять жертв голодоморів
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Поєднані турботою і любов’ю
У педіатричному відділенні недоношених новонароджених 

неонатального центру Тернопільської обласної дитячої лікарні  
дарують шанс на життя «раннім пташкам»

Їх називають ранніми 
пташенятами. 
Немовлят, які 

народжуються 
передчасно. Їм би 
ще рости і рости у 
лоні матері, грітися 
її теплом, бути з нею 
одним, єдиним цілим, 
набиратися життєдайної 
сили. А вони, такі 
крихітні, маленькі, 
але живі, з’являються 
на світ. І від того, як 
він, цей світ прийме 
немовля, залежить 
його життя. Адже усі 
органи передчасно 
народженої дитинки не 
готові до існування поза 
організмом матері. Аби 
такі немовлята вижили 
і стали здоровими, 
необхідне правильне 
вчасне лікування, догляд, 
спеціальне обладнання, 
професійність персоналу, 
надзвичайне терпіння, 
турбота і любов батьків. І 
тоді виросте син-богатир 
чи красуня-доня.

Я пригадую свій візит у від-
ділення в уже далекому, 1999-
му році. Тоді, 20 літ тому, в об-
ласті народжувалося 650-700 
недоношених немовлят. Най-
менша дівчинка, яку виходили 
тут медики, важила 590 грамів. 
Не раз навідувалася до своїх 
рятівників, до тих, хто своєю 
любов’ю, добротою і ніжністю 
подарував їй цей прекрасний 
світ. А недавно тут виходжу-
вали немовля вагою трошки 
більше шестисот грамів. 

Останнім часом у відділенні 
виходжують 230-270 діток. 

- Однак у відсотковому від-
ношенні до загальної чисель-
ності пологів кількість перед-
часно народжених немовлят в 
області не зменшилася, - зазна-
чає завідувачка кафедри педіа-
трії, консультант неонаталь-
ного центру обласної дитячої 
лікарні Галина Андріївна Пав-
лишин. – Те ж саме стосується 
і появи на світ глибоко недоно-
шених малят з масою від 500 
грамів, менше 32 тижнів – що-
року маємо 70-80 таких діток. 
Виходжування їх є і дороговар-
тісне, і тривале, потребує бага-
то сил та енергії від людей, які 
тут працюють. Кожна дитинка 
потребує особливого догляду. 

- Медсестри проходять у 
нас випробувальний термін, 
стажуються, - каже завідувач-
ка відділення Тетяна Володи-
мирівна Бліхар. – Витримують 
не всі. Залишаються лише ті, 
хто не лише шукає роботу, а 

й готовий ділитися теплотою 
і любов’ю з крихітками, які 
борються за життя. Адже ми 
буквально по хвилинах відсте-
жуємо стан недоношених не-
мовлят. Для кожного потрібен 
індивідуальний підхід, обсяг і 
тривалість медичної допомо-
ги залежать від того, на якому 
терміні і з якою вагою народи-
лася дитинка.  

Виходжують у відділенні 
недоношених діток, які по-
ступають з усіх пологових бу-
динків області, перинатальних 
центрів, з відділення інтенсив-
ної терапії новонароджених. 

- Перевага у тому, що ми пе-
ребуваємо в складі багатопро-
фільної лікарні, де є всі вузь-
кі дитячі спеціалісти, - додає 
Тетяна Володимирівна. – При 
потребі вони оперативно на-
дадуть кваліфіковану консуль-
тацію чи медичну допомогу. 
Здійснять оперативні втручан-
ня. Або ж приймуть рішення 
про відправлення дитинки у 
відповідні київські клініки для 
подальшого лікування. Адже 
що раніше немовля  з’явилося 
на світ, то більша ймовірність 

розвитку різних ускладнень. 
Часто йде ураження нервової 
системи, патологія легенів, 
вроджені пневмонії, внутріш-
ньоутробні інфекції, анемії… 
Багато недоношених дітей ма-
ють ретинопатії – ураження 
сітчастої оболонки очей. Вияв-
ляємо ортопедичні проблеми, 
вроджені вади серця. У перший 
же день поступлення робимо 
УЗД внутрішніх органів та го-
ловного мозку, МРТ, проводи-
мо генетичні та різноманітні 
лабораторні обстеження. Голо-
вне також для нас – налагоди-
ти функцію дихання у дитини, 
адже зазвичай немовлята по-
ступають у відділення після пе-
ребування на апараті штучної 
вентиляції легень.

Взагалі, тут люблять добрі 
історії. За сорок років, які Тетя-
на Бліхар працює у відділенні, 
вдалося виходити тисячі кри-
хітних пацієнтів. 

- Вони приходять до нас за-
раз – хто з батьками, хто сам,   

дорослий. Є і такі, що ми ви-
ходили їх, а тепер рятуємо уже 
їхніх внуків. Дивуються пози-
тивним нововведенням. Адже 
раніше мами відвідували своїх 
немовлят лише у певну годи-
ну. Тепер вони лежать разом 
зі своїми крихітками, ми ліку-
ємо, робимо різні маніпуляції. 
А мама доглядає. Ми жартуємо, 
що наші мамочки виходять з 
відділення професорами, час-
то навіть підказують своїм 
сімейним лікарям, як поводи-
тися з недоношеними дітками.  
Ми тішимося, коли вони при-
ходять і розказують про свої 
успіхи, досягнення.

 Хоча, на жаль, буває й по-
іншому. Хтось лякається хво-
роби чи довгого виходжування 
крихітки, того, що в лікарні 
доведеться провести два-три 
місяці, і вибирає собі легше 
життя. Для когось це була не-
бажана вагітність, і тоді зріка-
ються найріднішої маленької 
людини одразу. Щонайменше 
двоє-троє немовлят щороку 
працівники відділення пере-
дають у дитячі будинки, бо від 
них відмовляються батьки. От 
і зараз у відділенні є крихітна 

дівчинка, передчасно народже-
на вдома. Її привезла «швид-
ка», а мама не з’являлася досі. 

А «ранні пташенята» якраз 
дуже потребують ласки і те-
пла. Тому у відділенні активно 
практикують так зване «кенгу-
рування», шкіра  до шкіри, при-
кладання дитинки до грудей. 
Немовлята відчувають маму, 
швидше ростуть, набирають 
дорогоцінні грами. Як от хлоп-
чик Арсенко з Боложівки Шум-
ського району. Його мама Окса-
на Кравчук тішиться і дякує 
лікарям за свого синочка. 

Як і мама дівчинки Дарин-
ки Оля Степурська із Джурина 
на Чортківщині…

У минулу неділю, 17 листо-
пада, світ відзначав Міжнарод-
ний день передчасно народже-
ної дитини. Тож хай ростуть 
здоровими крихітні малята, 
поєднані турботою та любов’ю 
медиків і батьків. А у відді-
ленні недоношених немовлят 
обласної дитячої лікарні буде 
якнайбільше гарних історій.        

Продовження теми 
читайте на 8 стор.

Зіна КУШНІРУК.
Фото Івана ПШОНЯКА.  
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В опозиції заявили: бюджет не пе-
редбачає підвищення соціальних стан-
дартів, як це було обіцяно владою. За-
хисники документу від «Слуги народу» 
апелювали, мовляв, зараз складна ситу-
ація, тому при формуванні кошторису 
виходили з того, що є.

За даними держбюджету, українська 
економіка має зрости у 2020 році на 3,7- 
4,8 відсотків. Прогнозований курс до-
лара - 24,8-27 гривень.

Доходи державного кошторису скла-
дуть 1 трильйон 93,7 мільярдів.  

Видатки держбюджету - 1 триль-
йон 180 мільярдів гривень. 

Граничний обсяг дефіциту бюджету 
закладено в сумі 94, 27 мільярдів. 

На 31 грудня 2020 року граничний 
обсяг держборгу становитиме 2 триль-
йони 45,1 мільярда гривень, а гра-
ничний обсяг гарантованого державою 
боргу - 318,37 мільярда гривень. Кож-
на третя гривня наступного року піде на 
обслуговування і погашення держборгу. 
Якщо загальну суму боргів - понад 400 
мільярдів - розділити на всіх українців 
разом із немовлятами (за даними Держ-
стату - 41,8 млн. осіб), вийде, що з гаман-
ця кожного з нас дістануть приблизно 
10 тисяч гривень.

Прожитковий мінімум у наступно-
му році становитиме: з 1 січня - 2027 

гривень; з 1 липня - 2118; з 1 грудня - 
2189 гривень.

З 1 січня мінімальна зарплата скла-
де 4723 гривні в місяць.

Витрати на нацбезпеку та оборону 
передбачено в розмірі 245,8 мільярда 
гривень, - це на 33,8 мільярдів більше, 
ніж попереднього року. 

На розвиток дорожньої інфра-
структури скерують 73,7 мільярдів (у 
2019-ому було 54 мільярди). 

На освіту заплановано 145,1 мі-
льярда гривень - на 16,4 мільярди біль-
ше, ніж попереднього року. 

Загальні витрати на охорону 
здоров’я сягнуть 113,3 мільярди, що 
на 15,1 мільярда гривень більше, ніж у 
2019-ому. 

Щодо соціального забезпечення, на 
пенсії передбачено 173 мільярди гри-
вень, на субсидії - 48 мільярдів. Водно-
час, на 40 відсотків збільшено надбавки 
на догляд за одинокими пенсіонерами, 
старшими за 80 років. На виплати дітям 
планують витратити 5,7 мільярда гри-
вень, на виплати людям з інвалідністю 
- 18,4 мільярди. На надання правової до-
помоги громадянам - 822 мільйони. На 
соціальну адаптацію ветеранів бойових 
дій на Донбасі - 246 мільйонів.

На сферу культури передбачено 
15,1 мільярда гривень - на 2,8 мільяр-

дів більше, ніж було.
На діяльність Верховної Ради сукуп-

ний кошторис у 2020-му складе майже 2 
мільярди гривень. На зарплату нарде-
пів планується виділити 642 мільйони. 
На газету «Голос України» та на висвіт-
лення роботи парламенту в ЗМІ - 46,5 
мільйонів. 31 мільйон - на телеканал 
«Рада». Ще 97 мільйонів скерують на ав-
тобазу, пише «РБК-Україна». 

23 мільйони нардепи заклали на свої 
відрядження, 315 мільйонів - на соцза-
безпечення. 765 мільйонів - на зарпла-
ту для іншого персоналу Ради. Ще 144 
мільйони - на утримання адмінбудівель.

Експерти наголошують: у бюджеті 
зменшено кількість коштів, передбаче-
них для субсидіяльних програм тощо. 
Він не враховує очікування позитивних 
змін у соціальній політиці. Передовсім, 
йдеться про соціально вразливі верстви 
населення - пенсіонерів, інвалідів, чор-
нобильців та інших. Приміром, бюджет 
уже не передбачає допомоги сім’ям, які 
мають більше двох дітей. Раніше на тре-
тю й четверту дитину виділяли до 1,5 
тисячі гривень щомісяця.

Водночас, прем’єр-міністр Олексій 
Гончарук наголосив, що в наступному 
році, для прикладу, в Україні будуть по-
справжньому безкоштовні пологи, ліку-
вання інсультів, інфарктів та лікування 

немовлят у рамках програми медгаран-
тій. Ще більше карет швидкої, плюс від-
криття у кожній області відділень екс-
треної допомоги для зменшення часу 
очікування приїзду на виклики. І якісні 
дороги по всій країні. 

Щодо економічного ривка, який обі-
цяла влада у наступному році, то його 
не буде, прогнозує політолог Віктор Та-
ран. Бо держбюджет-2020 - це документ 
жорсткої економії. Фактично, грошей 
вистачить на всіх. Але це буде необхід-
ний мінімум, який дозволить животіти, 
а не розвиватися. Тож епоха бідності не 
закінчиться. Адже кошторис у загаль-
них цифрах залишився таким же, як і в 
2019-му. Усі збільшення, зокрема соці-
альних видатків, відбуваються на рівні 
індексацій. 

Цікаво, що з якихось причин прибра-
ли програму на підтримку фермерства. 
Напередодні земельної реформи - це 
нонсенс.

Звертають увагу експерти і на такий 
нюанс. Чи не вперше нардепи спереча-
лися з Кабміном не за стратегічні про-
грами та яким має бути фінансування 
галузей, а кому дістануться субвенції на 
округи. Їх зменшили до 2 мільярдів. За 
словами Віктора Тарана, це гроші для 
тих мажоритарників, хто буде обурюва-
тися і від яких потрібні голоси. 

Ось такий неідеаль-
ний «високосний» бю-
джет.

БЮДЖЕТ-2020: 
неідеальний, бо 
формували з того, що є...

ПОВНА НАЗВА ДОКУМЕН-
ТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ. 
«Стратегія розвитку Тернопіль-
ської області на 2021-2027 роки та 
План заходів з її реалізації у 2021-
2023 роках». Даний документ дер-
жавного планування, після його 
затвердження в установленому 
порядку, стане основним страте-
гічним документом області, що ви-
значатиме вектор розвитку регіо-
ну до 2027 року.

ОРГАН, ЩО ПРИЙМАТИМЕ РІ-
ШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДО-
КУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУ-
ВАННЯ: Тернопільська обласна 
рада

ПРОЦЕДУРА ГРОМАДСЬКОГО 
ОБГОВОРЕННЯ, ДАТА ПОЧАТКУ ТА 
СТРОКИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ:  
громадське обговорення проєкту 
документу державного плануван-
ня та звіту про стратегічну еколо-
гічну оцінку проводиться шляхом 
електронних консультацій з гро-
мадськістю, які розпочинаються 20 
листопада 2019 року та  тривати-
муть до 20 грудня 2019 року.

СПОСОБИ УЧАСТІ ГРОМАД-
СЬКОСТІ. Громадськість в межах 

строку громадського обговорення 
має право подати в електронній та/
або письмовій формі зауваження та 
пропозиції до проєкту документу 
державного планування та звіту із 
стратегічної екологічної оцінки. Усі 
зауваження і пропозиції, одержані 
протягом встановленого строку, 
підлягають обов’язковому розгля-
ду замовником. За результатами 
розгляду замовник враховує одер-
жані зауваження або вмотивовано 
їх відхиляє.

Громадські слухання щодо про-
єкту документу державного плану-
вання не проводитимуться.

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ 
ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ЙОГО 
ПОШТОВА ТА ЕЛЕКТРОННА АДРЕ-
СИ ТА СТРОКИ ПОДАННЯ ЗАУВА-
ЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ. Із проєктом 
Стратегії розвитку Тернопільської 
області на 2021-2027 роки та Плану 
заходів з її реалізації у 2021-2023 
роках, а також звітом про стра-
тегічну екологічну оцінку можна 
ознайомитись на сайті Тернопіль-
ської обласної державної адміні-
страції за посиланням: http://www.
oda.te.gov.ua/main/ua/publication/

content/55180.htm
Зауваження і пропозиції до  за-

значених документів подаються до 
Департаменту економічного роз-
витку і торгівлі Тернопільської об-
ласної державної адміністрації за 
адресою: вул. М.Грушевського, 8,  м. 
Тернопіль, 46021; електронна пош-
та: mail@economy.te.gov.ua

Строк подання зауважень і про-
позицій: до 20 грудня 2019 року. 
Пропозиції та зауваження, подані 
після встановленого строку, не роз-
глядатимуться.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ НАЯВНОЇ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, У ТОМУ 
ЧИСЛІ ПОВ’ЯЗАНОЇ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ 
НАСЕЛЕННЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ 
ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛА-
НУВАННЯ: вул. Шашкевича, 3,   м. 
Тернопіль,  46008, а також на веб-
сайті управління екології та при-
родних ресурсів Тернопільської 
обласної державної адміністрації  
http://ecoternopil.gov.ua/index.php/
golovna

Необхідність проведення тран-
скордонних консультацій щодо 
проекту документа державного 
планування відсутня

Верховна Рада швидко, на відміну від попередніх років, ухвалила бюджет-2020. Опозиція за 
Основний фінансовий документ країни не голосувала. Тож всю відповідальність на себе 
взяла президентська фракція «Слуга народу» плюс 19 голосів дала група «За майбутнє» і 20 - 

позафракційні депутати. Загалом - 280 голосів. «Європейська Солідарність», «Батьківщина», «Голос» 
та «Опоплатформа - За життя» не дали жодного голосу.   

Ольга ЧОРНА.

Повідомлення про оприлюднення проєкту 
документу державного планування та звіту

 про стратегічну екологічну оцінку

Тернопільський  національний  
економічний університет IV рівня 
акредитації відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» оголошує 
конкурс на заміщення посад:

- завідувача кафедри банківського бізнесу;
- завідувача кафедри економічної експертизи та аудиту 

бізнесу;
- старшого викладача кафедри інформаційно-

обчислювальних систем та управління (2 ст.);
- старшого викладача кафедри міжнародних економіч-

них відносин (0,75 ст.).
- старшого викладача кафедри міжнародної економіки 

(0,5 ст.).
Вимоги до кандидатур на посади завідувачів кафедр - 

науковий ступінь доктора економічних наук, вчене звання 
професора; інших кандидатур – науковий ступінь кандида-
та.

Термін подання документів – один місяць з дня опублі-
кування оголошення. 

Перелік документів, які подаються на ім’я ректора уні-
верситету: 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 наукових та навчально-методичних 
праць і винаходів. 

Додаткова інформація щодо основних функціональних 
обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадро-
вою службою. (Працівники ТНЕУ для участі у конкурсі по-
дають заяву на ім'я ректора, оновлений список наукових та 
навчально-методичних праць).

Документи надсилати за адресою: ТНЕУ, вул. Львів-
ська, 11, м. Тернопіль, 46020. Детальніше з умовами 
конкурсу можна ознайомитись у вченого секретаря 
ТНЕУ за тел. (0352) 47-50-62.
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Уявіть собі, що 
відомі кінозірки 
з голлівудських 

фільмів, якими 
пишаються і самі 
американці, вважаючи 
винятково "своїми", не 
зовсім "їхні". Ба більше, 
вони - "наші", тобто 
вихідці з України. І це 
- не вигадка мрійника-
патріота.  Режисер 
Станіслав Сукненко 
віднайшов щонайменше 
сто українців, які 
створили "Фабрику мрій" 
такою, якою знаємо і ми, 
та продовжують творити. 
Цю тему він досліджував 
десять років і про це - 
документальний фільм 
"З України до Голлівуду", 
який презентували 
вперше в Тернополі, на 
фестивалі "Кінохвиля". 

Вихідці з Тернопільщини се-
ред відомих голлівудських зірок 
також, до речі, є. Про них - згодом. 

Одного з оскароносних укра-
їнців, про якого мовиться у філь-
мі, глядачі мали змогу побачити 
на Батьківщині. Євген Мамут - 
уродженець Харкова, у Голлівуді 
його знають як Юджина. Арнольд 
Шварценеггер називав його 
батьком "Хижака". І цілком заслу-
жено, оскільки також і завдяки 
українцю ця стрічка стала такою, 
якою ми знаємо її сьогодні – саме 
він створив той напівпрозорий 
"камуфляж" для зловісного при-
бульця. Тоді, у далекому 1987 
році, про комп’ютерну графіку не 
було й мови. І створені українцем 
спецефекти так вразили Голлі-
вуд, що емігрант з СРСР отримав 
найпрестижнішу кінонагороду 
світу – "Оскар".

На  фотографії з вручення від-
знаки Євген Мамут - у темному 
костюмі з білосніжною сорочкою, 
зав’язаною елегантним "метели-
ком". На презентації в Тернополі 
він такий же елегантний, із поси-
вілим волоссям і напрочуд скром-
ний.

Для нього це - перший за 
останні сім років приїзд в Украї-
ну. Охоче спілкується з журналіс-
тами й одразу зауважує, що помі-
тив багато хороших змін у країні. 
Хоч й емігрував до США ще в 1978 
році, не пориває зв’язків з Бать-
ківщиною. Разом із дружиною 
Іриною Борисовою, яка супрово-
джувала його в поїздці до Терно-
поля, вони створили в місті Лі, 
на заході штату Массачусетс, свій 
маленький музей спецефектів. 
Водночас пані Ірина, талановита 
мультиплікаторка, досі співпра-

цює з Харківським театром ля-
льок, у якому колись працювала.

Тож яка вона - дорога на "Фа-
брику мрії"? 
"Коли приїхав в Америку, 

то відправив
 200 резюме"

Євген Мамут перебрався за 
океан у 1979 році. До цього часу 
він працював у кінолабораторії 
Харківської політехніки, де, зо-
крема, створював і анімаційні 
фільми. Уже тоді багато експе-
риментував і зумів разом з коле-
гами випустити навіть перший у 
СРСР 3D-мультфільм.

За кордон він виїжджав по 
так званій «єврейській візі» у 
1978 році. У Радянському Союзі 
це викликало негативну реакцію 
- ім’я Євгена Мамута повирізали з 
титрів мультфільмів і фільмів, до 
створення яких був причетний.

У США емігрант з СРСР був го-
товий братися за будь-яку робо-
ту, але його мрією було кіно. І він 
зумів її здійснити. 

- Коли я приїхав в Америку, то 
відправив 200 резюме і отримав 
два відгуки, – розповідає Євген 
Мамут. - На трансформаторний 
завод працювати електронним ін-
женером і отримав один дзвінок з 
кіностудії EFX Unlimited. Мені ска-
зали: "У нас захворів чоловік, який 
миє плівку. Зможеш?" З часом на 
кіностудіях розгледіли талант Єв-
гена, і йому почали довіряти твор-
чу роботу. Першим помітним його 
винаходом у США став так званий 
"еластичний ефект", який він при-
думав для реклами "Renault": на 
відео машину ніби "розтягує" на 
поворотах, хоча інші об'єкти за-
лишаються нерухомими - глядачі 
були вражені. На практиці ж Євген 
Мамут використав 1200 смужок, 
які в потрібний час перекривали 
кадр.

Еластичний ефект – перший 
комерційний успіх Євгена, який 
підштовхнув інженера на більш 
сміливі експерименти. Тож коли 
з Голлівуду прийшов запит – зо-
бразити рух невидимої істоти 
для фільму "Хижак" – Євген про-
понує ідею, яка потім отримає на-
зву "камуфляжний ефект".

- Через кожну прозору стріч-
ку ми вдруковували задній фон 
з іншим зменшенням – потро-
ху зменшували і зменшували з 
кожною новою стрічкою. Тому 
коли ми бачимо це на екрані, ми 
бачимо лише фон у цих стрічках. 
І коли істота рухається, ми бачи-
мо, що цей фон тремтить. І це ми 
назвали камуфляжним ефектом, 
– розповідає він. 

Такий камуфляж-ефект зараз 
роблять за 10 хвилин, а тоді до-
велося проявити всю винахідли-
вість та залучити верстат оптич-
ного друку вартістю мільйон 
доларів. Фантастичний бойовик 
"Хижак" мав приголомшливий 
успіх, а українець у складі коман-
ди винахідників отримав тех-
нічного "Оскара" за спецефекти. 
Вручення нагороди відсвятку-
вали разом із Арнольдом Швар-
ценеґґером, який зіграв головну 
роль у фільмі: після завершення 
зйомок актор запросив їх у бар на 
Мангеттені.

- Він на мене справив зовсім 
не таке враження, як у кіно. В кіно 
він був такий могутній, великий, 
а виявився нижчим мене за рос-
том, курив сигару, – згадує Євген 
Мамут.

122 фотоапарати для 
"Матриці"

Загалом у послужному списку 
українця – чотири десятки кіно-
стрічок і сотні рекламних роли-
ків. Окрім згаданого "Хижака", 
митець працював і над такими 
популярними та знаними філь-

мами, як "Блакитна лагуна", "Зо-
ряний десант", "Суддя Дредд" та 
"Матриця".

- Коли робили «Матрицю», ми 
займалися експериментальними 
роботами, - розповідає Євген Ма-
мут. -  Як це робилося? Коли актор 
підстрибує в повітря і завмирає, 
камера йде навколо. Ми поста-
вили 122 фотоапарати, синхроні-
зували їх. Всі ці камери клацали 
в один і той же час. Потім плівка 
витягується, проявляється, ска-
нується, і після цього ці кадри ви-
ставляються один за одним.

У 1996 році Євген Мамут 
одружився з давньою харків-
ською знайомою Іриною Бори-
совою. Тепер настав її час у чужій 
країні починати кар'єру з нуля. 
Досвід створення ляльок для 
Харківського театру несподівано 
допоміг закріпитись у рекламній 
індустрії. Найзнаковішим замов-
ленням стала "Картопляна голо-
ва" для компанії "Burger king". 
Вигаданий українкою образ на-
стільки сподобався американ-
цям, що фірма замовила ще 20 
роликів. І навіть у наші дні про-
довжує активно його використо-
вувати.

Євген Мамут після розвитку 
комп’ютерної анімації відійшов 
від кіновиробництва. Разом із 
дружиною вже 17 років опіку-
ється своїм музеєм спецефектів, 
у якому зібрані артефакти найві-
доміших голлівудських фільмів. 
Окрім того, подружжя виховує 
наступне покоління аніматорів, 
про яких, можливо, колись, як 
свого часу про Євгена, загово-
рить Голлівуд. 

П’ять голлівудських 
зірок - з Тернопільщини 

У фільмі "З України до Гол-
лівуду" історія Євгена Мамута 
- одна зі ста, в яких мовиться 
про українців, які стали успішні 

на "Фабриці мрій". Вони - чи їхні 
батьки - емігрували з України в 
різні часи, але не забували, звідки 
їхній рід. 

Знімали фільм майже два 
роки. Це робота двох режисерів 
– Станіслава Сукненка та Галини 
Кувівчак-Сахно. Вона є мамою 
молодої актриси Іванки Сахно, 
яка зараз здобуває популярність 
у Голлівуді та є однією з героїнь 
фільму. 

П’ять історій у стрічці – про 
вихідців з Тернопільщини. Ви ба-
чили мультфільми Діснея "Біло-
сніжка та сім гномів", "Піноккіо", 
"Фантазія" та "Дамбо"? Над ними 
працював аніматор Володимир 
(Білл) Титла. Його батьки Петро 
та Марія Титли емігрували з міс-
течка Підгайці.

Засновник відомої актор-
ської школи у США Лі Страз-
берг народився в Буданові, на-
вчання вів за своєю методикою 
на основі системи Станіслав-
ського. Серед випускників шко-
ли багато відомих акторів - Пол 
Ньюман, Аль Пачіно, Мерилін 
Монро, Джейн Фонда, Дастін 
Гоффман, Роберт де Ніро, Мар-
лон Брандо, Міккі Рурк, Андже-
ліна Джолі.  

Майк Мазуркі (Михайло чи 
Маркіян Мазуркевич) теж наро-
дився на Тернопільщині, в селі 
Купчинці, нині Козівського райо-
ну. У США він здобув велику попу-
лярність як спортсмен і актор. На 
його рахунку понад півтори сотні 
ролей у фільмах.  

Батько оскароносного актора 
Володимира Палагнюка (Джек 
Пеланс) був із села Іване-Золоте 
на Тернопільщині, а мама зі Льво-
ва. Володимир став лауреатом 
"Оскара" за фільм "Міські піжо-
ни". 

Одна з найбільш знакових 
постатей "Фабрики мрій" - Люба 
Кеске, що родом із Теребовлі Тер-
нопільської області. Вона май-
же півсторіччя пропрацювала в 
компанії MGM і зробила кар’єру 
від простої працівниці до віце-
президента. 

"Тепер розуміють, 
де є Україна"

- Коли мене запитували, звід-
ки я, відповідав – з України, - каже 
Євген Мамут. – Ніхто не знав, де 
це. Тепер, коли почалася війна в 
Україні, розуміють, де є Україна. Я 
сподіваюся, що після цього філь-
му всі в Америці будуть знати, де 
Україна. І я думаю, що надалі нам, 
українцям, уже не треба буде ви-
їжджати в Америку, а тут буде 
свій Голлівуд. І наші люди тут мо-
жуть зробити набагато більше, 
ніж вони зробили там.

«Я думаю, що нам, українцям,  уже 
не треба буде виїжджати  в Америку, 

Минулого тижня у Тернопіль на кінофестиваль приїхав лауреат "Оскара" - емігрант з України Євген Мамут. 
"Наш ДЕНЬ" дізнався у нього, як з освітою електрика він став майстром спецефектів і здобув визнання у Голлівуді.

а тут буде свій Голлівуд»



№46 (331) /20 листопада-26 листопада 2019 р.6 Наш ДЕНЬ Духовністьnday.te.ua

«Вірую в єдиного Бога Отця, 
Вседержителя, Творця неба і 
землі, і всього видимого і неви-
димого...» промовляють щодня 
наші уста. Віруємо і сповідуємо, 
що Бог наш сотворив світ ви-
димий і невидимий. Світ неви-
димий – це святі ангели – це до-
брі безплотні духи, які постійно 
вдосконалюються в служінні й 
любові Божій, найвірніше ви-
конують волю свого Небесного 
Творця. Вони віддано служать 
Йому в світі, як палкі ревните-
лі слави Його Пресвятого Імені, 
вони своєю любов’ю постійно 
наближаються до слави Божої, 
в цьому відчувають вони не-
вимовну радість і наповню-
ють небо і землю славослов’ям 
Творця. Ангелів є безліч. Вони 
поділяються на дев’ять чинів 
небесної ієрархії: серафими, хе-
рувими, престоли, господства, 
сили, власті, начала, архангели 
і ангели.

Як свідчить Святе Письмо, 
протягом усієї історії спасін-
ня людства святі ангели були 
полум’яними посередниками 
між Богом і людьми. В книзі 

Буття говориться, що після ви-
гнання наших прародителів з 
раю Господь поставив на сході 
саду Едемського Херувима охо-
роняти дорогу до дерева жит-
тя (Бут.3,24).

Далі бачимо небесних ан-
гелів у вигляді трьох подо-
рожніх, які відвідали праотця 
Авраама і попередили Його 
про загибель міст Содома і Го-
мори та про народження в Ав-
раама сина Ісаака (Бут.18,2). З 
полум’я палаючого тернового 
куща ангел Господній спові-
стив волю Божу Мойсеєві про 
його народ (Вих.3,2). Незбаг-
ненним стає чудесне явлення 
пророкові Авакуму, якого  ан-
гел Господній умить поставив 
з їжею у Вавилоні над ровом, 
де був пророк Даниїл серед го-
лодних левів (Дан.14,33-39), а 
іншим разом ангел Божий охо-
лодив ніч і визволив від смер-
ті трьох отроків Халдейських: 
Ананію, Азарію і Мисаїла 
(Дан.3,49-50), та багато інших 
явлень ангелів.

Архангел Гавриїл сповіщає 
священикові Захарії про на-

родження від нього великого 
Пророка і Предтечі Господньо-
го Івана (Лк.1,11-37), а Пребла-
гословенній Діві Марії благо-
вістить про народження від 
Неї Христа – Сина Божого. Про 
його преславне Різдво звіс-
тили ангели Божі (Лк.2,9-13). 
Хто ж, як не ангели, сповістили 
всьому світові радість Воскре-
сіння Христа Спасителя, а під 
час Його вознесіння втішали 
апостолів, кажучи їм про Його 
друге пришестя (Діян.1,10-
11), а пізніше служили їм при 
поширенні в світі Христового 
Євангелія.    

З усього ангельського со-
нму до нас найближчі ангели-
хоронителі наші. Такі ангели 
посилаються в Таїнстві Хре-
щення кожній людині. Вони 
супроводжують нас і оберіга-
ють нас на всьому життєвому 
шляху.

Щоб ангели-хоронителі 
завжди перебували з нами, 
Церква щоденно закликає нас 
просити у Господа: «Ангела 
миру, вірного наставника, охо-
ронця душ і тіл наших». Ангела 

миру просимо в Господа. Який 
бо дорогий і необхідний для 
нас мир душевний, мир небес-
ний! Ми просимо, щоб ангел-
хоронитель завжди був з нами 
в мирі і своїми втішаннями по-
легшував часом гіркі і тяжкі 
хвилини нашого життя.

І відомо, що Господь за щи-
рим бажанням миру, за твер-
дим прагненням до нього, 
дарує ангела, який стверджує 
в нас мир і добро між нами, в 
сім’ї й суспільстві. Далі церква 
навчає нас просити ангела – 
вірного наставника. Без при-
хильної допомоги нам важко 
буває, а іноді й неможливо 
пізнати щось добре або зна-
йти істину й правду. Тому ми-
лосердний Господь оточив нас 
багатьма наставниками: бать-
ки, вихователі, вчителі і пасти-
рі, серед яких і святі ангели.

Батьки й наставники вчать 
нас в роки дитинства й юнос-
ті, святі ангели доповнюють 
й продовжують добрі й корис-
ні настанови в усі дні нашого 
життя. І, нарешті, ми просимо 
ангела бути хоронителем душ 

і тіл наших. Оберігати віру-
ючих людей є ніби головний 
обов’язок  святих ангелів.

Маючи охорону від  святих 
ангелів, ми самі в повсякден-
ному житті оберігаймо один 
одного, а до святих ангелів 
молімося, благаючи їхньої до-
помоги. «До вас, заступників 
і хоронителів життя нашого, 
припадаючи молимось: подай-
те молитвами вашими денне 
перебування богоугодне і не-
спокусне від злих діянь пере-
йти. Відкрийте слух нам, нехай 
почуємо і зрозуміємо душеко-
рисні діла і слова Божі, щоб за 
вашими молитвами, повчання-
ми і зберіганням та зміцнен-
ням досягли ми Царства Небес-
ного». 

P.S. З Днем іменин, Михай-
лики і Михайлинки! Михайли і 
Михайлини!

                                                                 

- Серед низки меморіальних 
заходів важливо не загубити 
пам’ять про саму людину, що 
стала жертвою тієї неоголо-
шеної війни, - зазначають ор-
ганізатори. -  Нерідко ми зга-
дуємо про сам факт голоду 
1932—1933 років, про його 
призвідників, але не в стані 
осягнути жаху, перед яким вiч-
на-вiч опинився пересічний 
українець, з хати якого виме-
ли останню зернину, село яко-
го оточене кільцем вартових, 
діти якого просять їсти… Аби 
зрозуміти — потрібно пережи-
ти або, принаймні, спробувати 
це зробити. Саме це є одним iз 
завдань акції «Сопричастя», по-
кликаної вшанувати пам’ять 
жертв Голодомору шляхом по-
сту, молитви та доброї справи.

33 години без їжі
Кожен, хто погодився взяти 

участь в цій акції, бере на себе 
добровільне зобов’язання посту, 
без вживання страви, впродовж 

33 годин (з 7.00 22 листопада 
2019 року до 16.00 23 листопа-
да). Це буде своєрідною особис-
тою жертвою кожного з нас на 
помин душі невинно загиблих 
від голоду 33 року. Дуже важли-
во аби ця жертва була усвідомле-
ною, а не механічною. До участі в 
цьому заході запрошуються ви-
ключно особи, які досягли 18-ти 
річного віку й не мають медич-
них протипоказань щодо такого 
добровільного посту.

 Духовне єднання 
в молитві

О 16.00, 23 листопада, учас-
ники акції духовно єднаються в 
спільній молитві за упокій душі 
невинно вбитих та померлих 
від голоду.
 Добра справа для 

ближнього
Впродовж 33 годин участі 

в акції кожен її учасник може 
зробити добре діло, метою яко-

го є допомога ближньому, який 
цього потребує. Кожен може 
самостійно вибирати, яке до-
бре діло він зробить, чи куди 
спрямує своє пожертву. Органі-
затори закликають зекономле-
ні кошти внаслідок утримання 
від їжі  спрямовувати на добру 
справу, в тому числі – на під-
тримку акції «Теплом зігріємо 
серця», яку організовують СУ-
Мівці, аби підтримати дітей 
українських військових. 

 Зазначимо, що вперше акція 
«Сопричастя», яку започаткува-
ли СУМівці Австралії та члени 
Тернопільської міської органі-
зації Спілки Української молоді 
в Україні, відбулася у 2003 році. 
З того часу щороку, в листопа-
ді, вони проводять такий за-
хід, присвячений вшануванню 
пам’яті жертв Голодомору.

- Запрошуємо вас долучити-
ся до акції «Сопричастя» і вша-
нувати молитвою, постом та 
доброю справою пам’ять тих, 
хто невинно загинув під час 
голоду 1932—1933 років, - ка-
жуть організатори.

Контакти: Спілка Укра-
їнської молоді в Україні , ky-
ukraine@cym.org (093) 74 722 
79 – Анастасія Віль, координа-
тор акції.

о. Богдан 
Зінченко, 
член Націо-

нальної спілки 
журналістів 

України.

Ангела миру, вірного наставника... у Господа просім!

Тернополян 
закликають 

долучитися до акції 
«Сопричастя» 

Постом, молитвою і добрими справами 
вшанувати жертв Голодомору 

Учасники Спілки Української молоді в 
Україні до  86-х роковин Голодомору 1932-
1933 років ініціюють проведення акції 

«Сопричастя» на знак духовної єдності з тими 
поколіннями українців, які постраждали в часи 
Голодомору та терору. 

З нагоди свята у село завітав архиєпископ і 
митрополит Тернопільсько-Зборівський 
УГКЦ Василій Семенюк і очолив Божественну 

Літургію.
Храм Святого Миколая спорудили у 1754 році. Старовинна 

церква є окрасою села та свідком найважливіших подій його 
історії. А також це одна з найстаріших святинь області. В ра-
дянський період тодішня влада вирішила зробити з примі-
щення церкви склад хімічних добрив, але громада відстояла 
право на власну святиню. За час її існування парафіяни не раз 
лагодили і оновлювали храм, аби зберегти його для майбут-
ніх поколінь. 

Церкві Святого Миколая 
у Галущинцях – 265 років
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Екс-адвокат Трампа захищатиме 
інтереси Коломойського

Адвокат Марк Касовіц, який бага-
то років працював на Дональда Трам-
па, нещодавно підписав угоду, згідно з 
якою буде представляти в суді інтереси 
Ігоря Коломойського. Захищатиме укра-
їнського олігарха він за цивільним позо-
вом, у якому бізнесмена звинувачують 
у виведенні кількох мільярдів доларів з 
«Приватбанку», повідомляє «Bloomberg». 
За версією звинувачення, ці кошти Коло-
мойський використовував для купівлі 
офісних будівель і підприємств у США. По-
зов розглядається в Канцелярському суді 
штату Делавер. Мін’юст США відмовилося 
від коментарів на цю тему.

Світ балансує на межі війни
Сьогодні у світі існує глобальна на-

пруга та найбільша уразливіть з часів 
«холодної війни». «Оцінюючи поточну 
напругу з Китаєм та Росією, посилення 
протистояння з Іраном у Перській зато-
ці та постійну загрозу з боку «Ісламської 
держави» та Аль-Каїди, складається 
враження, що ми знаходимось у якійсь 
критичній точці. Думаю, що зараз від-
бувається балансування на межі війни», 
- розповів голова Секретної розвідуваль-
ної служби Британії (МІ-6) Алекс Янгер 
в інтерв'ю «Sky News». За його словами, 
потрібно врахувати уроки минулого та 
рухатися вперед, уникаючи повторення 
помилок.

Польща перестане 
купувати газ у Росії

Польща надіслала російському 
«Газпрому» офіційне повідомлення 
про те, що не продовжуватиме контр-
акт на купівлю газу після 2022 року. 
Польський газовий оператор вже розгля-
дає альтернативні джерела постачання 
газу. Польська компанія PGNiG фактично 
розірвала домовленості про купівлю ро-
сійського газу. Про це повідомили в прес-
службі PGNiG. Польща щорічно споживає 
15 мільярдів кубометрів газу. Третину 
видобуває самостійно на своїй території, 
решту - імпортує. У планах газового опе-
ратора - купівля скрапленого газу зі США. 
Крім того, між Польщею та Норвегією 
будується трубопровід, через який теж 
імпортуватимуть газ.

В Італії відкрили притулки 
для розлучених чоловіків

В Італії запровадили цікаву ініці-
ативу - взялися відкривати притулки 
для розлучених чоловіків, які стали 
банкрутами. Вони входять в категорію 
так званих «нових бідних». Причиною 
стало те, що часто при розлученні в Іта-
лії чоловіки залишаються банкрутами. 
За статистикою, в результаті 60 відсотків 
розлучень спільне житло переходить до 
дружини, з якою залишаються діти. Крім 
того, у 94 відсотках випадків колишніх 
чоловіків зобов’язують виплачувати алі-
менти своїм дітям, пише «Знай.ua». Ці-
каво, що вони повинні робити виплати 
не лише на дитину, але і на ексдружину. 
Така ситуація наштовхнула волонтерів 
та християнські організації відкривати 
притулки для збанкрутілих розлучених 
чоловіків. Але в притулках існують обме-
ження - розлучені чоловіки там можуть 
перебувати максимум рік. 

Японкам заборонили носити 
окуляри на роботі

Хештег «заборона на окуляри» став 
одним із найпопулярніших у соцмере-
жі в Японії. Йдеться про фактичну за-
борону на носіння окулярів, яка діє для 
співробітниць у низці компаній, повідо-
мляє «Nippon TV». Отже, в багатьох япон-
ських компаніях працедавці змушують 
співробітниць відмовитися від окулярів 
на користь контактних лінз, навіть якщо 
на носіння останніх є медичні протипо-
казання. На думку працедавців, співро-
бітниці в окулярах здаються менш жіноч-
ними і доброзичливими. Не кажучи вже 
про те, що кімоно з окулярами взагалі не 
поєднується. Користувачі японських со-
цмереж обурилися подібною дискримі-
наційною практикою. Адже заборона на 
окуляри не поширюється на чоловіків.

У Ватикані відкриють притулок 
для бездомних

Один із будинків на території Ва-
тикану передають під притулок для 
бездомних. Про це повідомило італій-
ське агентство ANSA. Йдеться про будів-
лю, що представляє певну архітектурну 
цінність, яку раніше займали черниці та 
адміністрація з управління спадщиною 
Святого престолу. Передбачається, що 
притулок буде розрахований на 50 місць, 
хоча спочатку планується прийняти 30-
35 нужденних. Раніше для бездомних під 
колонадою Берніні, що обрамляє площу 
Святого Петра, влаштовували душові 
та запрошували перукаря. Ватиканські 
службовці регулярно роздають їм пара-
сольки і теплий одяг, а також їжу й моро-
зиво у свята. 

Лукашенко вшосте 
піде у президенти

Президент Білорусі Олександр Лу-
кашенко заявив, що має намір висуну-
ти свою кандидатуру на виборах у 2020 
і 2025 роках, повідомляє «БЕЛТА». На 
думку Лукашенка, він зобов’язаний вису-
нути свою кандидатуру, а народ зробить 
вибір. При цьому пообіцяв не триматися 
«синіми пальцями» за своє місце наступ-
ного року.

Американці заборгували $9,44 
трильйонів за іпотеку

Загальна заборгованість амери-
канських домогосподарств в третьому 
кварталі зросла, склавши $13,95 трлн. 
Такі дані опублікував Федеральний ре-
зервний банк Нью-Йорка. Найбільша 
частка боргів (67,7 відсотків) припадає 
на іпотечні кредити - $9,44 трлн. Заборго-
ваність американських домогосподарств 
зростає 21-й квартал поспіль. На другому 
місці - освітні кредити - $1,5 трлн. і авто-
кредити - $1,32 трлн. Також чимала за-
боргованості припадає на кредитні карт-
ки - $880 млрд. 

Повінь завдала Венеції 
збитків на мільярд євро

За інформацією мера міста Луїджі 
Бруньяро, повінь обійшлася Венеції в 
мільярд євро, передає «Euronews». Ві-
домим на весь світ пам’яткам архітекту-
ри завдано серйозної шкоди, пошкодже-
но більше 50 церков. Залиті водою готелі 
починають висловлювати серйозне за-
непокоєння масовим скасуванням броні 
туристами зі всього світу. Рятувати до-
водиться не тільки будівлі, але й десятки 
затоплених човнів, гондол і катерів. Слід 
нагадати, в італійській Венеції рівень 
води піднявся до 187 см, що стало другим 
значенням за всю істо-
рію спостережень - 147 
років.

Продаж землі: Разумков каже, 
що законопроект змінять

Під час підготовки законопроекту 
про обіг землі переглянуть макси-
мальний обсяг землі для продажу в 
одні руки. Про це заявив голова Верхо-
вної ради Дмитро Разумков. «Головні 
виклики і застороги, які були пов’язані 
з цим законопроектом, - це питання на-
ціональної безпеки; продаж землі іно-
земцям; обсяги, які можуть бути прода-
вані тій чи іншій особі або юридичній 
фірмі, та передача корпоративних прав. 
Максимальний ліміт на землю в одні 
руки теж швидше за все буде перегля-
датися під час підготовки законопро-
екту між першим та другим читанням», 
- сказав Разумков, пише «РБК-Україна».

Скільки українець має 
працювати, щоб заробити 

статки, як в Ахметова
$13,6 мільярдів або 331,8 мільяр-

дів гривень - сумарні статки семи 
найбагатших людей України. Напри-
клад, активи цих мільярдерів у 1,3 рази 
більші, ніж виділені бюджетом гроші 
на безпеку та оборону - 245,8 мільярдів 
гривень. Або ж у 2,9 разів більше, ніж 
видатки на охорону здоров’я - 113,3 мі-
льярди. Сума усіх статків мільярдерів 
України дорівнює 187 мільйонів 586 
тисяч 206 мінімальних пенсій в Укра-
їні - (пенсія 1769 гривень). Українцеві 
із середньостатистичною зарплатою 
12497 гривень треба працювати майже 
2 мільйони років, аби заробити статки, 
як у найбагатшої людини країни Ріната 
Ахметова. Він має $9,629 мільярдів.

«Корвалол» та інші соціальні 
ліки можуть виявитися 

недоступними
Недорогі ліки, зокрема популяр-

ні краплі «Корвалол», в наступному 
році можуть виявитися недоступни-
ми для пенсіонерів та малозабезпе-
чених українців. Про це поінформував 
телеканал «Інтер». Обсяг субсидій в бю-
джеті на 2020 рік скоротили на 7 млрд. 
грн. - майже на 20 відсотків з огляду 
на інфляцію. Це означає, що найменш 
захищеним верствам населення дове-
деться витрачати ще більше на ліки, 
значне подорожчання яких прогнозу-
ють. Імпортери зарубіжних ліків теж 
закладають у свої прогнози високі кур-
сові ризики. Тож імпортні препарати 
подорожчають навіть при стабільному 
курсі долара. Щодо вітчизняних ліків 
- в групі ризику «Корвалол», оскільки 
АТ «Фармак» прагне монополізувати 
цей бренд і судиться з фармкомпанією 
«Дарниця». Крім «Корвалолу» у два-
три рази можуть подорожчати противі-
русні або жарознижуючі. А це - мільйо-
ни гривень з кишень українців. 

Нардепам роздали
 3,29 мільйонів 

компенсацій за житло
Від початку роботи Верховної 

Ради 9-го скликання 120 нардепів 
отримали компенсацію за житло на 
3,29 млн. грн. Деякі депутати одержу-
вали відшкодування за два місяці, ре-
шта - за один, пише рух «Чесно». Напри-

клад, 18 нардепів отримали по 41600 
гривень, що, найпевніше, свідчить про 
надання компенсації на житло за два 
місяці (20800 грн. за кожен). 

МВФ може припинити 
співпрацю з Україною через 

олігарха
Заява українського олігарха Іго-

ря Коломойського про те, що Україні 
варто припинити співпрацю з МВФ 
і почати брати гроші у Росії, може 
негативно вплинути на можливість 
підписання нового меморандуму з 
Фондом. Таку думку висловив керу-
ючий партнер «TRUMAN Agency» Іван 
Ванєєв. За його словами, зараз є три 
причини, через які укладення догово-
ру затягується. Перше - це повернення 
рефінансування «Приватбанку». Друге 
- незалежність НБУ, і третє - дотриман-
ня програми. Ванєєв вважає, що заява 
олігарха може мати великий вплив на 
рішення МВФ. «Вони ж не розуміють 
того, що можемо розуміти ми: прези-
дент і Коломойський, напевно, не пере-
бувають у ситуації, коли олігарх може 
зателефонувати та щось вимагати. Але 
у МВФ немає ні бажання, ні часу розби-
ратися. У них є бажання дати гроші, але 
не мати при цьому ризиків», - пояснив 
експерт.

Тарифи на опалення різко 
зростуть?

Це буде логічним наслідком під-
вищення ціни на газ для населення, 
кажуть енергетичні експерти. І очіку-
вати нових цифр у платіжках українці 
можуть уже взимку 2019/2020 років, 
пише «Бізнес.UA». «Гадаю, що тарифи 
переглядатимуться вже з нового року, 
оскільки в ціні на послуги опалення за-
кладається вартість газу та вугілля. По-
стачальники тепла намагатимуться не-
пропорційно високо підняти вартість 
опалення», - сказав експерт з енер-
гетики Михайло Гончар, висловивши 
сумнів, що НКРЕКП впорається зі сво-
єю функцією, як регулятора, і швидко 
відреагує на бажання постачальників 
спустошити кишені споживачів. За сло-
вами іншого експерта з питань енер-
гетики Дмитра Марунича, насправді 
в обласних теплокомуненерго немає 
підстав для перегляду тарифів, врахо-
вуючи, що вони й так постачають тепло 
споживачам за завищеними цінами.

Софія Ротару поїде в Росію на 
заробітки

Софія Ротару приїде в Росію, щоб 
виступити на новорічному концерті 
«Пісня року». Його покажуть 1 і 2 січня 
2020 року на каналі «Росія 1». Артистка 
виступить ще на фестивалі «Легенди 
Ретро FM» 14 грудня. Розглядає також 
пропозиції про виступ на новорічних 
корпоративах в Москві, пише «Пря-
мий». Гонорар за виступ в цьому році 
в складе у межах $50-60 тисяч. Сюди 
включені транспортні витрати, прожи-
вання і сам концерт. Торік Ротару ска-
сувала виступ на «Пісні року» у Москві 
через військовий стан в Україні.
Знімати готівку без банкоматів: 

пропозиція від НБУ
Українцям можуть дозволити зні-

мати готівку в касах магазинів чи 
кафе.  Відповідну пропозицію Нацбанк 
виніс на обговорення громадськості. 
Таким чином, регулятор може дозво-
лити громадянам отримувати готівку з 
кас підприємств торгівлі, громадського 
харчування та послуг, які застосовують 
реєстратори розрахункових операцій, 
повідомила прес-служба НБУ. Це впли-
не на зменшення рівня тіньової торгів-
лі, подальшого розвитку безготівкових 
розрахунків, зростання фінансової ін-
клюзії громадян тощо

Україна Світ
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Сльози щастя, теплі 
обійми, непрості спогади 
і  щемливе дитяче 

«дякую». На «Святі Малюка», 
яке організували у Тернополі 
з нагоди Дня передчасно 
народженої дитини, важко 
було стримати емоції. Вже 
втретє медики обласного 
перинатального центру 
разом з командою однодумців 
організовують у нашому 
місті незвичайне дійство для 
крихіток, які з’явилися на світ 
передчасно та їх родин. 

Цьогоріч вдалося зібрати близь-
ко 40 дітей. Наймолодшим із них 
11 місяців, а найстаршим – 9 років.  
Завідувачка відділення інтенсивної 
терапії Неля Скубенко підготувала ці-
каву презентацію про кожного з них. 
Розповіла про їх народження, вагу, 
труднощі, з якими зіткнулися при ви-
ходжуванні, як живуть малюки сьо-
годні. Справжнім сюрпризом став мі-
ніфільм «Історія одного життя» про 
появу на світ «ранніх пташок» на осно-
ві реальних фото, які вдалося зробити 
за час існування відділення. За кож-
ною такою дитиною – титанічна пра-

ця лікарів, сльози і молитви батьків та 
велике бажання малюка жити.

Учасники свята нагадували велику 
родину. Лікарі радо гралися з дітьми, 
батьки розповідали їм про успіхи ма-
люків, мами обмінювалися корисним 
досвідом. Багато з них знайомі між со-
бою і підтримують дружні стосунки. 

- Сьогодні ми щиро радіємо за усіх 
цих чудових дітей та їх родини, – каже 
завідувач відділення інтенсивної те-
рапії новонароджених Тернопільсько-
го обласного перинатального центру 
«Мати і дитина» Неля Скубенко. –Так 
приємно бачити малюків, яких вряту-
вали своєю великою любов’ю батьки і 
лікарі. Ми тішимся їхніми здобутками, 
радіємо, що вони вже вміють читати, 
що ходять в садочок та в школу. А ще 
приємно, що «Свято малюка» у нашо-
му місті вже стало доброю традицією і 
об’єднує щоразу більше людей. 

Вікторія Гулій, мама 11-місячно-
го Давида, який народився вагою 850 
грамів на 25 тижні вагітності, розпо-
відає, що передчасні пологи були для 
неї несподіванкою. Сьогодні їй важко 
згадувати про той складний період - 
місяць у відділенні інтенсивної терапії 
та ще півтора місяці у дитячій лікарні. 
Жінка весь час молилася, щоб син ви-
жив і диво сталося. Давиду через кіль-

ка днів виповниться рочок. 
- Артемчик народився вагою 1170 

грамів. Я добре пам’ятаю, коли на 
Святвечір ми прийшли з чоловіком 
в лікарню і запитали Нелю Володи-
мирівну, чи є зміни. Вона відповіла: 
«Ще не хоче сам дихати», - розповідає 
Оленка Кирилюк, мама Артемчика. – 
На Різдво приходимо вранці, а Неля 
Володимирівна виходить вся в сльо-
зах. Я того місяця так багато хвилюва-
лася, що коли її побачила, то подума-
ла про найгірше. А вона мене обіймає 
мене і каже: «Сьогодні над вами Ісуси-
ком і синочок почав дихати сам. Готуй-
теся, завтра переводимо вас в дитячу 
лікарню…»  Для нас це було неймовір-
не щастя.

4-річна Ліля з’явилася на світ з ва-
гою 1020 грамів.

- Вона дуже активна дівчинка, знає 
багато віршиків, любить танцювати 
- розповідає мама Вікторія Кметик. 
Жінка зізнається, у той важки й період 
після народження маляти сили давала 
щира віра, що все буде добре, і молитва.

Кожна історія цих родин не зали-
шає байдужим нікого. Вони розповіда-
ють про свій досвід, аби про проблему 
передчасно народжених дітей в Укра-
їні знали більше, аби виділяли кошти 
на нове обладнання і з’являлося біль-
ше шансів на життя для «ранніх пта-
шок». 

Як і годиться, на «Святі малюка», 
був торт, подарунки для дітей та ве-
селі розваги. Батьки отримали симво-
лічні медалі за свої старання, турботу 
і недоспані ночі. Натомість для відді-
лення, яке дало путівку в життя  їхнім 
малюкам, родини «поспішайок» пода-
рували укладки для позиціонування 
недоношених діток. 

… Я втретє побувала на «Святі ма-
люка», і щоразу це дійство зворушує 
мене до сліз. Вражають, діти, які наро-
дилися такими крихітними, але зумі-
ли ввібрати у себе так багато любові, 
добра і молитов та стати величезним 
щастям для своїх батькам. Вражають 
лікарі, завдяки професіоналізму і на-
полегливості яких ці «ранні пташки» 
починають самостійно дихати, наби-
рають вагу і отримують шанс на жит-
тя. Та, мабуть, найбільше щемливих 
емоцій викликають батьки та їх ве-
личезна сила і мужність у боротьбі за 
своє крихітне щастя. Хочеться усім їм 
сказати велике дякую, за те, що діли-
тися пережитим, за досвід, за щирість 
і приклад великої любові, яка здатна 
здолати все. 

Юля ТИМКІВ

Крихітне щастя
У Тернополі організували незвичайне свято для 

дітей, які народилися передчасно
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народної медицини

Почнемо з профілакти-
ки. Як зменшити ризик захво-
рювання на грип, коли постій-
но перебуваєш у великому ко-
лективі, їздиш громадським 
транспортом та не хочеш ку-
пувати дорогі ліки “для профі-
лактики”? Передусім не варто 
забувати про полоскання носа 
та ротової порожнини після 
перебування у місцях велико-
го скупчення людей. Це мож-
на робити як звичайною во-
дою, так і з використанням лі-
кувальних трав: настоїв ехіна-
цеї, шавлії, ромашки чи кален-
дули. Також важливо якомога 
частіше провітрювати примі-
щення й не забувати про здо-
рове харчування: в раціоні 
обов’язково має бути достат-
ньо продуктів, багатих на ві-
тамін С (лимони, грейпфрути, 
болгарський перець), а також 
старі-добрі часник та цибуля.

Чи можливо подолати за-
студу та грип лише метода-
ми народної медицини? Лі-
карі  стверджують, що так. Ра-

ніше саме таким чином і ліку-
валися. Варто пити багато рі-
дини: теплого чаю, морсу з жу-
равлини й, знову ж, робити на-
стої з лікувальних трав: кален-
дули, шавлії, ромашки. Чудово 
покращує стан курячий буль-
йон, адже в ньому міститься 
багато корисних речовин. Ра-
ніше це був один з найпоши-
реніших методів лікування.

Горло. З нього все часто 
починається.

Якщо ви курите, поста-
райтеся відмовитися від сига-
рет хоча б на день-два, це по-
легшить навантаження на ди-
хальні війки, які борються з 
мікробами і яких ви знесилю-
єте сигаретним димом.

Приготуйте розчин для по-
лоскання горла: склянку те-
плої води, по ложці солі та 
соди, додайте 2 краплі йоду. 
Полоскати потрібно щогодини.

Якщо симптомів ще не-
має, саме час приготувати ось 
такі ліки від болю в горлі. Тре-
ба взяти лимони, нарізати то-

ненькими скибочками, склас-
ти в банку і залити медом. До-
бре додати кілька шматочків 
імбиру. Нехай стоїть до потре-
би. В ідеалі, суміш повинна на-
стоятися місяців два, загусну-
ти. При вживанні розбавляти 
теплою водичкою.

Кашель. Виснажливий і 
противний.

Ставте старі добрі гірчич-
ники. На жаль, вони не стали 
більш ніжними, печуть і «ку-
саються», як у дитинстві, але й 
такі ж ефективні.

А ось банки з дальньої по-
лиці діставати не варто: як 
стверджують фахівці, вони за-
лишають набряки не тільки 
на спинці, але й навіть на леге-
нях, а травмована плевра ле-
гень особливо вразлива перед 
інфекцією.

Ніс. Закладений або з со-
плями.

Чудово допомагає закапу-
вання буряковим, цибулевим 
(розведеним водою) соком. 
Можна також брати сік алое. 

Добре промивати ніс солоною 
водою.

Слабкість у тілі. Знеси-
лення.

Їжте лимони, яблука, жу-
равлину. До речі, з приводу ци-
трусових думки розділилися. 
У цитрусових міститься аргі-
нін. Ця речовина, на думку де-
яких учених, допомагає віру-
су. Аргінін є також у помідорах 
і вершковому маслі. Вітамін С 
є не тільки в цитрусових. Замі-
ніть звичні лимони-апельсини 
чаєм із шипшини, брусничним 
варенням.

Температура. Ломота в 
тілі.

Температура до 38,5ºС ( 
для дітей до 38ºС) – це хоро-
ша температура, яка свідчить 
про те, що організм бореться. 
Але, якщо температура вища 
цих показників, її вже потріб-
но збивати. З народних мето-
дів підійде чай з малиною і жу-
равлиною, липовий чай. Попи-
ли чайку – і під ковдру - поті-
ти!

Зігрітися в холодний 
осінній день 
допоможуть не тільки 

посмішки близьких 
та рідних людей, а й 
гарячі, смачні та корисні 
напої. Пропонуємо три 
ароматні осінні напої, 
які обов’язково варто 
спробувати.

Імбирна любов

Імбир – це перший порятунок 
від осінньої застуди. І - недарма! 
Він багатий на вітаміни А, В1, В2, 
С, залізом, магнієм, натрієм, со-
лями фосфору і кальцієм. Імбир 
вбиває мікроби і підвищує стій-
кість організму до різних інфек-
цій. Пропонуємо приготувати цей 
смачний напій самостійно і пере-
конатися в його корисних влас-
тивостях.

Для приготування вам зна-
добиться: 1 ст. л. свіжого імбиру, 
0, 5 л молока, 0, 5 л води, гвозди-
ка і кардамон – по 10 шт., 0,5 ч. л. 
мускатного горіха, 2 ч. л. зеленого 

чаю, 1 ч. л. чорного чаю.
Закип’ятіть воду. Не знімаючи 

з вогню, додайте кардамон, гвоз-
дику і зелений чай. Потім влий-
те молоко. Зачекайте кілька хви-
лин, додайте чорний чай і подріб-
нений імбир. Доведіть до кипіння 
і вкиньте мускатний горіх. Три-
майте на вогні ще 4 хвилини. Го-
тово!

Обліпихова радість 

Корисних властивостей в об-
ліпихи не менше, ніж у імбиру. 
Вона багата вітамінами В1, В2, С, 
К, РР, Е, фолієвою кислотою і різ-
ними мікроелементами. А регу-
лярне вживання обліпихи – про-
філактика багатьох захворювань 
і запорука міцного здоров’я.

Для приготування візьміть 
інгредієнти: 150 г ягід обліпихи, 
0,6 л води, мед – за смаком.

Розділіть ягоди на дві части-
ни. Одну з них подрібніть до кон-
систенції пюре. Потім додайте 
інші ягоди. Залийте суміш окро-
пом і дайте настоятися близько 
15 хвилин. Подавайте з медом. 

Рідний збитень

Це дуже старий 
східнослов’янський напій з води, 
меду і прянощів. Він має зігріва-
ючий і протизапальний ефект. 
Тому він популярний в якості на-
пою, який допомагає боротися з 
застудою.

Для приготування візьміть 
інгредієнти: 150 г меду, 1,5 л 
води, 100 г цукру, 2 ч. л. сухого зві-
робою, гвоздика – 2 шт., 5 зерен 
чорного перцю, 1/4 ч. л. порошку 
імбиру, 1 ч. л. кориці, 2 ч. л. м’яти.

Мед розведіть в склянці води 
і трохи підігрійте суміш. Зні-
міть пінку, що утворилася. Окре-
мо розведіть цукор в склянці 
води і прокип’ятіть його. Потім 
з’єднайте обидві суміші і прова-
ріть на слабкому вогні до одно-
рідної маси. У воді, що залиши-
лася, відваріть прянощі близь-
ко 20 хвилин. Потім дайте їм на-
стоятися ще 10 хвилин. Процідіть 
воду з прянощами і додайте сюди 
медово-цукрову масу. Трохи піді-
грійте і можете подавати. Готово!

Зокрема, картопляна 
інгаляція може 
спровокувати 

опіки дихальних шляхів 
та слизових, а також 
викликати набряк 
гортані, різного роду 
спазми та перекривання 
дихальних шляхів. 

Незважаючи на те, що в 
картоплі містяться корисні ре-
човини, шкода від такої про-
цедури часто перевищує ко-
ристь. Наприклад, інгаляція  
протипоказана при інфекцій-
них захворюваннях, бо гаря-
ча пара може посилити запа-
лення. 

Сода від печії або для схуд-

нення. Харчова сода, завдя-
ки здатності нейтралізувати 
кислоту, справді може боро-
тися з симптомами печії. Про-
те, при регулярному її засто-
суванні, виникають побічні 
явища. Зокрема, рівень кисло-
ти різко знижується, але по-
тім її виробляється ще біль-
ше, ніж було.

Олія на свіжий опік. Такий 
спосіб не допоможе знизити 
рівень опіку, адже олія ство-
рює плівку, яка перекриває до-
ступ кисню до шкіри, внаслі-
док чого рана загоюється по-
вільніше. Хворе місце потріб-
но тримати під прохолодною 
водою - це допомагає знизити 
ступінь опіку.

Три народні засоби лікування,  
які можуть зашкодити

Смачно і корисно - 
три осінні зігріваючі напої 

Як вилікувати застуду та грип без ліків?
Пити якомога більше рідини та вітаміну С - найдієвіші народні поради проти застуди

Україна наближається до сезону застудних 
захворювань і грипу. Якщо температура дуже 
висока й не знижується, необхідно одразу ж 

звертатися по медичну допомогу, кажуть лікарі. 
Втім, якщо нездужання не настільки гостре, 
допоможуть і засоби народної медицини.  Отже, які 
з них можна використовувати без ризику нанести 
шкоду для здоров’я і які насправді дієві?

І ще кілька рецептів
Чорна смородина
Її ягоди з гарячою водою і цукром 

(до 4 склянок на день). Навіть взим-
ку можна легко приготувати відвар 
із гілочок смородини. Гілочки потріб-
но дрібно поламати і заварити по-
вну жменю чотирма склянками води. 
Кип’ятити 5 хвилин, а потім - пари-
ти 4 години. Випити на ніч в ліжку в 
дуже теплому вигляді 2 склянки з цу-
кром. Провести лікування двічі.

Цибуля
Натерти на дрібній тертці цибу-

лину, залити 0,5 л гарячого моло-
ка, настояти ніч, вранці процідити 
і пити отриманий настій протягом 
дня за 15 хвилин до їжі. Залити 1 сто-
лову ложку розтертої в кашку цибулі 
1 склянкою окропу і настояти протя-
гом 2 годин Додати в настій 1 столо-
ву ложку меду і цією сумішшю про-
мивати порожнину носа і ротової по-
рожнини 5-6 разів на день.

Часник
Змішати свіжонатерту часникову 

суміш з медом у співвідношенні 1:1 
і приймати, запиваючи теплою во-
дою, по 1 столовій ложці перед сном 
і по 1 чайній ложці 2 рази на день.

Часник розтерти в кашку і змі-
шати у співвідношенні 1:4 у вазі з 
медом. Приймати по 1 чайній ложці 
щогодини, а у разі грипу, що супро-
воджується нежиттю, - перед сном, 
по 1 столовій ложці. Дуже добре при 
цьому запивати теплим настоєм лис-
тя берези.
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Марта була впевнена: 
Господь мусить перевести 
нас через каменоломні 

життя, через випробування. І це 
ми називаємо - долею. Тому й 
смиренно корилася своїй долі, не 
нарікаючи на Всевишнього.

Росла Марта сиротою у тітки – 
маминої рідної сестри. Батьків сво-
їх не пам’ятала. Вони загинули в ав-
токатастрофі. Не раз, коли тітка роз-
важалася у сусідній кімнаті зі своїм 
черговим кавалером, Марта одино-
ко сиділа у куточку і гірко плакала, 
бо дуже хотіла їсти. Зранку, коли тіт-
ка випроводжала коханця, то при-
носила дівчинці недоїдки, що зали-
шилися. 

Марта виростала дуже вродли-
вою: великі карі очі під щіточкою 
густих вій, кучеряве волосся, то-
ненька фігура. Одного разу зайшов 
до них напідпитку коханець Віри. 
Тітки вдома не було і Марта попро-
сила його йти геть. 

«Нічого. Діждуся її тут, разом з 
тобою, кицю», - обвів Марту п’яним 
поглядом, хотів обійняти. Вона зля-
калася, пташкою вилетіла з хати, 
стала чекати тітку біля воріт.

Та повернулася із закускою. Пав-
ло, так звали кавалера, дістав з-за 
пазухи пляшку оковитої і мовив: 
«Знаєш, Вірко, ти можеш не лише за 
опікунство Марти гроші отримува-
ти, а й продавати її. Для втіхи. При-
міром, мені. Добре платитиму. Не 
дивися ти на мене так здивовано. 
Не маленька. Саме для любові роз-
квітла».  

Віра спочатку ніяк не погоджу-
валася на пропозицію Павла – Мар-
ті лише п'ятнадцять, ще дитина! До-
поки якось не вгляділа на ринку ши-
карну шубу, а грошей, щоб купити її, 
не було. Кілька разів приміряла, ми-
лувалася собою у дзеркалі. Раптом 
згадала про Марту. А чому б і ні? Все 
ж колись це має статися. Якщо ж 
Марта захоче заявити про неї, при-
грозить, що вижене з дому. Звісно, 
це налякає дівчину, бо у дитбуди-
нок, де була якихось півроку, повер-
татися не захоче. 

Вірка спокійно слухала істерич-
ний крик племінниці у сусідній кім-
наті, задоволено рахувала гроші «за 

процес», які відкладала на омріяну 
шубу.

«Заспокойся, так страшно біль-
ше не буде. Зате тепер заживемо 
багато. Гарну білизну тобі куплю. 
Модну курточку і чобітки», - сказала 
Марті, коли та, заливаючись слізьми 
запитала: «За що ти зі мною так, ті-
тонько?».

Після тривожних безсонних но-
чей Марта не могла встати до шко-
ли. Запустила навчання. Якось їй 
стало зовсім кепсько: запаморочи-
лося в голові, почало нудити. Вона 
попросила тітку залишити її вдома. 
Вірка злякалася, пополотніла: «Ти 
часом не вагітна, Марто? Ще такого 
клопоту мені бракувало! Що у шко-
лі скажуть?». Наказала Марті нічого 
нікому не розповідати, а там – щось 
придумають. 

Коли приховати вагітність було 
вже неможливо, відправила Мар-
ту в іншу область до сестри Павла 
– батька дитини. 

«Натішилася Павлом і виста-
чить. Тепер він буде тільки моїм», - 
торохтіла дорогою на вокзал. 

«Та що ти таке кажеш, тітко? 
Продавала мене, як товар, та ще й 
глузуєш?», - заплакала Марта.  Сухо 
попрощалася з Віркою. 

Сестру Павла звали Емілією. 
Вона здивовано обвела Марту сум-
ним поглядом: «До мене брат від-
правив тебе, кажеш? Чого б це? Хіба 
я тебе чекала? Що ж, розповідай, як 
було, дитино», - мовила, заливаю-
чись слізьми. 

Марта й собі розридалися, стала 

розповідати, не втаїла нічого.
Хлопчик народився недоноше-

ним. Марта відмовлялася його году-
вати. Навіть глянути на нього не хо-
тіла. Акушерка, як могла, розраджу-
вала породіллю: «Глянь, який гарне-
сенький хлопчик! В чім його вина? 
Невже хочеш, щоб, як і ти, ріс сиро-
тою?». 

«Не хочу. Подайте його!», - Мар-
та приклала сина до грудей. Те-
плий струмінь материнської любо-
ві вмить запалив її серце. 

Емілія тішилася хлопчиком, на-
вчала Марту пеленати, купати Іван-
ка, хоч власних дітей у неї не було.

Якось медсестра, котра навіду-
вала хлопчика, зауважила, що Іван-
ко погано розвивається і його слід 
показати спеціалістам. Дитині при-
значили тривале лікування, на яке 
не було коштів. Тоді  Емілія зверну-
лася за допомогою до священни-
ка, який виголосив у церкві прохан-
ня жінки. Емілія, яка досі жила спо-
кійно, без проблем, тепер дуже пе-
рейнялася долею Марти та Іванка, 
який був, по суті, її племінником.

Минав рік за роком. Іванкові на-
став час йти до школи, але лікарі 
радили віддати його у спецінтер-
нат. Марта ніяк не хотіла відпуска-
ти сина з дому, усіляко відтягувала 
його від’їзд, але доля зробила різ-
кий поворот…

Якось Марта сильно захворіла. У 
неї піднялася температура, діймав 
кашель, але до лікаря йти не хотіла, 
бо шкодувала грошей, які були не-
обхідні для сина.

Хвороба прогресувала. Якось, 
уже зовсім слабка і знесилена, Мар-
та покликала Іванка. Посадила на 
коліна: «Я тебе дуже люблю, сину. 
Завжди пам’ятай про це, добре?». 

«Добре», - мовив Іванко. Приту-
лився голівкою до гарячого мами-
ного чола. – «Обіцяй, що ти не по-
мреш, мамо». «Обіцяю, синочку», 
- ледь чутно вимучила Марта, але 
Господь забрав її  на небеса. Мов за 
рідною, ридала за нею Емілія. Іван-
ка віддали у дитячий будинок і зно-
ву осиротіла її хата, самотність ску-
вала душу.

Іванко відрізнявся від своїх ро-
весників. Був маленьким на зріст, 
кволим, не встигав у навчанні. Час-
то замикався в собі, у сні кликав 
маму. 

Іноді його навідувала Емілія. 
Якось дала йому гроші «від Мико-
лая». 

«Купиш собі цукерок. Магазин 
тут близенько, але саме зараз там 
зачинено, а я на автобус поспішаю», 
- сказала. Іванко заховав гроші під 
матрацом, щовечора перевіряв, чи 
ніхто їх не поцупив. 

Одного разу вихователька Окса-
на взяла з собою Іванка на кладо-

вище, де був похований її синочок, 
який трагічно загинув. Запалила 
свічку. Іванко перехрестився, разом 
з вихователькою прикляк на колі-
на. Спитав: «Навіщо ви свічку запа-
лили?». «Щоб моєму синочкові, Ан-
дрійкові там, на небесах, було те-
пло», - мовила та сумно.

«Моя мама теж на небі», - ска-
зав Іванко. Умить в нього з’явилося 
бажання і собі купити свічечку. Для 
мами Марти. Аби їй там, далеко на 
небі, було тепло. 

Якось, відлучившись від дітей, 
поспішив до крамниці купити свіч-
ку. Неподалік притулку побачив ді-
вчинку з бабусею, яка тримала та-
бличку в худеньких руках. «Проси-
мо допомогти», - прочитав по скла-
дах. «У чому допомогти?» - спи-
тав дівчинку. Та, опустивши голову, 
мовчала. «Нашій Катрусі необхідна 
операція на серці, хлопчику. Потріб-
ні кошти. Багато. А їх у нас немає», - 
відповіла бабуся. 

Іванко поліз до кишені, витяг 
гроші, які залишила йому тітка Емі-
лія. «Візьміть. Більше не маю. Хотів 
цукерок купити. І свічку для мами. 
Але вам дуже треба, правда? А Бозя 
простить мені, що не купив свічку».

«Бог не тільки простить тобі, 
хлопчику. Він щедро тебе обдарує, 
бо у тебе дуже добре серце. Він оці-
нить це і зробить так, щоб твоїй 
мамі на небі було тепло. А як тебе 
звати, хлопчику?» - зі сльозами на 
очах спитала бабуся. «Іванко». «Хай 
доля буде щедрою для тебе, Іван-
ку!» - додала старенька і погладила 
його по голівці.

Через місяць у притулок навіда-
лися спонсори з Чикаго – молоде по-
дружжя Євген і Джулія. У вічі їм впав 
Іванко – найменшенький серед ді-
тей, худенький, з великими волош-
ковими очима. Він, наче горобчик, 
сидів у дворі на гіллі, яке обламав 
буревій. Дізнавшись історію хлоп-
чика, вони вирішили всиновити 
його. Звісно, довелося пройти через 
ряд інстанцій і перепон, але, з Бо-
жою допомогою, їм це вдалося.

…Ось уже сім років Іванко живе 
в американській родині. Ніхто й не 
скаже, що цей вродливий спортив-
ний юнак колись був хворобливим, 
наляканим, пригніченим. Іноді у 
снах він бачить знайому картину: 
поблизу притулку стоїть бліде дівча 
з табличкою в руках і просить про 
допомогу. А її бабуся, за те, що віддав 
свої перші і єдині гроші, бажає йому 
доброї долі. І Господь послухав її.

Нині є в Іванка заможна друж-
на сім’я, де його люблять і про ньо-
го турбуються. У нього є майбутнє і 
від цього, мабуть, його мамі - Марті, 
там, на небесах, тепло…

Марія МАЛІЦЬКА.
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Струни серця

А осінь печаль 
заховає в тумани

*     *     *
А осінь печаль заховає в тумани
І лід ностальгії в жоржинах 

розтане.
Торкнеться обличчя тонка 

павутина
І радість у серце, мов пісня, 

прилине.
Ота, що придумав захеканий вітер,
Як втіху-розраду шукав 

поміж віти,
А потім ввірвався у серце крилато
Осінньої жінки, що вміє кохати.
Та жінка впірнає в осінню перину,
Така невагома, неначе пір’їна 
Жар-птиці, що ласкою 

в провесінь лине,
А в жінки під віями стигнуть 

сльозини.
Стають, мов перлини, 

волосся золотять,
І жінці осінній надію солодять…

*     *     *
Журиться у небі одиноких птах,
Падають горіхи на похилий дах,
Котяться, мов сльози, в листя 

золоте,
Тільки хризантема ласкою цвіте.

Магія природи – радість і печаль,
Дні осінні схожі на вродливих 

краль,
Ночі – на жебрачок, в пошуках 

тепла,
Туляться до шибки, наче до крила.

Сальвії палають, мов кохання 
цвіт,

Що не знає часу, відстані та літ,
І як сонце гріє й каже нам про те,
Що життя не згине, як любов 

цвіте.
*     *     *

Як життя закричало вороном,
Що кохання – маріонетка,
То прийшла тоді жінка в чорному,
Не блондинка, і не брюнетка,
Не з рудим у волоссі полиском,
А із кольором нетутешнім,
Із грудним оксамитним голосом,
І очима, немов черешні.

Вона сіла край столу голого,
У маленьке вікно дивилася,
І підперла рукою голову,
Та мовчала, немов молилася.
Чи з жертовності, а чи з ніжності,
Була зіткана, аж квітуча,
Розцвіли біля ніг підсніжники,
Щоб сказати, що все минуче.

*     *     *
Палає дощ. Думки стають 

струмками,
По спинах проростають, наче щем.
Розвінчані світлини 

«інстраграму»
До платних слів чіпляються 

живцем.
А ми немов з тобою незнайомі,
Бредемо містом, де палає дощ,
І поміж нами коми, коми, коми,
На площі наших сумнівів і прощ.
Не сміємо і погляди підняти,
Йдемо навіки вичорнивши гнів,
Лиш ореоли душ злодійкувато
Вітаються вогнями почуттів.

Раїса ОБШАРСЬКА.

- Наче весна до 
осені в гості 
завітала, - 

подумала Неля, глянувши 
у вікно, залите сонячним 
промінням. Але ця 
благодатна днина аж 
ніяк не робила хорошої 
погоди в її засумованому 
серці. Біль образи лютим 
морозом сковував усе її 
єство і не хотів танути. 
Вже місяць минув відтоді, 
як її залишив Мирон. І ця 
квартира, залишена їй, і 
уся земля – зробилися для 
неї пусткою…

Вони були однокласника-
ми. Та ще й сиділи за однією 
партою. Весела щебетуха Неля 
і виважено-романтичний Ми-
росько доповнювали один одно-
го в усьому. За щоденними дитя-
чими шкільними клопотами не-
зчулися, коли юність постука-
ла у двері і в серця, принісши їм 
перше сокровенне кохання, яке 
вони пронесли крізь роки, мов 
найдорожчий скарб. Двох синів 
народили, уже й внуків дочека-
лись і в дружній родині відсвят-
кували свої шістдесятиліття. 

Неля вийшла на пенсію, про-
працювавши сорок років фель-
дшером в амбулаторії, а Мирон 
ще працював у автомеханічній 
майстерні. Якось і не помітила 
жінка, що благовірний став за-
тримуватися на роботі. Так і ра-
ніше часто траплялося, коли 
була термінова робота, але заро-
бляв він добре – мав золоті руки. 

Цю суботу, яку Неля назвала 
«чорною», вона не забуде ніколи. 
Мирон зранку пішов на роботу, а 
повернувся опівночі і закликав її 
до розмови.

- Ми вже не молоді, - почав 
здалеку. – Багато років прожили 
у злагоді, я дякую тобі за це, - го-
лос Мирона став тихим. 

- До чого він це клонить, 
може в ресторан хоче запроси-
ти? – майнуло в Нелиній голові. 

- Я думаю, що ти мене зрозу-
мієш. Я закохався, як хлопчись-
ко… 

- Що? – зблідла Неля, і здало-
ся їй, що це  страшний сон. 

- Не перебивай мене. Та що 
казати. Це моя остання любов, 
моє неземне шалене кохання... 

Мирон говорив, а Неля наче й 
не чула вже його. У вухах дзвені-
ло, а очі наче туман оповив.

- Квартиру я залишаю тобі, 
машину беру собі, а гроші поді-
лимо навпіл! – вже випалив чо-
ловік і став збирати речі. 

Неля прийшла до тями лише 
тоді, коли за чоловіком зачи-
нилися двері. Відтоді й почало-
ся для неї пекло. Вона боялася 
вийти з хати, бо здавалося, що 
увесь світ знає про її біду і на-
сміхається з неї. Гіпертонія за-
мучила, Нелю покинули усі жит-
тєві сили. Проте жити потрібно 
було. Сини заспокоювали маму, 
але й від батька не відмовилися. 
Врятували її колеги з роботи, ді-
знавшись про Миронову зраду. 
Вони запропонували їй повер-
нутися в амбулаторію, де звіль-
нилося місце. Неля погодилася. 
І життя стало налагоджуватися. 
Люди поговорили – тай затихли. 
Чула вона одним вухом, що Ми-
рон шикує з молодою дружиною, 
з якою познайомився в автомай-
стерні, де вона ремонтувала свій 
автомобіль. Казали, що на Маль-
діви її возив, шубку купив, по 
ресторанах водить. 

- Та нехай, тільки його, - ка-
зала усім усміхаючись, а в самої 
розривалося серце. 

Став до Нелі залицятися 
лікар-вдівець, але вона й слуха-

ти не хотіла про нові стосунки. 
- Йому можна, а тобі ні, ти 

теж повинна бути щасливою і 
доказати зрадникові, що так і є, 
- надоумлювали друзі.

- Нікому я нічого не буду до-
казувати, - сердилася Неля. Вона 
звикала жити сама…

Нині знову субота. Але зеле-
на, квітуча, весняна. Неля відхи-
лила кватирку, спів пташок запо-
лонив кімнату. Сьогодні так дов-
го спала, як ніколи, і сон чудер-
нацький снився, про собаку при-
блудного. Хтось постукав у двері.

- Напевно, сусідка, - подумала 
Неля. Накинула нашвидкоруч ха-

лат і відчинила двері. На порозі 
стояв Мирон. Худий, замучений, 
старий якийсь. Це ж вісім місяців 
вона його не бачила. 

- Пустиш? – видихнув. 
- Тобі чого?  - відступила 

Неля.
- Хочу грошей в тебе пози-

чити, знаю, що маєш, а ми ж не 
чужі, наче. 

- А для чого? За мої гроші від-
почивати поїдете? – обурилася 
жінка.

- Та де там… - сумно усміхнув-
ся Мирон. - Розійшлися ми. Не 
маю де жити. Хочу квартиру десь 
знайти. 

- А як же твоє шалене кохан-
ня? – запитала Неля. 

- То якесь затьмарення було. 
І тебе я так образив, не знаю, чи 
пробачиш колись. Вона каже, що 
я багато їм, хроплю і погано пах-
ну, а ти мені цього ніколи не го-
ворила.

- Я не помічала цього. – заду-
мано сказала Неля.

- То, може, ти? – знітився Ми-
рон. 

- Може…- тихо сказала Неля.
 А соловейки так співали за 

вікном, аж захлиналися…

Раїса ОБШАРСЬКА.

Бувальщина

Невигадана історія

гніздечкоСімейне

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: флешмоб 
«Ми діти твої, Україно!» за участі вчителів  
та учнів Грибівської загальноосвітньої школи  
І ступеня Лановецького району.

У печі тріскотіли 
дрова. Холодними 
зимовими вечорами 

Надія, сидячи у кріслі-
качалці неподалік печі, 
закутавшись у теплу 
накидку, вишивала 
сорочку. Усю свою любов 
вона вкладала у те 
вишиття, щоб сорочка 
зігрівала теплом її синочка 
Ігорчика. Вже й не Ігорчик 
він, бо розміняв третій 
десяток, але для неї був 
єдиною опорою, єдиною 
надією, тим, заради кого 
вона жила.

Червоні і чорні хрестики ляга-
ли на біле полотно, а разом з ними 
– сльози матері, яка молилася за 
долю сина. Стільки дівчат у селі, 
а йому жодна не підходить. Чи то 
тепер дівчата такі, чи він занадто 
вимогливий? Не розуміла. Не раз 
розпочинала розмову на цю тему, 
а він лише вперто відмахувався, 

мовляв, зустріне ще свою долю, 
ще молодий.

Син роботящий у неї. Влітку 
сам по дрова до лісу їздив, заго-
товляв, щоб взимку матері було 
тепло. Шкодував її, бо за життя 
натерпілася. Мало хто знає, які 
випробування кидала на її ніжні 
жіночі плечі доля. Росла без бать-
ка – він загинув на війні. Її мати 
так і не вийшла заміж вдруге – 
до кінця свого, доволі короткого 
життя, побивалася і тужила за чо-
ловіком.

Надія думала, що після заміж-
жя буде легше. Все-таки пара міц-
них чоловічих рук не завадить у 
господарстві. Але не так стало-
ся, як гадалося. З перших днів по-
дружнього життя Петро заявив, 
що він – не домогосподарка. Ви-
стачить того, що він на роботі 
тяжко працює. Змирилася з цим 
Надія. Може, він і правий. Втом-
люється на роботі. А вона тепер 
безробітна, то що за весь день не 

наварить їсти і не обійде госпо-
дарки?!

Але, мабуть, і це не влаштову-
вало чоловіка. Дедалі частіше він 
дорікав дружині, що вона ніде не 
працює, що він сам утримує сім’ю. 
На той час у них підростав три-
місячний Ігорчик. Щораз менше 
грошей із зарплатні почав при-
носити Петро, а згодом взагалі 
не давав дружині жодної копійки. 
Почав приходити напідпитку, по-
тім ця звичка стала регулярною. 
Одного з таких днів, зібравши всю 
волю в кулак, виставила чоловіка 
з речами за двері.

Чимало залицяльників пропо-
нували їй руку і серце. Але усім на-
відріз відмовляла – дуже боляче 
обпеклася у першому шлюбі.

Відтоді жила лише для нього – 
для свого єдиного синочка. Коли 
пішов у садочок, влаштувалася 
одразу на три роботи, щоб не від-
чував себе гіршим за інших дітей.

Доброю дитиною ріс Ігорчик. 

Завжди й в усьому допомагав ма-
тері.

І от сьогодні вона у теплій кім-
наті сидить за вишиванням, а він 
у дворі розколює дрова. Надія під-
велася з крісла і підійшла до ві-
кна, щоб покликати сина на обід. 
Але так і залишилася стояти на 
місці – він про щось радісно роз-
мовляв через паркан із молодою 
фельдшеркою, яку направили у 
їхнє село декілька тижнів тому.

– Дякую Тобі, Боже! – зі сльо-
зами радості повернула голову до 
образів.

Прийшов син до кімнати на-
вдивовижу веселий і життєрадіс-
ний.

  – То що, закінчую вишивати 
сорочку і беруся за рушника під 
коровай? – не приховуючи радос-
ті, запитала Надія.

– Так, мамо. Ліда розумна, сер-
йозна. Я вже більше тижня з нею 
спілкуюся. І хоч ми ще мало зна-
йомі, у нас є стільки тем для роз-

мов! Вона не така, як інші дівча-
та… – із загадковим поглядом за-
хоплено розповідав Ігор.

…Рушник вишила Надія за 
тиждень, не проронивши на ньо-
го жодної сльози. По-іншому і не 
могло бути, адже вона вишивала 
долю – щасливу долю своєму єди-
ному синові…

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

Життєві сюжети ВИШИВАЛА СИНОВІ ДОЛЮ…

Шалене кохання

процес», які відкладала на омріяну розповідати, не втаїла нічого. вище, де був похований її синочок, 

«Хай доля буде 
щедрою 

для тебе»Найкраща в світі сторона -
Чарівна, неповторна, 

Україно!
Для нас у цілім світі ти одна
І рідна, й мила, дорога, єдина. 
Ми всі - малі пагінчики твої
Прийшли у світ, щоб в нім 

добро творити…
Вітчизною зовемо 

неспроста,
І любимо тебе, 

бо ця земля - свята…
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*     *     *
У Португалії виступає 29 фут-

болістів, які є тезками півзахис-
ника італійського “Ювентуса” Крі-
штіану Роналду. Найдоросліший 
з тезок п’ятиразового володаря 
“Золотого м’яча” Кріштіану Ро-
налду Морейра Соузаш. Він наро-
дився в лютому 2003 року, за 2 мі-
сяці після дебюту славетного пор-
тугальця за “Спортинг” з Лісабо-
ну. Батько хлопця зізнався, що на-
звав його саме на честь гравця, 
хоча не був фанатом “Спортинга”. 
Йому просто сподобалася гра пер-
спективного футболіста, якому 
тоді було 17 років. Більшість те-
зок Кріштіану Роналду народили-
ся у 2004 році, коли він став одним 
з лідерів збірної Португалії та дій-
шов із нею до фіналу Євро-2004.

*     *     *
Український борець греко-

римського стилю Микола Кучмій 
отримав бронзову нагороду Єв-
ропейських ігор, після дисквалі-
фікації за допінг білоруса Кири-
ла Грищенка. У змаганнях вагової 
категорії до 130 кг Кучмій посту-
пився Грищенку в чвертьфіналі 
турніру у Мінську. Пізніше біло-
руса, який здобув золото домаш-
ніх Європейських ігор, впійма-
ли на вживанні допінгу. У резуль-
таті срібний призер грузин Якоб 
Каджая отримав золото, володар 
бронзи росіянин Сергій Семенов 
- срібло, а українець, який посту-
пився Семенову в сутичці за тре-
тє місце, - бронзу. Другі Європей-
ські ігри відбувалися у Мінську з 
21 до 30 червня.

Тернопільський 
футбол

*     *     *
Виїзний матч тернопіль-

ської «Ниви» проти ФК “Ужго-
род” відбувся 16 листопада 
на стадіоні “Авангард”. У пер-
шому таймі тернополяни від-
значилися зусиллями Андрія 
Скакуна. А незабаром голкі-
пер “Ниви” Максим Механів 
відбив удар з пенальті. Ще три 
м’ячі влетіли у ворота госпо-
дарів після перерви. Авторами 
голів стали: Максим Проців, 
Сергій Кисленко та Ігор Гата-
ла. Тож загальний рахунок зу-
стрічі – 0:4 на користь гостей.

Завдяки перемозі та втра-
ті очок житомирським “По-
ліссям”, “Нива” поверну-
ла собі перший рядок у тур-
нірній таблиці. Футболь-
ний рік тернополяни завер-
шать домашнім матчем проти 
“Оболоні-Бровар-2”. Матч від-
будеться 23 листопада на Тер-
нопільському міському стадіо-
ні. Початок зустрічі о 14:00.

*     *     *
Завершився груповий 

етап Ліги чемпіонів Терно-
пільщини і визначилися всі ві-
сім учасників чвертьфінальної 
стадії.

До цієї вісімки потрапи-
ли: група «А» – ФК «Дорофіїв-
ка» (Підволочиський р-н), ФК 
«Заруддя» (Зборівський р-н); 
група «В» – «Лісма» (Шлях-
тинці, Байковецька громада), 
«Континентал Нео-Агро» (В. 
Дедеркали, Шумський р-н); 
група «С» – ФК «Плотича» 
(Тернопільський р-н), «Хатки» 
(Бережани); група «D» – «Ніч-
лава» (Колиндяни, Чортків-
ський р-н), ФК «Цвітова» (Бу-
чацький р-н).

Жеребкування чвертьфі-
нальних пар відбудеться 13 
грудня. До числа «сіяних» по-
трапили команди, які здобу-
ли перемоги у своїх групах на 
попередньому етапі змагань: 
ФК «Дорофіївка», «Лісма», ФК 
«Плотича», «Нічлава». Чет-
вірка «несіяних» команд: ФК 
«Заруддя», «Континентал Нео-
Агро», «Хатки», ФК «Цвітова».

*     *     *
Результати матчів шосто-

го туру Ліги Тернопільщини:
ФК «Зарубинці» (Збаразь-

кий р-н) – ФК «В. Глибочок» 
(Тернопільський р-н) – 1:0 
(1:0)

 «Автодор» (Ланівці) – «Ар-
сенал» (Нагірянка, Чортків-
ський р-н) – 4:4 (0:4)

Група «B»
«Галичина» (Чернихівці, 

Збаразький р-н) – «Говерла» 
(Дубівці, Тернопільський р-н) 
– 0:2 (0:2)

«Обрій» (Ланівці) – ФК 
«Ренів» (Зборівський р-н) – 4:3 
(1:1)

Група «C»
«Панорама-2» (Присів-

ці, Зборівський р-н) – ФК «Ку-
ропатники» (Бережанський 
р-н) – 3:5 (2:2)

ФК «Трибухівці-2» (Бу-
чацький р-н) – ФК «Вікно» (Гу-
сятинський р-н) – 3:0 (неявка 
команди з Гусятинщини).

P.S.: Перелік команд, які 
пробилася до чвертьфіналу 
Ліги Тернопільщини буде ого-
лошено після рішення КДК 
Федерації футболу Тернопіль-
ської області.

17 листопада 
національна збірна 
України з футболу 
провела заключний 
поєдинок у відборі 
Євро-2020, в якому на 
55-тисячному стадіоні 
“Райко Митич” у Белграді 
обмінялася голами з 
командою Сербії - 2:2.

Відтак, безпрограшна серія 
української збірної під керівни-
цтвом Андрія Шевченка збіль-
шилася до 11 матчів. Команда 
жодного разу не програла у 2019 
році  і кваліфікувалася до фіналь-
ної частини чемпіонату Європи з 
першого місця у своїй відбірній 
групі. Це - перший випадок в іс-
торії незалежного українського 
футболу.

Узагалі, цьогоріч національна 
команда здобула сім перемог і чо-
тири рази зіграла внічию у восьми 
офіційних і трьох товариських зу-
стрічах.

У групі В відбору до Євро-2020 
разом зі збірною України висту-
пали команди Португалії, Сербії, 
Литви та Люксембургу. 
Ось протокольні результати усіх 

матчів:
22.03.2019
ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА - 0:0
ЛЮКСЕМБУРГ - ЛИТВА - 2:1
25.03.2019
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАЇНА - 1:2

ПОРТУГАЛІЯ - СЕРБІЯ - 1:1
07.06.2019
ЛИТВА - ЛЮКСЕМБУРГ - 1:1
УКРАЇНА - СЕРБІЯ - 5:0
10.06.2019
СЕРБІЯ - ЛИТВА - 4:1
УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ - 1:0
07.09.2019
ЛИТВА - УКРАЇНА - 0:3
СЕРБІЯ - ПОРТУГАЛІЯ - 2:4
10.09.2019
ЛИТВА - ПОРТУГАЛІЯ - 1:5
ЛЮКСЕМБУРГ - СЕРБІЯ - 1:3
11.10.2019
ПОРТУГАЛІЯ - ЛЮКСЕМБУРГ - 3:0
УКРАЇНА - ЛИТВА - 2:0
14.10.2019
ЛИТВА - СЕРБІЯ - 1:2
УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ - 2:1
14.11.2019
ПОРТУГАЛІЯ - ЛИТВА - 6:0
СЕРБІЯ - ЛЮКСЕМБУРГ - 3:2
17.11.2019
ЛЮКСЕМБУРГ - ПОРТУГАЛІЯ - 0:2
СЕРБІЯ - УКРАЇНА - 2:2

Таким чином підсумкова 
таблиця виглядає так:

 І В Н П М О
1. Україна 8 6 2 0 17-4 20
2. Португалія 8 5 2 1 22-6 17
3. Сербія 8 4 2 2 17-17 14
4. Люксембург 8 1 1 6 7-16 4
5. Литва 8 0 1 7 5-25 1

Після нічиєї проти Сербії Укра-
їна склала компанію збірним Іта-
лії, Бельгії та Англії у першому ко-
шику під час жеребкування фі-
нальної частини чемпіонату Євро-
пи. Ми стали недосяжними для ко-
манд Франції, Данії та Польщі і за 
підсумками відбору можемо опус-
титися максимум на шосте міс-
це в рейтингу найкращих команд 
кваліфікації. Крім приємного ре-
зультату, рекорд також встановив 
воротар Андрій П’ятов.

35-річний футболіст обій-
шов досягнення іншого голкіпе-
ра - Олександра Шовковського. У 
П’ятова - 93 поєдинки, а у СаШо 

– 92 матчі, зіграні за збірну. Також 
Андрій вийшов на 5-е місце в рей-
тингу всіх футболістів збірної. На 
4-му місці знаходиться Олег Гу-
сєв (98). Лідер – Анатолій Тимо-
щук, у якого на рахунку 144 матчі 
у жовто-синій формі.

Найкращим бомбардиром збір-
ної України у кваліфікації Євро-
2020 став нападник бельгійського 
футбольного клубу «Гент» Роман 
Яремчук. У 7 матчах збірної Укра-
їни він забив 4 м’ячі: збірним Сер-
бії, Люксембургу та Португалії. По 
3 м’ячі в кваліфікації Євро-2020 за-
били півзахисник київського «Ди-
намо» Віктор Циганков і півзахис-
ник італійської «Аталанти» Руслан 
Малиновський. Жеребкування фі-
нального турніру Євро-2020 від-
будеться у Бухаресті 30 листопада. 
Офіційна церемонія розпочнеться 
о 19.00 за київським часом.

До речі
Збірна України з футболу отри-

має за участь у чемпіонаті Європи, 
щонайменше 9,25 млн. євро, га-
рантовані кожному з 24 учасників 
фінальної частини турніру. Кожна 
перемога на груповій стадії при-
несе 5 млн. євро, а нічия - 750 тис. 
євро. Призові за вихід до 1/8 фі-
налу Євро-2020 складуть 2 млн. 
євро. Кожен чвертьфіналіст заро-
бить по 3,25 млн. євро. За вихід до 
півфіналу команді дістанеться 5 
млн. євро. Фіналісти турніру роз-
ділять між собою 17 млн. євро: 10 
млн. євро дістануться переможце-
ві, а 7 млн. євро - срібному призе-
ру. Таким чином, переможець тур-
ніру теоретично може заробити 34 
млн. євро. Це на 7 млн.     більше, ніж 
максимальні призові за Євро-2016.

УАФ шукає альтернативу 
Тернополю для 
проведення фіналу 

Кубка України, через те, 
що стадіон не відповідає 
нормам. Це встановила 
комісія Української асоціації 
футболу.

Занепокоєння в інспекторів 
викликала відсутність належної 
кількості місць для VIP-гостей, 
а також приміщення для прес-
конференцій. Крім того, на арені 
немає телевізійних вишок, яких 

вимагає транслятор поєдинку. 
Якщо цю проблему не буде вирі-
шено, то Тернопіль ризикує втра-
тити право на проведення фіналу. 
Тож місцевій владі є над чим заду-

матися.
До речі, фінал попереднього 

розіграшу Кубка України прово-
дився в Запоріжжі на “Славутич-
Арені”.

«Молодці! Україна! Браво!»
Так скандували українські вболівальники,  

зустрічаючи команду Андрія Шевченка в аеропорту Бориспіль

Спортарена

Інцидент має розглянути 
контрольно-дисциплінарний комі-
тетом Української асоціації футбо-
лу. Причому, належну оцінку дадуть 
і діям легіонера «Шахтаря», і діям 
вболівальників на гостьовому секто-
рі стадіону “Металіст”.

Тим часом, фани “Динамо” ствер-
джують, що під час матчу із “Шахта-
рем” не імітували мавпячі крики на 
адресу бразильця Тайсона, а влашту-
вали акцію на підтримку рідкісного 
виду сов. Тому їх поведінку було ви-

знано «расистською» помилково. 
“Ми, фанати “Динамо”, звертає-

мося до фанатської спільноти Укра-
їни і до всіх небайдужих з прохан-
ням підтримати нашу боротьбу за 
збереження рідкісного виду північ-
них плямистих сов. На даний мо-
мент в світі залишилося всього 18 
птахів цього виду. Ми докладемо всіх 
зусиль, щоб північні плямисті сови 
не зникли з лиця нашої планети”, - 
йдеться у заяві ультрас, оприлюдне-
ній у соцмережах.

Окрім того, автори цієї заяви 
стверджують, що на матч в Харко-
ві стюарди не дозволили їм проне-
сти банер на підтримку сов, тому не 
всі змогли правильно трактувати ак-
цію. В такому випадку цілком логіч-
но припустити, що імітацію «мови» 
цих птахів у виконанні київських 
вболівальників і арбітр матчу, і фут-
болісти могли сприйняти за гугукан-
ня мавп. 

Так це, а чи ні, поки що достемен-
но не з’ясовано.

Стадіон у файному місті не такий вже й файний

Ультрас «Динамо»  
імітували сову, а не мавпу

«Расистський» скандал за участю фанатів «Динамо» 
і бразильських легіонерів «Шахтаря» отримав 
продовження. Нагадаємо, епізод стався у 

центральному матчі 14 туру чемпіонату України між 
цими командами. У відповідь на нібито расистські вигуки 
київських фанів Тайсон зробив у їх бік непристойний жест 
та був вилучений з поля.
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Розмістили нову 
скульптуру біля 
морфологічного 

корпусу медуніверситету 
на вулиці Руській, 12. 
Саме на цьому місці 
фашисти на початку 
липня 1941 року 
розстріляли сотні євреїв.

Над створенням і встанов-
ленням моделей працювала 
ціла команда талановитих і 
знаних тернополян. А саме архі-
тектор Володимир Кріса, худож-
ник Володимир Дусан, архітек-
тор Борис Солонін, художник і 
скульптор Дмитро Мулярчук, 
тернополезнавець Тарас Цикли-
няк. Виготовили і встановили їх 
за кошти меценатів. 

- Через проєкт "Тернопіль у 
бронзі" ми повертаємо історію 
нашого міста. Історію, яка ще 

зараз не досліджена. Історію, 
яку ми повинні відкрити для 
себе, - зазначив під час пре-
зентації заступник Тернопіль-
ського міського голови Леонід 
Бицюра. - Я дякую ініціаторам 
задуму за важливу роботу для 
історії нашого міста. Адже такі 
проєкти - це любов до Терно-
поля в дії.

Велику Синагогу спору-
дили в 1662-1668 роках. Роз-
ташована вона була  трохи 
вище від сучасного музично-
го училища, на вулиці Пара-
щука. В роки Другої світової 
війни будівля дуже постраж-
дала і згодом її руїни знесли. 
Тепер на її місці - приміщен-
ня також уже не діючої за 
призначенням старої котель-
ні, де розташовані майстерні 
художників. 

- У довоєнні роки євреї 
складали понад половину 
всього населення нашого міс-
та, - розповідає Володимир 
Кріса. – З 39 тисяч мешканців 
майже 20 тисяч були євреї. 
Вони були ремісниками, архі-
текторами, лікарями і зробили 
значний вклад у розвиток на-
шого міста. 

- Цікаво, що у спогадах про 
довоєнний Тернопіль йдеться 
про те, що батьки заохочували, 
аби діти різних конфесій ходи-
ли один до одного в храми – си-
нагогу, церкву, костел, - додає 
скульптор і художник Дмитро 
Мулярчук. - Це було дуже му-
дро, адже діти приймали різ-
ні релігії і усвідомлювали, що 
вони є частиною єдиної спіль-

ноти, незважаючи на віроспо-
відання. 

Оскільки макет синагоги 
зробили у масштабі 1:100, то 
він вийшов доволі невеликий 
і митці вирішили доповнити 
його макетом Ринкової площі, 
яку Тернопіль втратив під час 
війни і на території якої, влас-
не, і розташована синагога. 

- Площа Ринок у нас не збе-
реглася, на відміну від Льво-
ва, Івано-Франківська, - каже 
Дмитро Малярчук. - А це якраз 
візитна картка всіх західних 
міст, яка розміщена на пере-
тині основних вулиць і тор-
гових шляхів. Ми, на жаль, її 
втратили. Залишився лише 
один будинок – аптека Фрей-
денталя, де зараз розміщений 

лікувально-фізкультурний 
диспансер.  Завдяки бронзово-
му макету можемо дізнатися, 
якою вона була. 

До слова, на вулицях Терно-
поля можна побачити макети 
пам'яток довоєнного міста – 
Парафіяльний костел, будівлю 
Кафедрального собору, серед-
містя, будівлю Першої україн-
ської гімназії. У листопаді ма-
кет будівлі гімназії доповнили 
скульптурною композицією, 
на якій відобразили ще два де-
сятки знаних діячів різних га-
лузей знань не тільки україн-
ських, а й закордонних. На ній 
зображений глобус з позначен-
ням тих географічних точок, 
куди «закинуло» вихованців 
тернопільської гімназії після 
навчання і які змогли себе про-
явити від Мадагаскару до Аме-
рики, у Європі та Азії. 

Вже незабаром у Тернополі 
планують відтворити бронзові 
міні-копії інших відомих споруд 
- міської ратуші, костелу єзуї-
тів, залізничного вокзалу, фігу-
ри святої Теклі 
– покровитель-
ки міста. 

Історія Тернополя у бронзі
У місті встановили міні-копію Великої Синагоги 

та Площі Ринок, які знищили під час війни

Юлія 
ТОМЧИШИН.

Ремонт у терапевтичному 
відділенні Лановецької 
центральної райлікарні 

тривав більше двох років.  
Сьогодні тут отримують допомогу 
понад тридцять пацієнтів. 

- Завідувач відділенням - кваліфікова-
ний лікар-терапевт Ігор Дмитрук, - розпо-
відає головний лікар Омелян Гулько. - За-
раз переживаємо скрутний період, тому 
ми вишукуємо всі можливості, щоби йти 
в ногу з часом і забезпечувати нашим па-
цієнтам не лише кваліфіковану медичну 
допомогу, а й хороші умови перебування.

Найперше долучився персонал райлі-
карні. За ремонт палати взявся Ярослав 
Вигонний, дві палати зробили власними 
зусиллями. Допомогла коштами міська 
рада. До цієї ініціативи приєдналися і пра-
цівники райдержадміністрації, земельно-
го відділу, податкової, центру зайнятості, 
казначейства, Борсуківської ОТГ, спожив-
чого товариства. 

Завдяки спільним зусиллям у відді-
ленні замінили систему електропостачан-
ня та освітлення, здійснили облицювання 
стін, стелі, замінили вікна, водопровідні 
та каналізаційні мережі, покращили сис-
тему опалення приміщення. 

- При нагоді висловлюю вдячність за 
фінансову підтримку й фізичну допомогу 
райдержадміністрації, міській і районній 
радам, Борсуківській громаді, місцевим 
аграріям, релігійним організаціям, колек-

тиву лікарні та всім небайдужим, хто до-
лучився до ції кропіткої праці, - зауважує 
Омелян Гулько. - Завдяки вам стара тера-
пія запрацювала по-новому. 

Тепер у лікарні планують продовжити 
ремонти. Зокрема оновлення потребує й 
інфекційне відділення.

Мирослав КОЛОМІЙЧУК.

На фото автора: завідувач тера-
певтичним відділенням Ігор Дмитрук, 
лікар Володимир Сілінський, молодша 
медсестра Людмила Смосюк, чергова 
медсестра Галина Карп’юк, лікар Василь 
Дяченко, старша медична сестра Мирос-
лава Дубчак. 

Приймає пацієнтів оновлена терапія Знахідка 
у ратуші

У Теребовлі під час демон-
тажу верхньої частини вежі 
міської ратуші будівельники 
виявили металеву колбу, що 
була захована у залізному 
куполі, який з давніх давен 
прикрашає верхівку міської 
ратуші. Знахідку обстежи-
ли у міській раді та виявили 
всередині колби грамоту, ви-
конану на листі вичиненої 
шкіри з декоративним оздо-
бленням. Грамоті – більше 
70 років і вона стане вагомим 
експонатом теребовлянсько-
го музею-майстерні.

- «Текст грамоти на 
польській мові розповідає 
про те, що колбу із листом-
посланням до наступних 
поколінь заклали 30 лис-
топада 1938 року в час від-
значення 20-ліття незалеж-
ності Польської Республіки, 
- розповідає міський голова 
Теребовлі Сергій Попере-
чний. – Також там йдеться 
про історію міської ратуші,  
імена тодішніх очільників 
міста та архітекторів рату-
ші, а головне – зафіксова-
на точна дата будівництва 
вежі, яка дожила до наших з 
вами днів, - 1869 рік.
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UA:Перший
06.00 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, 23.40, 02.05, 
05.20 Новини.

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

09.30 Щоденник Дитячого пiсенного кон-
курсу “Євробачення-2019”.

09.45 Дитячий пiсенний конкурс “Євроба-
чення-2019”.

12.30 Д/с “Смак сиру”.
13.10 Бюджетники.
13.45 #ВУкраїнi.
14.15 Телепродаж.
14.30 Д/с “Аромати Iспанiї”.
1 5 . 1 5  Д / с  “ Т а є м н и ц i  з а м к i в 

Великобританiї”.
16.55, 05.05 Плiч-о-плiч.
17.30 Перша шпальта.
18.25, 02.45 Тема дня.
19.25 “Тюрма можливостей”.
20.15 Д/с “Щоденники комах”.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.25, 02.35, 05.45 UA:Спорт.
21.45 Х/ф “Транзит”.
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”.
13.10, 14.20 “Свiт навиворiт 3: Танзанiя, 

Ефiопiя”.
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 “Грошi”.
00.00 “Дубiнiзми”.
00.20, 00.50 “Танцi з зiрками”.
04.50 Т/с “Нашi панi у Варшавi”.

Iíòер
03.15 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
04.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.10 “Top Shop”.
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
09.50, 18.00, 19.00, 02.05 “Стосується 

кожного”.
10.50, 12.25 Х/ф “Ательє Фонтану - се-

стри моди”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Пристрастi за Зiнаїдою”.
23.50 Х/ф “Мiльйонер з трущоб”.
02.50 Х/ф “Як посварився Iван Iванович з 

Iваном Никифоровичем”.

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
04.55 Служба розшуку дiтей.
05.00 Т/с “Вiддiл 44”.
05.45 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.
11.00 Секретний фронт. Дайджест.
12.20, 13.20 Т/с “Нiконов i Ко”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.40, 16.25 Х/ф “Швидкий вогонь”.
17.00 Х/ф “22 милi”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Багач-бiдняк.
21.25 Т/с “Пес”.
22.20 Свобода слова.
23.55 Т/с “Фантом”.
02.00 Стоп-10.

ÑТБ
06.05, 09.00 Т/с “Коли ми вдома”.
11.55 МастерШеф.
15.45, 18.05, 19.15, 23.45 Хата на тата.
17.29, 22.59 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.15 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.00 Т/с “Зникла наречена”.

Íоâий êаíаë
03.45, 02.55 Зона ночi.
05.00 Телемагазин.
05.15 Абзац.
06.05, 07.35 Kids` Time.
06.10 М/ф “Як зловити перо Жарптицi”.
07.40 Х/ф “Оптом дешевше”.
09.30 Х/ф “Оптом дешевше 2”.
11.20 Х/ф “Хронiки Нарнiї: Завойов-

ник зорi”.
13.50 Х/ф “Учень чародiя”.
15.50 Х/ф “Примарний гонщик”.
18.00 Le Маршрут.
19.00 Ревiзор.
22.00 Пристрастi за Ревiзором.
00.00 Таємний агент.
01.00 Таємний агент. Пост-шоу.
02.50 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.

07.25, 08.25, 10.50 Огляд преси.
07.30 Хронiка дня.
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 Зоряний шлях.
11.20, 03.00 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с “Черговий лiкар 6”.
16.00, 00.30, 02.15 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Обман”, 1 i 2 с.
23.30 Т/с “Обман”, 3 с.
01.45 Телемагазин.
04.45 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 М/ф “Земля до початку часiв 6: Та-

ємниця скелi Завр”.
09.10 Х/ф “Вiкi, маленький вiкiнг”.
10.50 Х/ф “Саме час”.
12.50 Х/ф “Найкраща пропозицiя”.
15.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.10 “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 “Супер Майк”.
02.10 Т/с “Дорогий лiкар”.
03.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
04.45, 05.10 “Top Shop”.
05.15 Х/ф “Людина в зеленому кiмоно”.
06.25, 17.00, 03.30 “Випадковий свiдок”.
07.00 Х/ф “А зорi тут тихi...”
10.40, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 03.00 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
14.05, 16.50, 03.50 “Речовий доказ”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
22.00, 23.45 Т/с “Мiст”.
01.00 Х/ф “Слiди апостолiв”.
04.20 “Правда життя”.

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

з раю”.
11.15 Т/с “Рання пташка 2”.
12.00 Одного разу пiд Полтавою.
14.00 Т/с “Нове життя Василини Павлiвни”.
15.00, 00.00 Сiмейка У.
16.00 Богиня шопiнгу.
18.00 4 весiлля.
20.00 Вечiрка 3.
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.
08.15, 01.50 Правда життя.
09.25, 00.40 Речовий доказ.
10.35, 18.05 Морськi гiганти.
11.35, 17.10 Технологiї їжi.
12.30 Брама часу.
13.10 Мiстична Україна.
14.10 Скептик.
15.10, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.10 Життя пiсля людей.
19.00, 20.50 Їжа богiв.
20.00 Прихована реальнiсть.
21.45 НЛО: секретний архiв.
22.45 Планета Земля.
02.45 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.25, 02.45 “Зорянi долi”.
11.05 “Зiркове життя”.
11.55 Х/ф “Аткiнс”.
13.35 Х/ф “Дракони назавжди”.
15.25 Х/ф “Розмах крил”.
17.15 Х/ф “Алегро з вогнем”.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
21.00, 01.20 Т/с “Столiття Мопассана. 

Повiстi i розповiдi XIX сторiччя”.
23.00 Х/ф “Мiський романс”.
00.50 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.50 “Помста природи”.
08.55, 18.15 “Спецкор”.
09.30, 18.50 “ДжеДАI”.
10.05 Т/с “Брати по кровi”.
13.50 Х/ф “Подвiйний удар”.
15.55 Х/ф “Свiтанок планети мавп”.
19.25 Т/с “Одинак”.
21.35, 23.10 Т/с “CSI: Мiсце злочину 2”.

01.00 Х/ф “Морськi котики проти зомбi”.
02.20 “Облом.UA”.
05.50 М/ф “Ми - чоловiки”.

ÍЛО-ТБ
05.30 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”.
13.10 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.10 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
16.10 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
18.00 Т/с “Громада”.
19.00 Т/с “СуперКопи”.
21.00 Т/с “Морська полiцiя. Полювання 

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

ªâроñïорò
23.20 Автоперегони. Формула E. Саудiвська 

Аравiя. Перегони.
00.20, 10.30, 11.20 Плавання. International 

Swimming League.
01.15, 04.00, 21.05 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Кубок свiту. Вiсла. HS 
134.

02.30, 13.20 Санний спорт. Кубок свiту. 
Iнсбрук. Чоловiки. Спроба 2.

03.30, 12.20, 14.20 Санний спорт. Кубок 
свiту. Iнсбрук. Естафета.

05.15, 18.25 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 
Жiнки. Слалом. Спроба 1.

05.45, 18.55 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 
Жiнки. Слалом. Спроба 2.

06.15, 19.25 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 
Чоловiки. Слалом. Спроба 1.

06.45, 19.55 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 
Чоловiки. Слалом. Спроба 2.

07.20 Фрiстайл. Кубок свiту. Штубаї. Сло-
упстайл.

08.50 WATTS.
09.00 Олiмпiйськi iгри. “Всупереч усьому”.
09.30, 10.00 Олiмпiйськi iгри. “Момент 

трiумфу”.
15.10, 17.00 Керлiнг. ЧЄ. Хельсингборг.
20.30 Кiнний спорт. Global Champions 

League.
22.00 Шахи. Серiя Гран-прi. Гамбург.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Леганес - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Шахтар - Львiв. Чемпiонат України.
10.00 “Великий футбол”.
11.45, 03.35, 05.35 Топ-матч.
12.00 Мiлан - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
13.45 Фортуна - Баварiя. Чемпiонат 

Нiмеччини.
15.30, 19.35, 00.40 Yellow.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.05 Реал - Сосьєдад. Чемпiонат Iспанiї.
17.50 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
18.45 Аталанта - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
20.40 Журнал Лiги Європи.
21.35 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
22.50 Гент - Антверпен. Чемпiонат Бельгiї.
00.50 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
01.45 Колос - Десна. Чемпiонат України.
03.45 Торiно - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.

UA:Перший
06.00 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 “Росселла”.
11.40 Д/с “Тайська кухня”.
12.05, 14.15 Телепродаж.
12.30 Д/с “Смак сиру”.
13.10 Хто в домi хазяїн.
13.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
14.30 Д/с “Аромати Iспанiї”.
15.15 Бюджетники.
15.45, 19.30, 04.05 #ВУкраїнi.
16.15 Д/ф “Дика Африка. Велика 

п`ятiрка”.
17.10, 05.05 Плiч-о-плiч.
17.30, 03.40 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.25, 02.40 Тема дня.
19.55 Д/с “Дикi тварини”.
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.
04.35 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”.
13.10, 14.10 “Свiт навиворiт 3: Танзанiя, 

Ефiопiя”.
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, 00.55 “Мiняю жiнку 14”.
03.55 Т/с “Нашi панi у Варшавi”.

Iíòер
03.55 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.10 “Top Shop”.
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
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. Чуже 

багатство”.
18.00, 19.00, 01.50 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Пристрастi за Зiнаїдою”.
23.50 Х/ф “Генiй”.
02.35 Х/ф “Iдеальний чоловiк”.

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.35 Факти.
04.55 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.
10.00 Багач-бiдняк.
11.00, 13.20 Х/ф “Смерть Сталiна”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30, 21.25 Т/с “Пес”.
15.35, 16.20 Х/ф “Полювання на злодiїв”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
22.35 “На трьох”.
00.30 Т/с “Володимирська, 15”.
02.10 Стоп-10.

ÑТБ
06.40 Т/с “Коли ми вдома”.
11.20 МастерШеф.
15.20, 18.05 Хата на тата.
17.29, 22.59 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.10 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.10 Таємницi ДНК.
21.00 Т/с “Зникла наречена”.
23.45 Один за всiх.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.40 Зона ночi.
04.40 Абзац.
05.30 Телемагазин.
05.40, 06.55 Kids` Time.
05.45 М/с “Том i Джерi”.
07.00 Т/с “Бiблiотекарi”.
08.00 Т/с “Цiлком таємне”.
12.50, 17.00, 19.00, 23.00 Хто проти блон-

динок.
14.50 Т/с “Будиночок на щастя”.
16.00, 21.00 Вар`яти.
22.00 Т/с “Новенька”.
00.50 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 Зоряний шлях.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с “Черговий лiкар 6”.
16.00, 01.00, 02.15 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Обман”, 4 i 5 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с “Обман”, 6 с.
01.45 Телемагазин.
04.45 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Каспер”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.10, 18.10, 00.10 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
15.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.00 “Орел i решка. Перезавантаження. 

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

ÍТÍ
06.10 Х/ф “Тупик”.
07.55, 17.00, 03.10 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Суто англiйське вбивство”, 1 с.
10.40, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 “Свiдок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
14.05, 16.50, 03.45 “Речовий доказ”.
18.20 “Будьте здоровi”.
22.00, 23.45 Т/с “Мiст”.
00.55 “Склад злочину”.
01.40 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.10 “Правда життя”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 М/ф “Спарк: Герой Всесвiту”.
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 Вечiрка 3.
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, 01.50 Правда життя.
09.10, 00.40 Речовий доказ.
10.20 Морськi гiганти.
11.20, 17.05 Технологiї їжi.
12.15 Брама часу.
13.05 Мiстична Україна.
14.05 Скептик.
15.05, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.05 Життя пiсля людей.
18.00 Велетнi льодовикової ери.
18.55, 20.45 Їжа богiв.
19.55 Прихована реальнiсть.
21.45 НЛО: секретний архiв.
22.45 Планета Земля.
02.50 Прокляття скiфських курганiв.
03.35 Секти. Контроль свiдомостi.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф “Алегро з вогнем”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.20, 00.30, 02.45 “Зорянi долi”.
10.25 “Зiркове життя”.
11.15 Х/ф “Примара замку Моррiсвiль”.
12.55 Х/ф “Закусочна на колесах”.
14.55 Х/ф “Поживемо-побачимо”.
16.15 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
21.00, 01.20 Т/с “Столiття Мопассана. 

Повiстi i розповiдi XIX сторiччя”.
23.00 Х/ф “Двоє i одна”.
00.50 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.50 “Рiшала”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
12.45 Х/ф “Закон доблестi”.
14.45 Х/ф “Вiйна за планету мавп”.
19.25 Т/с “Одинак”.
21.35, 23.10 Т/с “CSI: Мiсце злочину 2”.
01.00 Х/ф “Життя на межi”.

ÍЛО-ТБ
05.30 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”.
13.10 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.10 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
16.10 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
18.00 Т/с “Громада”.
19.00 Т/с “СуперКопи”.
21.00 Т/с “Морська полiцiя. Полювання 

на вбивць”.
00.45 Мамареготала.
03.10 Чистоплюї.
04.05 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.35, 04.00, 05.00, 14.00 Керлiнг. ЧЄ. 

Хельсингборг.
00.35, 08.45, 18.30 Фрiстайл. Кубок свiту. 

Штубаї. Слоупстайл.
01.30 Трибортний карамболь. Кубок свiту. 

Вегхел.
02.30 Плавання. International Swimming 

League.
03.30 Олiмпiйськi iгри. “Всупереч усьому”.
07.00, 16.00 Санний спорт. Кубок свiту. 

Iнсбрук. Чоловiки. Спроба 2.
08.00, 16.45 Санний спорт. Кубок свiту. 

Iнсбрук. Естафета.
09.30, 19.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Вiсла. HS 134.
10.45 Шахи. Серiя Гран-прi. Гамбург.
11.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 

Жiнки. Слалом. Спроба 1.
12.15, 17.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 

Жiнки. Слалом. Спроба 2.
12.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 

Чоловiки. Слалом. Спроба 1.
13.15, 17.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 

Чоловiки. Слалом. Спроба 2.
15.30 Санний спорт. Кубок свiту. Iнсбрук.
21.15 Автоперегони. Формула E. Саудiвська 

Аравiя. Огляд.
22.15 Автоперегони. FIA GT. Макао. Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Шахтар - Львiв. Чемпiонат України.
07.45 Реал - Сосьєдад. Чемпiонат Iспанiї.
09.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20, 17.45 Yellow.
10.30 Александрiя - Зоря. Чемпiонат 

України.
12.15 “Великий футбол”.
13.55 Аталанта - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
16.00 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
16.55 Live. Ман Сiтi - Шахтар. Юнацька 

Лiга УЄФА.
18.55 Мiлан - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
20.45, 23.55 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
21.55 Live. Ман Сiтi - Шахтар. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
00.45 Журнал Лiги Європи.
01.40 Леганес - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
03.30, 05.35 Топ-матч.
03.45 Фортуна - Баварiя. Чемпiонат 

Нiмеччини.

Поíедіëоê

Віâòороê

25 листопада
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UA:Перший
06.00 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 “Росселла”.
11.40 Д/с “Тайська кухня”.
12.05, 14.15 Телепродаж.
12.30 Д/с “Смак сиру”.
13.10, 03.40 #ВУкраїнi.
13.45, 17.15, 05.05 Плiч-о-плiч.
14.30 Д/с “Аромати Iспанiї”.
15.15 Хто в домi хазяїн.
15.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
16.15 Д/ф “Острови. Азорськi острови. 

Люди, фауна, спосiб життя”.
17.30 Нашi грошi.
18.25, 02.40 Тема дня.
19.30 Перший на селi.
19.55 Д/с “Дикi тварини”.
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.
04.05 Розсекречена iсторiя.

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

00.45, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.10, 14.20 “Свiт навиворiт 3: Танзанiя, 

Ефiопiя”.
15.30 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45 Т/с “Свати 6”.
21.45 Т/с “Сидоренки-Сидоренки”.
22.45, 23.45, 00.55 “Свiт навиворiт 10: 

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

Iíòер
04.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.10 “Top Shop”.
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
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. Чуже 

багатство”.
18.00, 19.00, 01.40 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Пристрастi за Зiнаїдою”.
23.50 Х/ф “Вiйна”.
02.25 Х/ф “Дорога Олена Сергiївна”.

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.
11.40, 13.20 Х/ф “Ромео повинен по-

мерти”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
16.55 Х/ф “Нема куди тiкати”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
22.35 “На трьох”.
00.35 Т/с “Володимирська, 15”.
02.15 Стоп-10.

ÑТБ
06.30, 08.20 Т/с “Коли ми вдома”.
11.10 МастерШеф.
15.25 Хата на тата.
17.29, 22.59 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.05 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Битва екстрасенсiв.
20.55 Т/с “Зникла наречена”.
23.45 Зваженi та щасливi.
02.00 “Зважся!”.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.45 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.45, 07.05 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi”.
07.10 Т/с “Бiблiотекарi”.
08.10 Т/с “Цiлком таємне”.
13.00 Суперiнтуїцiя.
14.50 Т/с “Будиночок на щастя”.
16.00, 21.00 Improv Live Show.
17.00, 19.00 Дiти проти зiрок.
22.00 Т/с “Новенька”.
23.00 Т/с “Сирена”.
00.50 Т/с “Ми - такi”.
02.40 Служба розшуку дiтей.

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 Зоряний шлях.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с “Черговий лiкар 6”.
16.00, 01.00, 02.15 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Обман”, 7 i 8 с.
23.20 Гучна справа.
00.00 Т/с “Обман”, 9 с.
01.45 Телемагазин.
04.45 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Каспер”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.10, 18.10, 00.00 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
15.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.00 “Орел i решка. Перезавантаження. 

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

ÍТÍ
06.30 Х/ф “Веселi Жабокричi”.
07.50, 17.00, 03.25 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Суто англiйське вбивство”, 2 с.
10.35, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.55 “Свiдок”.
12.50 “Будьте здоровi”.
14.10, 16.50 “Речовий доказ”.
18.20 “Вартiсть життя”.
22.00, 23.45 Т/с “Мiст”.
00.55 “Склад злочину”.
01.45 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.35 “Правда життя”.
04.50 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.50 Х/ф “Виннi зiрки”.
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 Вечiрка 3.
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.
07.55, 01.50 Правда життя.
09.30, 00.40 Речовий доказ.
10.40, 18.00 Велетнi льодовикової ери.
11.35 Технологiї їжi.
12.30 Брама часу.
13.20 Мiстична Україна.
14.10 Скептик.
15.10, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.10, 21.45 НЛО: секретний архiв.
17.05 Як працюють мiста.
18.55, 20.45 Їжа богiв.
19.55 Прихована реальнiсть.
22.45 Таємнича Аравiя.
02.50 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.25 Х/ф “Мiський романс”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 09.40 “Зiркове життя”.
09.30, 00.25, 02.45 “Зорянi долi”.
10.30 Х/ф “Рукопис, знайдений в 

Сарагосi”.
14.00 Х/ф “Перстень княгинi Анни”.
15.25 Х/ф “Чотири нуль на користь Те-

тянки”.
17.10 Х/ф “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
21.00, 01.20 Т/с “Столiття Мопассана. 

Повiстi i розповiдi XIX сторiччя”.
23.00 Х/ф “Дайте нам чоловiкiв!”
00.50 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.50 “Рiшала”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.10 “Загублений свiт”.
12.55 “Помста природи”.
13.05 Х/ф “Мегарозлом”.
14.55 Х/ф “Мистецтво вiйни”.
19.25 Т/с “Одинак”.
21.35, 23.10 Т/с “CSI: Мiсце злочину 2”.
01.00 Х/ф “Смертельна хватка”.
02.30 “Облом.UA”.
04.15 15 тур ЧУ з футболу. “Днiпро-1” - 

“Ворскла”.

ÍЛО-ТБ
05.30 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”.
13.10 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.10 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
16.10 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
18.00 Т/с “Громада”.
19.00 Т/с “СуперКопи”.
21.00 Т/с “Морська полiцiя. Полювання 

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

ªâроñïорò
23.15 Ралi. Iталiя.
23.25 Кiнний спорт. Global Champions 

League.
23.55 Плавання. International Swimming 

League.
00.55, 20.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 

Жiнки. Слалом. Спроба 1.
01.25, 20.35 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 

Жiнки. Слалом. Спроба 2.
01.55 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 

Чоловiки. Слалом. Спроба 1.
02.25 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 

Чоловiки. Слалом. Спроба 2.
03.00, 09.30 Фрiстайл. Кубок свiту. Шту-

баї. Слоупстайл.
04.00 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 

свiту. Вiсла. HS 134. Квалiфiкацiя.
04.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Вiсла. HS 134. Команди.
06.00, 15.00, 22.35 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Кубок свiту. Вiсла. HS 
134.

07.30, 18.00 Автоперегони. Формула E. 
Саудiвська Аравiя. Огляд.

08.30, 19.00 Автоперегони. FIA GT. Ма-
као. Огляд.

11.00, 16.00 Керлiнг. ЧЄ. Хельсингборг.
12.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Running 

in North Korea.
13.30 Олiмпiйськi iгри. “Всупереч усьому”.
14.00, 14.30 Олiмпiйськi iгри. “Момент 

трiумфу”.
21.35 Гольф. PGA Tour. RSM Classic. 

Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 03.45 Топ-матч.
06.10 Галатасарай - Брюгге. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.00, 01.45 Yellow.
08.10, 01.55 Реал - ПСЖ. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25 Аталанта - Динамо (З). Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.10 Ман Сiтi - Шахтар. Юнацька Лiга 

УЄФА.
13.55 Александрiя - Зоря. Чемпiонат 

України.
16.05, 19.00 “Нiч Лiги чемпiонiв”.
17.15 Ман Сiтi - Шахтар. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
19.50 Live. Валенсiя - Челсi. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
21.50 Live. Барселона - Боруссiя (Д). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
23.55 Лiверпуль - Наполi. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
03.55 Зенiт - Лiон. Лiга чемпiонiв УЄФА.

UA:Перший
06.00 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 “Росселла”.
11.40 Д/с “Тайська кухня”.
12.05, 14.15 Телепродаж.
12.30 Д/с “Смак сиру”.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.30 Д/с “Аромати Мексики”.
15.15 Енеїда.
16.15 Д/ф “Патагонiя”.
17.15, 04.40 Плiч-о-плiч.
17.30 #ВУкраїнi.
18.30 “Зворотнiй вiдлiк”.
21.25, 02.30, 05.45 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с “Акулячий маг”.
22.45 Д/ф “Мисливцi на нацистiв”.
00.05 Телепродаж Тюсо.
02.45 Розсекречена iсторiя.
03.40 Разом.
04.10 Перша шпальта.
05.00 52 вiкенди.

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

00.55, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.10, 14.20 “Свiт навиворiт 3: Танзанiя, 

Ефiопiя”.
15.35 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.35 Т/с “Свати 6”.
21.40 Т/с “Сидоренки-Сидоренки”.
22.30 “Право на владу”.
01.05 Т/с “Нашi панi у Варшавi”.

Iíòер
03.55 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.10 “Top Shop”.
05.25, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
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. Чуже 

багатство”.
18.00, 19.00, 02.15 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Пристрастi за Зiнаїдою”.
23.50 Х/ф “Вона”.
03.00 Х/ф “Марiя, Мiрабелла”.

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.
10.00 Секретний фронт.
11.50, 13.20 Х/ф “Операцiя Ентебе”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
16.55 Х/ф “Колонiя”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi. Дайджест.
22.35 “На трьох”.
00.30 Т/с “Володимирська, 15”.
02.10 Стоп-10.

ÑТБ
06.35, 09.30 Т/с “Коли ми вдома”.
12.20 МастерШеф.
15.35 Хата на тата.
17.29, 22.59 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.05 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.05 Зваженi та щасливi.
21.00 Т/с “Зникла наречена”.
23.45 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.45 Зона ночi.
04.50 Абзац.
05.45, 07.05 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi”.
07.10 Т/с “Бiблiотекарi”.
08.00 Т/с “Цiлком таємне”.
10.00 Ревiзор.
12.50 Пристрастi за Ревiзором.
14.50 Т/с “Будиночок на щастя”.
16.00, 21.00 Божевiльна зiрка.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
22.00 Т/с “Новенька”.
23.00 Т/с “Сирена”.
00.50 Т/с “Ми - такi”.
02.40 Служба розшуку дiтей.

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.
13.20, 15.30 Т/с “Черговий лiкар 6”.
16.00, 01.00, 02.15 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Обман”, 10 i 11 с.
23.20 Слiдами мiського Голови. Днiпро, 

ч. 2.
00.00 Т/с “Обман”.
01.45 Телемагазин.
04.45 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Каспер”.
08.30, 23.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.10, 18.10, 00.50 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
15.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.00 “Орел i решка. Перезавантаження. 

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

ÍТÍ
05.20 Х/ф “Полiт золотої мушки”.
07.55, 17.00, 03.10 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Грачi”.
10.50, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 “Свiдок”.
12.50 “Вартiсть життя”.
14.10, 16.50, 03.40 “Речовий доказ”.
18.20, 04.10 “Правда життя”.
22.00, 23.45 Т/с “Мiст”.
00.45 “Склад злочину”.
01.40 “Таємницi кримiнального свiту”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф “Холодне серце”.
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 Вечiрка 3.
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.
08.00, 01.40 Правда життя.
09.35, 00.30 Речовий доказ.
10.45, 18.05 Велетнi льодовикової ери.
11.40, 17.10 Як працюють мiста.
12.35 Брама часу.
13.25 Мiстична Україна.
14.15 Скептик.
15.15, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.15 НЛО: секретний архiв.
19.00, 20.45 Їжа богiв.
20.00 Прихована реальнiсть.
21.45 Життя пiсля людей.
22.45 Таємнича Аравiя.
02.35 Iсторiя Києва.
03.25 Iсторiя українських земель.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “Двоє i одна”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 10.35 “Зiркове життя”.
09.30 “Спогади”.
10.20, 00.35, 02.45 “Зорянi долi”.
11.25 Х/ф “Про принцесу Ясочку”.
13.15 Х/ф “Заповiт турецького аги”.
15.05 Х/ф “Iноземка”.
16.25 Х/ф “Людина в прохiдному дворi”, 

1 i 2 с.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
21.00, 01.20 Т/с “Столiття Мопассана. 

Повiстi i розповiдi XIX сторiччя”.
23.00 Х/ф “Чотири нуль на користь Те-

тянки”.
00.50 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.50 “Рiшала”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.05 Х/ф “Озеро акул”.
14.55 Х/ф “Вулкан”.
19.25 Т/с “Одинак”.
21.35, 23.10 Т/с “CSI: Мiсце злочину 2”.
01.00 Х/ф “11 кварталiв”.
02.15 “Облом.UA”.
04.15 15 тур ЧУ з футболу. “Карпати” - 

“Олiмпiк”.

ÍЛО-ТБ
05.30 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”.
13.10 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.10 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
16.10 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
18.00 Т/с “Громада”.
19.00 Т/с “СуперКопи”.
21.00 Т/с “Морська полiцiя. Полювання 

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

ªâроñïорò
23.55, 01.45, 05.30, 07.30 Санний спорт. Ку-

бок свiту. Iнсбрук. Естафета.
00.45, 06.30 Санний спорт. Кубок свiту. 

Iнсбрук. Чоловiки. Спроба 2.
02.30, 08.15, 09.30, 19.30, 20.25 Керлiнг. 

ЧЄ. Хельсингборг.
04.00 Фрiстайл. Кубок свiту. Штубаї. Сло-

упстайл.
11.00 Гольф. PGA Tour. RSM Classic. 

Огляд.
12.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 

Жiнки. Слалом. Спроба 2.
12.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 

Чоловiки. Слалом. Спроба 2.
13.00 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Вiсла. HS 134.
15.00 Автоперегони. FIA GT. Макао. Огляд.
16.00 Автоперегони. Формула E. Саудiвська 

Аравiя. Огляд.
17.00 Плавання. International Swimming 

League.
18.00 Олiмпiйськi iгри. “Всупереч усьому”.
18.30, 19.00 Олiмпiйськi iгри. “Момент 

трiумфу”.
21.30 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 

Клiгенталь. Переслiдування.
2 2 . 0 0  Лижне  д во єбор с т в о .  ЧC . 

Переслiдування.
22.45 Лижне двоєборство. Кубок свiту. Шо-

нах. Переслiдування.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 01.45, 03.45 Топ-матч.
06.10 Валенсiя - Челсi. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.10, 23.55 Барселона - Боруссiя (Д). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.25 Лiверпуль - Наполi. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.15, 16.45 Журнал Лiги Європи.
13.10, 18.35 Yellow.
13.20 “Лiга чемпiонiв. Online”.
16.05 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
17.35 Live. Астана - МЮ. Лiга Європи 

УЄФА.
19.45 Live. Сент-Етьєн - Гент. Лiга Євро-

пи УЄФА.
21.50 Live. Арсенал - Айнтрахт. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
01.55 Александрiя - Вольфсбург. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
03.55 Мальме - Динамо (К). Лiга Євро-

пи УЄФА.

Ñереда

Чеòâер
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UA:Перший
06.00 М/с “Марин та його друзi. Пiдводнi 

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

15.00, 18.00, 21.00, 00.40, 05.05 
Новини.

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

09.30 Т/с “Росселла”.
11.40 Д/с “Тайська кухня”.
12.05, 14.15 Телепродаж.
12.30 Д/с “Смак сиру”.
13.10 Д/с “Морська кухня”.
14.30 Д/с “Аромати Мексики”.
15.20, 01.05 “Зворотнiй вiдлiк”.
17.55 VoxCheck.
18.25, 03.20 Тема дня.
19.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
19.55 Д/с “Дикi тварини”.
21.25, 05.25 UA:Спорт.
22.00 Перша шпальта.
22.30 Як дивитися кiно.
23.00 Х/ф “Фенiкс”.
04.15 #ВУкраїнi.
04.45 Плiч-о-плiч.

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

04.20 “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 “Секретнi матерiали”.
20.25, 22.25 “Лiга смiху”.
00.25 Х/ф “Сiнiстер”.
02.20 “Розсмiши комiка”.
05.15 “Свiтське життя”.

Iíòер
04.05, 03.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.15 “Top Shop”.
05.30, 23.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00, 12.25 Т/с “Султан мого серця”.
13.25 “Роман з Ольгою”.
14.30, 15.25, 00.45 “Речдок”.
16.20 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство”.
18.00, 01.40 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
22.00 “Борис Патон. Людина майбутнього”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 01.50 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.

08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Антизомбi. Дайджест.
11.05, 15.15, 16.20, 22.50 “На трьох”.
12.15, 13.20 Т/с “Вижити за будь-яку 

цiну”.
12.45, 15.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Дизель шоу.
02.20 Стоп-10.

ÑТБ
06.10, 09.05 Т/с “Коли ми вдома”.
12.05, 19.00, 22.45 МастерШеф.
15.45 Хата на тата.
17.29, 21.59 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
22.55 Х-Фактор.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
05.10 Абзац.
06.55, 08.45 Kids` Time.
07.00 М/с “Том i Джерi”.
08.50 Т/с “Бiблiотекарi”.
09.50 Х/ф “Оптом дешевше 2”.
11.50 Х/ф “Подорожi Гулiвера”.
13.20, 21.40 Т/с “Новенька”.
16.20, 19.00 Топ-модель по-українськи.
22.40 Х/ф “П`ятдесят вiдтiнкiв сiрого”.
01.10 Т/с “Ми - такi”.

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

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

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.

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

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

09.25, 17.40 Час громади.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства 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, 05.40 Зоряний шлях.
11.20, 04.00 Реальна мiстика.
13.25 Т/с “Мама моєї дочки”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Мама моєї дочки”.

18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с “Пташка пiвча”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Пташка пiвча”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Каспер”.
08.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.10, 00.50 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
15.00, 00.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.00 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
18.00 Х/ф “Крадене побачення”.
19.50 Х/ф “Щурячi перегони”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.10 Х/ф “Чотири листи фанери, або Два 

вбивства в барi”.
07.50, 17.00, 03.10 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Дезертир”.
10.45, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 “Свiдок”.
12.50, 03.55 “Правда життя”.
14.10, 16.50, 03.25 “Речовий доказ”.
18.20 “Таємницi свiту”.
22.00, 23.45 Т/с “Мiст”.
00.50 “Склад злочину”.
01.40 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.55 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.20 Х/ф “Грейфрайєрс Боббi”.
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 Вечiрка 3.
15.00 Сiмейка У.
16.00 Х/ф “Той, що бiжить лабiринтом”.
18.00 4 весiлля.
21.00 Х/ф “Перевiзник”.
22.45 Х/ф “Фейковi копи”.
00.45 Панянка-селянка.
01.45 Теорiя зради.
02.35 БарДак.
03.25 Вiталька.

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.
08.00, 01.40 Правда життя.
09.25, 00.30, 02.50 Речовий доказ.
10.35 Велетнi льодовикової ери.
11.30, 17.05 Як працюють мiста.
12.25 Брама часу.
13.15 Мiстична Україна.
14.05 Скептик.
15.05, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.05 НЛО: секретний архiв.
18.00 Планета Земля.
18.55, 20.45 Їжа богiв.
19.55 Прихована реальнiсть.
21.45 Життя пiсля людей.
22.45 Таємнича Аравiя.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф “Поживемо-побачимо”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.00 “Зiркове життя”.
09.30 “Спогади”.
10.20 “Зорянi долi”.
11.50 Х/ф “Хрестоносцi”.
15.00 Х/ф “Дайте нам чоловiкiв!”
16.25 Х/ф “Людина в прохiдному дворi”, 

3 i 4 с.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

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

розповiдi XIX сторiччя”.
23.00 Х/ф “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
00.40 Х/ф “Двоє пiд однiєю парасоль-

кою”.
02.45 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.50 “Рiшала”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
11.55 “Помста природи”.
12.10 Х/ф “Свiтанок планети мавп”.
14.30 Х/ф “Вiйна за планету мавп”.
19.25 Х/ф “Кодекс злодiя”.
21.25 Х/ф “Придорожнiй заклад”.
23.50 Х/ф “Придорожнiй заклад 2: 

Останнiй виклик”.
01.15 Х/ф “Мачете вбиває”.
02.50 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
05.30 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”.
13.10 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.10 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
16.10 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
18.00 Т/с “Громада”.
19.00 Т/с “СуперКопи”.
21.00, 23.30 Т/с “Морська полiцiя. Полю-

вання на вбивць”.
23.00 Без краватки.
01.15 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
23.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. Квебек. 

Чоловiки. Мас-старт. 15 км. Класика.
00.00, 12.55 Лижнi перегони. Кубок свiту. 

Квебек. Чоловiки. Переслiдування. 
15 км. Вiльний стиль.

00.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 
свiту. Вiсла. HS 134. Квалiфiкацiя.

01.00, 17.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Вiсла. HS 134. Команди.

02.30, 07.30, 18.00 Стрибки на лижах з 
трамплiну. Кубок свiту. Вiсла. HS 
134.

04.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 
Жiнки. Слалом. Спроба 1.

04.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 
Жiнки. Слалом. Спроба 2.

05.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 
Чоловiки. Слалом. Спроба 1.

05.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 
Чоловiки. Слалом. Спроба 2.

06.30 Плавання. International Swimming 
League.

08.30 Санний спорт. Кубок свiту. Iнсбрук. 
Чоловiки. Спроба 2.

09.30 Санний спорт. Кубок свiту. Iнсбрук. 
Естафета.

10.15 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 
Клiгенталь. Переслiдування.

1 0 . 4 5  Лижне  д в о єбор с т в о .  ЧC . 
Переслiдування.

11.25 Лижне двоєборство. Кубок свiту. Шо-
нах. Переслiдування.

11.50, 15.10 Лижне двоєборство. Кубок 
свiту. Рука. HS 142.

13.25, 16.25, 20.15 Лижнi перегони. Ку-
бок свiту. Рука. Чоловiки i жiнки. 
Спринт. Класика.

15.50 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 
Рука. Переслiдування. 5 км.

18.55, 21.50 Стрибки на лижах з 
трамплiну. Кубок свiту. Рука. HS 
142. Квалiфiкацiя.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 09.50 Yellow.
06.10 Лiверпуль - Наполi. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.00 Арсенал - Айнтрахт. Лiга Євро-

пи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.15 Футбол News.
10.25, 02.15 Астана - МЮ. Лiга Євро-

пи УЄФА.
12.10 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.05 Сент-Етьєн - Гент. Лiга Європи УЄФА.
14.50 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.05, 20.30 “Шлях до Гданська”.
16.55 Александрiя - Вольфсбург. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
18.40 Мальме - Динамо (К). Лiга Євро-

пи УЄФА.
21.25 Live. Шальке - Унiон. Чемпiонат 

Нiмеччини.
23.25 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
23.55 Реал - ПСЖ. Лiга чемпiонiв УЄФА.
01.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
04.05 Сельта - Вальядолiд. Чемпiонат 

Iспанiї.

UA:Перший
06.00 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, 23.25, 02.00, 

03.50, 05.10 Новини.
09.30, 02.25 Енеїда.
10.30, 11.50 Телепродаж.
10.50 Хто в домi хазяїн.
11.20 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
12.10 Х/ф “Поряд з Iсусом: Юда”.
14.05 Бiатлон. Кубок свiту. I етап. Одиноч-

на змiшана естафета.
15.05 Д/ф “Дика Африка. Слiдами бiлих 

акул”.
15.55 Бiатлон. Кубок свiту. I етап. Змiшана 

естафета.
17.30 #ВУкраїнi.
18.25 Д/с “Акулячий маг”.
18.55 “Луганський форпост”.
20.00 “Синдром вiйни. Я повернувся”.
21.25 Д/с “Боротьба за виживання”.
22.25 Д/с “Iгри iмператорiв”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.20 Своя земля.
03.40 Погода.
04.15 Сильна доля.
05.30 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.10 М/ф.
06.45 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00 “Їмо за 100”.
10.40 “Свiт навиворiт 3: Танзанiя, Ефiопiя”.
12.00 Х/ф “Кокон”.
14.10 Х/ф “Кокон. Повернення”.
16.35, 21.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30, 03.00 “Розсмiши комiка”.
19.30, 05.15 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.25, 00.25 “Свiтське життя”.
01.25 “Лiга смiху”.

Iíòер
04.45 “Top Shop”.
05.00 “Чекай на мене. Україна”.
06.25 Х/ф “Невиправний брехун”.
08.00 “Шiсть соток”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00 “Борис Патон. Людина майбутнього”.
12.00 Х/ф “Перш, нiж розлучитися”.
13.40 Х/ф “Полин - трава гiрка”.
15.30 Х/ф “Молода дружина”.
17.30, 20.30 Т/с “Пристрастi за Зiнаїдою”.
20.00 “Подробицi”.
22.45 Т/с “Однолюби”.
02.30 “Подробицi” - “Час”.
03.00 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
03.30 “Орел i решка. Шопiнг”.

ICTV
05.35 Скарб нацiї.
05.45 Еврика!
05.50 Факти.
06.15 Особливостi нацiональної роботи.
08.00 Я зняв!
09.50 “На трьох”.
12.45 Факти. День.
13.00 Дизель шоу.
15.40 Т/с “Пес”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Мумiя”.
21.35 Х/ф “Мумiя повертається”.
23.55 Х/ф “У пеклi”.
01.40 Т/с “Фантом”.

ÑТБ
05.55 Хата на тата.
07.30 Прокинься з Ектором!
08.30 Зваженi та щасливi.
10.20 “Зважся!”.
11.15 Т/с “Зникла наречена”.
19.00 Х-Фактор.
23.10 Х-Фактор. Пiдсумки голосування.
23.50 МастерШеф.
03.05 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
03.50 Служба розшуку дiтей.
03.55 Зона ночi.
04.40 Таємний агент.
05.40 Таємний агент. Пост-шоу.
07.20 Le Маршрут.
08.20 Хто проти блондинок.
12.30 Хто зверху? (12+).
16.20 М/ф “Красуня i чудовисько”.
18.10 Х/ф “Гарi Поттер i Орден Фенiкса”.
21.00 Х/ф “Гарi Поттер i Принц-

напiвкровка”.
00.10 Х/ф “Лiс примар”.
02.00 Х/ф “Тiло Дженнiфер”.

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, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

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

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!
18.00 Є сенс.
18.30, 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, 05.10 Зоряний шлях.
08.10 Т/с “Покоївка”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Покоївка”.
17.00 Т/с “З мене досить”, 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “З мене досить”.
23.00 Жеребкування фiнальної стадiї 

Євро-2020.
23.30 Х/ф “Термiново! Шукаю чоловiка”.
01.25, 02.15 Х/ф “Дружина Штiрлiца”.
01.45 Телемагазин.
03.30 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Каспер”.
08.25 “Ух ти show”.
09.30 Х/ф “Гiббi”.
11.15 Х/ф “Лiлi - справжня вiдьма: Подо-

рож у Мандолан”.
13.00 Х/ф “Щурячi перегони”.
15.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
00.00 Х/ф “Вкради мою дружину”.
01.50 “Бiйцiвський клуб”.
02.35 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.55, 12.00 “Легенди карного розшуку”.
06.25 Х/ф “Тегеран-43”.
09.20 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
15.35, 02.50 “Випадковий свiдок”.
18.00 “Крутi 90-тi”.
19.00, 02.20 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Мiмiно”.
21.20 Х/ф “Вiдчинiть, полiцiя!”
23.25 Х/ф “Пiсля прочитання спалити”.
01.15 “Реальнi злочинцi”.
02.55 “Речовий доказ”.
03.55 “Легенди бандитського Києва”.
04.45 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.00 М/ф “Дикi предки”.
12.40 Х/ф “Прекрасний принц i фея Лю-

пина”.
13.50 Сiмейка У.
15.50 Х/ф “Вихiд: Боги та царi”.
18.40 Х/ф “П`ятий елемент”.
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
21.30, 22.30, 23.30, 00.30 Танька i Во-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.55, 00.30 Мiстична Україна.
08.45 Там, де нас нема.
10.45 Речовий доказ.
11.55 Смiття.
13.45 Калiгула: 1400 днiв жаху.
15.25 Загадки Всесвiту.
16.15 Таємнича Аравiя.
18.05 Iлюзiї сучасностi.
21.00 Невидиме навколо нас.
22.35 Цукор.
01.20 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф “Iноземка”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00 “Зiркове життя”.
10.00, 02.45 “Зорянi долi”.
10.50 “Невiдома версiя”.
11.40 Х/ф “Пригоди канонiра Доласа”.
14.50 Х/ф “За два кроки вiд “Раю”.
16.30 Х/ф “Очiкування полковника 

Шалигiна”.
18.00 Х/ф “Проект А”.
20.00 Х/ф “Проект А 2”.
22.00 Т/с “Нероби”, 1-5 с.
03.05 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.30 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.50 “ДжеДАI. Дайджест”.
08.50, 00.45 “Загублений свiт”.
14.45 Х/ф “Придорожнiй заклад”.
16.55 Х/ф “Кодекс злодiя”.
18.50 Х/ф “Балiстика: Екс проти Сiвер”.
20.35 Х/ф “Шпигунка”.
22.50 Х/ф “Суперполiцейськi 2”.
02.15 “Облом.UA”.
04.20 “Цiлком таємно-2017”.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
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.

12.00 М/ф “Сiмпсони”.
14.50 Т/с “Деффективи”.
18.10 Х/ф “Американський нiндзя”.
20.05 Х/ф “Американський нiндзя 2. Про-

тиборство”.
22.00 Х/ф “Американський нiндзя 3: Кри-

ваве полювання”.
23.50 Х/ф “Американський нiндзя 4: По-

вне знищення”.
01.45 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.

ªâроñïорò
23.20 Олiмпiйськi iгри. “Всупереч усьому”.
23.50, 00.20 Олiмпiйськi iгри. “Момент 

трiумфу”.
00.55, 04.00, 08.00, 09.20 Лижне двоє-

борство. Кубок свiту. Рука. HS 142.
02.00, 05.00, 08.50 Лижне двоєборство. 

Кубок свiту. Рука. Переслiдування. 
5 км.

02.30, 06.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. 
Рука. Чоловiки i жiнки. Спринт. 
Класика.

05.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 
свiту. Рука. HS 142. Квалiфiкацiя.

10.35 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука. 
Жiнки. 10 км. Класика.

12.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука. 
Чоловiки. 15 км. Класика.

14.00 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. Оди-
ночний мiкст.

14.50 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 
Рука. Переслiдування. 10 км.

15.30 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. 
Змiшана естафета.

17.15 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-
бок свiту. Вiсла. HS 142.

19.20 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кллiнгтон. 
Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 1.

19.50 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кллiнгтон. 
Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.

21.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк-Луїс. 
Чоловiки. Швидкiсний спуск.

22.50 Настiльний тенiс. Кубок свiту. Китай. 
Чоловiки. 1/8 фiналу.

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

чемпiонiв УЄФА.
07.45 Чемпiонат Iспанiї. Передмова до туру.
08.15 Сент-Етьєн - Гент. Лiга Європи УЄФА.
10.00, 14.45, 17.55, 22.30 Футбол News.
10.25, 16.45, 21.20 Yellow.
10.35 Ман Сiтi - Шахтар. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.15 Александрiя - Вольфсбург. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
13.55 Live. Алавес - Реал. Чемпiонат 

Iспанiї.
15.55 Live. Брешия - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
18.15, 21.30, 23.40, 01.45, 03.50 Топ-матч.
18.30, 19.55 “Студiя Live”.
19.00 Live. Жеребкування фiнальної стадiї. 

УЄФА ЄВРО 2020.
20.25 Огляд квалiфiкацiї. Вiдбiр до Євро-

2020.
21.40 Live. Фiорентiна - Лечче. Чемпiонат 

Iталiї.
23.55 Львiв - Днiпро-1. Чемпiонат України.
02.00 Баварiя - Байєр. Чемпiонат Нiмеччини.
04.05 Ворскла - Колос. Чемпiонат України.

П’яòíиця

Ñóáоòа

29 листопада

30 листопада

nday.te.ua
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UA:Перший
06.00 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, 23.25, 02.00, 

03.50, 05.10 Новини.
09.30, 02.25 Енеїда.
10.30, 11.50 Телепродаж.
10.45 Д/с “Кухня По”.
12.10 Х/ф “Бал казок”.
13.25 Бiатлон. Кубок свiту. I етап. Спринт 

10 км. Чоловiки.
15.00 Перший на селi.
15.30 Плiч-о-плiч.
15.50 #ВУкраїнi.
16.25 Бiатлон. Кубок свiту. I етап. Спринт 

7,5 км. Жiнки.
17.55 Український бал.
18.45 Д/с “Свiт дикої природи”.
19.15 Д/с “Левиний рик”.
20.05 Тюрма можливостей.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
21.55 Бюджетники.
22.25 Д/с “Iгри iмператорiв”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.20 Своя земля.
03.40 Погода.
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”.
10.45 Т/с “Сидоренки-Сидоренки”.
15.05 Т/с “Свати”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Х/ф “Я ти вiн вона”.
23.00 Х/ф “Службовий роман. Нашi часи”.
00.50 “Лiга смiху”.
03.20 “Свiт навиворiт 3: Танзанiя, Ефiопiя”.
05.00 “ТСН”.

Iíòер
04.50, 10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту”.
05.40, 11.00 “Орел i решка. Iвлєєва vs. 

Бєдняков”.
06.25 Х/ф “Iноземка”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
12.10 Х/ф “Чаклунське кохання”.
14.00 Т/с “Грiх i сором”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “К-19”.
23.10 Х/ф “Крейсер “Iндiанополiс”: Iсторiя 

мужностi”.
01.45 “Речдок”.

ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.25 Факти.
05.50 Не дай себе ошукати.

06.45 Громадянська оборона.
07.40 Антизомбi. Дайджест.
08.30 Секретний фронт. Дайджест.
09.25 Т/с “Нiконов i Ко”.
11.05, 13.00 Т/с “Вiддiл 44”.
12.45 Факти. День.
14.05 Х/ф “Мумiя”.
16.15 Х/ф “Мумiя повертається”.
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф “Мумiя: Гробниця iмператора 

драконiв”.
22.40 Х/ф “Колонiя”.
00.25 Х/ф “У пеклi”.
02.05 Т/с “Фантом”.

ÑТБ
06.15 Т/с “Коли ми вдома”.
07.15, 10.00 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
04.00, 02.10 Зона ночi.
05.10 СтендАп Шоу.
05.55, 06.55 Kids` Time.
06.00 М/с “Том i Джерi”.
07.00 М/ф “Дозор джунглiв”.
09.00 М/ф “Красуня i чудовисько”.
11.00 Х/ф “Iсторiя одного вампiра”.
13.10 Х/ф “Гарi Поттер i Орден Фенiкса”.
16.00 Х/ф “Гарi Поттер i Принц-

напiвкровка”.
19.00 Х/ф “Страшилки”.
21.00 Х/ф “Страшилки 2: Примари Хел-

лоуїна”.
22.50 Х/ф “Акули в Мiссiсiпi”.
00.20 Х/ф “Лiс примар”.

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.
09.00 Т/с “З мене досить”.
13.00 Т/с “Пташка пiвча”.
17.00 Т/с “Ти тiльки вiр”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Ти тiльки вiр”.
23.00 Т/с “Якби я була цариця”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Якби я була цариця”.
03.10 Х/ф “Термiново! Шукаю чоловiка”.
04.40 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Каспер”.
08.25 “Ух ти show”.
09.30 Т/с “Пригоди Геркулеса”.
12.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
01.00 Х/ф “Залiзний лицар”.
03.00 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.15 Х/ф “Матрос Чижик”.
06.45 “Страх у твоєму домi”.
10.10 Х/ф “Мiмiно”.
12.00 Х/ф “Дама з папугою”.
13.55 Х/ф “Безiменний король”.
17.00 Х/ф “Вiдчинiть, полiцiя!”
19.00 Х/ф “Очiкування полковника 

Шалигiна”.
20.40 Х/ф “Мерседес” тiкає вiд погонi”.
22.10 Х/ф “Скаженi”.
00.00 Х/ф “Пiсля прочитання спалити”.
01.50 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.30 М/ф “Пiдводна ера”.
13.15 Х/ф “Красуня”.
14.30 Сiмейка У.
16.30 Iгри Приколiв.
17.15 Х/ф “Перевiзник”.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Танька i 

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

Полтавою.
23.30 Х/ф “Фейковi копи”.
01.30 Теорiя зради.
02.20 БарДак.
03.10 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

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

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
06.55, 00.30 Мiстична Україна.
07.45 Там, де нас нема.
09.45 Речовий доказ.
10.55 Цукор.
12.50 Невидиме навколо нас.
14.25 Загадки Всесвiту.
15.15 Невiдомий Китай.
18.00 Iлюзiї сучасностi.
21.00 Калiгула: 1400 днiв жаху.
22.40 Смiття.
01.20 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “Двоє пiд однiєю парасоль-

кою”.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Зiркове життя”.
09.30, 02.45 “Зорянi долi”.
09.35 “Невiдома версiя”.
10.25 Х/ф “Проект А”.
12.25 Х/ф “Капiтан Немо”.
16.20 Х/ф “Мiж високих хлiбiв”.
18.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.00 Т/с “Нероби”, 5-9 с.
03.05 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.30 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.55 “ДжеДАI. Дайджест”.
09.55 “ДжеДАI”.
10.55 Т/с “Опер за викликом”.
13.50 Х/ф “Медовий мiсяць у Вегасi”.
15.45 Х/ф “Голодний кролик атакує”.
17.45 Х/ф “211”.
19.15 Х/ф “Ворота пiтьми”.
21.05 Х/ф “Люди Iкс”.
23.00 “ПроФутбол”.
00.20 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
05.30 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.
11.05 Латиноамериканський Check-in.
12.00 М/ф “Сiмпсони”.
15.30 Т/с “СуперКопи”.
19.00 Х/ф “Еквiлiбрiум”.

21.00 Мамареготала.
23.00 М/с “Чортовийки”.
00.00 Х/ф “Чаплiн”.
02.50 Мамареготала. Найкраще.
04.25 Чистоплюї.
04.55 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.55 Настiльний тенiс. Кубок свiту. Китай. 

Чоловiки. 1/4 фiналу.
02.55, 06.00 Снукер. UK Championship. 

Йорк. Другий раунд.
04.00 Керлiнг. ЧЄ. Хельсингборг.
07.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Вiсла. HS 142.
08.30 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. 

Змiшана естафета.
09.30, 14.45 Лижне двоєборство. Кубок 

свiту. Рука. Переслiдування. 10 км.
10.00 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 

Рука. HS 142.
11.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука. 

Жiнки. Переслiдування. 10 км.
11.50 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука. 

Чоловiки. 15 км. Класика.
12.20 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука. 

Чоловiки. Переслiдування. 15 км.
13.15, 15.40 Бiатлон. Кубок свiту. Естер-

сунд. Чоловiки. Спринт.
16.20 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. 

Жiнки. Спринт.
17.45 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Рука. HS 142.
19.25 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Киллiнгтон. 

Жiнки. Слалом. Спроба 1.
19.55 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Киллiнгтон. 

Жiнки. Слалом. Спроба 2.
21.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк-Луїс. 

Чоловiки. Супергiгант.
22.45 Санний спорт. Кубок свiту. Лейк-

Плесiд. Чоловiки. Спроба 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Валенсiя - Вiльярреал. Чемпiонат 

Iспанiї.
07.45 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15 Мальме - Динамо (К). Лiга Євро-

пи УЄФА.
10.00, 14.45, 18.25, 23.00 Футбол News.
10.25 Алавес - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
12.10 Огляд квалiфiкацiї. Вiдбiр до Євро-

2020.
13.00, 01.20 Журнал Лiги чемпiонiв.
13.30, 15.55 “Тур Online”.
13.55 Live. Марiуполь - Шахтар. Чемпiонат 

України.
16.25 Live. Боруссiя (М) - Фрайбург. 

Чемпiонат Нiмеччини.
17.15, 23.20, 03.50 Yellow.
18.45 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
19.25 Live. Олiмпiк - Динамо. Чемпiонат 

України.
20.15 Футбол Tables.
21.20 “Великий футбол”.
23.30 Монако - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
01.50 Топ-матч.
02.00 Ювентус - Сассуоло. Чемпiонат Iталiї.
04.00 Вольфсбург - Вердер. Чемпiонат 

Нiмеччини.
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  TV-4
Поíедіëоê, 25 ëиñòоïада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

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

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

Віâòороê, 26 ëиñòоïада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

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

03.30 Провінційні вісті
07.35 Погляд зблизька
08.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Shift. Життя в цифрі
12.30 «Начинка»
13.00 Хіт-парад 
13.30, 01.00 Х.ф. «Тринадцять днів» 
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На га-

рячому
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Догвіль» 1с. +16

Ñереда, 27 ëиñòоïада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

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

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

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

14.00, 01.00 Х.ф. «Таємний хід»
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 «Начинка»
22.40, 04.00 Х.ф. «Догвіль» 2с. +16

Чеòâер, 28 ëиñòоïада
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

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

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

гарячому
07.35 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 Формула здоров’я
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Диявольський вітер» 
15.45, 19.55 Добрі традиції
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
19.55 Добрі традиції
20.00 Реальні справи
21.35 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Мама-привид»

П’яòíиця, 29 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 Смачна мандрівка 
11.00, 16.20 Година для дитини
12.10 «Гал-кліп»
12.40, 03.00 Сім’я від А до Я
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф.«Маленькі пальчики» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Відкрита зона
17.30 «Начинка»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Дорога» +16 

Ñóáоòа, 30 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.«Мрійники» +16 
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
10.00, 19.00 Єдина країна
10.30 У фокусі Європа 

11.30 Твій дім
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф. «Останній з со-

бачого племені» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
15.00 Х.ф.«Бабуся Бум» 
16.30, 02.30 Сім’я від А до Я
17.00 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання 
19.30 Євромакс
20.10 Х.ф. «Епоха» +16
23.15 Shift. Життя в цифрі
23.30 Завтра-сьогодні
00.10 Вікно в Америку
02.55, 04.30 Х.ф. «Епоха» +16

Íедіëя, 1 грóдíя
06.00 Х.ф.«Мрійники» +16 
07.30 Українські традиції
07.45, 08.40 Ранковий фітнес
08.00, 21.30 Єдина країна
09.00 Завтра-сьогодні
09.30 Справжня ціна
09.50 Українські традиції
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.45 Про кіно 
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.30 Х.ф.«Бабуся Бум»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
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. «Материнство» 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Дорога» +16

  ТТБ
Поíедіëоê,  25 ëиñòоïада
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 Д/с “Дивовижні міста світу” 
9 .50 Фестивавль”Khortyts ia 

Freedom-2019”.KULSHENKA
10.15 UA: Музика 
10.20 UA: Фольк. Спогади 
11.10 Мультфільми
12.00 Д/с “Жива природа 
12.15 Лайфхак українською
12.40 UA: Музика 
12.50 Ранковий гість
13.00 “Діалоги” 
13.40 Докудрама  “Мисливці  на 

нацистів” 
14.20 :РадіоДень «Модуль знань»  
15.00 Д/с “Велике фотополюван-

ня Дага Гарднера”  
15.25 Д/с “Щоденники комах” 
15.55 Д/с “Жива природа 
16.05 Д/с “Таємниці акул” 
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”  
19.20 “Тема дня” 
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч- о-пліч 
20.51 “Тема дня” 
21.20 Наші гроші  
21.45 Своя земля
22.00 UA Музика
22.05 Д/С “Африка. Небезпечна 

реальність” 

Віâòороê , 26  ëиñòоïада
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 Д/с “Дивовижні міста світу” 
9.55 Енеїда  
10.25 Концерт  Павла Табакова 

“Мій світ” 
11.20 Мультфільми 
12.15 Д/с “Жива природа” 
12.40 Лайфхак українською
12.50 Ранковий гість
13.00 “Тема дня” 
13.40 Докудрама  “Мисливці  на 

нацистів” 
14.20 :РадіоДень «Модуль знань»  
15.00 Школа доступності.  
15.10 Лайфхак українською
15.15 Д/с “Жива природа 
15.35 Д/с “Щоденники комах” 
16.05 Д/с “Таємниці акул” 
17.15 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
17.45 Д/с “Як працюють машини” 
18.10 Д/С  “Пригоди Остіна Стівенса”  
19.20 “Тема дня” 
19.45 Спільно  
20.15 Своя земля
20.51 “Тема дня” 
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром  
21.45 Абетка
21.50 Своя земля
22.10 Д/С “Африка. Небезпечна 

реальність”  

Ñереда, 27 ëиñòоïада
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 Д/с “Дивовижні міста світу” 
9.55 “Енеїда” 
10.20 UA Музика
10.35 UA: Фольк
11.20 Мультфільми 
12.15 Лайфхак українською
12.40 Загадки чернівецьких ат-

лантів  
12.50 Ранковий гість
13.00 “Тема дня” 
13.40 Д/с “Імперія”  
14.40 Абетка
14.45 Лайфхак українською
15.10 Д/с “Велике фотополюван-

ня Дага Гарднера”  
15.35 Д/с “Щоденники комах” 
15.50 Д/с Жива природа 
16.05 Д/с “Таємниці акул”
17.15 100 років українського кіно 

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

венса”  
19.20 “Тема дня” 

19.45 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 StopFakeNews 
20.51 “Тема дня” 
21.20 КримРеалії 
21.45 Твій дім 
21.55 UA Музика
22.10 Д/С “Африка. Небезпечна 

реальність” 

Чеòâер, 28 ëиñòоïада
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 Д/с “Дивовижні міста світу” 
9.55 Енеїда  
10.20 UA Музика
10.30 UA: Фольк
11.20 Мультфільми 
12.15 UA Музика
12.40 Лайфхак українською
12.50 Ранковий гість
13.00 Тема дня 
13.40 Д/с “Імперія”  
14.40 АБЕТКА
14.45 Лайфхак українською
15.05 Д/с “Велике фотополюван-

ня Дага Гарднера”  
15.35 Д/с “Жива природа 
16.05 Д/с “Таємниці акул”  
17.15 100 років українського кіно 

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

венса”  
19.20 “Тема дня” 
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч- о-пліч  
20.51 “Тема дня” 
21.20 “Наші гроші”
21.45 Пліч-о-пліч 
21.55 UA Музика
22.05 Д/С “Африка. Небезпечна 

реальність”  

П’яòíиця, 29 ëиñòоïада
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 Д/с “Дивовижні міста світу”  
9.55 Бук:Маршрут 
10.05 Лайфхак українською
10.15 UA Музика 
10.25 UA: Фольк 
11.15 Мультфільми 
12.15  Д/с “Щоденник комах” 
12.40 Лайфхак українською
12.50 Ранковий гість
13.00 “Тема дня” 
13.40 Ток-шоу “Зворотний відлік” 
15.50 Д/с “Жива природа 
16.10 Д/с “Левиний рик” 
17.15  Д/с “Жива природа 
17.45 Д/с “Як працюють машини” 
18.10 Д/С  “Пригоди Остіна Сті-

венса”  
19.20 “Тема дня” 
19.45 Разом
20.15 Сильні 
20.51 “Тема дня” 
21.20 «VoxCheck»
21.25 Схеми. Корупція в деталях 
21.45 Своя земля
22.00 UA: Музика 
22.10 Д/С “Африка. Небезпечна 

реальність”  

Ñóáоòа, 30  ëиñòоïада
7.00 Мультфільми 
8.00 “Файний ранок”
9.30 Школа  доступності 
9.35 Візитівки Карпат 
9.40 Бук:Маршрут 
9.50 Енеїда 
10.20 UA: Фольк.Спогади 
11.10 UA Музика 
11.20 Д/с “Велике фотополюван-

ня Дага Гарднера” 
12.10 Д/с “Шамварі:територія ди-

ких тварин”  
12.50 Програма “Головний експонат”
13.00 ВУКРАЇНІ
13.25 Пліч-о-пліч 
13.40 “Тема дня” 
14.10 Українська література в 

іменах
14.20 Абетка
14.30 Д/с Найекстремальніший” 
15.20 Д/с “Останній шанс по-

бачити”  
16.20 Лайфхак українською
16.30 Бюджетники 
16.55 Концертна програма Євгена 

Хмари “Знамення”
18.15 Сильні 
18.30 Своя земля 
19.00 “Новини”
19.15 Діалоги
19.45 Спільно 
20.10 ВУКРАЇНІ
20.35 Бук:Маршрут 
20.50 Як дивитися кіно 
21.20 Художній фільм “Транзит” 

Íедіëя, 1 грóдíя
7.00 Мультфільми 
8.20 Лайфхак українською
8.30 “Файний ранок”
9.30 Загадки чернівецьких  атлантів
9.35 Енеїда  
10.30 UA: Фольк.Спогади 
11.20 Д/с “Велике фотополюван-

ня Дага Гарднера”  
11.45 Д/с “Шамварі:територія ди-

ких тварин”  
12.10 :РадіоДень «Модуль знань»  
12.50 Лайфхак українською
13.00 ВУКРАЇНІ
13.25 Пліч-о-пліч 
13.40 Своя земля
14.10 StopFakeNews 
14.20 Д/с Найекстремальніший” 
15.10 Д/с “Останній шанс по-

бачити” 
16.10 Д/с “Найбільш завантаже-

ний у світі” 
16.55 Концерт  Ольги Чубаревої 

«VIVERE» в проекті «LADY 
OPERA» 

18.25 UA Музика
18.35 Загадки чернівецьких  ат-

лантів  
18.45 Своя земля
19.00 Твій дім 
19.15 Пліч-о-пліч  
19.40 ВУКРАЇНІ
19.50 Разом
20.15 #ВУКРАЇНІ 
20.10 Абетка
20.20 Як дивитися кіно 
20.50 Художній фільм “Чоловік, 

який вбив Дон Кіхота”
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ТЕФТЕЛІ З ІНДИЧКИ

ПОТРІБНО: 700 г філе індич-
ки, 4 ст. л сметани, 4 ст. л помідо-
рів у власному соку, сіль і спеції 
за смаком, цибулина, морквина, 1 
скл. рису, базилік сушений за ба-
жанням, 1 ст. л. оливкової олії, 400 
мл води. 

ПРИГОТУВАННЯ: попередньо 
рис необхідно відварити. Він по-
винен вийти розсипчастим. Розі-
гріти сковороду і змастити олив-
ковою олією. Цибулину подрібни-
ти за допомогою ножа. Моркву не-
обхідно натерти на крупній терт-
ці і відправити овочі на сковоро-
ду. Коли овочі обсмажили, дода-
ти помідори у власному соку (та-
кож можна використовувати то-
матну пасту), перемішати і дати 
постояти під закритою кришкою. 
Фарш з індички змішати з рисом, 
додати сушений базилік, перець, 
сіль, а також яйце, щоб тефтелі не 
розвалилися. Вимішати інгредієн-
ти. У каструлю налити води і дода-
ти сметану (15% жирності), добре 
розчинити, щоб не залишалося 
грудочок. Тепер можна формувати 
тефтелі. Змочити руки водою і ка-
тати кульки середнього розміру. 
Відправити тефтельки в каструлю 
і додати зажарку з овочів. Солити 
можна за смаком. Залишити на ма-
лому вогні на 40 хвилин. Тефтель-
ки з індички готові! 

КУРЯЧІ ВІДБИВНІ 
«ФРАНЧЕЗЕ»

ПОТРІБНО: 0,5 кг курячо-
го філе, 130 г борошна, 1 ч. л. час-
никового порошку, 4 яйця, 2 ст. л. 
пармезану, 2 ст. л. подрібненої пе-
трушки, 4 ст. л. вершкового масла, 
4 ст. л. оливкової олії, 4 зуб. часни-
ку, 300 мл бульйону, 150 г білого 
сухого вина.  

ПРИГОТУВАННЯ: куряче філе 
нарізати й відбити. Кожен шма-
точок повинен бути завтовшки 
близько 0,5 мм. Далі приготувати 
суміші для панірування. Для бо-
рошняної суміші в борошно дода-
ти часниковий порошок, сіль, пе-
рець. Відсипати від неї дві столові 
ложки на приготування соусу. Для 
яєчної суміші розмішати 4 яйця 
з сіллю, перцем, пармезаном, по-
дрібненою петрушкою.

На сковороді розігріти верш-
кове масло (2 ст. л.) з оливковою 
олією. Обкачати кожен шматочок 
м’яса спочатку в борошняному па-

ніруванні, потім у яєчному й ви-
класти на гарячу сковороду. Об-
смажувати по три хвилини з кож-
ного боку.

Закінчивши обсмажувати все 
м’ясо, в олію, що залишилася на 
сковороді, додати подрібнений 
часник (4 зубчики), перець і ще 2 
ст. л. вершкового масла. Через три 
хвилини обсмажування додати 2 
ст. л. борошна, а ще через дві хви-
лини: сік лимона, курячий буль-
йон та біле вино. Соусом полити 
биточки перед подачею й посипа-
ти петрушкою.

КУРЯЧЕ ФІЛЕ  
В СМЕТАННОМУ СОУСІ 

ПОТРІБНО: 700 г курячого 
філе, 2 цибулини, 2 зубки часнику, 
пучок зелені, 200 мл сметани, 1 ст. 
л. борошна, 2 ст. л. олії, щіпка карі, 
щіпка коріандру, чорний мелений 
перець за смаком, сіль за смаком, 
100 мл бульйону.

ПРИГОТУВАННЯ: куряче 
філе промити, обсушити і порі-
зати великими порційними шма-
точками. Цибулю дрібно поріза-
ти. Подрібнити зелень. Часник 
пропустити через часничницю. 
Цибулю спасерувати у сотейнику 
на олії 5 хвилин. З'єднати борош-
но з сіллю і спеціями і в цій сумі-
ші обваляти шматочки курячого 
філе. Додати куряче філе у сотей-
ник до обсмаженої цибулі і про-
довжувати готувати на великому 
вогні, періодично перевертаючи 
шматочки, до появи золотистої 
скоринки - приблизно 5 хвилин. 
Потім посипати зеленню і часни-
ком. Сметану розвести бульйо-
ном (м'ясним або овочевим), вли-
ти у м'ясо, зменшити вогонь, на-
крити кришкою і томити на слаб-
кому вогні 10 хвилин. Подава-
ти куряче філе в сметанному соу-
сі гарячим із картопляним гарні-
ром і свіжими овочами.

КАЧКА З ЯБЛУКАМИ

ПОТРІБНО: 1 качка, 500 г 
яблук, 100 г вершкового масла, 
сіль та спеції за смаком

ПРИГОТУВАННЯ: яблука 
очистити і дрібно нарізати. На-
фарширувати ними підготовлену 
качку, зашити, посолити, поперчи-
ти. Покласти фаршировану качку 
в гусятницю, полити вершковим 
маслом і запекти в духовці. Перед 
подачею на стіл качку посипати 
зеленню петрушки.

ГУСАК СМАЖЕНИЙ
ПОТРІБНО: 1 гусак, 1 кг кисло-

солодких яблук, сіль та спеції. 
ПРИГОТУВАННЯ: тушку мо-

лодого гусака підготувати і натер-
ти сіллю. Яблука розрізати навпіл, 
вирізати серцевину. Частиною 
яблук начинити гусака, зашити 
його, покласти на деко спинкою 
вниз, додати води і смажити в ду-
ховці до готовності, часто полива-
ючи рідиною з дека. Решту яблук 
спекти разом з гусаком і вийняти з 
духовки. Печеного гусака розділи-
ти на шматки, подавати з печени-
ми яблуками та картоплею.

ПТИЦЯ ТУШКОВАНА

ПОТРІБНО: 500 г качки або 
гуски, 1 морква, 1 цибулина, 1 ко-
рінь петрушки, 0,5 скл. сметани, 
1-2 ст. ложки вершкового масла, 
лавровий лист, сіль, перець.

ПРИГОТУВАННЯ: підготовле-
ну тушку качки або гуски розрі-
зати на порційні шматки, обсма-
жити до рум'яного кольору, пе-
рекласти в сотейник. До полови-
ни залити гарячою водою, жи-
ром і соком, що виділився в проце-
сі приготування, додати лавровий 
лист, мелений перець, очищені, 
дрібно нарізані: моркву, петрушку, 
цибулю і тушкувати до готовності 
під закритою кришкою, додавши 
наприкінці сметану і сіль. При по-
дачі на стіл на гарнір подати варе-
ну картоплю або картопляне пюре 
і полити соком, в якому тушилося 
м'ясо.

КУРЯЧІ КОТЛЕТИ З 
ВІВСЯНИМИ ПЛАСТІВЦЯМИ

Завдяки використанню вівся-
них пластівців у цих котлетах не 
потрібні ні яйця, ні картопля, вони 
чудово тримаються, не розсипа-
ються і виходять дуже ніжними і 
соковитими.

ПОТРІБНО: 500 г курячого 
фаршу, 100 мл молока, 70 г вівся-
них пластівців, 50 г панірувальних 
сухарів, 1 цибулина, 2 зубки часни-
ку, 3 ст. л. олії, мелений коріандр за 
смаком, чорний мелений перець 
за смаком, сіль за смаком, 50 мл 
бульйону (або води).

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю 
дрібно порізати. Часник пропус-
тити через часничницю. З'єднати 
курячий фарш, цибулю, часник, 
вівсяні пластівці, молоко, спеції, 
посолити і перемішати. Накрити 

фарш харчовою плівкою і постави-
ти у холодильник на 40-60 хвилин. 
Сформувати невеликі котлети і па-
нірувати їх у сухарях. Обсмажити 
вівсяно-курячі котлети на сково-
роді в розігрітій олії з обох боків до 
золотистої скоринки приблизно 
по 5 хвилин. Влити гарячий буль-
йон, накрити кришкою, зменшити 
вогонь і тушкувати до випарову-
вання рідини 7-10 хвилин.

РЕЦЕПТ ДОМАШНЬОГО 
СУПУ З КАЧКИ

ПОТРІБНО: м'ясо качки - 400 г, 
картопля - 0,5 кг, морква - 1 шт., ци-
буля - 1 шт., помідори - 3 шт., смета-
на - 50 г, зелень - 2 пучки, сіль 1-1,5 
ч. л., перець чорний мелений - 0,25 
ч. л., вода - 1,5-2 л.

ПРИГОТУВАННЯ: порізати  
качку на порційні шматки. Зали-
ти гарячою водою, довести до ки-
піння, додати сіль. У підсоленій 
воді відварити качку майже до го-
товності, періодично знімаючи з 
бульйону піну. Час варіння зале-
жить від м'яса (1-1,5 години). Ци-
булю очистити і нарізати кубика-
ми. Моркву помити, очистити і на-
різати дрібними кубиками. Карто-
плю помити, почистити і нарізати 
крупно. За 30 хвилин до готовнос-
ті качки (через 30-60 хвилин піс-
ля початку варіння) додати нарі-
зану кубиками моркву, нашатко-
вану цибулю. Варити на слабкому 

вогні 10 хвилин. Додати картоплю 
і варити ще 15 хвилин. Влити сме-
тану, довести все до кипіння. Нарі-
зати помідори. У готовий суп по-
класти помідори, заправити сіллю 
і перцем. Подрібнити зелень. Пе-
ред подачею на стіл розлити суп 
по тарілках і посипати зеленню.

ГРУДКА ІНДИЧКИ В РУКАВІ

ПОТРІБНО: 500 г грудки ін-
дички, 0,5 шт. перцю чилі, 0,5 шт. 
лимона, 2 ст. л. гірчиці в зернах, 2 
ст. л. оливкової олії, сіль, перець.

ПРИГОТУВАННЯ: спочат-
ку приготувати маринад: перець 
чилі подрібнити, додати сік лимо-
на, мелений перець, гірчицю, олію 
і сіль. Перемішати і натерти цим 
маринадом підготовлену грудку 
індички. Поставити її в холодиль-
ник на ніч, попередньо обгорнув-
ши плівкою. Приблизно через 12 
годин перекласти грудку в рукав 
для запікання. Поставити в духо-
вку, розігріту до 180 °C, і запікати 
близько 50 хвилин. Готову грудку 
нарізати шматочками і подавати 
разом з картоплею та грибами.
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М’ясо птиці - унікальний продукт нашого раціону. Легкозасвоюване, дієтичне, воно 
містить масу корисних речовин. Найбільш багаті на мінеральні речовини ніжки птиці, а 
у грудках міститься найменше жиру. Страви з м’яса птиці найрізноманітніші. З нього 
готують запіканки, зрази, котлети, відбивні, шашлик. Птицю запікають цілком, з 
неї готують супи й бульйони. Пропонуємо вам добірку цікавих рецептів, щоб ви могли 
потішити своїх рідних новими кулінарними шедеврами. 

Страви із ПТИЦІ: 
смакуємо та 
експериментуємо

Поради
 При приготуванні гусака або качки жиру буде менше, якщо 
занадто жирні частини птиці кілька разів наколоти виделкою, а 
потім прибрати зайвий жир з соусу, що утворився.
 Чим менша тушка домашньої птиці, тим краще повинна 
бути розігріта духовка, в якій вона запікається.
 Фаршируючи птицю, не слід класти до неї забагато начин-
ки, тому що шкіра при нагріванні може луснути і фарш випаде 
назовні.
 Якщо перед запіканням змастити тушку курчати, курки або 
качки сметаною, вона добре підрум'яниться. А, якщо перед за-
вершенням приготування полити птицю холодною водою, то 
шкірка стане приємно хрусткою.
 Якщо при запіканні в духовці тушка птиці сильно 
підрум'янилася, а всередині ще сира, прикрийте її вологим пер-
гаментним папером або фольгою. З готової птиці при проколю-
ванні повинен виділятися прозорий сік.
 Коли ви запікаєте домашню птицю або дичину в духовці, 
кладіть їх на деко спинкою вниз.
 Смак  котлет по-київськи значно поліпшиться, якщо напо-
внити їх сумішшю вершкового масла з дрібно посіченою зелен-
ню петрушки і сирими яєчними жовтками.
 Щоб з фаршированих котлет під час смаження не вивалюва-
лася начинка, їх потрібно двічі обваляти в панірувальних суха-
рях.
 При маринуванні домашньої птиці оцет бажано замінити бі-
лим сухим вином.
 Якщо тушка птиці виявилася занадто жирною, нафарши-
руйте її крупами або кислими фруктами.
 Коригуйте час приготування страв з птиці залежно від їх-
ньої ваги. При температурі 190 °С на кожні 450 г ваги потрібно 
20 хвилин.
 Ставте в духовку м’ясо кімнатної температури, а не з холо-
дильника. Так воно краще пропікається.
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1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 48720, Тернопільська обл., 
Борщівський район, смт Скала-
Подільська, вул. Кам’янець-Подільська, буд. 1.
Контактний номер телефону/факс: 
(03541) 5-11-93, 5-11-82. 
E-mail: skala_speckar@ukr.net
Виконавчий директор: 
Шашкіна Наталія Василівна.
(місцезнаходження юридичної особи або місце прова-

дження діяльності фізичної особи - підприємця (пошто-
вий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, тех-

нічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
ТОВ «СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР» здійснює 

видобуток вапняків на Скала-Подільському родовищі 
вапняків відкритим способом у відповідності до отри-
маного спеціального дозволу на користування надрами 
№3021 від 02 липня 2003 року, придатних у якості сиро-
вини для виробництва щебеню будівельного та каменю 
бутового, для виробництва мінерального порошку для 
асфальтобетонних сумішей.

Технічна альтернатива 1.
Транспортна система розробки з паралельним про-

суванням фронту робіт та зовнішнім відвалоутворен-
ням, яка передбачає попереднє вибухове розпушення.

Проведення буро-вибухових робіт передбачаєть-
ся із залученням підрядної організації, що має спеціаль-
ні дозволи на проведення зазначених робіт, та спеціаль-
не обладнання. Розпушення скельного покриву викону-
ється за допомогою буро-вибухових робіт методом вер-
тикальних свердловинних зарядів.

* Суб’єкт господарювання має право розглядати 
більше технічних та територіальних альтернатив.

Технічна альтернатива 2.
Транспортна система розробки з паралельним про-

суванням фронту робіт та зовнішнім відвалоутворен-
ням, яка не передбачає попереднє вибухове розпушення.

Попереднє розпушення скельного розкриву перед-
бачається за допомогою бульдозеру з гідроклином, а по-
тім навантаження його в автосамоскиди, які вивозять 
його у тимчасові відвали.

3. Місце провадження планованої діяльності, те-
риторіальні альтернативи. Місце провадження пла-
нованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Скала-Подільське родовище вапняків розташоване 
на правому березі р.Збруч на південно-західній околиці 
смт Скала-Подільська Борщівського району Тернопіль-
ської області. Скала-Подільське родовище вапняків пло-
щею 25,4 га розташоване на землях Скала-Подільської 
селищної Ради.

Родовище межує зі сходу і північного сходу з бере-
говим схилом р. Збруч, з півдня і південного заходу шо-
сейною дорогою, з  північного  заходу  -  територією  ТОВ 
«Скала-Подільський спецкар’єр».

Найбільш великими населеними пунктами є сели-
ще міського типу Скала- Подільська, що прилягає з пів-
ночі і заходу до території заводу, і районний центр міс-
то Борщів, що знаходиться в 12 км на південний захід від 
родовища.

Невеликі населені пункти поблизу родовища - Гу-
ків, Долинівка, Бережанка, Іванків розташовані на бере-
гах р. Збруч.

Найближча залізнична станція Скала - Подільська 
знаходиться 1 км північно- західніше родовища.

Географічні координати центроїду: ПнШ 48°50:38 
СхД 26°12:51

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 2.

У зв’язку з тим, що підприємство діюче і проводить 
видобувні роботи у відповідності до погодженого робо-
чого проекту розробки і рекультивації та в межах гірни-
чого відводу і ліцензійної площі територіальна альтер-
натива 2 не розглядалася.

4. Соціально-економічний вплив планованої ді-
яльності.

Наслідки впливу на соціальне середовище мають 
позитивний характер. Найбільш важливим соціально-
економічним фактором є можливість поповнення міс-
цевого бюджету, а саме плата за користування надрами, 
орендна плата за землю та інші надходження до бюдже-
тів різних рівнів, зайнятість місцевого населення, поліп-
шення соціально-економічної ситуації в районі. Також 
важливим фактором є забезпечення асфальтобетонною 
сировиною та будівельними матеріалами місцеве насе-
лення та промислові підприємства України.

5. Загальні технічні характеристики, у тому чис-
лі параметри планованої діяльності (потужність, до-

вжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Родовище розробляється в межах контуру підрахун-

ку запасів і прийнятої на кар’єрі проектної системи роз-
робки .

Запаси вапняків згідно спеціального дозволу на ко-
ристування надрами №3021 від 02 липня 2003 року, по 
категоріях (тис.м3): балансові кат.  А+ В -1328,997 (А-
710,397; В -618,6), умовно балансові -781,2 . При середній 
густині вапняку 2,6 т/м³.

Площа Скала-Подільського родовища становить 
25,4 га. Орендована площа - 4,9 га.

Річна потужність - 50 тис. м3.
Підприємство забезпечує охорону надр та довкіл-

ля в межах наданого спецдозволу на видобування, а та-
кож використовує надра відповідно до цілей, визначених 
спецдозволом, зберігаючи гірничі виробітки в стані, при-
датному для їх використання за призначенням.

6. Екологічні та інші обмеження планованої ді-
яльності за альтернативами: щодо технічної альтер-
нативи 1

- дотримуватися нормативів екологічної безпека 
при здійсненні експлуатації об’єкта;

- викиди забруднюючих речовин із стаціонарних 
джерел в атмосферне повітря здійснювати за наявності 
чинного дозволу на викиди;

- дотримання умов спеціального водокористування;
- рівень акустичного забруднення не повинен пере-

вищувати нормативів відповідно до ДСП №173-96.
- дотримання розмірів СЗЗ згідно Висновку дер-

жавної санітарно-епідеміологічної експертизи від 
21.03.2019р №602-123-20-4/5953;

- при проведенні робіт з дотриманням вимог робо-
чого проекту розробки і рекультивації родовища та еко-
безпеки, вплив на навколишнє середовище мінімальний.

щодо технічної альтернативи 2
- екологічні та інші обмеження аналогічні альтерна-

тиві 1
щодо територіальної альтернативи 1
Поетапне відведення земельних ділянок для потреб 

пов’язаних з користуванням надрами. Дотримання ви-
мог природоохоронного законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2
територіальна альтернатива 2 - не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і за-

хист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
робочий проект розробки та гірничо-технічної ре-

культивації розроблений на всю ліцензійну площу, а 
приросту запасів не передбачається, тому захист терито-
рії здійснюється у відповідності до передбаченої проек-
том інфраструктури.

Інженерна підготовка і захист території здійснюєть-
ся існуючою інфраструктурою та передбачає:

- виготовлення проектної документації:
- розміщення тимчасових приміщень, необхідних 

для ведення робіт:
- доставку на об’єкт необхідних механізмів, сировин-

них ресурсів:
- проведення гірничо-капітальних робіт:
- дотримання технології, що передбачена проектом, 

при розробці родовища, щоб уникнути ерозійних проце-
сів:

- проведення рекультивації відпрацьованого кар’єру.
щодо технічної альтернативи 2
еколого-інженерна підготовка і захист території, 

щодо технічної альтернативи аналогічні технічній аль-
тернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1
робочий проект розробки та гірничо-технічної ре-

культивації розроблений на всю ліцензійну площу і в 
межах затвердженого гірничого відводу.

щодо територіальної альтернативи 2
підприємство діюче, тому територіальна альтерна-

тива 2 - відсутня.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на 

довкілля: щодо технічної альтернативи 1
Можливі потенційні впливи від планованої діяль-

ності по експлуатації родовища на довкілля включає:
- клімат і мікроклімат: вплив не передбачається;
- повітряне середовище: при проведенні розкрив-

них, видобувних, буро-вибухових роботах, при рекульти-
вації і при вантажно-розвантажувальних роботах – тех-
нологічне обладнання, кар’єрна техніка, автотранспорт;

- геологічне середовище: потенційний вплив від 
планової діяльності на геологічне середовище перед-
бачає порушення земної поверхні та зміна ландшафту в 
процесі проведення відкритих гірничих виробіток, але 
робочим проектом передбачається відновлення поруше-
них ділянок об’єкту, тому отримання значних негатив-

них наслідків на передбачається;
- водне середовище: обсяги водокористування, 

утворення кар’єрних вод;
- ґрунти: вплив на ґрунтово-рослинний шар, потріб-

но дотримуватися порядку проведення комплексу робіт, 
зазначеного в проекті рекультивації;

- відходи- зберігання відходів у відповідності з сані-
тарними нормами та технікою безпеки, їх передача спе-
ціалізованим підприємствам. Вплив на довкілля – допус-
тимий;

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: но-
сить опосередкований вплив на стан рослинного і тва-
ринного світу і має короткочасний характер та швидко 
відновлюється;

- навколишнє соціальне середовище: негативного 
впливу не призведе;

- вплив на навколишнє техногенне середовище: від-
сутній.

щодо технічної альтернативи 2
джерелами можливого впливу на довкілля в резуль-

таті планованої діяльності щляхом застосування техніч-
ної альтернативи 2 можуть бути наступні:

- клімат і мікроклімат: вплив не передбачається;
- атмосферне повітря – технологічне обладнан-

ня виробничого процесу, кар’єрна техні ка та автотран-
спорт;

- водне середовище – технологічне обладнання ви-
робничого процесу, кар’єрна техніка та автотранспорт;

- грунти – кар’єрна техніка та автотранспорт, утво-
рення відходів та подальше поводження з ними;

- рослинний і тваринний світ – опосередкований 
вплив, що обумовлюється роботою обладнання на тех-
нологічних майданчиках;

- вплив на навколишнє техногенне середовище: від-
сутній

щодо територіальної альтернативи 1
експлуатація даного об’єкту може привести до мож-

ливого перевищення гігієнічних нормативів допустимо-
го вмісту хімічних речовин в атмосферне повітря та сані-
тарних норм допустимого шуму;

щодо територіальної альтернативи 2
об’єкт діючий, територіальна альтернатива 2 не роз-

глядалася.
9. Належність планованої діяльності до першої 

чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підля-
гають оцінці впливу на довкілля (зазначити відпо-
відний пункт і частину статті 3 Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”)

Планова діяльність із видобутку корисних копа-
лин на Cкала-Подільському родовищі вапняків на тери-
торії кар’єру площею 25,4 га належить до першої катего-
рії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати 
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на до-
вкілля згідно із п. 15 ч. .2 ст. 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» від 23 травня 2017 року №2059-VІІІ.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому чис-
лі наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких 
може зазнати значного негативного транскордонно-
го впливу (зачеплених держав).

Транскордонний вплив на довкілля відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень дета-

лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відпо-
відності із ст. 6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»

№2059-VІІІ від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та 

можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність 

може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону Украї-
ни “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на до-
вкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцін-
ки впливу на довкілля; проведення громадського обго-
ворення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку на-
дає суб’єкт господарювання, а також інформації, отрима-
ної від громадськості під час громадського обговорення, 
під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує ре-
зультати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього 

пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля у рішенні про провадження

планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цьо-
го повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповнова-
жений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунто-
вує недопустимість провадження планованої діяльності 
та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження плано-
ваної діяльності без оцінки впливу на довкілля та отри-
мання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає 
право і можливості громадськості для участі у такій про-
цедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на ста-
дії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робо-
чих днів громадськості надається можливість надавати 
будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та планованої діяльності,  а також взяти 
участь у громадських слуханнях. Детальніше про проце-
дуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цьо-
го повідомлення на офіційному веб-сайті уповноважено-
го органу громадськість має право надати уповноваже-
ному органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлен-
ня, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реє-
страційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля (зазначений на першій сторінці цього по-
відомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій гро-
мадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту госпо-
дарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отри-
мання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, сво-
їм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персо-
нальних даних. Суб’єкт господарювання під час підготов-
ки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний враху-
вати повністю, врахувати частково або обґрунтовано від-
хилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у 
процесі громадського обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяль-
ності

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде 

продовження дії спеціального дозволу  
на користування надрами

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11
Скала-Подільського родовища вапняків  у визначених 

об’ємах 
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається:  Державною службою геології та надр 
України.

(орган, до повноважень якого належить прийняття 
такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості 
до планованої діяльності, обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля необхідно над-
силати до

Міністерство енергетики та захисту довкілля Укра-
їни, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 
03035, Відділ оцінки впливу на довкілля, контактна осо-
ба – начальник відділу оцінку впливу  на  довкілля  Шим-
кус  Марина  Олександрівна. 

E-mail: m.shimkus@menr.gov.ua, 
тел.(044)206-31-15, (044) 206-20-89.

Додаток 2 
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу на 
довкілля та фінансування оцінки впливу на 
довкілля
_____________________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, не зазначається 
суб’єктом господарювання)
_____________________________________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними 
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, для паперової 
версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові)

код згідно ЄДРПОУ 03443850  
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили 
про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 
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 " Нашого ДНЯ" - знижки.

ГОРОСКОП
З 20 по 26 листопада

ОВЕН
Завдяки вмінню прорахувати ходи на 

кілька кроків ви зможете досягти неаби-
яких успiхiв. Трохи терпіння — i ви опи-
нитеся на висотi.

 ТЕЛЕЦЬ 
Вірогідні сiмейнi скандали. Щоб 

уникнути неприємностей, займiться 
спiльними справами. Це може бути ре-
монт оселi або впорядкування дачної 
дiлянки.

БЛИЗНЮКИ 
Ваше бажання бути попереду по-

хвальне, це дасть хороший результат. Од-
нак, не беріть занадто високий темп, не-
хай діяльність приносить задоволення. 

РАК 
Тиждень принесе багато сюрпри-

зів. Не ведiться на авантюри, довiряйте 
власнiй iнтуїцiї. Поради друзів стануть у 
пригодi.

 ЛЕВ 
Авторитет зростає, але не варто цим 

зловживати, будьте терплячі й налашто-
вуйтеся на позитив. Відчуєте приплив 
енергії - використайте її в благих цілях. 

ДІВА 
Останнiм часом доводиться 

вирiшувати чужi проблеми, забуваючи 
про свої. Навчiться казати «нi», адже власнi 
проблеми ви звикли вирiшувати самi.

ТЕРЕЗИ 
Прислухайтеся до поради близьких, 

вони підкажуть правильне рішення. Із 
минулого добре б зробити відповідні ви-
сновки, щоб не повторювати помилки.

СКОРПІОН 
Ви сповненi рішучості, щоб викона-

ти задумане, згоднi на будь-якi кроки. 
Остерiгайтеся службових романiв, як ка-
жуть, усе таємне стає явним.

 СТРІЛЕЦЬ 
У вас з’явиться можливiсть  

відвідувати курси підвищення кваліфіка-
ції, зайві знання ще нікому не завадили. 
Ви зустрiнете людину, яка вiдiграє у ва-
шому життi дуже важливу роль.

КОЗЕРІГ 
Ви вмiєте цiнувати людей i сторон-

ню допомогу, але не радимо відкривати 
відразу всi карти. Якщо відчуваєте вто-
му - саме час подумати, як і де вам краще 
відпочити. 

ВОДОЛІЙ 
Акуратність і пунктуальність — за-

порука вашого успіху. Зібраність i відпо-
відальність допоможуть довести всім, на 
що ви здатні.

 РИБИ 
Непередбачуванi обставини стануть 

на завадi вашим планам, тож доведеть-
ся вибирати, що важливiше - робота чи 
сiм’я.

ПРОФЕСІЙНЕ ЗРІЗУВАННЯ 
СКЛАДНИХ ДЕРЕВ

ПОЧИЩУ ОХАЙНО САДОК 
ТА КУЩІ, НЕДОРОГО 
ТЕЛ.:067-658-70-46.

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.

Вітаємо!
Дорогу внучку

Євгенію Горошко
із с. Малі Вікнини 

Збаразького району
з Днем народження!

 З трьома рочками Тебе я вітаю,
Хай ангел завжди Тебе оберігає!
Нехай кожен день буде схожим на казку,
Батьки хай дарують підтримку й ласку.
Здійсниться хай все, що побажаєш,
Омріяні іграшки Ти нехай маєш,
Із друзями буде хай весело грати,
На крилах радості завжди літати!
 Тож з Днем народження, рідна моя!
Хай любить щиро Тебе вся сім’я,
Отримуй завжди гору подарунків,
Обіймів теплих і поцілунків.
Міцного здоров’я, щастя, удачі,
Побільше сміху, й анітрішки плачу!

З любов'ю - 
бабуся Феодосія Гусарчук. 

Вітаємо!
Добру, чуйну людину, дбайливого 

господаря, люблячого батька, 
дідуся

Теодора Дмитровича 
Ганущака 

з с. Гукалівці Зборівського 
району 

з 85-річним ювілеєм, який він 
святкує 23 листопада!

Наш славний та рідний, найкращий у світі,
З Тобою нам завжди затишно й світло,
Ти гарний господар і татко чудовий,
Даруєш турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом.
Щоб в рідному домі було нам надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі!
Хай Бог посилає здоров’я і сили,
У дружній родині усі ми щасливі.
Бажаємо сонця і чистого неба,
І ласки, й добра, і всього, що треба.
Даруємо шану і пишнії квіти,
Бажаємо многая-многая літа.
Хай Божа Матір Тебе оберігає,
Теплом оселю Твою зігріває.

З повагою і любов’ю – дружина Ярослава, дочки Со-
фія, Галя, Люба, сини Василь, Мирон, Дмитро, Ігор з 

сім’ями, онуки, правнуки та вся родина.

Вітаємо!
Дорогу донечку, милу, люблячу внучку,

 найкращу сестричку
Олесю Орестівну Івахів 

з Теребовлі
з Днем народження!

Чудова дата, вік прекрасний,
Щоб відчувати смак життя,
Бажання здійснювати власні,
Плекати світлі почуття!
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно так горить,
Хай Сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить!
Хай щастя сонцем усміхається 
і доля сповнює теплом,
Усе омріяне збувається,
Й дорога стелиться добром!
Хай Матір Божа скрізь охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!

З любов’ю – мама, тато, дідусі, бабусі, 
брат Олежик.  

Вітаємо! 
Дорогого сусіда

Михайла Івановича Кислого
 з Кременця

з Днем ангела!
Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться,
Хай буде істина проста:
Чим більше літ – тим більше щастя. 
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку й злагоди в родині,
Журба щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь у милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють!
Тож зичим здоров’я багато-багато, 
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Тепла і поваги від добрих людей,
Любові, поваги від дружини й дітей. 
Легкою хай буде життєва дорога,

Опіка і ласка від Господа Бога!
З повагою – Антоніна та Валерій Саранчуки.

За прогнозами синоптиків, погода взимку в 
Україні буде мінливою. У грудні очікують дощі 
та мокрий сніг, а в січні можуть вдарити морози. 

Перші снігопади прогнозують уже в листопаді. А 
деякі області накриють морози вже цього тижня. 

Загалом передбачають, що зима 2019-2020 років в Україні 
буде переважно теплою. Плюсова температура протримається 
довше, ніж у попередні роки.

- Зима цього року буде такою ж теплою, як і попередні зими. 
Ці тенденції, які в нас спостерігалися протягом останніх п’яти ро-
ків, вони й зберігаються. Можливі різкі зміни температури, мож-
ливі короткочасні зниження температури повітря до -10 і навіть 
-20, але вони будуть короткочасними. В цілому ж буде переважа-
ти тепла зимова погода, - такий прогноз дала завідувач відділу 
синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного 
інституту Віра Балабух у коментарі сайту УНН. 

За її словами, зміни клімату передбачають збільшення кіль-
кості днів із температурами вище 0 взимку, але при цьому кіль-
кість днів із температурою -10…-20 не змінюється – в залежності 
від регіону таких днів може бути 2-3 за сезон, тоді як переважа-
тиме протягом зими температура від -5 до +5 градусів.

Перші 9 місяців поточного року вже показали, що рік, включ-
но із зимою, буде теплішим за попередні.

Причинами аномально теплої осені й зими, яка наближаєть-
ся, є значне прогрівання океанів – у північній частині Атлантич-
ного і Тихого океанів, а також Середземного моря.

- В океані накопичена дуже велика теплова енергія і вона - 
наче пічка, яка буде підігрівати атмосферу протягом зими. Зре-
штою ці теплі вологі повітряні маси будуть приходити в Європу 
і в Україну і сприяти тому, що температура повітря в цілому буде 
вищою на 1-2 градуси, ніж на початку цього століття, - зазначила 
метеоролог.

Крім того, на погоду протягом зими буде впливати надзви-

чайне прогрівання полярних областей, аномалії температур 
у яких наразі сягають 10-15 градусів. У зв’язку з цим, арктичні 
повітряні маси будуть рухатися далі на Південь і частіше прино-
сити різке похолодання, тоді як на Північ, навпаки, частіше по-
ширюватимуться теплі повітряні маси. Це буде призводити до 
досить нестійкої погоди.

До речі, цієї осені вже зафіксували кілька температурних 
аномалій в Україні. У кількох областях за кілька тижнів до зими 
розквітли кульбаби. Синоптики вже заявили, що такого ще ніко-
ли у нас в країні не було. Розквітлими кульбабами милувалися у 
Сумах та в Чернігівській області. А в Києві на бульварі Верховної 
Ради буйно зацвіли сакури. 

Зафіксували у столиці й ще один температурний рекорд - 
найтеплішу для цієї пори ніч. Так, за даними спостережень, тем-
пература в ніч на 13 листопада не опустилася нижче +9,2 граду-
сів. Такий температурний показник на 0,9° градуси перевищив 
рекорд 1963 року. 

Зима в Україні: коли випаде перший сніг




