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27 листопада - хмарно, 
без опадів, температура пові-
тря вночі 0-1, вдень 2-3 гра-
дуси тепла. Схід сонця - 7.47, 
захід - 16.23. 

28 листопада - хмарно, 
дощ, температура повітря 
вночі 0-1, вдень 3-5 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.48, захід 
- 16.22. 

29 листопада - хмарно, 
можливий дощ, температура 
повітря вночі 1-4, вдень 5-8 
градусів тепла. Схід сонця - 
7.49, захід - 16.22. 

30 листопада - хмарно з 
проясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 1-4, 
вдень 3-5 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.51, захід - 16.21. 

1 грудня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 
1-4, вдень 1-3 градуси морозу. 
Схід сонця - 7.52, захід - 16.20. 

2 грудня - хмарно, сніг, 
температура повітря вночі 
1-3, вдень 1-2 градуси морозу. 
Схід сонця - 7.53, захід - 16.20. 

3 грудня - хмарно, можли-
вий сніг, температура повітря 
вночі 1-2, вдень 1-2 градуси 
морозу. Схід сонця - 7.55, за-
хід - 16.19.

Погода в 
Тернополі  
й області

Утікала за щастям, 
а щастя втікало 
від неї...
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Близько 1500 військових 44-ої окремої ар-
тилерійської бригади повернулися додому із 
зони проведення ООС. Протягом тривалого 
часу вони боронили територіальну цілісність 
та незалежність України на Сході держави. До 
пункту постійної дислокації наші захисники 
повернулися без втрат особового складу і тех-
ніки. Зустрічали бійців з хлібом-сіллю, тепли-
ми обіймами та оркестром  командири части-
ни, рідні та близькі. 

Вже сьогодні, 27 листопада, у Тернополі 
відбувся грандіозний марш захисників «Хода 
мужності». Військовослужбовці пройшли  цен-
тральними вулицями міста з бойовим прапо-
ром до палацу культури «БЕРЕЗІЛЬ». Тут від-
булися урочистості, нагородження військових, 
презентація музичного кліпу Андрія Підлуж-
ного «Падаючи на сніг» в пам’ять загиблих ге-
роїв бригади та святковий концерт за участю 
музикантів з гурту «Тінь сонця». Під час маршу 
армійці вшанували загиблих Героїв АТО біля 
меморіальної стели. Більше про цю подію чи-
тайте в наступному номері газети «Наш ДЕНЬ» 
та на сайті видання. 

Фото Юрія КУЛЬПИ.

Тернопільські артилеристи повернулися додому

У селі Острів 
освятили 
капличку 
Архангела Михаїла8 стор.
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 - Згадався відомий вислів: 
«В історію можна увійти, а 
можна й вляпатися»… Яким 
чином, на Вашу думку, потра-
плять до історії автори і «зе-
лені» нардепи-прихильники 
цього земельного законопро-
екту?

 - Знаєте, я більше переживаю 
за український народ, а не за пар-
тію «Слуга народу». Але динаміка 
їх перших кроків свідчить про те, 
що певним чином вони вже вля-
палися… Складається враження, 
що деякі нинішні міністри і на-
родні депутати правлячої партії 
– далекі від справжнього досвіду 
і реальності сьогодення. Можна 
навіть залишити осторонь чис-
ленні, майже щоденні, фракційні 
скандали, пов’язані з корупцій-
ними підозрами, перевірками на 
поліграфі, викликом повій і суди-
містю за зґвалтування. Мабуть, 
будуть і нові політичні курйози. 
Але серйозно вляпалися вони 
саме позитивним «земельним» 
голосуванням. Адже почали не з 
того, не тоді, і не так, як мало б 
бути.

 - А як мало бути? З чого і 
коли треба було починати?

 - Однозначно, починати 
треба було ще до голосування у 
першому читанні. З чого мала б 
узяти старт земельна реформа? 
Почну з простого локального, 
але абсолютно життєвого при-
кладу: як можна входити у ри-
нок землі, коли зараз в Україні 
переважну більшість спірних 
земельних ситуацій вирішують 
озброєні «тітушки», а не пра-
воохоронці? До чого веду саме 
цим прикладом? Влада, у першу 
чергу маю на увазі Президента, 
мала б спочатку забезпечити у 
державі безумовне верховенство 
права. І зробити так, щоб люди у 
це справді повірили. 

Потрібно й вчинити так – ще 
не пізно професійно проаналі-
зувати законодавство, зробити 
висновки і внести до нього зміни 
на предмет різночитання, коли 
норми законів трактуються на 
будь-який смак, а крапки у су-
перечках «хто правий?» розстав-
ляє виключно корупційна скла-
дова. І розставляються ці крапки 
якраз на користь махінаторів, а 
не доброчесних громадян. 

Неозброєним оком видно, що 
часто у діючому законодавстві 
одна норма суперечить іншій, 

багато «білих плям». І це не до-
зволяє законно реалізувати ті чи 
інші дії без, так би мовити, руч-
ного нажиму, подекуди - відвер-
того зухвалого владного тиску. 
В такій ситуації все, в основному, 
вирішується з позиції: чи вигід-
но це чиновнику, чи ні? Жити і 
ефективно працювати в таких 
правових умовах – неприпусти-
мо і неможливо. Тому, наголо-
шую, треба проінвентаризува-
ти наше законодавство, внести 
зміни, щоб надалі були справед-
ливість, об’єктивність і користь 
для широкого загалу, а не тільки 
для обраних високопосадовців 
і олігархів, як є зараз. Тільки 
тоді можна буде цивілізовано та 
ефективно впроваджувати різні 
новації. У тому числі – земельні. 
Підкреслю, реформи в нинішній 
Україні не можна розпочинати 
з ринку землі. На першому місці 
мають стояти правові зміни.

 - А чи можете навести бо-
дай один конкретний приклад 
саме по землі, який би свідчив, 
що нинішній український пра-
вовий простір не дає, як Ви 
стверджуєте, прозоро і чесно 
працювати?

 - Можу. І навіть не один при-
клад наведу. Знаєте, як зараз 
відбувається? Договори оренди 
землі масово фальсифікуються. 
Навіть при тому, що їх не заві-
ряють нотаріуси, вони шахрай-
ським методом узаконюються в 
Єдиному державному реєстрі ре-
чових прав. Це – нонсенс. Йдемо 
далі. Добросовісна аграрна фірма 
офіційно приймає на роботу лю-
дей, а фірми, які знаходяться під 
«прикриттям» влади, плодять 
працівників-нелегалів. Конт-
ролюючі органи закривають 
на це очі, а державний бюджет 
втрачає податкові надходження. 
Зараз корупція просто процвітає. 
Скажімо, у конкурсах державних 
закупівель часто перемагає не 
той сільгоспвиробник, який про-
понує меншу ціну і кращі умови, 
а той, який хабарі носить. І та-
ких негативних прикладів дуже 
багато. Отже, спочатку в нашій 
країні має запрацювати Закон, а 
вже потім - інші реформи, в тому 
числі і земельна. У перспективі 
скасування мораторію на про-
даж сільськогосподарської землі 
– неминуче, але – не зараз…

 - А чому ж тоді так поспі-
хом, в такому «алярмовому» 

режимі монобільшість Вер-
ховної Ради проголосувала за 
перше читання законопроек-
ту?

 - Не можу знати всіх їхніх вну-
трішньопартійних і фракційних 
розкладів, а тому причин можна 
припустити багато. Від запаль-
ного романтизму - до банально-
го непрофесіоналізму. Зрештою, 
зараз більше схиляюся до однієї 
конкретної версії. Кого цим зако-
нопроектом хочуть ощасливити 
«слуги народу»? Вони ж прекрас-
но знають, що переважна біль-
шість, понад 70 відсотків, укра-
їнців заперечують продаж землі. 
Практично всі фермерські спілки 
й асоціації – теж проти цього За-
кону. Але, водночас, керівники 
Зе-партії і фракції добре усвідом-
люють складність і резонанс-
ність питання, і той спротив, яке 
воно може викликати. І тут вони 
просто користуються моментом 
- поки не зникла народна дові-
ра до нової влади, поки люди 
ще досконало не розібралися в 
усіх небезпеках Закону, поки ще 
можна не боятися якихось акцій 
протесту… Тому й поспішають. 
Думаю, що з ухваленням редак-
ції законопроекту у другому чи-
танні, вони теж затягувати не 
планують.

   - Але перед розглядом за-
конопроекту у другому читан-
ні українцям обіцяють ще й ре-
ферендум щодо продажу землі 
громадянам інших держав. 
Можна нашу землю продава-
ти іноземцям?

 - Я категоричний противник 
продажу землі іноземцям. Тим 
паче – аж по 200 тисяч гектарів в 
одні руки. Якщо референдум від-
будеться, сумніваюся, що люди з 
такою схемою погодяться. Адже 
всі розуміють: українські фер-
мери конкурувати з величезни-
ми іноземними капіталами не 
зможуть і, в результаті, взагалі 
без землі залишаться. І їх право, 
нібито, першочергового викупу 
землі тут не допоможе. Давайте 
ще й з іншого боку глянемо на 
проблему, яку влада створила 
цим законопроектом. Для чого 

зараз розхитувати ситуацію, збу-
рювати народ, виводити з рівно-
ваги економіку, яка, і без того, 
ледве дихає? Є інформація, що 
наші аграрії, передчуваючи не-
добре, вже починають підстрахо-
вуватися і накопичують кошти, 
скажімо, вирізаючи худобу, якої 
і так вже мало залишилося. Для 
чого це робити? - запитую Уряд, 
якому, на мій погляд, до справж-
нього професіоналізму ще дуже 
далеко. Міністра Мілованова і де-
яких його колег треба просто зу-
пинити. І не дати їм цього зараз 
зробити. Вони обіцяють близь-
ко ста правок до остаточної ре-
дакції Закону. То нехай пишуть і 
вносять їх. Але - не поспішаючи, 
як з «бодуна», а вдумливо і гра-
мотно. І друге читання має від-
бутися лише через кілька років. 
Жодна нормальна держава не 
дозволить собі ось так поспішно 
розбазарити свою землю. Тим 
більше – іноземцям. Науковці, 
які досліджують глобальну еко-
номіку, вважають: якщо якась 
країна має 7% свого капіталу в 
іншій державі, то цією державою 
вже можна ззовні економічно і 
політично управляти. Хочеться, 
щоб наша влада над цим задума-
лася…

  - А, може, ззовні і замови-
ли прийняття цього земель-
ного закону?

  - Не виключаю такого варі-
анту. По-перше, я вже говорив, 
турбує фантастично велика кіль-
кість гектарів для одного покуп-
ця. Якщо у нас зараз є приблиз-
но 40 мільйонів гектарів землі 
сільськогосподарського призна-
чення, то, рахуйте: двісті осіб 
по 200 тисяч – і вже всю землю 
розкупили. І, у своїй більшості, 
цими покупцями можуть стати 
саме зовнішні зацікавлені осо-
би. І по-друге. Володимир Зелен-
ський, заявивши про тільки один 
термін президентства, раптом 
почав, як ви висловилися, «аляр-
мово» штурмувати земельне 
питання. Інші реформи – у бік, а 
відразу ж – продаж землі. Так ви-
глядає, ніби хтось його підганяє. 
От, не думає він про позитивну 

політичну перспективу, коли 
люди і через 20 років, навіть піс-
ля одного терміну, згадували б 
його добрими словами. А мав би 
думати…

 - До речі, про слова. Нам за-
раз, агітуючи, розповідають, 
що цивілізовані держави зем-
лею торгують, а тільки не-
розвинуті та відсталі дотри-
муються мораторію. Мовляв, 
не будьмо, умовно кажучи, як 
Зімбабве…

 - Це, певним чином, словес-
ні маніпуляції. І я вам зараз це 
доведу реальними прикладами. 
Глянемо на Ізраїль. Маючи не-
прості кліматичні умови і склад-
ні ґрунти, ізраїльтяни більше 
продуктів харчування експорту-
ють, ніж імпортують. Там немає 
жодного відсотка сільськогос-
подарської землі у приватній 
власності – держава взяла все під  
контроль, дає землю в оренду 
і суворо контролює процес ви-
користання свого земельного 
ресурсу. Ізраїль землю береже не 
тільки як цінність, а й як запору-
ку національної безпеки.

Зараз часто згадують Ні-
меччину. Справді, там земля у 
приватній власності. Але німці 
надзвичайно серйозно регла-
ментували обіг землі – юридич-
на чи фізична особа не може 
придбати в одні руки більше 
200-300 гектарів. А у нас на 200 
тисяч націлились. Більш лібе-
ральна економіка в сільському 
господарстві США, але все-одно 
близько 40% американської 
землі – у державній власності. 
В багатьох інших розвинутих 
західних країнах земля також 
продається, але тільки тим, хто 
має аграрну освіту, займається 
сільським господарством і живе 
на відповідній території не мен-
ше п’яти років. Тобто, там вони 
не продадуть свої гектари ні 
арабу, ні китайцю, ні росіянину. 
Ведеться політика недопущен-
ня земельної монополізації і за-
лишення землі під контролем 
корінного населення.

(Закінчення.
 на 4 стор.)

13-го листопада цього року Верховна Рада України у першому читанні 
ухвалила проект закону щодо продажу сільськогосподарської землі. 
Того дня у сесійній залі парламенту було спекотно – вигуки «Ганьба!», 
блокування президії і трибуни, істерики, взаємні образи… Але «зелена» 
монобільшість це голосування все ж «протиснула». Попри обурення 
пікетувальників біля будівлі Верховної Ради, більшість українців, 
здається, ще не збагнули, якого масштабу подія відбулася і яким 
чином її наслідки можуть торкнутися кожного.
Сьогодні на редакційні запитання, пов’язані із запровадженням в 
Україні ринку вільного обігу землі, відповів депутат Тернопільської 
міської ради, голова громадської організації «Українська народна 
варта» Петро Ландяк.  

Петро Ландяк: «Ринок землі – 
надто серйозне рішення, щоб 

піддавати його ризикам»
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На площі Героїв 
Євромайдану 
зібралося 

кілька сотень людей. 
Священики різних 
конфесій відслужили 
молебен. Ведучі 
пригадали найважливіші 
події Революції Гідності. 

- У різні роки та століття укра-
їнці платили за право бути віль-
ними найвищу ціну, але ніко-
ли не поступалися своєю гідніс-
тю. Тому й зберегли національну 
ідентичність, мову, вибороли і ре-
алізували право жити у незалеж-
ній соборній Українській держа-
ві, - зазначив під час виступу го-
лова Тернопільської ОДА Ігор Со-
пель. - Відзначаючи День Гіднос-
ті та Свободи, ми вшановуємо по-
двиг сучасних українських героїв. 
Учасники Помаранчевої револю-
ції та Революції Гідності зроби-
ли надзвичайну справу! Вони на-
завжди змінили хід історії Украї-
ни. Визначили її вектор руху в на-
прямку до демократичних, роз-
винутих, європейських держав 
світу, в яких шанують гідність 
людини та її свободи. Безцінним 
є внесок наших земляків – Геро-
їв Небесної Сотні: Олександра 
Капіноcа, Устима Голоднюка, Іго-
ря Костенка, Василя Мойсея, На-
зара Войтовича, Тараса Слобо-
дяна, бо вони поклали на вівтар 
служіння Вітчизні найцінніший 
дар – свої життя. Боротьба за не-
залежність держави триває й сьо-
годні. Здобутки українських ре-
волюцій захищають в зоні про-
ведення Операції об’єднаних сил 
наші військові та правоохоронці.

Голова Тернопільської ОДА 
Ігор Сопель вручив державні від-
знаки й посвідчення борцям за 
волю та незалежність України. 

За сумлінну працю, високий про-
фесіоналізм, зразкове виконання 
службових обов’язків та з нагоди 
відзначення Дня Гідності та Сво-
боди медаллю «За службу Укра-
їні» нагородили військовослуж-
бовців військової частини А3215 
Збройних Сил України: старшину 
Василя Бойка та солдата Володи-
мира Шаваровського. 

Символічно, що у День Гід-
ності і Свободи, першими в Укра-
їні 15 ветеранів ОУН-УПА з Тер-
нопільщини на державному рів-
ні визнали учасниками бойових 
дій. Посвідчення та відзнаки Ігор 
Сопель вручив Анні Рогач, Олені 
Господарській та Ігорю Олещуку. 

- Залишилося дуже мало лю-
дей, які у ХХ столітті зі зброєю у 
руках захищали Україну, - зазна-
чив у своєму виступі громадсько-
політичний діяч, старший науко-
вий співробітник Тернопільсько-
го історико-меморіального му-
зею політичних в'язнів Ігор Оле-
щук. - Повстанська армія упро-
довж 12 років боролася у дуже 
складних умовах. Нас багато було 
ув’язнено в таборах, і після смер-
ті Сталіна ми продовжували бо-
ротись. На сході нашої держа-
ви зараз триває війна, яку  роз-
почала з нами Російська Федера-

ція. Щоб не програти її, нам тре-
ба об’єднувати український на-
род, всіма силами на громадсько-
му, державному рівнях укріпляти 
українські збройні сили, нам тре-
ба думати про авторитет держа-
ви. Тільки спільними зусиллями 
можна зберегти Українську дер-
жаву.

В обласному архіві до Дня Гід-
ності і Свободи підготували ви-
ставку «Майдан 2004. Євромай-
дан 2013-2014. Ціна гідності і сво-
боди». Науковці зібрали докумен-
ти та матеріали, присвячені поді-
ям Помаранчевої революції та Ре-
волюції Гідності. Це світлини, до-

кументи, оголошення, публікації 
у пресі, молитовник українського 
революціонера, патріотичні пое-
зії, листівки, малюнки. 

Також на виставці можна по-
бачити «Книгу звитяги Євромай-
дану та АТО». Це зібрані учнями 
шкіл області документальні свід-
чення учасників Майдану, спо-
гади, розповіді родичів та друзів 
загиблих героїв. Спогадами про 
своїх синів - Героїв Небесної Со-
тні поділилися їхні рідні, які при-
йшли на відкриття виставки. Та-
кож вони запропонували надати 
обласному архіву матеріали про 
події Революції Гідності, щоб збе-

регти пам'ять про ці важливі сто-
рінки в історії України та її учас-
ників.

- Тарас був надзвичайно прин-
циповим і дуже любив правду, - 
пригадує батько Тараса Слободя-
на Ігор. – Він не визнавав жодних 
компромісів із совістю та жив від-
повідно до своїх принципів. Дя-
кую, що пам’ятаєте наших дітей. 
Вшановуйте також тих, хто про-
пав безвісти і рідні досі не зна-
ють, де їхні могили. 

Цього дня представники вла-
ди зустрілися з родинами Геро-
їв Небесної Сотні з Тернопільщи-
ни й обговорили низку важли-
вих питань, в тому числі й тих, що 
стосуються розслідування зло-
чинів проти учасників Революції 
Гідності.

- Символічно, що ми зустрі-
чаємося в такому форматі саме 
сьогодні, коли Україна відзначає 
День Гідності та Свободи, - зазна-
чив Ігор Сопель. - Дякую за те, що 
виховали патріотів, підтримува-
ли їхні прагнення змінювати кра-
їну на краще. Дякую за вашу ак-
тивну громадянську позицію, яку 
ви проявляєте у волонтерській, 
суспільній, виховній діяльності.

Софія ДЕМЧУК. 

День Гідності та Свободи
3Наш ДЕНЬПам’ять nday.te.ua

День Гідності та Свободи
На Тернопільщині вшанували Героїв Небесної Сотні та відзначили 

шосту річницю початку Євромайдану

Із квітами та свічками у  Тернополі до пам’ятника 
Героям Небесної Сотні прийшли батьки Героїв, що 
загинули на Майдані, учасники Революції Гідності, 
представники влади, військові, волонтери, школярі 
та небайдужі тернополяни. Осінній холод того дня 
якось особливо проймав, мимоволі повертаючи усіх 
присутніх у листопад 2013-го, коли вперше на майдани 
українських міст вийшли молоді люди із синьо-жовтими 
прапорами і символікою Євросоюзу, які прагнули змін і 
європейського майбутнього для своєї країни.
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Ольга ЧОРНА.

Пропонувалося багато рецептів, 
як Україні позбутися статусу 
найбіднішої країни Європи. 

І для цього, начебто, все у нас є. 
Природні ресурси, мудрі голови, 
робочі руки... Проте жоден із 
рецептів не спрацював. Імовірно, 
тому, що природні ресурси, а заодно 
й фінансові, опинилися в руках 
олігархів та чиновників, які дбали і 
дбають не про державу, а про власне 
збагачення. Мудрі голови залишають 
країну, бо їхні мізки тут виявилися 
незатребуваними. А робочі руки 
українців будують економіки чужих 
держав... 

То ж як Україні стати багатою країною? І 
скільки часу для цього потрібно? Експерти 
Світового банку вважають: економіка нашої 
країни має зростати на 4 відсотки впродовж 
30 років, щоб стати успішною та забезпечи-
ти кращі стандарти життя. Проте, як заявив 
провідний економіст та керівник програм 
Світового банку в Україні Фарук Кхан, нара-
зі Україна не створила усіх необхідних умов 
для зростання економіки. 

Для прикладу, в третьому кварталі цього 
року, за оцінкою Світового банку, швидкий 
ріст економіки України зафіксований завдя-
ки: рекордно високому врожаю, зростанню 
сектору послуг та збільшенню перерахувань 
коштів від заробітчан із-за кордону. При цьо-
му приріст промислового виробництва та 
інвестицій залишилися на низькому рівні. 
Узагалі, обсяги промвиробництва в Україні 
продовжують падати. Так, у жовтні обсяги 
промислового виробництва, порівняно з 
аналогічним місяцем 2018 року, скоротили-
ся на 5 відсотків, інформує Держстат.

Перспективи економічного зростання за-
лежать від реформ нового уряду, зазначили у 
Світовому банку. Щоправда, Україну реформу-
ють десятиліттями, а толку... Зрештою, поба-
чимо. Адже Світовий банк підвищив прогноз 
економічного зростання на 2020 рік в Україні 
до 3,7 відсотків із приблизно 3 відсотків ра-
ніше. Міжнародний валютний фонд заклав 
зростання економіки України на 3 відсотки. 
А за даними держбюджету-2020, вітчизняна 
економіка має зростати на 3,7-4,8 відсотків. 

Щодо стандартів життя, то Україна й на-
далі посідає останнє місце за купівельною 
спроможністю громадян серед 42 країн Єв-
ропи. Про це свідчать дані дослідження «GfK 
Purchaseing Power Europe 2019».

Та й ціни в Україні вищі, ніж, приміром, 
у сусідніх країнах. Тому іноземці більше не 
приїжджають до нас на закупівлі, констатує 
директор асоціації постачальників торго-
вельних мереж Олексій Дорошенко. «Усе - від 
продуктів до ліків - завозимо з-за кордону... 
Щоб змінити ситуацію, треба зменшувати по-
даток на додану вартість на продукти. Віднов-
лювати кредитування і створювати конку-
рентний ринок», - пояснює експерт. І додає: до 
кінця року подорожчає більшість продуктів. 

Кожна влада розповідає про необхідність 
підвищення стандартів життя. Пишуть про-
грами, організовують різноманітні зустрічі 
та дискусії... У результаті все сходиться до 
банально-небанального - нема грошей. Як 
приклад, за рахунок чого можна було б зна-
йти достатньо коштів для підвищення, ска-
жімо, прожиткового мінімуму та соціальних 
виплат, фінансовий аналітик Олексій Кущ 
привів контрабанду. «За деякими оцінками, 
у нас різниця між товарними і фінансовими 
потоками з експорту та імпорту становить 
приблизно 40 мільярдів доларів на рік. Тоб-
то, 40 мільярдів доларів - це та сума, яка не 
потрапляє до податкової звітності. І це тіль-
ки з експорту та імпорту. А є ще внутрішні 
схеми та інше… Це - ресурси», - вважає екс-
перт.

До слова, в уряді також вважають бороть-
бу з контрабандою одним із основних потен-
ційних ресурсів для наповнення бюджету та 
зростання ВВП.

…Якщо здійсняться розрахунки експертів 
Світового банку, і вітчизняна економіка що-
річно зростатиме на 4 відсотки, не виника-
тиме економічних криз та якихось неперед-
бачуваних ситуацій, олігархи та чиновники 
збавлять апетити, то, вихо-
дить, заможну Україну мож-
на буде побачити через 30 
років. А хотілося б швидше…

 

Голова обласної ради 
Віктор Овчарук підписав 
розпорядження «Про 

проведення третього пленарного 
засідання дванадцятої сесії 
Тернопільської обласної ради 
шостого скликання. У документі 
йдеться:

«1. Відповідно  до частин четвертої 
та десятої статті 46 Закону України «Про  
місцеве  самоврядування  в  Україні»   про-
вести  28  листопада 2019 року о 10.00 го-
дині в приміщенні  конференцзали Терно-
пільської обласної ради третє пленарне 
засідання дванадцятої  сесії Тернопіль-
ської обласної ради шостого скликання. 

2. На розгляд пленарного засідання 
Тернопільської обласної ради винести пи-
тання: 

2.1. Про обласну програму підтрим-

ки осіб, які брали участь в Антитерорис-
тичній операції, операції Об’єднаних сил, 
членів сімей осіб, загиблих під час про-
ведення Антитерористичної операції та 
операції Об’єднаних сил, членів сімей Ге-
роїв Небесної Сотні, постраждалих учас-

ників Революції Гідності на 2020-2024 
роки.

2.2. Інформація керівника міжвідомчої 
регіональної робочої групи з підготов-
ки пропозицій щодо адміністративно-
територіального устрою базового та ра-
йонного рівнів Тернопільської області.

2.3.  Про внесення змін до Стратегії 
розвитку Тернопільської області на пері-
од до 2020 року.

2.4. Про внесення змін до Плану з ре-
алізації у 2018-2020 роках Стратегії роз-
витку Тернопільської області на період до 
2020 року.

2.5. Про обласну програму «Ветеран» 
на 2020-2024 роки.

2.6. Інші питання поточної роботи 
ради.

3. На третє пленарне засідання два-
надцятої сесії Тернопільської обласної 

ради запросити:
- голову і заступників голови Терно-

пільської обласної державної адміністра-
ції;

-   керівників правоохоронних органів 
області;

-   народних депутатів України, обра-
них від Тернопільської області;

- сільських, селищних, міських голів 
об’єднаних територіальних громад Терно-
пільської області;

- голів районних рад, Бережанського, 
Кременецького, Тернопільського, Чорт-
ківського  міських голів, голів районних 
державних адміністрацій;

- керівників структурних підрозділів 
Тернопільської обласної державної адмі-
ністрації; 

- представників засобів масової інфор-
мації».

На третє пленарне засідання дванадцятої 
сесії обласної ради запросили народних 

депутатів від Тернопільщини

(Продовження. Поч. на 2 стор.)
Окремо треба сказати про україн-

ське фермерство. У нас його питома 
вага, на жаль, вкрай мала. Тому що 
держава не приділяла і зараз не при-
діляє належної уваги його підтримці. 
А підтримка має бути не тільки фі-
нансова, а й - юридична, правоохо-
ронна, щоб убезпечити фермерів від 
рейдерства і шахрайства. У моєму 
рідному селі в Заліщицькому районі 
є півтори тисячі гектарів орної землі 
і немає жодного фермера. Аналогічна 
ситуація і в сусідніх селах. А, напри-
клад, у Польщі переважна більшість 
землі обробляється і контролюється 
місцевими сімейними фермерськими 
господарствами. Наголошую – місце-
вими!

 Так що, маніпулювати досвідом 
розвинутих країн не треба. Те, що нам 
зараз пропонують в Україні, до цього 
доброго досвіду має дуже слабкий 
стосунок.

  - А, може, позитив все ж є? Бо 
мораторій не давав можливості 
власникам паїв розпоряджатися 
своєю землею… 

  - Все вірно. Але частково. Справ-
ді, 75-80% української землі розпайо-
вано і мораторій на 20 років заморо-
зив право продавати цю землю. Але 
для чого був введений мораторій? 
Для того, щоб підвести законодав-
чу базу під запровадження вільного 
обігу землі, навести порядок у Держ-
геокадастрі, здійснити ретельну ін-
вентаризацію земельних ресурсів, 
організувати земельні аукціони, уне-
можливити монополізм і створити 
умови для правильного використан-
ня землі. Цього й досі не зроблено. А 
влада зараз, не створивши необхідні 
умови, вже вирішила «взяти старт» у 
вільний ринок. Вони, як кажуть в на-
роді, «запрягли воза не з того боку». 
Це – неграмотно та шкідливо. Зокре-
ма, і для продовольчої безпеки Укра-

їни. Так що, про позитив говорити 
поки що недоречно. І, взагалі, я споді-
ваюся, що нинішній земельний про-
цес буде врешті-решт зупинений…

  - І на завершення. Якщо цей 
процес все ж зупинять, то якими 
мають бути першочергові пріори-
тети, щоб рухатися далі?

  - Спочатку в офісі Президента і у 
Верховній Раді мають зрозуміти, що 
держава – це органи управління, а 
країна – це люди. І держава повинна 
служити людям. Таким я бачу голо-
вний пріоритет. Окрім тих карди-
нальних правових змін, про які вже 
говорив, потрібно виконати вимоги 
статті 121 Земельного Кодексу і роз-
дати земельні наділи всім громадя-
нам України. Особливо це стосується 
працівників соціальної сфери села. 
З ними – вчителями, лікарями – обі-
йшлися несправедливо. Як і з іншими 
українцями, які своєї землі так дони-
ні й не отримали. Для процесу виді-
лення землі треба визначити чіткі 
терміни і поінформувати про них по-
тенційних отримувачів.

Дуже доречним було б утворення 
владою підрозділів для консультацій 
і супроводу ведення малого і серед-
нього бізнесу. В тому числі - фермер-
ства, як пріоритетного напрямку на 
селі, та закордонних торгових пред-
ставництв в інших державах, щоб ре-
кламувати і, як кажуть, «просувати» 
нашу сільгосппродукцію. 

Я не кажу, що «все пропало». Ситу-
ацію, без сумніву, можна і необхідно 
виправити. Але йти до цього потріб-
но поступово, вдумливо і фахово. Від-
так, у другому читанні законопроект 
треба було б розглядати лише через 
2-3 роки. А повноцінно вводити віль-
ний ринок землі з 2024-го. Це – надто 
серйозне рішення, щоб поспіхом під-
давати його численним ризикам. 

Інтерв’ю записала 
Тетяна УКРАЇНЕЦЬ. 

Петро Ландяк: «Ринок
 землі – надто серйозне 

рішення, щоб піддавати 
його ризикам»

НА ЗАМОЖНУ УКРАЇНУ 
треба чекати 30 років, 

а може, й більше... 
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- Федоре Всеволодовичу, Фонд 
соціального страхування на-
самперед відповідає за на-
рахування та виплату до-
помог, засобів реабілітації 
постраждалим на виробни-
цтві людям, застрахованим 
особам, проведення профі-
лактики виробничого трав-
матизму. Водночас ваша 
організація допомагає по-
терпілим, людям з інвалідніс-
тю не лише матеріально, а й 
своєю увагою, добрим словом 
і конкретною справою. Уже 
правилом стали, наприклад,  
відвідини таких людей вдома.

- Крім матеріальної допомоги, і добре 
слово допомагає людині вижити. Інколи 
ситуація потребує особливої уваги. Тож 
у нас стало правилом - з ким поспілкува-
тися телефоном, кого відвідати за місцем 
проживання. От приклад з Підволочиська. 
Приїхали провідати нашого підопічного, а 
сусіди кажуть, що він вже тиждень не ви-
ходить з дому. Виявляється, у чоловіка 
важка форма пневмонії, навіть води нема 
кому подати, викликати лікаря. На жаль, 
трапляється, що й люди, які живуть по-
руч, збайдужіли. Поцікавитися, чому оди-
нокий сусід не виходить з хати, - не вва-
жають за потрібне. Ще страшніше, коли з 
беззахисних людей знущаються рідні. Не-
давній приклад з Бережан. У сім’ї - мама і 
син з інвалідністю. А дочка забрала карт-
ки, на які перекидають братову пенсію 
і мамину доплату, і поїхала в Польщу. Як 
цим людям жити? Тож мусимо пильнува-
ти, підставляти плече. 

- Ви кажете: мусимо. Але у 
функціональні обов’язки Фон-
ду це, мабуть, не входить? 

- Нас ніхто не змушує дивитися, як жи-
вуть ті, з ким трапилася біда. Чи йти до 
директора підприємства, де людина втра-
тила здоров’я, аби нагадати, що комусь 
потрібно завезти дров, комусь зробити 
ремонт… Суспільство - велика сила, яка 
може ефективно діяти, допомагаючи лю-
дям з обмеженими можливостями. 

- У соціальних мережах пра-
цівники Фонду в області за-
пустили флешмоб, аби якраз 
привернути увагу громад-
ськості до проблем людей з 
інвалідністю. 

- Так, щоб допомогти їм та всім, хто з 
тих чи інших причин став заручником об-
ставин і через проблеми зі здоров’ям не 

може повноцінно реалізовувати свій по-
тенціал. Тішуся, що наше волонтерство 
підтримали студенти ТНЕУ. Хтось мудрий 
сказав: не треба рятувати весь світ, краще 
допомогти одній людині. Підремонтува-
ти хату чи огорожу, знести з поверху ві-
зок, допомогти у працевлаштуванні, ку-
пити продукти чи ліки, надати будь-яку 
посильну підтримку. Що ми і робимо. Є 
різні ситуації. Якщо людина набуває ін-
валідність, будучи вже дорослою, присто-
суватися до життя, яке вчора було зовсім 
іншим, дуже важко. Хтось опускає руки, 
замикається у своєму горі. Інші, напере-
кір долі, не втрачають віри у себе, жаги до 
життя.  І вони нам потрібні, аби спонукати 
тих, хто не бачить виходу, знову інтегру-
ватися в соціум, не залишатися безпоміч-
ним у чотирьох стінах. У мене є приятель, 
який працює фітнес-тренером. Колись він 
був членом збірної Союзу з легкої атлети-
ки. На тренуваннях зламав хребет. Шість 
років лежав нерухомо. Тільки величезна 
воля, важкі щоденні тренування, віра у 
власні сили повернули йому повноцінне 
життя. А міг же здатися? Такі люди влас-
ним прикладом надихають інших. 

- До речі, одним з мотива-
ційних соціальних проектів 
Фонду є Всеукраїнська спар-
такіада «Сила духу», що допо-
магає тисячам людей, які з 
виробничих причин втрати-
ли здоров’я, повірити в себе, у 
те, що вони здатні на більше. 

- Спартакіади, що ми проводимо, це не 
змагання для змагань. Хочу подякувати, 
до речі, за їх організацію, своєму заступ-
нику Григорію Радзіху. Тут люди з інвалід-
ністю не лише демонструють спортивні 
перемоги, але й те, що з обмеженими мож-
ливостями можна жити повноцінно. Мати 
сім’ю, народжувати і виховувати дітей. 
Багато хто з них після травм вчився ходи-
ти заново, хтось залишився без руки, але 
зумів знайти, де застосувати себе. З кож-
ного відділення управління виконавчої 
дирекції Фонду в області на спартакіади 
приїжджають й «новачки», які нещодавно 
зазнали травм на виробництві, попали в 
біду, і їм надзвичайно важко звикнути до 
статусу людей з інвалідністю. Вони спіл-
куються між собою, бачать реальні жит-
тєстверджуючі історії. І це спонукає їх до 
поштовху вперед. 

- Як, напевне, і тих, хто здоро-
вий. Хто має руки, ноги, хто 
бачить цей світ, а все одно 
нарікає на життя.

- Безперечно. Є такі унікальні люди, що 
й сам у них вчишся. Як от Зеновій Щепан-
ський з Теребовлі. Пригадую, як вперше 
його побачив. Приїхали до нього додому, 
провідати. Іде назустріч чоловік струн-
кий, підтягнутий. Трішки накульгує, я на-
віть не звернув особливої уваги. А йшов 
Зеновій на протезах. Тридцять років тому 
поїзд відрізав йому обидві ноги. Тоді його 
підтримувала кохана дівчина, яка через 
три роки стала Зеновію дружиною. У них 
двоє чудових дітей. На подвір’ї - зелень, 
квіти. Гарна тераса - друзі виклали на ній 
з камінчиків карту Теребовлянщини... От 
як не захоплюватися такими людьми, які 
самі, мов ті квіти, тягнуться до сонця? 

Коли ж сталася біда, Зеновій був моло-
дий хлопчина. Як зізнається, думав, жит-
тя закінчилося. Поруч у шпиталі лежав 
афганець без ноги. Запам’ятай, сказав він 
Зеновію, візьмеш в руки милиці - все жит-
тя на них ходити будеш. Візьмеш палку - 
будеш все життя з палкою. Що собі вибе-
реш - так і будеш жити. Тобто, люди, які не 
зламалися під життєвим тягарем, завжди 
мотивують інших. Тож започаткований 
Фондом в області постійний процес спіл-
кування, залучення людей  з інвалідністю 
до громадських заходів, організація для 
них  спартакіад, круглих столів, презента-
цій, має на меті допомогти їм адаптувати-
ся до життя в нових реаліях.

- І все-таки, інколи біду легше 
попередити, ніж з нею жити. 
Маю на увазі, коли не лише 
роботодавці, а й самі люди 
нехтують елементарними 
правилами безпеки праці. 
Звідси, очевидно, й невтіш-
ні цифри: за 10 місяців цього 
року в області зареєстровано 
74 повідомлення про нещасні 
випадки на виробництві, при 
яких потерпіло 80 осіб. З них - 
15 зі смертельним наслідком 
(8 з яких пов’язані з виробни-
цтвом).

- У нас чомусь вважають: біда може ста-
тися з будь ким, але не зі мною. На жаль... 
Є інструкція з охорони праці - там кожен 
рядок, образно кажучи, виписаний кров’ю, 
болем... Тому і працедавець, і ті, хто стає до 
роботи, мають бути відповідальними. Ін-
коли ж бачиш, як на будівництві, на висо-
ті, працюють без належних умов, і думаєш: 
люди, чому ви такі безпечні? Такі випадки 
треба попереджувати усім відповідальним 
за це структурам. Адже добрий працівник - 
це здоровий працівник.

-  Не секрет також, що бага-
то хто влаштовується на ро-
боту неофіційно. Або отримує 
за важку працю «мінімалку». 
Решту в конверті. А коли ста-
ється, не дай Бог, біда, від цьо-
го залежать і розмір пенсії з 
інвалідності, і розміри різних 
виплат. 

- Тут знову слід говорити про відпові-
дальність. Якщо людина погоджується на 
подібне, вона повинна знати і про всі ри-
зики. Ми вже, здається, перехитрили самі 
себе, що в нас найнижчі зарплати в області. 
Бо часто оформляють людей на «мінімал-
ку», а решту - в конвертах. Щодо виплат - є 
чітко визначені умови, коли ми надаємо до-
помогу. За десять місяців цього року потер-
пілим на виробництві в області Фонд соці-
ального страхування відшкодував понад 42 
мільйони гривень страхових виплат та 4,8 
мільйонів - на медико-соціальну реабіліта-
цію потерпілих. Протезно-ортопедичними 
виробами забезпечено 105 потерпілих на 
суму 975,8 тисяч гривень. Це - немалі суми, 
які вдалося б зекономити при належних 
умовах праці. А найголовніше - було б збе-
режено чиєсь здоров’я чи життя.

- Ви забезпечуєте людям з 
інвалідністю, які потерпіли 
на виробництві, також оздо-
ровлення.

- На 1 листопада уклали 86 тристорон-
ніх договорів із 23 санаторно-курортними 
закладами України. Вибір закладу здій-
снюється безпосередньо потерпілими на 
виробництві. А взагалі, в цьому році  вже 
більше шестисот осіб відправили на оздо-
ровлення. Інколи доводиться ще й умов-
ляти. У Бучачі на прийомі громадян прихо-
дить чоловік, у нього проблема - втратив 
око. Запитую, чому не їде в санаторій. Бо 
в мене бізнес, - відповідає. Сам чоботар, у 
центрі Бучача - будка з ремонту взуття. А 
якщо осліпнеш? Одне ж око. Відповідно, 
на нього подвійне навантаження. Де буде 
тоді той бізнес? Поїхав, підлікувався, подя-
кував. Ще один випадок. Молодому хлоп-
цеві з Бережан на роботі покалічило руку. 
У райлікарні відповідної допомоги надати 
не могли. Вдалося відправити потерпілого 
в столичну клініку. Тішилися батьки, сам 
хлопець і ми, коли руку вдалося врятувати.

- І все-таки люди з інвалід-
ністю щодня стикаються з 
безліччю проблем. У них вища 
ймовірність бути безробіт-
ними, і менше заробляти, 
ніж здорові люди. Відсутня 
зручна інфраструктура, ба-
жає кращого соціальне забез-
печення…

- Для ефективного вирішення про-
блем людей з обмеженими можливостя-
ми потрібно злагоджено співпрацювати 
органам виконавчої влади, місцевого са-
моврядування, суб’єктам підприємниць-
кої діяльності. І залучати громадськість. 
Маємо все зробити, щоб люди з інвалід-
ністю не опинилися наодинці зі своїми 
проблемами. Бо життя - цікава річ. Як у су-
пермаркеті: можеш брати, що хочеш, але 
пам’ятай - на виході каса: там за все треба 
заплатити... 

До речі, до Міжнародного дня людей з 
інвалідністю працівники Фонду в облас-
ті прийняли рішення здати кров для он-
кохворих діточок. Робити добрі справи не 
важко. Головне - бажання. А як приємно ба-
чити усмішку на устах людини, яка зазнала 
великого болю...  

  Зіна КУШНІРУК.   

5nday.te.ua Наш ДЕНЬСоціум

Федір БОРТНЯК: «Приємно бачити усмішку 
на устах людини, яка зазнала великого болю...»  

Через тиждень, 3 грудня, світ відзначає 
Міжнародний день людей з інвалідністю. 
Щоб привернути увагу суспільства, здорових 
громадян до тих, у кого можливості обмежені. 
Адже люди з інвалідністю часто бувають 
виключені з повноцінного життя громад. Як 
подолати фізичні, соціальні бар’єри, повернути 
рівність прав, забезпечити повне й ефективне 
залучення людей з обмеженими можливостями 
в соціум? Про це - керівник управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування України 
в Тернопільській області Федір БОРТНЯК, якого ми 
запросили до розмови.   
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Цей піст називають ще «ма-
лою чотиридесятницею». Кож-
ний передсвятковий піст, чи 
це Великий, чи Пилипівка, чи 
Спасівка, має своє значення, бо 
він день по дню поглиблює у ві-
руючій душі очікування свята, 
постійно спрямовує до нього 
думки і почуття, привчає глиб-
ше переживати очікувану по-
дію. Те саме треба сказати і про 

Різдвяний піст.
Хоча передріздвяний піст 

має багато важливих празни-
ків і днів пам’яті святих, однак 
вони лише деякою мірою пома-
гають у підготовці нас до свята 
Різдва Христового. Більшу вагу 
в цьому мають уставні піснес-
піви, які вводяться в церковне 
богослужіння передріздвяного 
посту.

На свято Введення в храм 
Пресвятої Богородиці ми впер-
ше чуємо в церкві на утрені 
радісні пісні різдвяного кано-
ну «Христос рождається, славі-
те…» і цим ніби започатковуємо 
підготовку до великого свята – 
зустрічі з народженим Месією 
– Христом.

І в день наступного праз-
ника святителя Миколая цер-
ковна стихира закликає готу-
ватися до Христового Різдва 
ясла, пастухів, мудреців бо до 
вертепу вже йде Пресвята Мати 
Христа.

Впродовж п’яти неділь 
Церква своїми піснеспівами 
готується до великого свята 
Різдва Христового. У дві остан-
ні неділі перед Різдвом Церква 
вшановує пам’ять святих Пра-

отців і святих Отців Старого 
Завіту, які жили і вмерли у вірі 
в грядущого Месію. Ці неді-
лі присвячені пам’яті предків  
Ісуса Христа по плоті і взагалі 
всіх старозавітних праведни-
ків, які за старого Завіту з вірою 
очікували пришестя Відкупите-
ля.

Свята Церква хоче, щоб ми 
прийшли підготовленими до 
святкування Різдва Христового, 
зрозумівши незвичайні дороги 
Промислу Божого, якими Бог 
провадив весь рід людський, до 
явлення Христа у плоті.

Йдімо назустріч цьому радіс-
ному святу з очищеними в по-
каянні серцями. Постом і молит-
вами приготуймося святкувати 
той завжди бажаний великий 
празник Різдва Христового! До-

брими ділами і теплою любов’ю 
вітаймо Боже Дитя – нашого 
Спасителя і Відкупителя, а тоді 
Віфлеємська зоря завжди і нам 
світитиме, буде нас вести через 
усі ночі нашого життя на землі 
і приведе нас до вічної небесної 
радості, щоб з Ангелами ми за-
співали – «Слава на небі Богові і 
на землі мир…».

Хай Бог благословить про-
йти цей шлях приготування, 
огорнути любов’ю Боже Дитя і 
обдарувати дарами християн-
ських чеснот. 

о. Богдан 
Зінченко, 
член Націо-

нальної спілки 
журналістів 

України.

Пилипівка - шлях до Віфлеємських ясел

ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 
ЗА ВЧИНЕННЯ 

НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ
Вчинення нотаріальних дій 

в Україні покладається на 
нотаріусів, які працюють в 

державних нотаріальних конторах або 
займаються приватною нотаріальною 
діяльністю (приватні нотаріуси).

Документи, оформлені державними і при-
ватними нотаріусами, мають однакову юри-
дичну силу. Нотаріуси, відповідно до статті 
34 Закону України «Про нотаріат» вчиняють 
такі нотаріальні дії: посвідчують правочи-
ни (договори, заповіти, довіреності тощо); 
вживають заходів щодо охорони спадкового 
майна; видають свідоцтва про право на спад-
щину; видають свідоцтва про право власності 
на частку в спільному майні подружжя в разі 
смерті одного з подружжя; та ін.

Згідно статті 42 Закону України «Про но-
таріат» оформлення документів (вчинення 
нотаріальних дій) здійснюється нотаріусом 
після їх оплати, а також у передбачених за-
коном випадках після сплати до бюджету по-
датку з доходів фізичних осіб та в день подачі 
всіх необхідних документів.

Згідно статті 31 Закону України “Про но-
таріат”  та Порядку вчинення нотаріальних 
дій нотаріусами України, приватні нотаріуси 
за вчинення нотаріальних дій справляють 
плату, розмір якої визначається за домовле-
ністю між нотаріусом та громадянином або 
юридичною особою, але не меншу від роз-
міру ставок державного мита, яке справля-
ється державними нотаріусами за аналогічні 
нотаріальні дії. Плата за домовленістю може 
включати в себе витрати на  технічне, про-
грамне забезпечення  діяльності робочого 
місця нотаріуса та його обслуговування; Та-
кож зазначу, що при вчиненні нотаріальних 
дій, нотаріуси вносять в  Державні та Єдині  
реєстри Міністерства юстиції України   інфор-
мацію, а також отримують інформацію з реє-
стрів, а саме з: Єдиного реєстру спеціальних 
бланків нотаріальних документів, Єдиного 
реєстру довіреностей, Спадкового реєстру,  
Державного реєстру обтяжень рухомого май-
на, Державного реєстру речових прав на не-
рухоме майно, Єдиного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань. Підставою для відмови у 
вчиненні нотаріальної  дії є невнесення пла-
тежів за вчинення нотаріальної дії.

Зоряна УТИНСЬКА, державний 
нотаріус Першої Тернопільської дер-

жавної нотаріальної контори. 

28 листопада – початок Різдвяного посту. 
Його ще називають Пилипівкою. 
Різдвяний піст – один з багатодневних 

постів церковного року. Розпочинається він 
завжди в один час у день святого апостола Пилипа 
– 28 листопада і триває сорок днів до самого 
Різдва. Його мета – підготувати нас до зустрічі 
свята Різдва Христового. Звідси його назва – 
Різдвяний піст. День його початку дав іншу назву 
– Пилипівка.

У Тернопільській ОДА 
затвердили виробничий 
календар підприємств, 

установ та організацій області 
на 2020 рік. Згідно з цим 
документом у наступному 
році ми працюватимемо 251 
день (2002 робочі години) та 
115 днів відпочиватимемо. 

Зокрема, у 2020 не робочими ви-
значені такі дні: 1 січня – Новий рік, 
7 січня, 25 грудня – Різдво Христове, 
8 березня – Міжнародний жіночий 
день, 19 квітня – Пасха (Великдень), 
1 травня – День праці, 9 травня 

– День перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні (День пере-
моги), 7 червня – Трійця, 28 червня 
– День Конституції України, 24 серп-
ня – День незалежності України, 14 
жовтня – День захисника України. 
Вихідний день у неділю 8 березня 
переносить на понеділок 9 березня, 
вихідний день у неділю 19 квітня 
– на понеділок 20 квітня, вихідний 
день у суботу 9 травня – на понеді-
лок 11 травня, вихідний день у неді-
лю 7 червня – на понеділок 8 червня, 
вихідний день у неділю 28 червня – 
на понеділок 29 червня.

Крім того, напередодні святкових 
і неробочих днів 11 січня, 30 квітня, 
8 травня, 13 жовтня, 24 грудня та 31 
грудня 2020 року тривалість роботи 
працівників, крім працівників, за-
значених у статті 51 Кодексу законів 
про працю України (зі змінами), ско-
рочується на одну годину.

 До слова, у грудні ми відпочи-
ватимемо  25 грудня на Католиць-
ке Різдво. 30 грудня буде вихідним, 
який попередньо відпрацьовувати-
муть у суботу, 21 грудня. 31 грудня 
– переддень Нового року відпрацьо-
вуватимуть 28 грудня. 

На Тернопільщині визначили, коли 
відпочиватимемо у наступному році

Відповідно до п. 6 розд. ІІ Положен-
ня про ведення касових операцій у на-
цвалюті в Україні, затвердженого по-
становою Правління Нацбанку від 29 
грудня 2017 року №148 (далі - Поло-
ження №148), суб’єкти господарюван-
ня мають право здійснювати розра-
хунки готівкою протягом одного дня 
за одним або кількома платіжними 
документами: між собою - у розмірі до 
10000 грн. включно; з фізичними осо-
бами - у розмірі до 50000 грн. включно.

Суб’єкти господарювання у разі 
зняття готівкових коштів із поточних 
рахунків з метою здійснення готівко-
вих розрахунків із фізичними особами 
зобов’язані надавати на запит банку 
(філії, відділення) підтвердні докумен-
ти, на підставі яких здійснюються такі 

готівкові розрахунки, необхідні банку 
(філії, відділенню) для вивчення клі-
єнта з урахуванням ризикоорієнтова-
ного підходу.

Платежі понад установлені гра-
ничні суми проводяться через банки 
або небанківські фінансові устано-
ви, які в установленому законодав-
ством порядку отримали ліцензію 
на переказ коштів у національній ва-
люті без відкриття рахунку, шляхом 
переказу коштів з поточного рахун-
ку на поточний рахунок або внесен-
ня коштів до банку чи небанківської 
фінансової установи для подальшо-
го їх переказу на поточні рахунки в 
банку. Кількість суб’єктів господа-
рювання та фізичних осіб, з якими 
здійснюються готівкові розрахунки, 

протягом дня не обмежується.
Обмеження, установлене в п. 6 

розд. II Положення №148, стосується 
також розрахунків під час оплати за 
товари, придбані на виробничі (госпо-
дарські) потреби за рахунок готівки, 
одержаної за допомогою електронно-
го платіжного засобу.

Обмеження щодо граничної суми 
розрахунків не поширюється на розра-
хунки, які проводяться із застосуван-
ням електронних платіжних засобів 
(платіжних карток).

Консультації - у Центрі обслугову-
вання платників або за тел.: 43-46-10, 
43-46-46.

Тернопільське управління 
Головного управління 

ДПС в області.  

Розрахунки платіжними картками - без граничних обмежень
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Ольга
ЧОРНА.

Кожна третя жінка у Європі 
стикалася з насильством

«Насильство проти жінок трапля-
ється всюди, і сховатися від цього не-
можливо, навіть удома. Тому що жінка 
може стикатися з проявами насильства 
вдома, на роботі, в школі або в універси-
теті, на вулиці, в інтернет-просторі - через 
кібернетичне насильство або риторику 
ненависті», - заявила високий представ-
ник ЄС Федеріка Могеріні. За її словами, 
масштаби цієї проблеми викликають 
велике занепокоєння. Адже кожна тре-
тя жінка у Європі стикалася з проявами 
фізичного або сексуального насильства. 
Майже всі жертви торгівлі людьми з ме-
тою сексуальної експлуатації є жінками 
або дівчатами. В країнах, що розвивають-
ся, одна з трьох дівчат виходить заміж до 
досягнення 18 років. 

Чеські райлікарні просять 
спростити працевлаштування 

українців 
Чеські районні лікарні закликають 

уряд зробити коротшим процес, від-
повідно до якого лікарі та медсестри з 
України отримують необхідну докумен-
тацію для роботи в Чехії. Про це повідо-
мляє «Європейська правда» з посиланням 
на «Радіо Прага». Українських медиків 
протягом чотирьох років заохочують зна-
йти роботу в цій країні за урядовою схе-
мою під назвою «Україна», спрямованою 
на подолання дефіциту місцевих лікарів 
та медсестер. Зокрема, райлікарням важ-
ко знайти працівників. Очільник одного 
такого закладу сказав, що його керівники 
не хочуть чекати рік, щоб мати можли-
вість приймати лікаря чи медсестру, як це 
потрібно зараз. До слова, цьогоріч чеський 
уряд подвоїв річну квоту на прийом укра-
їнських працівників до 40 тисяч осіб.

Міф «какая разніца» знищив 
білоруську мову

Режисерка фільму про українську 
мову «Соловей співає» Леся Воронюк 
розповіла про мовні міфи. «Какая раз-
ница, на каком языке» - найпоширені-
ший міф. Щоб довести його токсичність, 
порівняли досвід у мовному питанні Біло-
русі та Ізраїлю. У Білорусі російська про-
паганда застосовує ті ж механізми, що і в 
Україні, - розповіла режисерка «Україн-
ському тижню». Там пропаганда розпо-
всюджує думку, що мова не має значення. 
Це призвело до того, що носіїв білоруської 
вкрай мало, а ті, хто нею спілкуються, вва-
жаються дисидентами чи маргіналами в 
рідній країні. Водночас, коли у 1948 році 
було відновлено державу Ізраїль, євреї по-
вертались з різних країн на свою землю і 
спілкувались мовами країн свого перебу-
вання. Але вони зрозуміли: щоб створити 
стійке суспільство і цілісну державу, необ-
хідна мова. Тому на державному рівні при-
йняли рішення відновити іврит і зробити 
єдиною державною мовою. 

В Оксфорді назвали 
слово 2019 року

Оксфордський словник визнав 
словом 2019 року вираз «climate 
emergency», що перекладається як 
«надзвичайна кліматична ситуація». 
Про це повідомив офіційний Twitter 
словника. «Слово року в Оксфорді стало 

«climate emergency» (надзвичайна кліма-
тична ситуація). Визначається, як «ситу-
ація, в якій необхідно терміново вжити 
заходів для зменшення чи припинення 
зміни клімату та уникнення потенційно 
незворотної шкоди навколишньому се-
редовищу внаслідок цього», - йдеться у 
повідомленні. Частота використання ви-
разу «climate emergency» зросла в 2019 
році у 100 разів. 

Швейцарці впевнені: без кави 
апокаліпсису не пережити

У Швейцарії кожне домашнє гос-
подарство має свій ядерний бункер. 
Також країна, що є однією з найбагатших 
у світі, запасає на випадок надзвичайної 
ситуації тисячі тонн товарів, зокрема 
каву. Гострий дефіцит під час обох світо-
вих воєн ХХ століття спонукав уряд кра-
їни створювати запаси для підтримки 
населення у разі надзвичайної ситуації. 
Виробники товарів з основного списку, 
згідно із законом, зобов’язані зберігати 
певну кількість продукції, а уряд їм пла-
тить за це, пише ВВС. Запас кави вагою 
15000 тонн, якого вистачить більше, ніж 
для 8 мільйонів жителів країни на 3 міся-
ці, входить у Швейцарії до списку життє-
во необхідних товарів. Річ утім, що країна 
споживає величезну кількість цього на-
пою: 8 кг на рік на людину. Це -  ритуал 
повсякденного життя країни. І позбутися 
його навіть на тиждень здається неймо-
вірним.

Чому європейці клеять 
скотч на свої авто

Як відомо, у багатьох країнах Єв-
ропи автомобілісти обклеюють свої 
машини скотчем. Це виглядає дивно. 
Навіщо такі маніпуляції, пише «Машина». 
Взагалі, обклеюють свої авто жителі країн 
Західної Європи не скотчем, а спеціаль-
ною плівкою, яка продається в тамтешніх 
автомагазинах. Вона здійснює захисну 
функцію. Коштує недорого, а ефект від-
чутний. Використовують її європейці «не 
від хорошого життя». «Погане життя» по-
лягає в широкому поширенні автомобілів. 
Найбільш гостро проблема відчувається 
у великих містах, мегаполісах. Там висока 
ймовірність не тільки ДТП, але всіляких 
дрібних подій, у першу чергу, на парковці. 
Йдеться про подряпини та мікротріщини 
на кузові. Захисна плівка значно вирішує 
цю проблему. Обклеюється не все авто, а 
лише найбільш уразливі місця - опуклі 
елементи: дверні ручки, бічні дзеркала, 
бампери тощо.

Кремль оголошує носіїв 
російської мови власністю Росії 

Володимир Путін повідомив, що 
Росія стикається зі спробами «без-
церемонно скоротити простір росій-
ської мови у світі». Звинуватив у всьому 
«печерних русофобів» і держполітику 
окремих країн. Пообіцяв боротися, пише 
«Радіо Свобода». Сучасний Кремль про-
дає російську мову як пакетний товар. У 
комплекті з нею - лояльність до імперії, 
солідарність з російським трактуванням 
історії тощо. Коли ж ідеться про сусідів 
Росії, то російська мова постачається сюди 
як привід для вторгнення: будь-який но-
сій оголошується російською власністю, 
яку Москва зобов’язана захищати. Росія 
примудрилася перетворити закордонні 
«російські школи» на фабрики «росій-
ських людей». Кремль спершу заганяє їх у 
мовне гетто, відрізає шляхи для інтеграції 
в суспільство, а потім використовує як ва-
жіль тиску та шантажу. Те, що могло стати 
інструментом «м’якої сили», Москва вва-
жає за краще використо-
вувати як привід для за-
стосування сили грубої.

Чимало людей не знають своїх 
депутатів-мажоритарників

29 відсотків опитаних українців зна-
ють, хто пройшов до Верховної Ради за 
їхнім округом, 68 відсотків - не знають, 
йдеться у дослідженні Центру «Фонд 
демократичних ініціатив ім.І.Кучеріва» 
та Київського міжнародного інституту 
соціології. Найбільш необізнаними є ті, 
хто не голосував на парламентських ви-
борах. Серед них свого депутата знають 
лише 13 відсотків респондентів. Соціологи 
навели дані й щодо деяких партій. Серед 
виборців «Опозиційної платформи - За 
життя», «Європейської солідарності» та 
«Слуги народу» свого депутата знають 37 
відсотків громадян.

Половина міністрів були ФОПами
Теперішній уряд можна назвати 

«урядом ФОПів». Більшість міністрів за-
крили свої справи лише кілька місяців 
тому, повідомляє OpendataBot. Чим займа-
лися нинішні міністри? Олексій Гончарук 
(прем’єр-міністр) - право та адвокатська ді-
яльність; Михайло Федоров (віцепрем’єр-
міністр, міністр цифрової трансформації) 
- освіта; Олексій Оржель (міністр енерге-
тики та захисту довкілля) - консультуван-
ня з питань комерційної діяльності й керу-
вання; Володимир Бородянський (міністр 
культури, молоді та спорту) - консульту-
вання з питань комерційної діяльності й 
керування; Андрій Загороднюк (міністр 
оборони) - дослідження кон’юнктури рин-
ку та виявлення суспільної думки; Зоря-
на Скалецька (міністр охорони здоров’я) 
- право; Альона Бабак (міністр розвитку 
громад та територій) - консультування з 
питань комерційної діяльності й керуван-
ня; Юлія Соколовська (міністр соціальної 
політики) - бухгалтерський облік й аудит, 
консультування з питань оподаткування; 
Денис Малюська (міністр юстиції) - пра-
во; Дмитро Дубілет (міністр Кабміну) - 
комп’ютерне програмування, діяльність у 
сфері радіомовлення і ТБ.

НАТО не хоче конфлікту 
з РФ через нашу країну

Вступ України до НАТО наразі є «не-
привабливим» і не стоїть на порядку 
денному, оскільки це спровокує ще 
більший конфлікт. Натомість Альянс 
хоче стримувати РФ. Про це заявив поміч-
ник президента США з нацбезпеки Роберт 
О’Браєн на форумі з міжнародної безпе-
ки у Галіфаксі, пише «НВ». Він наголосив: 
НАТО не може розглядати питання вступу 
України до Альянсу, поки країна перебуває 
у стані війни з Росією. «Не думаю, що це 
привабливо привести Україну до Альянсу 
прямо зараз, яка перебуває в конфлікті з 
Росією. Ми не хочемо конфлікту, війни з 
Росією. Ідея НАТО полягає в тому, щоб за-
побігти і стримувати війну з Росією», - на-
голосив О’Браєн.

В Україні заміновано 
дуже багато землі 

Площа замінованої української 
землі - понад 7000 квадратних кіло-
метрів. Торік в Україні від мін загинули 
або зазнали поранень 325 людей. За цим 
показником Україну випередили тільки 
чотири країни - Афганістан, Сирія, Ємен 
та М’янму, свідчить доповідь «Landmine 
Monitor-2019», яку оприлюднила міжна-
родна неурядова організація «Handicap 
International». Україна - на п’ятому місці у 
світі в рейтингу країн з найвищою кількіс-
тю жертв від цих боєприпасів. Торік у світі 

від мін та вибухових пристроїв загинули 
або зазнали поранень 6897 осіб, більшість 
жертв - мирні люди, половина з яких діти. 
Йдеться лише про офіційну статистику. 
Українське Міністерство з питань тимча-
сово окупованих територій у червні цього 
року повідомляло, що протягом 5 років ві-
йни в нашій країні від мін та вибухів заги-
нули 977 людей, 1528 - зазнали травм.

Мін’юст витратив на суди 
з Коломойським $24 млн.

Міністерство юстиції витратило 
шалену суму на адвокатів проти групи 
«Приват» олігарха Ігоря Коломойсько-
го. З 2015 року відомство заплатило за юр-
послуги $23,14 млн. Послуги деяких бри-
танських адвокатів сягають понад $1000 
за годину, повідомляють «Наші гроші». 
13 листопада Мін’юст уклав угоду з між-
народною юридичною фірмою «Latham 
& Watkins (London) Llp» (Британія) про 
додаткові послуги на $593 тисяч. Фірма 
представлятиме Україну в Арбітражному 
інституті Торгової палати міста Стокгольм 
(Швеція) у справі за позовами міноритар-
них акціонерів «Укрнафти» - трьох кіпр-
ських компаній, пов’язаних з групою «При-
ват». Сума позовних вимог - близько $5 
млрд. Укладалися й інші угоди. Всього на 
юрпослуги відписали $24,14 млн.

У «Слузі народу» офіційно 
немає жодного працівника

Партія «Слуга народу» офіційно не 
наймала жодної людини на роботу й 
не витрачала грошей на зарплату. Цей 
факт виявили у Комітеті виборців України 
з посиланням на фінансовий звіт партій. 
«Слуга народу» - єдина політпартія без 
працівників. Для прикладу, у «Батьків-
щині» офіційно працює 73 людини, у «Єв-
ропейській Солідарності» - 46, у «Голосі» 
- лише 3. Найбільше людей у штаті партії 
«Самопоміч» - 264. У комітеті виборців 
зазначили: не може партія працювати ви-
нятково коштом волонтерських сил без 
бухгалтера, охорони, секретаря та праців-
ників прес-служби.

Гречка знову 
перетворюється на «ікру» 

Ціна кілограму гречки в Україні за 
жовтень зросла на третину, порівняно 
з вереснем, повідомили в Українській 
аграрній конфедерації, посилаючись на 
дані офіційної статистики. Площі посівів 
гречки в Україні за 20 років скоротилися в 
10 разів. Зараз за звичайну крупу просять 
подекуди 60 гривень. А за необсмажену 
- 90. До того ж, крупа зникла з продажу в 
багатьох місцях. Експерт агроринку Олек-
сандр Соколов зазначив: ціна на гречку 
підскочила в середньому в півтора рази, 
залежно від регіонів. Крім того, Україна 
стала експортувати більше гречки за кор-
дон і менше завозити. Дефіцит сколихнув 
ціни. Збільшення експорту загрожує гре-
чаним дефіцитом українському ринку. Фа-
хівець прогнозує: до нового року вартість 
гречки зросте ще на чверть.

Наші заробітчани «замінять» 
Польщу на Німеччину 

За даними Всеукраїнської асоціації 
компаній з міжнародного працевлашту-
вання, 50 відсотків українців працюють 
у Польщі до трьох місяців, ще 25 від-
сотків - до пів року. Загалом за рік у цій 
країні встигають попрацювати приблизно 
1,5 мільйонів українців, повідомив пре-
зидент асоціації Василь Воскобойник. За 
повідомленням заступника директора Де-
партаменту економічного аналізу Нацбан-
ку Польщі Яцека Котловського, зараз у цій 
країні перебувають 900 тисяч українських 
працівників. Та невдовзі Польща може 
втратити частину наших заробітчан. У 2020 
році Німеччина відкриє свій ринок праці 
для громадян країн за межами ЄС. Соціоло-
гія свідчить: 37 відсотків опитаних україн-
ців хотіли би працювати саме в Німеччині. 

Україна Світ
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- Це промисловий район, тут є 
багато підприємств, де працюють 
300-400 людей щодня, - розповідає 
голова правління облспоживспіл-
ки Михайло Лазар. – Уявіть, це як не-
великий населений пункт. Ми вирі-
шили, що тут дуже потрібна каплич-
ка, аби люди, йдучи на роботу, могли 
помолитися і попросити у Господа, 
допомоги і підтримки. Також тут 
розташована одна з найбільших в 
Україні гуртівень споживчої коопе-
рації площею 30 квадратних метрів. 
Це місце знакове для нас. Тепер воно 
перебуватиме під опікою Архистра-
тига Михаїла. 

Взяв участь в освяченні каплич-
ки Архиєпископ та Митрополит 
Тернопільсько-Зборівський Васи-
лій Семенюк. Також завітав на свя-
то отець Михайло Суканець із хра-
му святого Онуфрія у селі Рукомиш, 
отець Ігор Засійбіда з Марійського 
духовного центру у селі Зарваниця 
та настоятель парафії Святого Ми-
хаїла у селі Острів, яка, власне, опі-
куватиметься капличкою, отець 
Мирослав Богак та семінаристи ду-
ховної семінарії.

- 80 років - це тривалий шлях 
для підприємства, - зазначив у ві-
тальному слові владика Василій Се-
менюк. - Сьогодні ми молимося за 
весь великий колектив. Просимо, 
аби Бог їм дав мудрості, сили, міцно-
го здоров’я, процвітання їх справі. 

Тернопільська облспоживспіл-
ка - одна з найпотужніших в Україні.

- Якщо в інших регіонах облспо-
живспілки занепадають, то терно-
пільська навпаки – розвивається, 
- зазначає перший перший заступ-
ник голови правління Укркоопспіл-
ки Володимир Левицький. – Вона 
будує нові складські приміщення, 
працює на засадах справедливос-
ті та взаємодопомоги, дбає про сво-
їх працівників та не забуває про ду-
ховність. Свідченням цього є ново-

збудована капличка. Переконаний 
Святий Михаїл буде для нас усіх до-
брим оберегом і захисником. 

На святковій події зібрались ко-
оператори різних поколінь. 80-річ-
ний ювілей Тернопільської облспо-
живспілки та відкриття каплички 
Архангела Михаїла – важлива подія 
для усього колективу.

- Сьогодні для нас усіх це велике 
свято, - каже ветеран споживчої ко-
операції, у минулому голова прав-

ління Богдан Омелянович Сорока. 
–  Я все життя пропрацював у цій 
організації. Пам’ятаю різні часи. Але 
найважливіше – ми постійно розви-
валися і йшли вперед. Сьогодні обл-
споживспілка – це сучасні закла-
ди торгівлі з привітним кваліфіко-
ваним персоналом, якісним облад-
нанням. 

- Ми вдячні нашому керівни-
цтву за те, що Тернопільська обл-
споживспілка не стоїть на місці, 

а йде в ногу з часом, - додає голо-
ва Бережанського районного спо-
живчого товариства Ярослав Гри-
ник. – За 80 років вдалося зроби-
ти багато, а найголовніше зберегти 
матеріально-технічну базу. 

Після освячення каплички від-
булось урочисте засідання, на яко-
му перший заступник голови прав-
ління Укркоопспілки Володимир 
Левицький та голова правління 
облспоживспілки Михайло Лазар 

відзначили нагородами ветеранів 
та кращих працівників споживчої 
кооперації області.

Привітати колектив Терно-
пільської облспоживспілки завіта-
ли також колеги та друзі з відомих 
в краю підприємств та організацій. 

- Михайлу Павловичу Лазарю 
вдалося не лише зберегти надбан-
ня попередніх років, а й розвину-
ти споживчу кооперацію, яка є од-
нією з кращих в Україні, - каже го-
лова правління «Тернопільгазу» 
Олег Караванський. – Тому сьогод-
ні, відвідавши будь-який населе-
ний пункт області, де мешкає біль-
ше, ніж 500 жителів, ми завжди по-
бачимо там сучасний торгівельний 
заклад європейського рівня. Люди 
можуть придбати те, що їм потріб-
но і отримати якісне обслуговуван-
ня. Ми пишаємося нашими колега-
ми і бажаємо їх процвітання і но-
вих здобутків.

Юлія АЛЬТГАЙМ.

У селі Острів освятили 
капличку Архангела Михаїла
Святиню спорудили з нагоди 80-річчя 

Тернопільської облспоживспілки
Споживча кооперація Тернопільщини 
має багату історію і давні традиції, які 
створювали тисячі працівників. Вона 
успішно витримала випробування 
часом і сьогодні є однією з кращих 
в Україні. Цьогоріч у листопаді 
Тернопільська облспоживспілка 
відзначає 80-річний ювілей з часу 
заснування. З нагоди свята звели та 
освятили капличку Архангела Михаїла 
у селі Острів неподалік Тернополя.

Ініціював спорудження святині голова правління 
облспоживспілки Михайло Лазар. Колективи усіх 
районних споживчих товариств та підприємств 

Тернопільської облспоживспілки підтримали пана 
Михайла і також долучились до створення святині. 
Будівництво й оздоблення каплички тривало три місяці. 
Встановили її перед приміщенням гуртово-торгової бази 
Тернопільської облспоживспілки. Місце розташування 
обрали невипадково. 
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народної медицини

Гарно висипатися, багато пити, не 
палити. А ще - додайте контрастний 
душ, відсутність алкоголю, 

пестицидів, заняття спортом – і у вас є 
шанс практично не хворіти!

10 способів зміцнити імунітет 
Імунна система є важливою складовою ор-

ганізму людини. Вона допомагає протистояти 
хворобам і боротися з вірусами та інфекціями, 
що потрапляють в наш організм. Якщо вам дово-
диться часто подорожувати, працювати в стре-
совій ситуації або вести дуже активний спосіб 
життя, дуже важливо постійно зміцнювати імун-
ну систему.

Дотримання цих простих порад допоможе 
вам підтримувати імунну систему в належному 
стані:

Здоровий та повноцінний сон.
Для того, щоб імунна система була в тонусі, 

необхідно добре висипатися. Організм людини 
потребує здорового сну для того, щоб відновлю-
вати сили та енергію, які втрачаються протягом 
дня, прийти в себе після стресової ситуації тощо. 
В середньому, людині необхідно 8 годин сну 
(однак, варто зауважити, що для одних людей 
здоровим може бути 10-годинний сон, а іншим 
вистачає і 5 годин). Постійне недосипання ви-
биває людину з колії і ослабляє імунну систему, 
в результаті чого організм перестає боротися з 
інфекціями.

Здорове харчування.
Щоденна їжа впливає на стан імунної систе-

ми. Тому необхідно серйозно ставитися до того, 
що ви їсте. Вживайте корисну їжу, багато свіжих 
овочів та фруктів, ретельно обирайте м’ясо, їжте 
менше цукру, не переїдайте – і ваша імунна сис-
тема буде в нормі.

Постіться.
Не обов’язково бути віруючою людиною, щоб 

дотримуватися посту. Піст дуже корисний для 
організму, він допомагає очиститися від «сміт-
тя», що потрапляє в тіло людини разом зі шкід-
ливою їжею і накопичується в організмі.

Рідина.
Намагайтесь вживати якомога більше рі-

дини, але стежте за тим, щоб це були не шкід-
ливі солодкі газовані напої, а чиста вода або 
трав’яний чай.

Вітаміни.
Вітаміни також сприяють зміцненню імунної 

системи. Вживайте більше продуктів, що містять 
вітаміни. Для зміцнення імунної системи реко-
мендується вживати вітаміни С та Е і обов’язково 
поповнювати запаси цинку в організмі.

У шипшині, обліписі, чорній смородині, 
апельсинах, ківі, квашеній капусті, солодкому 
перці багато вітаміну С. Вітамін Е міститься у го-
ріхах, рослинних оліях і маслах, зародках пшени-
ці, мигдалі, обліписі, ківі, яйцях, шпинаті. А цинк 
можна вживати з такими продуктами, як черво-
не м’ясо, сардини, дріжджі, арахісове масло, сир, 
насіння соняшника, яєчний жовток, грецькі, ко-
косові, кедрові горіхи.

Натуральні засоби.
Не варто забувати про вживання зеленого 

чаю, часнику, чорного перцю. Якщо ви не проти 
застосування народних способів лікування, мо-
жете спробувати суміш з астрагалу і червоного 
стручкового перцю.

Корисним буде контрастний душ та обливан-
ня, це загартовує організм.

Піклуйтесь про себе.
Прийшов час позбавитися від поганих зви-

чок! Якщо ви палите – киньте! Вживайте якомо-
га менше алкоголю. Дотримуйтесь елементар-
них правил особистої гігієни.

Знизьте до мінімуму вживання пестици-
дів.

Як відомо, пестициди знижують захисні сили 
організму, тобто, подавляють імунну систему. 
Намагайтеся вживати продукти, особливо це 
стосується овочів та фруктів, вирощені без вико-
ристання пестицидів. Якщо є можливість, краще 
самостійно вирощувати овочі та фрукти.

Фізичні вправи.
Спорт не лише зміцнює м’язи, а й заряджає 

енергією, додає сил, хорошого настрою, а, отже, 
й покращує стан імунної системи.

Думайте позитивно.
Позитивні думки створюють позитивні емо-

ції, а позитивні емоції, у свою чергу, укріплюють 
імунну систему. Ніколи не допускайте думок про 
те, що ви хворі або можете легко захворіти.

Піклуйтесь про свою імунну систему, і вона 
захистить вас від багатьох хвороб!

Якщо ви не 
використовуєте 
куркуму при 

приготуванні страв 
(наприклад, дрібка 
порошку надає супу 
апетитного золотистого 
кольору), можете 
випробувати її дію в 
лікувальних цілях.

Для очищення організму 0,5 
ч. ложки куркуми розчиніть у 
200 мл води, молока або кефіру, 
додайте мед і випийте натще.

При захворюваннях суглобів 
(артриті) можна змішати курку-
му, імбир і мед (1:1:1) і приймати 
по 0,5 ч. ложки 2–3 рази на день 
до їди.

Біль у горлі допоможе зняти 

суміш для полоскань: по 0,5 ч. 
ложки куркуми і солі розмішати 
у 200 мл теплої води і полоскати 
горло.

При фарингіті треба зміша-
ти 1 ч. ложку меду і 0,5 ч. лож-
ки куркуми, тримати цю суміш 

у роті протягом кількох хвилин 
3–5 разів на день.

Якщо кровоточать ясна, їх 
можна полоскати сумішшю: 1 ч. 
ложки куркуми і 200 мл теплої 
води.

Вживання куркуми з імбиром 
зменшує випадіння волосся.

Як сильний антисептик кур-
кума ефективна при захворю-
ваннях шлунка і стравоходу, 
особливо при хронічній діареї і 
метеоризмі. Для лікування реко-
мендується приймати порошок, 
змішаний з водою (1 ч. ложка на 
склянку води).

При застуді, кашлі: 0,5 ч. 
ложки куркуми змішати з 30 мл 
теплого молока, приймати 3–4 
рази на день.

Безсоння, неврастенія. 
1 ст. ложку меду розчинити 

в 1 скл. теплої води, пити на 
ніч. Діє заспокійливо, сон стає 
міцним, а робота кишківника – 
злагодженою.

Захворювання печінки. 
1 кг меду змішати з 1 кг 

смородини. Вживати по 1 
ч. ложці за 30 хв. до їди. З 
лікувально-профілактичною 
метою (маючи незначні про-
блеми з печінкою) приймати 
0,25 мг маточного молочка і 
30–40 г меду вранці. А після 
обіду – 1 ч. ложку перги та 1 ст. 
ложку меду.

Стоматит, ангіна. 
1 ст. ложка меду 

(різнотрав’я або травневого), 
1 ст. ложка ромашки. Залити 
спершу ромашку на 10–15 хв. 
окропом, а коли охолоне до 
30–40 °С, додати мед. Полоска-
ти кілька разів на день ротову 
порожнину.

Туберкульоз, затяжний 
бронхіт. 

Мед липовий, внутрішній 
свинячий жир (100 г), масло 
вершкове несолене (100 г), сік 

алое (150 г), какао-порошок 
(50 г). Розігріти в емальова-
ному посуді жир, масло, мед. 
Коли все розтане (але не заки-
пить!!!), посуд із сумішшю зня-
ти і додати сік, какао, перемі-
шати все до однорідної маси. 
Зберігати в холодильнику у 
щільно закритому скляному 
посуді. Приймати по 1 ст. лож-
ці, розчинивши в 1 скл. гарячо-
го молока зранку і ввечері за 1 
год. до їди.
Гастрит з підвищеною кис-

лотністю. 
1 ст. ложку меду розчинити 

в 1 скл. свіжого картопляного 
соку. Пити по 0,5 скл. 2–3 рази 
на день за півгодини-годину 
до їди. Курс лікування – 10 
днів, потім 10-денна перерва. 
Після цього курс можна повто-
рити.

Підвищене газоутворення 
(метеоризм). 

1 ст. ложку насіння кропу 
залити 200 мл окропу, настоя-
ти, потім процідити і розвести 
в отриманому настої 1 ст. лож-
ку меду. Пити по 0,5 скл. 3 рази 
на день.

Лікуємо п’яточки
Увечері треба налити в миску гарячої 

води (стільки, щоб, коли поставите туди 
ноги, вода сягала кісточок), розчинити 

жменю солі, додати 10 крапель йоду й парити 
ноги впродовж 10–15 хв. Потім витерти їх 
насухо, змастити проблемні місця йодом, 
надягти теплі шкарпетки і так лягати спати.

Можна нарізати у склянку сухої кропиви дводомної, 
всипати в літровий термос, залити окропом, настою-
вати цілу ніч. Вранці процідити, додати дві жмені солі, 
півсклянки соди, стільки ж оцту, розмішати, перелити 
суміш у трилітрову банку й долити гарячою водою. Усе 
це вилити в миску й парити ноги 15 хв. Після ванноч-
ки висушити і змастити ноги кремом. Цю рідину мож-
на використовувати чотири рази. Курс лікування – сім 
процедур.

Щоб загоїлися тріщини на п’ятах, треба після миття 
намащувати їх будь-якою олією, кремом для ніг з віта-
міном А.

Від глибоких тріщин порятує 5–10–відсоткова син-
томіцинова емульсія, що її можна придбати в аптеці.

10 способів захистити 
ІМУННУ СИСТЕМУ

Перемагаємо 
хвороби медом

Куркума - рецепти ліків з яскравих прянощів 
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...Дівчина була 
вродливою. Куди до 
неї тим артисткам 

розфарбованим, казали 
в селі. І зітхали водночас: 
якби Вірині батьки були 
живі. Вивчилася б. Може, 
й артисткою стала б. А 
Євгеня, так кликали Вірину 
тітку Євгенію, немає за що 
племінницю вчити. Своїх 
трьох дітей виховує. 

Ще перед закінченням школи 
тітка почала гадати, за кого б то ви-
дати заміж Віру, аби одним ротом 
менше стало. Щоправда, дівчина 
про шлюб не думала. Їй би подати-
ся геть звідси, у світ, який дивиться 
із журналів звабливими фото вели-
ких міст. Одягнутися модно. Віра на-
віть вже на їхній райцентр згодна. 

До райцентру десять хвилин 
їзди. Вона з тіткою на ринок моло-
ко, сметану, сир возить. Мають по-
стійну клієнтку - вишукана молода 
жінка купує лише в них продукти. 
Її парфуми, одяганки, манери запо-
морочують дівчині голову. Потай 
заглядає в маленьке люстерко, по-
рівнює свою вроду з покупчинею. 
Вона, Віра, вродливіша...

...Вірині думки щодо життя на-
віть у райцентрі матеріалізува-
лися. Майже. Ігор жив у передміс-
ті. У дитинстві хлопець скалічив 
ногу. Накульгував. Уже тридцят-
ка на носі, а нареченої нема. Ніхто 
не хоче кульгавого Ігоря - так на-
рекли хлопця. Ігор був хорошим 
шевцем. І поремонтувати, і поши-
ти взуття міг. Навіть з міста до ньо-
го приїжджали.    

Євгеня знала Ігоревих батьків. 
Ті привозили на ринок яблука зі 
свого саду. Садок у Личків був роз-
кішний. Вирішила звести племін-
ницю з їхнім сином. Заради цьо-
го якось сама, без Віри, на ринок 
поїхала. Обережно завела мову з 
матір’ю хлопця. Проте жінка й без 
натяків усе зрозуміла. 

- Чи погодиться Віра на це? Не 
палкою її ж під вінець гнати. 

- А де подінеться? Щось я не 
бачу, аби кавалери сироті набрида-
ли. Проте звабити дівчисько кожен 
мастак. Не чекати ж, поки в запасці 
принесе. Віра все вміє робити. Гос-
подарку порає. Вчиться гарно, але 
кому це треба. От стане повноліт-
ньою і...

Євгеня таки звела племінницю 
з Ігорем. Знала б вона, як Віра її за 
це ненавиділа. Як, зрештою, і чоло-
віка. 

Не невістка годила свекрусі - 
навпаки. Ігор також був уважним 
і терпеливим до молодої дружини. 
Покохав її. Віра ж його соромилася. 
Біля нього вона така гарна, струн-
ка. Сільські сороки перешіптували-
ся:

- Погнало ж дівку з якогось 
дива заміж за кульгавого. А вона, 
мов намальована... 

Свекруха настояла, аби неві-
стка закінчила курси продавців. 
Віра влаштувалася на роботу в ма-
газині на околиці міста. Там часто 
зупинялися водії, аби щось купити. 
І якби один із них покликав її з со-
бою в інше життя - була б не проти.

Такий знайшовся. Казимир жив 
у обласному центрі. Двічі розлуче-
ний. Часто їздив в сусідню область 
у відрядження. Трошки старший за 
Ігоря. Зате як гарно залицяється. 

Які компліменти каже. Подаруноч-
ки привозить. Закохалася по вуха. 
Була готова на все заради свого Ка-
зика. 

- Я розлучуся з Ігорем, - сказа-
ла якось.

- Ні-ні, не треба. Спершу пожи-
вемо просто так, а тоді побачимо...

- Значить, утечу. 
- Скажи своєму чоловікові, що... 

що на деякий час ідеш від нього. Не 
вистачало, аби тебе міліція шукала.

- На деякий час?
- Ну, це так... аби надурити. А по-

тім...
Ігор чи не вперше побачив дру-

жину веселою. Гадав, може, вона 
врешті покохала його. А, можливо, 
завагітніла. Та вранці наступного 
дня побачив записку: «Деякий час 
буду жити окремо. Не шукай мене». 

В Ігоря нила покалічена нога. І 
душа. А Лички-старші хапалися за 
серце і не знали, як дивитися лю-
дям в очі. 

Велике місто здавалося Вірі 
чарівною казкою. А Казик такий 
уважний. Їм так гарно і любо в його 
подарованій батьками квартирі.

Невдовзі Віра зрозуміла, що ва-
гітна. 

- Казику, в нас дитина буде. 
- Ні, дорогенька, це не моя ди-

тина. Це твого... А тому її краще по-
збутися. 

- Твоє дитя, коханий, твоє...
Ігор розізлився. Шарпнув Віру з 

дивану. Поставив перед собою і мо-
вив:

- Мама все влаштує. Це не моя 
дитина. 

Вірі стало лячно. І до Ігоря по-
вертатися не хотіла. Бо він також 
не повірить, що це його дитя. Пев-
но, вже прокляли її Лички. Й убива-
ти ненародженого малюка не хоті-
ла. 

Прошкувала вулицею. Надве-
чірнє місто продував холодний ві-
тер. Голова йшла обертом від ду-
мок. Тепер чарівне місто видава-
лось їй байдужим і хижим. Чужим. 
Вона втікала сюди за щастям, а 
щастя втікало від неї...

Віра стояла на колінах перед 
Казимиром. Просила не страчува-
ти дитини. Обіцяла «вибити» в чо-
ловіка розлучення. 

- Скоро прийде мама. Все вирі-
шимо. Вона в лікарні працює.

Жінка суворо глянула на Віру. 
Потім про щось шепотілася з Кази-
миром на кухні. Син переконував, 
що наразі не хоче втрачати Віри. 
Але й чужої дитини не хоче. А тому 
- вихід один...  

- Ми з батьком закриваємо очі, 
що ти сюди дівчат водиш. Але ва-
гітну...

- Мамо, я ж не знав. Та й вона та-
кож лише щойно...

Жінка, на мить задумавшись, 
махнула рукою і зайшла до кімна-
ти.    

- Дурепо, в мого сина не може 
бути дітей, - мовила до Віри. - Тому 
й розлучився. Втямила?

- Я не вірю. 
Під час аборту щось пішло не 

так. Почалася кровотеча. Віра по-
трапила в лікарню. Навідувала-
ся Казимирова мама. Не для того, 
щоб пошкодувати. Хвилювалася, 
аби все благополучно закінчилося. 
Ігор прийшов лише раз. 

- Мене скоро виписують. Але до 
повного виздоровлення, кажуть, 
треба почекати. Потрібен час. Я ко-
хаю тебе, Казику, і заради тебе... 

- Я приїду за тобою, - перебив. - 
А зараз у мене справи.   

Приїхав Казимир за Вірою до 
лікарні аж надвечір. Але повіз не 
до своєї квартири. А туди, звідки 
забрав. Казка чарівного міста вия-
вилася сумною. І короткою...

Уже майже стемніло, коли зне-
силена Віра ступила на подвір’я 
Личків. Ігор сидів на лавці. Він за-
вжди чекав її...

- Ігоре, - тихо мовила.
- Не кажи нічого. Йди до хати. 
Лички-старші аж зойкнули від 

вигляду своєї невістки. 
Ігор виходжував зрадливу дру-

жину. Цікавився, чия це була дити-
на. 

- Не твоя, - кинула у відповідь. 
Свекри мовчки терпіли сором 

заради єдиного сина. 
Євгеня намагалася не потра-

пляти на очі сватам. Ті не влашто-
вували скандали після того, що 
трапилося, просто сказали: 

- Не пара Віра з Ігорем. Не треба 
було їх зводити. Ви почали життя 
їй псувати, а ми на те пристали. Хо-
тіли позбутися племінниці - позбу-
лися. А ми не подумали, що може 
бути ось так...

...Віра навчилася плакати, щоб 
ніхто не бачив. Сльози скапували 
в душу. Особливо, коли до магази-
ну, де тепер працювала, заходили 
мами з маленькими дітьми. Шу-
кала схожість своєї дитини, яку не 
бачила, з чужими малюками. Уяв-
ляла свою дівчинку або хлопчика. 
Подумки розмовляла то з нею, то з 
ним. Каялася. Часом здавалося, що 
втрачає глузд. І ридала невидими-
ми слізьми...

Чоловіки й далі кидали небай-
дужі погляди на симпатичну про-
давщицю. Але тепер її це зовсім не 
хвилювало. А Ігор справляв дружи-
ні гарні туфлі чи чобітки. Нічого не 
шкодував. Його Віра повинна ви-
глядати чудово.

Лички-старші з усім змирили-
ся. У цій сім’ї Віра не почула жодно-
го слова докору. 

...Першим залишив цей світ 
свекор. Невдовзі за ним - свекру-
ха. Ігор ремонтував односельцям 
взуття і доглядав сад.

...У п’ятдесят Віра стала вдовою. 
В останній момент зізналася чоло-
вікові в своєму гріху, що стратила 
їхню дитину. От лише не знає, чи 
почув Ігор. Чи був ще при свідості.   

...Вона дбає про сад. Возить на 
ринок яблука - гріш якийсь капне. 
Сумує за Ігорем. Ніколи не думала, 
що почуватиметься самотньо без 
нелюбого чоловіка.

...Днями їй приснився дивний 
сон. Ігор тримав малюка. А вона за-
питувала в нього, куди потрапля-
ють душі страчених, нехрещених 
дітей. Злякалася такого сновидін-
ня. 

У неділю поїхала до монастиря. 
Її там ніхто не знає. Не осудить. Там 
і запитає.

Неохрещені діти також отрима-
ють спасіння, відповів їй ченець. Бо 
в Господа до дітей - особливе став-
лення. І порадив молитися. 

Дорогою додому згадала сло-
ва свекра, який казав, що у пта-
хів - душі дітей. Бо вони безневи-
нні та найближче до Бога. І завжди 
восени на яблунях залишав тріш-
ки плодів. Для птаства. Тепер і вона 
буде так робити. Можливо, в якійсь 
пташині - душа її ненародженого 
малюка... 

Ольга ЧОРНА.
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Веселим рядком

*     *     *
- Скажи мені зятьок, -
Теща Гриця запитала,
- Якби ти вчинив,
Коли я б у річку впала?
- Мамо, чесне слово,
Я клянуся Богу,
Що побіг би в село
Звать на допомогу.
- До найближчого села, -
Пиля теща Гриця,
- Навіть, якщо через ліс,
Кілометрів тридцять?!
- Ради вас, моя матусю,
Теща дорогенька,
Я би біг, яка б дорога
Була далеченька!

*     *     *
- Куме, дуже прошу,
Розкрийте секрет,
Чому в кума Петра
Прізвисько «Валет»?
- Бо одного разу,
(Але це між нами),
Його в магазині
Побили дві дами.

*     *     *
Дорогі чоловіки,
Не мені вас вчити -
Дуже просить вас жінка,
То краще купити.
Щоб на ваше питання
Відповідь була,
Що пізніше задасте:
«Де ти це взяла?»

*     *     *
 - А де твій син зараз? -
Питаю в Наталії.
- Та вже третій місяць
Сидить у Італії.
- Як йому живеться,
Що робить твій син?
- Казав, ювелірний
Відкрив магазин.
- Як йому вдалося
Це усе зробить?
- Та звичайним ломом,
Тому і сидить.

*     *     *
У п’ятницю Микола,
Вже після обіду,
Тримаючись за лоба
Говорить сусіду:
- Що то вчора, Іване,
Ми таке творили?
Нащо ми після вина
Ще горілку пили?
І неквапом Іван
Витер піт з чола:
- Як, Миколо, нащо,
Бо у нас була!..

*     *     *
 В лікаря питає
Гарна дівчина Мар’янка:
- Що краще для хлопця;
Валідол чи валер’янка?
- А який в нього діагноз,
Дівчинонько мила?
- Сукня за дванадцять 

тисяч,
Яку я купила!

*     *     *
 Йду на кухню перед сном,
Бо що вже робити,
Дуже захотілося
Водички попити.
В голові якихось там
Помислів немає,
А рука холодильник
Сама відкриває.
Кусок сала схватила
З верхньої полиці
І по хліб потягнулась
Тут же до хлібниці…

Василь ГЛЕМБА.

Коли дівчата виходили 
заміж, Ольга з-поміж 
своїх кавалерів не 

могла вибрати жодного. 
Один – любив заглядати у 
чарку, інший - опромінений 
радіацією чорнобилець, 
той – низького зросту, цей – 
зависокий.

«Ні сяке, ні таке, хай буде ні-
яке», - жартувала вона, коли до-
шкуляли запитаннями про за-
міжжя. Так і змирилася, що кра-
ще жити самотньо і не морочи-
ти собі голову з непутніми хлоп-
цями. З них толку, як з торішньо-
го снігу. Треба берегти нерви, бо 
здоров’я зараз дуже дороге. Ко-
мусь терпіти Ольга просто не вмі-
ла, та й не хотіла. 

«Не розумію, як живуть жінки 
з нелюбами. Терплять їхні витре-
беньки, а дехто й стусани. Не моя 
це місія і все», - зробила свій оста-
точний вибір Ольга. 

Відтоді її зовсім не цікави-
ли чоловіки. Жила своїм життям, 
хоч і не повноцінно, але нерви 
були спокійні. Вирішила займа-
тися іншими вподобаннями. 

А працювала Ольга музичним 
керівником у школі та дитсадку, 
вчила дітей співати, декламува-
ти вірші, організовувала концер-
ти. Сама теж любила музику, на-
родні пісні, українське слово і це 
натхнення до творчості переда-
вала дітям.

Серед малечі вирізнялася 
одна дівчинка – високим вмін-
ням і творчим талантом. Софійка 
дуже уважно слухала Ольгу Іва-
нівну, співала мелодійні пісні. У 
неї був ще дитячий, але дзвінкий 
голос. «Має талант дитина», - від-
разу зрозуміла вчителька і щора-
зу приділяла їй більше уваги.

Софійка була сиротою, опіку-
валася нею бабуся Зоя. Вона при-
водила дівчинку в садок, а потім 
забирала додому. 

Одного разу дитина зізнала-
ся, що їй подобається Ольга Іва-
нівна. «Бабусю, вона така чарів-
на. Як гарно грає, співає. Я теж 
хочу вчитися музики», - щебета-
ла Софійка. 

Бабуся лише сплеснула рука-
ми: «Якби були живі твої батьки, 
то, може, з тебе й вийшла б  непо-
гана співачка. А так, дитино, хто 
тобі допоможе? Я вже стара, не-
мічна».

«Бабусю, мені допоможе Оль-
га Іванівна. Я попрошу і вона 
мене підтримає. От, побачиш!» 
Дівчинка була у такому захва-
ті, що бабуся аж зронила сльозу: 
«Хай тобі Бог допомагає в твоєму 
сирітському житті». 

І ось Софійка поїхала в район 
на пісенний конкурс та привез-
ла звідти грамоту й приз. Вона пі-
дійшла до Ольги Іванівни і схви-
льованим голосом сказала: «Це 
- ваша заслуга, моя вчителько». 
Ольга Іванівна обняла дівчинку 

та поцілувала. Вона продовжува-
ла вчити цю дитину та розвива-
ти її талант. Софійка вступила в 
музичну школу по класу фортепі-
ано, а пісня стала для неї подру-
гою у житті.  

Дівчинка виступала у шкіль-
ній самодіяльності, на різних пі-
сенних конкурсах, завойовувала 
призові місця і завжди дякувала 
за це своїй вчительці.

…Коли померла бабуся, Со-
фійка вирішила, що не може бути 
одинокою. Хоч їй було вже де-
сять літ, але у порожній хаті було 
якось моторошно. Тому пішла до 
своєї першої вчительки. «Ви не 
проти, якщо я стану не тільки ва-
шою ученицею, але й донькою?», 
- запитала. 

Ольга здивовано глянула на 
неї: «Щось обов’язково придума-
ємо, але самотньою я тебе не за-
лишу. Обіцяю».  Софійка пригор-
нулася до Ольги і прошепотіла: 
«Дякую… мамо». 

Відтоді у них обох змінило-
ся самотнє життя. Ольга вдоче-
рила свою талановиту ученицю і 
тепер вони жили разом. Софійка 
всім ділилася з мамою, а та стара-
лася підказати, порадити доньці 
у різних ситуаціях.

Після школи Софійка вступи-
ла в музучилище. Її талант вразив 
одного молодого вчителя, який 
закінчив консерваторію і викла-
дав тут. Софія теж захопилася 
Степаном і її подальший творчий 
шлях скеровував саме він.

Невдовзі Софія стала студент-
кою консерваторії. Ольга раділа 
за успіхи своєї прийомної доньки. 

Згодом Степан та Софія по-
єднали свої долі. Створили міц-
ну сім’ю. Закінчивши консерва-
торію з червоним дипломом, Со-
фія стала викладачем в інститу-
ті культури. Ольга була змушена 
залишити село і їхати жити в сто-
лицю. Діти запросили її до себе 
у двокімнатну квартиру. Молоді 
були на роботі, а Ольга виховува-
ла маленьку Іринку – найкращу і 
найрозумнішу внучку.

«А ви кажете – вибір, - не раз 
розмірковувала Ольга, прогулю-
ючись з Іринкою столичним пар-
ком. – Думала, що до старості до-
живу в самоті, а Бог вирішив все 
по-іншому. Тепер живу у столиці 
зі своїми дітьми. Не сподівалася, 
що стану для них опорою, а, на-
самперед, матір’ю». 

Їй пощастило зробити свій 
вибір у житті і цьому вибору 
можна лише позаздрити.

Оксана КИШКАНЮК.

Невигадане

Сокровенне

Тільки 
спомин

Мамі
Уже 12-й рік 

минає, як ти не 
з нами. Душа 

твоя з ангелами на 
небесах. На могилі 
твоїй кожного ранку 
пташина співає і 
цвітуть квіти, які 
ти так любила все 
життя. 

Прости, що не часто 
відвідуємо твою мовчазну 
хату. Сама знаєш,  яке у нас 
тернисте життя. Та маємо 
щоденні спогади про тебе 
у серцях наших і сльози 
смутку на очах. 

Не бачиш ти і не радієш 
своїм внукам. Ось і прав-
нуку уже 25 літ. Не усміх-
нешся їм і ніколи не по-
хвалишся людям: «У мене 
діти золоті!» 

Не дочекалась ти мого 
60-річчя, не пораділа і за 
братів ювілей. Ну, що ж, 
така вже доля материн-
ська – аби все дітям, аби 
все було добре у дітей. 

Пишу рядки, а очі зали-
вають сльози і білий день 
стає аж сивим за вікном. 
Якби я хотіла до тебе при-
горнутись, взяти за натру-
джені теплі долоні, ска-
зати: «Прости, матусю!..» 
Але моя рука торкається 
лиш пам’ятника, від якого 
віє холодком…

Лідія КРОХМАЛЮК. 
с. Старий Олексинець 

Кременецького району.

Ліричним рядком
*     *     *

Осене, княгине золота,
Губиш листя так, як я літа,
Плачеш тихо у туману шаль,
Ти скажи, чого ж 

найбільше жаль?
Чи краси, що вітром 

рознесло,
Чи надії втрачене весло?
Може, туга згублена птахів
Сумом впала поміж яворів?
Осене, таке у нас життя,
Що назад немає вороття.
З відчаю ти сльози не губи,
Он у лісі виросли гриби.
А у мене – радість 

від внучат,
Знаю, навесні розквітне сад,
Вірю в кращу долю для усіх,
В мирне небо і щасливий 

сміх.
Голову, красуне, підніми, -
Млин невпинний меле 

до зими.
Ми у ньому – крапельки малі,
Я – піщинка роду, ти – землі.

Марія ГУМЕНЮК.

Утікала за щастям,

А Бог вирішив 
все по-іншому…

за щастям,
Щастя - це птах, якого зловиш за 
хвоста, а він вирветься, залишивши 
в руках тільки пір’їнку. І ту вітер 
вкраде... Тепер Віра це знає.

за щастям,за щастям,
а щастя втікало від неї...

гніздечкоСімейне

На фото Івана ПШОНЯКА: 
учасниці танцювального 
ансамблю «Резонанс»  
Юля Коропецька  
та Валентина Шостак,  
м. Збараж.

Дитинство - це чарівна мить, 
В якому радісно і світло…
Тут пісня весело дзвенить, 
Злітає танець до небес, 
Тут завжди - літо…
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*     *     *

В німецькому Котбу-
сі завершився етап Куб-
ка світу зі спортивної гім-
настики, на якому укра-
їнські спортсмени зібра-
ли повний комплект ме-
далей. Наш Олег Верняєв 
підтвердив чемпіонський 
клас у вправах на брусах й 
показав третій результат у 
вправах на коні.

Золоті нагороди на ра-
хунку Ігоря Радівілова, 
який виграв опорний стри-
бок, й Анастасії Бачинської 
– вільні вправи. Діана Вар-
винська виборола «срібло» 
на колоді.

*     *     *
Національна збір-

на України з футболу уві-
йшла до п’ятірки команд 
із найміцнішим захистом 
у відборі чемпіонату Євро-
пи-2020. У восьми поєдин-

ках відбору до Євро-2020 
підопічні Андрія Шевченка 
пропустили чотири м’ячі. 
По одному м’ячу ворота-
рю збірної України Андрію 
П’ятову забили Люксем-
бург та Португалія і дві-
чі — Сербія. Цей результат 
дозволив збірній України 
за підсумками змагань по-
сісти 4 місце (серед 55-ти 
учасників) у списку ко-
манд із найміцнішим за-
хистом. Топ-10 команд із 
найміцнішим захистом у 
відборі Євро-2020 вигля-
дає так: 1. Бельгія, 2. Ту-
реччина, 3. Італія, 4. Украї-
на, 5. Іспанія, 6. Польща, 7. 
Ірландія, 8.Франція, 9. Ан-
глія, 10. Данія.

*     *     *
Американський боксер 

Деонтей Вайлдер нокауту-
вав кубинця Луїса Ортіса 
та захистив титул чемпіо-
на світу у надважкій вазі за 
версією WBC. Перший поє-
динок цих боксерів відбув-
ся навесні минулого року. 
Тоді нокаутом у десятому 
раунді також переміг аме-
риканець.

Цього разу бій завер-
шився його перемогою 
технічним нокаутом у сьо-
мому раунді. Цікаво, що 
після шостого раунду за 
суддівськими записками 
перевага за очками була в 
Ортіса - 58:56. Для 34-річ-
ного Вайлдера ця перемога 
стала 42-ю (41 нокаутом). 

*     *     *
WTA (Всесвітня тенісна 

асоціація) оголосила пере-
лік претенденток на зван-
ня Кращого новачка року. 
Ця нагорода вручаєть-
ся молодій тенісистці, яка 
зуміла найкраще заявити 
про себе. Серед номінан-
тів місце знайшлось для 
19-річної Даяни Ястрем-
ської. Окрім українки за 
нагороду змагаються аме-
риканка Коко Гауфф, ка-
надка Б’янка Андреєску, 
чешка Кароліна Мухова, 
казахстанська тенісистка 
Олена Рибакіна і полячка 
Іга Швйонтек.

У рейтингу WTA 
Ястремська займає 22-е 
місце. Серед претендентів 
вище знаходяться тільки 
Андрееску (5-е місце) і Му-
хова (21-е). Переможець 
номінації буде оголошений 
11 грудня.

*     *     *

Рівно півстоліття тому, 
25 листопада 1969, май-
бутня зірка світового фут-
болу Олег Блохін впер-
ше зіграв за першу коман-
ду київського «Динамо». 
На матч у Тбілісі проти од-
ноклубників кияни виру-
шили резервним складом, 

оскільки вже 26-го листо-
пада грали матч-відповідь 
з «Фіорентиною» в Кубку 
чемпіонів.

У дебютному поєдинку 
Блохін провів весь матч, а 
кияни програли 0:2. Всьо-
го в чемпіонаті СРСР Олег 
Блохін зіграв за «Динамо» 
432 матчі, в яких забив 211 
голів.

*     *     *
Український боксер Єв-

ген Хитров (20-2, 17 КО) 
отримав дострокову пере-
могу на вечорі боксу в аме-
риканському місті Тампа, 
штат Флорида. 31-річний 
спортсмен вийшов на ринг 
проти 36-річного Ернеста 
Амузу (25-5, 22 КО) з Гани. 
Бій пройшов у 8-раундово-
му форматі в рамках дру-
гої середньої ваги. Украї-
нець повністю домінував 
на рингу і настільки вимо-
тав суперника, що той від-
мовився виходити на ринг 
після третього раунду. Для 
31-річного Хитрова ця пе-
ремога стала 20 на профе-
сійному рингу і 17-ю - до-
строковою. Також на його 
рахунку дві поразки. У рей-
тингу боксерів своєї ваго-
вої категорії українець по-
сідає 36 місце в світі.

*     *     *
Команда “Української 

Федерації Змішаних Бо-
йових Мистецтв” вигра-
ла чемпіонат світу з ММА 
GAMMA в Сінгапурі. Укра-
їнські бійці вибороли п’ять 
золотих, три срібні і три 

бронзові медалі. Золото за-
воювали Роман Сиркін (до 
52,2 кг), Денис Бондарь (до 
61,2 кг), Ігор Шмиголь (до 
65,8 кг), Єгор Костюченко 
(до 77,1 кг) і Валентина Се-
маль (до 47,6 кг ).

Срібло взяли Артур Во-
робьйов (до 77,1 кг), Еміль 
Усейнов (від 93 кг) і Люд-
мила Ілюк (до 52,2 кг). 
Бронзові нагороди заво-
ювали Дарья Іванова (до 
56,7 кг), Дарья Чібісова 
(до 61,2 кг) та Ірина Піцик 
(до 72,6 кг). Українська ко-
манда стала першою в ме-
дальному заліку. У бороть-
бі за перше командне місце 
українці випередили Ав-
стралію та США.

*     *     *
Українець Ігор Рейзлін 

переміг росіянина Вадима 
Анохіна у фіналі змагань з 
фехтування на шпагах на 
етапі Кубка світу у Швейца-
рії. У напруженій вирішаль-
ній зустрічі він домінував 
з рахунком 11:10. Рейзлін 
вперше у кар’єрі здобув зо-
лоту медаль Кубка світу. 

Ще один українець Роман 
Свічкар посів третє місце. 
Також у Берні чоловіки-
шпажисти здобули брон-
зу в командних змаган-
нях. Анатолій Герей, Бог-
дан Нікішин та Роман Свіч-
кар програли Італії в пів-
фіналі (31:32), але яскраво 
перемогли Японію (32:31).

На етапі Кубка сві-
ту у Франції жіноча збір-
на України з фехтування 
на шаблях здобула брон-
зову нагороду у команд-
них змаганнях. В Орлеа-
ні за нашу команду висту-
пали Ольга Харлан, Алі-
на Комащук, Олена Воро-
ніна та Юлія Бакастова. У 
1/16 фіналу наша збірна 
перемогла Узбекистан - 
44:33. В наступному раун-
ді Україна пройшла япо-
нок - 45:39.

У чвертьфіналі збірна 
України здолала Францію 
- 45:44, але у півфіналі по-
ступилася Південній Кореї 
- 43:45. У матчі за «бронзо-
ві медалі українки перемо-
гли Угорщину - 45:36.

Спорт Тернопілля
*     *     *

Федерація футболу 
Тернопільської області 
змінила назву. Відтепер 
вона іменуватиметься 
Асоціація футболу Терно-
пільщини. За відповідні 
зміни у назві одноголос-
но проголосували деле-
гати конференції ФФТО.

*     *     *
Команда БК «Терно-

піль»  у двоматчевому 
протистоянні 1/8 фіна-
лу Кубка України з бас-
кетболу здолала харків-
ський «Політехнік». У 
першій грі команда Дми-
тра Забірченка розгро-
мила харків’ян з рахун-
ком 103:71. У другому 
поєдинку господарі чи-
нили дещо більше опо-
ру та тримали інтригу до 
останніх секунд, але все 
ж поступились із рахун-
ком 73:69. Відтак, «Тер-
нопіль» отримав пере-
пустку в 1/4 фіналу Куб-
ка України. 

*     *     *
Поєдинок 22 туру 

чемпіонату Другої ліги 
між тернопільською “Ни-
вою” та “Оболонню Бро-
вар-2” з Бучі завершився 
перемогою тернополян 
1:0. Єдиний та перемож-
ний гол наші земляки 
провели у середині дру-

гого тайму. Дебютом від-
значився захисник Олег 
Хруставка.

Завдяки цій перемо-
зі “Нива” йде на зимову 
перерву у лідерах чемпі-
онату.

*     *     *

У Різдвяній гон-
ці-2019 збірну України 
представлятимуть Дми-
тро Підручний та Анас-
тасія Меркушина. Крім 
цього, вперше будуть 
проводитися змагання і 
серед юніорів, де висту-
плять Богдан Цимбал 
та Катерина Бех. Гонка 
відбудеться на стадіоні 
“Фельтінс-Арена” в Гель-
зенкірхені 28 грудня. Від-
значимо, що в минуло-
му році Україна на World 
Team Challenge представ-
ляли Артем Прима і Юлія 
Джима, які стали сьоми-
ми в мас-старті і восьми-
ми в гонці переслідуван-
ня.

*     *     *
Тернополянин Дми-

тро Підручний виграв 
спринтерську гонцу на 

відкритому чемпіонаті 
Швеції. В цій гонці стар-
тував сорок один спортс-
мен, дев’ятеро з них - 
українці. Підручний, по-
казавши хорошу швид-
кість на лижні та закрив-
ши всі мішені, прийшов 
на фініш першим, випе-
редивши найближчо-
го конкурента на 28 се-
кунд. У першу десятку 
потрапив ще один укра-
їнець - Богдан Цимбал, 
який зайняв дев’яте міс-
це, а інший тернополя-
нин – Руслан Бригадир, 
на жаль, показав най-
гірший результат серед 
українців, фінішувавши 
тридцять другим.

*     *     *
У Тернополі за дер-

жавне фінансуван-
ня – понад 307 мільйо-

нів гривень - розпоча-
ли будівництво “Палацу 
Спорту”. Його зводять 
на проспекті Злуки, де 
донедавна був стаді-
он «Текстерно». Сучас-
ний спортивний комп-
лекс з трибунами та 
паркінгом на 3000 гля-
дацьких місць вміщува-
тиме зaли для ігрових 
видів спорту: волейбо-
лу, футзaлу, бaскетболу, 
гaндболу та бадмінто-
ну. Також сюди плану-
ють перенести дитячо-
юнацьку спортивну 
школу греко-римської 
боротьби. Згодом тут 
прийматимуть всеукра-
їнські та міжнародні 
чемпіонати.

“Палац Спорту” в Тер-
нополі мають збудувати 
до кінця 2021 року.

Спортарена

«Динамо» повернулося 
на другу позицію

У 15-му турі чемпіонату України 
з футболу “Динамо” перемогло 
на своєму полі “Маріуполь” та 

повернулося на друге місце у турнірній 
таблиці. 

Кияни вийшли вперед вже на 21-й хвилині, коли 
відзначився Віталій Буяльський. На 77-й хвилині 
перевагу господарів збільшив Віктор Циганков. Ще 
за 4 хвилини Беньямін Вербіч довів рахунок до роз-
громного - 3:0. «Динамо» набрало 30 очок. Від ліде-
ра чемпіонату України – “Шахтаря” – команда Олек-
сія Михайличенка відстає на 13 балів. “Маріуполь” 
має 17 пунктів та займає сьому позицію.

15 тур
Шахтар  4:1  Львів
Олександрія 1:0  Зоря
Дніпро-1  1:0  Ворскла 
Карпати  1:2  Олімпік 
Колос  2:0  Десна 
Динамо  3:0  Маріуполь 

Українська Прем’єр-Ліга визначила найяскраві-
шого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 
15-го туру. За підсумком голосування експертів пе-
ремогу здобув нападник «Шахтаря» Мораес, який у 
матчі зі «Львовом» зробив хет-трик.



№47 (332) /27 листопада-3 грудня 2019 р.Люди 13Наш ДЕНЬnday.te.ua

Добігає до кінця 
пізня осінь. 
Працівники 

ФГ «Вікторія-92», 
незважаючи на погодні 
сюрпризи, польові 
роботи закінчили вчасно. 
Після збору пізніх 
сільськогосподарських 
культур всі площі 
виорані та підготовлений 
грунт під посів ярих 
культур. Нинішній 
урожай засипаний у 
коморах, а наступний 
густим килимом озимини 
зеленіє в полі. Земля уже 
відпочиває, чекає весни, 
працьовитих невтомних 
рук. 

Тож цьогоріч своє профе-
сійне свято - День працівни-
ка сільського господарства, 
хлібороби зустріли гідно. Аби 
його відзначити, керівництво 
господарства традиційно, по-
спіль другий рік, запропонува-
ло трудовому колективу екс-
курсійну поїздку до древнього 
Львова, а після чого, повертаю-
чись додому, спільно провести 
святковий вечір у Козлівсько-
му ресторані «Зелений гай». 

З ранку автобусом ту-
ристичної фірми з її екскур-
соводом та легкового авто-
транспорту господарства, 68 
учасників поїздки вирушили 
у цікаву мандрівку. Кожному 
учаснику  поїздки і запроше-
ним гостям видали по тисячі 
гривень святкових преміаль-
них. Туристична дорога гар-
ним львівським автошляхом 
приємно стелилася до слав-
ного міста Лева, захоплюючи 
подорожніх навколишньою 
осінньою красою галицького 
краю. Обабіч дороги жовто-
багряними барвами уже лежа-
ло опале з дерев листя.

…Вузькі вулички Львова, 
вимощені кам’яною бруків-
кою, і будинки середньовіч-
ної архітектури вражали сво-
єю привабливістю. Екскурсія 
розпочалася з відвідування 
музею народної архітектури 
і побуту «Шевченківський 
гай», котрий розкинувся під 
відкритим небом на лісис-
то–горбистій місцевості схід-
ної окраїни міста, що здавна 
має назву Кайзервальд. Вся 
територія музею займає 36-
ти гектарну площу. Вона по-
ділена на 8 оглядових зон 
з-понад 120-ма пам’ятками 
народної архітектури 18–19 
століть, які представляють 
західні регіони України: Бой-
кіщину, Гуцульщину, Покуття, 
Лемківщину, Закарпаття, Бу-
ковину, Волинь, Полісся. Від-
творені невеличкі міні-села 
із старовинними хатами, на-
повненими побутовими реча-
ми, господарськими дворами, 
та церквами і школами, ха-

рактерно відображають ви-
щеназвані регіони. Красивий 
ланшафт, цікаві експонати, 
змістовні розповіді екскурсо-
водів справляли на відвідува-
чів надзвичайне враження від 
побаченого. Після цього екс-
курсія продовжилася в центрі 
старого міста. У трамвайних 
туристичних вагончиках ко-
зівчани кілька годин знайо-
милися з пам’ятними місця-
ми Львова. Кожний будинок 
з неповторною архітектурою 
віддає історичною давниною. 
Красиві фасади будівель, чис-
ті охайні вулиці, тротуари, 
кав’ярні з духмяним ароматом 
кави, бульвари, пам’ятники 
надають місту європейського 
вигляду. Наостанок відвідали 
спортивну «Арену-Львів». 

Стадіон «Арена-Львів» 
найсучасніший та один з най-
новіших у Європі, розміще-
ний з південного боку міста. 
Він став третім найдорожчим 
стадіоном в Україні, вартість 
будівництва якого обійшлася 
державі в 375 млн. доларів. 
«Арена-Львів» комфортабель-

на та прекрасна спортивна 
споруда з розвиненою інф-
раструктурою, збудована 
спеціально до чемпіонату 
Євро-2012 і призначена обслу-
говувати спортивні та розва-
жальні події найвищого рівня. 
Тут відбулися три матчі фі-
нальної частини Чемпіонату 
Європи з футболу у 2012 році, 
також відбуваються футболь-
ні матчі збірної України. Ста-
діон відповідає усім вимогам 
УЕФА. Має 34512 місць та роз-
мір футбольного поля 105х68 
метрів. Світлодіодні табло 
2х6 метри, 2500 паркомісць. 
Футбольне поле з природнім 
покриттям з поливом дощо-
вою водою, яка збирається у 
двох басейнах. Візитна карт-
ка спортивної арени – це пре-
красна оглядовість з глядаць-
ких місць як верхнього, так і 
нижнього ярусів. Усі сидіння 
розміщені під прозорим по-
криттям. У п’ятиповерховому 
адміністративному корпусі 
знаходиться ігрова зала (тре-
нерські, роздягальні для грав-
ців, кімнати арбітрів та деле-

гатів матчу), президентська 
ложа, прес-центр, конференц-
зали, ресторан, офіси та ко-
мерційні площі.

Поверталися додому усі за-
доволені і духовно збагачені, 
емоційно коментуючи між со-
бою екскурсійні події.

 Коли уже добре смеркло-
ся, приїхали до Козлова, де у 
прекрасному залі нас чекав 
святковий стіл. Урочисту час-
тину свята розпочав голова ФГ 
«Вікторія-92» Петро Іванович 
Пеляк, який привітав усіх при-
сутніх з професійним святом. 
Подякував трудовому колекти-
ву за успішно виконані завдан-
ня 2019 року і коротко зробив 
їх аналіз. Відмітив злагодже-
ну роботу будівельої брига-
ди, очолюваної Володимиром 
Осніком. Зі святом Дня праців-
ника сільського господарства 
хліборобів вітали також інші 
керівники господарства. Тетя-
на Шуфліта запустила на екран 
для перегляду в залі слайди 
знятих епізодів господарської 
діяльності виробничих підроз-
ділів в різні періоди року. 

Кожний із присутніх в залі 
міг себе побачити на світли-
нах, що було цікаво і приємно. 
У коментарях звучала висока 
оцінка роботи механізаторів:

«Скільки поля ними зорано,
Скільки нив засіяно, 
Скільки золота у колосі 
На хлібах їх виросло». 
У цих мудрих словах відчу-

валася вікова любов до землі, 
велика повага до людей, які 
щоденно, чесно і сумлінно ро-
блять почесну хліборобську 
справу. Розносилися щирі по-
бажання та відчувалася тепла 
святкова атмосфера в колек-
тиві. Публіку смішив своїми 
гуморесками Олег Дядьо. Зву-
чали пісні і музика культпра-
цівників закладу, кружляли у 
запальних танцях пари.

 За північ радісно і весело 
закінчилося святкове дійство. 
Усі щиро дякували його органі-
заторам за гарний і приємний 
відпочинок.  

Іван ДУФЕНЮК, 
член Національної 
спілки журналістів

 України.

Святкова подорож до древнього міста Львова
Цікаво і змістовно відзначили своє свято працівники ФГ «Вікторія-92»
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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, 02.00, 05.15 
Новини.

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

09.30 Т/с “Росселла”.
11.40 Д/с “Тайська кухня”.
12.00, 14.15 Телепродаж.
12.30 Д/с “Смак сиру”.
13.10 Бюджетники.
13.45 #ВУкраїнi.
14.30 Д/с “Аромати Мексики”.
1 5 . 1 5  Д / с  “ Т а є м н и ц i  з а м к i в 

Великобританiї”.
16.55, 04.55 Плiч-о-плiч.
17.30 Перша шпальта.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.40 Український бал.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.25, 02.25, 05.40 UA:Спорт.
21.45 Х/ф “Хепi-енд”.
23.50 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
03.30 Розсекречена iсторiя.
04.30 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, 

00.35, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.10, 14.25 “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, 21.10 Т/с “Кухня”.
21.45, 22.20 Т/с “Папiк”.
23.00 “Грошi”.
00.15 “Дубiнiзми”.
00.45 Х/ф “Службовий роман. Нашi часи”.
02.25 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
03.10 “Україна вражає”.
03.20 “Подробицi” - “Час”.
03.35 “Орел i решка. Морський сезон”.
04.05, 04.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.15 “Top Shop”.
05.30, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 18.00, 19.00, 02.35 “Стосується 

кожного”.
11.15, 12.25 Х/ф “Три мушкетери: Пiдвiски 

королеви”.
13.50 Х/ф “Три мушкетери: Помста 

Мiледi”.
15.50 “Чекай на мене. Україна”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Пристрастi за Зiнаїдою”.
23.50 Х/ф “Тегеран-43”.

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.
10.00 Т/с “Нiконов i Ко”.
11.55, 13.15 Х/ф “Легiонер”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.20 Х/ф “Самоволка”.
16.45 Х/ф “Мумiя: Гробниця iмператора 

драконiв”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Багач-бiдняк.
21.25 Т/с “Пес”.
22.20 Свобода слова.
23.55 Х/ф “Прем`єр-мiнiстр”.

ÑТБ
07.05, 10.00 Т/с “Коли ми вдома”.
11.50 МастерШеф.
14.55, 19.05, 23.45 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
21.00 Т/с “Кохання. Побiчний ефект”.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
04.25 Абзац.
06.20, 08.20 Kids` Time.
06.25 М/ф “Дозор джунглiв”.
08.25 Х/ф “Джек i бобове дерево”.
12.00 Х/ф “Iсторiя одного вампiра”.
14.15 Х/ф “Страшилки”.
16.10 Х/ф “Страшилки 2: Примари Хел-

лоуїна”.
18.00 Lе Маршрут.
19.00 Ревiзор.
21.55 Пристрастi за Ревiзором.
00.00 Таємний агент.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20, 15.30 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 08.15 Хронiка дня.
07.50, 08.10, 10.50 Огляд преси.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.10, 19.50, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

12.55, 15.55, 18.55 Погода в Українi.
14.10, 02.15, 05.15 Машина часу.
22.10 Спостерiгач.

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

Сьогоднi.
09.30, 02.15 Зоряний шлях.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с “Черговий лiкар 6”.
16.00, 23.30 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Спадкоємцi”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
10.10 Х/ф “Гiббi”.
11.50 Х/ф “Лiлi - справжня вiдьма: Подо-

рож у Мандолан”.
13.30 Х/ф “Крадене побачення”.
15.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.00 “Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка”.
18.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
20.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
22.00 “Орел i решка. Перезавантаження”.
00.10 Х/ф “Вкради мою дружину”.

ÍТÍ
04.45, 05.00 “Top Shop”.
05.45 Х/ф “Кiн-дза-дза!”
08.15, 17.00, 03.10 “Випадковий свiдок”.
08.55 Х/ф “Очiкування полковника 

Шалигiна”.
10.35, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.40 “Свiдок”.
12.50 “Таємницi свiту”.
14.10, 16.50 “Речовий доказ”.
18.20 “Свiдок. Агенти”.
22.00, 23.45 Т/с “Мiст”.
01.00 Х/ф “Скаженi”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 17.30, 18.30 Одного разу пiд 

Полтавою.
08.30, 17.00, 18.00, 21.00 Танька i Во-

лодька.
09.30, 16.30, 00.00 Сiмейка У.
10.00 СуперЖiнка.
11.00, 19.00 4 весiлля.
12.00, 03.15 Панянка-селянка.
13.00 Т/с “Рання пташка 2”.
14.00 М/ф “Дикi предки”.
15.30, 20.00 Вечiрка 3.
22.00 Т/с “Королi палат”.
23.00 Т/с “Як уникнути покарання за 

вбивство 3”.
01.00 17+.
02.00 Теорiя зради.

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.
07.40, 01.40 Правда життя.
09.15, 00.30 Речовий доказ.
10.25, 22.35 Невiдомий Китай.
11.25, 18.10 Як працюють мiста.
12.20 Україна: забута iсторiя.
13.10 Мiстична Україна.
14.10 Скептик.
15.10, 23.30 Загадки Всесвiту.
16.10, 21.45 Життя пiсля людей.
17.10 Смертельна зустрiч.
19.05, 20.50 Їжа богiв.
20.00 Прихована реальнiсть.
02.45 Телеформат.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф “Лiсова пiсня. Мавка”.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.10 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.30, 02.45 “Зорянi долi”.
12.00 Х/ф “Як вийти замiж за короля”.
13.45 Х/ф “Проект “А-2”.
15.45 Х/ф “За два кроки до “Раю”.
17.15 Х/ф “Очiкування полковника 

Шалигiна”.
19.00, 00.45 Т/с “Загадковi вбивства Ага-

ти Крiстi”.
21.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
23.00 Х/ф “Дубравка”.
00.20 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.25 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.50 “Помста природи”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55 Т/с “Брати по кровi”.
14.50 Х/ф “Ворота пiтьми”.
16.40 Х/ф “Балiстика: Екс проти Сiвер”.
19.25 Т/с “Одинак”.
21.35, 23.10 Т/с “CSI: Мiсце злочину 2”.
01.00 Х/ф “Суперполiцейськi 2”.
02.30 “Облом.UA”.
05.20 М/ф “Ми чоловiки”.
05.30 Телемагазини.

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”.
13.20 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.15 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
16.15 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
19.00 Т/с “СуперКопи”.
20.30 Т/с “Морська полiцiя. Полювання 

на вбивць”.
00.00 Мамареготала.
03.00 Чистоплюї.
03.50 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.15 Санний спорт. Кубок свiту. Лейк Пле-

сид. Чоловiки. Спроба 2.
23.55 Санний спорт. Кубок свiту. Лейк Пле-

сид. Спринт. Двiйки.
00.25 Санний спорт. Кубок свiту. Лейк Пле-

сид. Спринт. Жiнки.
00.55 Санний спорт. Кубок свiту. Лейк Пле-

сид. Спринт. Чоловiки.
01.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Киллiнгтон. 

Жiнки. Слалом. Спроба 2.
02.30, 08.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк 

Луїс. Чоловiки. Супергiгант.
04.00 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 

Рука. HS 142.
04.45 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 

Рука. Переслiдування.
05.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука. 

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

Чоловiки. Переслiдування. 15 км.
06.30 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. 

Змiшана естафета.
07.00 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. 

Жiнки. Спринт.
07.30 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. 

Чоловiки. Спринт.
08.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Канада. 

Чоловiки. Швидкiсний спуск.
09.30, 13.30 Снукер. UK Championship. 

2 раунд.
11.30 Олiмпiйськi iгри. “Всупереч усьому”.
12.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Foul 

Play.
12.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Games 

Identify.
15 .00 ,  18 .30 ,  20 .45  Снукер .  UK 

Championship. 3 раунд.
19.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Рука. HS 142.
20.10 Дзюдо. Великий шолом. Осака.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Iнтер - СПАЛ. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 21.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Олiмпiк - Динамо. Чемпiонат України.
10.00 “Великий футбол”.
11.45, 20.50 Топ-матч.
12.00 Монако - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
13.45 Баварiя - Байєр. Чемпiонат Нiмеччини.
15.30, 18.50, 21.30 Yellow.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.05 Атлетiко - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
17.55 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
19.00 Live. Футбольнi зiрки України 2019. 

Церемонiя нагородження.
21.40 Live. Кальярi - Сампдорiя. Чемпiонат 

Iталiї.
23.40 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
00.35 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.

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, 23.15, 02.00, 
05.15 Новини.

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

09.30 Т/с “Росселла”.
11.40 Д/с “Тайська кухня”.
12.00, 14.15 Телепродаж.
12.30 Д/с “Кухня По”.
13.10 Хто в домi хазяїн.
13.45 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
14.30 Д/с “Аромати Мексики”.
15.15 Бюджетники.
15.45, 19.30, 04.00 #ВУкраїнi.
16.15 Д/ф “Патагонiя”.
17.15, 05.00 Плiч-о-плiч.
17.30, 03.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.25, 02.35 Тема дня.
19.55 Д/ф “Погляд з iнвалiдного вiзка”.
21.25, 02.25, 05.40 UA:Спорт.
21.45 Нашi грошi.
22.15 Д/с “Акулячий маг”.
23.50 Погода.
00.00 Телепродаж Тюсо.
04.30 Перша шпальта.

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

00.50, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку 11”.
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, 21.10 Т/с “Кухня”.
21.45, 22.15 Т/с “Папiк”.
23.00, 01.00 “Мiняю жiнку 14”.
02.25 Т/с “Центральна лiкарня”.

Iíòер
05.30, 22.05 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05, 12.25 Т/с “Султан мого серця”.
13.30 Т/с “Дамське щастя”.
14.30, 15.25 “Речдок”.
16.20 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство”.
18.00, 19.00, 02.25 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Пристрастi за Зiнаїдою”.
23.50 Х/ф “Не стрiляйте в бiлих лебедiв”.
03.10 “Подробицi” - “Час”.
03.55 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.10 “Top Shop”.

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

Стогнiєм.
10.10 Багач-бiдняк.
11.05 Антизомбi. Дайджест.
11.50, 13.20 Х/ф “Двiйник”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
16.50 Х/ф “Легiонер”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
22.35 Т/с “Юрчишини”.
23.30 “На трьох”.
00.30 Т/с “Володимирська, 15”.
02.15 Стоп-10.

ÑТБ
07.30, 10.20 Т/с “Коли ми вдома”.
12.15 МастерШеф.
15.45, 18.00 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.20 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.10 Таємницi ДНК.
21.00 Т/с “Кохання. Побiчний ефект”.
23.45 Один за всiх.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.45 Зона ночi.
03.55 Абзац.
05.45, 07.00 Kids` Time.
05.50 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.05, 22.00 Т/с “Новенька”.
08.00 Т/с “Цiлком таємне”.
12.50, 16.55, 19.00, 23.00 Хто проти блон-

динок? (12+).
14.50 Т/с “Будиночок на щастя”.
16.00, 20.55 Вар`яти.
01.00 Х/ф “Акули в Мiссiсiпi”.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15, 08.55, 10.50 Огляд преси.
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 08.15 Хронiка дня.
07.45 Будiвельний стандарт.
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода 

в Українi.
08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 

22.55 Погода на курортах.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.10, 19.50, 00.25, 01.15 

Iнформацiйний день.
12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-

рони.
14.10, 02.15, 05.15 Машина часу.
15.30 Спостерiгач.
22.10 Група продовженого дна.
23.15 Невигаданi iсторiї.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.10 Феєрiя мандрiв.

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

Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний шлях.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.
13.20, 15.30 Т/с “Черговий лiкар 6”.
16.00, 00.00, 02.15 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Спадкоємцi”, 3 i 4 с.
23.20 Контролер.
01.45 Телемагазин.
04.45 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.10, 18.10, 00.15 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
15.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.00, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

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

ÍТÍ
06.00 Х/ф “Нiагара”.
07.50, 17.00, 03.15 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Мерседес” тiкає вiд погонi”.
10.35, 19.30 Т/с “Смерть у раю”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
12.50 “Свiдок. Агенти”.
14.10, 16.50 “Речовий доказ”.
18.20 “Будьте здоровi”.
22.00, 23.45 Т/с “Мiст”.
00.55 Т/с “Кулагiн та партнери”.
01.55 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.50 “Легенди бандитської Одеси”.
04.10 “Правда життя”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 17.30, 18.30 Одного разу пiд 

Полтавою.
08.30, 17.00, 18.00, 21.00 Танька i Во-

лодька.
09.30, 16.30, 00.00 Сiмейка У.
10.00 СуперЖiнка.
11.00, 19.00 4 весiлля.
12.00, 03.15 Панянка-селянка.
13.00 Т/с “Рання пташка 2”.
14.00 М/ф “Пiдводна ера”.
15.30, 20.00 Вечiрка 3.
22.00 Т/с “Королi палат”.

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

01.00 17+.
02.00 Теорiя зради.
02.50 Т/с “Домашнiй арешт”.
04.05 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.
08.10, 01.45 Правда життя.
09.15, 00.35 Речовий доказ.
10.25, 17.05 Смертельна зустрiч.
11.25, 18.05 Як працюють мiста.
12.20 Україна: забута iсторiя.
13.10 Мiстична Україна.
14.10 Скептик.
15.10, 23.35 Загадки Всесвiту.
16.10, 21.45 Життя пiсля людей.
19.00, 20.45 Їжа богiв.
20.00 Прихована реальнiсть.
22.40 Невiдомий Китай.
02.50 Прокляття скiфських курганiв.
03.35 Iсторiя українських земель.
05.10 Леонiд Биков. Зустрiчна смуга.

Enter-фіëьм
04.55 Х/ф “Чекаю i сподiваюся”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 10.45 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.20, 02.45 “Зорянi долi”.
11.35 Т/с “Столiття Мопассана. Повiстi i 

розповiдi XIX сторiччя”.
13.15 Х/ф “Язичницька мадонна”.
14.55 Х/ф “Капiтан Немо”.
19.00, 00.45 Т/с “Загадковi вбивства Ага-

ти Крiстi”.
21.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
23.00 Х/ф “Прощайте, фараони!”
00.20 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.50 “Решала”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.

10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00 “Помста природи”.
13.15 Х/ф “Шпигунка”.
15.45 Х/ф “211”.
19.25 Т/с “Одинак”.
21.35, 23.10 Т/с “CSI: Мiсце злочину 2”.
01.00 Х/ф “Мачете вбиває”.
02.35 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

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”.
13.20 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.15 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
16.15 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
19.00 Т/с “СуперКопи”.
20.30 Т/с “Морська полiцiя. Полювання 

на вбивць”.
00.00 Мамареготала.
02.50 Чистоплюї.
04.10 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.30, 04.00, 09.30, 14.00, 15.00, 18.30, 

20.45 Снукер. UK Championship. 
3 раунд.

01.35, 13.30 Дзюдо. Великий шолом. 
Осака.

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

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

03.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Киллiнгтон. 
Жiнки. Слалом. Спроба 2.

06.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк Луїс. 
Швидкiсний спуск.

06.45, 12.30, 20.00 Гiрськi лижi. Ку-
бок свiту. Лейк Луїс. Чоловiки. 
Супергiгант.

07.30, 08.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Рука. HS 142.

11.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Канада. 
Чоловiки. Швидкiсний спуск.

19.30 “Краще з кiнного спорту”.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Львiв - Днiпро-1. Чемпiонат України.
07.45 Майнц - Айнтрахт. Чемпiонат 

Нiмеччини.
09.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 20.45 Yellow.
10.30 Марiуполь - Шахтар. Чемпiонат 

України.
12.15 “Великий футбол”.
13.55 Ювентус - Сассуоло. Чемпiонат Iталiї.
16.00, 22.15 “Laliga Zap”. Чемпiонат Iспанiї.
16.15 Футбольнi зiрки України 2019. 

Церемонiя нагородження.
18.05 Олiмпiк - Динамо. Чемпiонат України.
19.55 Live. Бордо - Нiм. Чемпiонат Францiї.
21.55, 01.35, 03.40 Топ-матч.
22.50 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
23.45 Алавес - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
01.50 Ворскла - Колос. Чемпiонат України.
03.55 Анже - Марсель. Чемпiонат Францiї.

Поíедіëоê

Віâòороê

2 грудня

3 грудня
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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, 19.15, 21.00, 23.15, 02.00, 
05.15 Новини.

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

09.30 Т/с “Росселла”.
11.40 Д/с “Тайська кухня”.
12.00, 14.15 Телепродаж.
12.30 Д/с “Кухня По”.
13.10, 04.30 #ВУкраїнi.
13.45, 16.15, 20.10, 05.00 Плiч-о-плiч.
14.30 Д/с “Аромати Мексики”.
15.15 Д/ф “Погляд з iнвалiдного вiзка”.
16.30 Нашi грошi.
17.05, 02.30 Бiатлон. Кубок свiту. I 

етап. Iндивiдуальнi перегони 20 км. 
Чоловiки.

19.45 Перший на селi.
20.30 Д/с “Дикi тварини”.
21.25, 05.40 UA:Спорт.
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.15 Д/с “Акулячий маг”.

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

00.50, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.10, 14.15 “Свiт навиворiт 4: В`єтнам”.
15.25 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.45, 21.10 Т/с “Кухня”.
21.45, 22.15 Т/с “Папiк”.
23.00 “Свiт навиворiт”.
01.00 “Свiт навиворiт 10: Бразилiя”.
01.50 Т/с “Центральна лiкарня”.

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

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05, 12.25 Т/с “Султан мого серця”.
13.00 Т/с “Дамське щастя”.
14.30, 15.25 “Речдок”.
16.20 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство”.
18.00, 19.00, 02.20 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Пристрастi за Зiнаїдою”.
23.50 Х/ф “Гу-га”.
03.05 “Подробицi” - “Час”.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30 Факти.
04.50 Т/с “Вiддiл 44”.

05.35, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.55, 13.20 Х/ф “Вуличний боєць”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.15, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
16.50 Х/ф “Самоволка”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
22.35 Т/с “Юрчишини”.
23.30 “На трьох”.
00.35 Т/с “Володимирська, 15”.

ÑТБ
07.00, 09.00 Т/с “Коли ми вдома”.
10.50 МастерШеф.
15.20 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Битва екстрасенсiв.
20.55 Т/с “Тiльки скажи”.
23.45 Зваженi та щасливi.

Íоâий êаíаë
03.00, 02.40 Зона ночi.
04.15 Абзац.
06.05, 07.35 Kids` Time.
06.10 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.40, 22.00 Т/с “Новенька”.
08.40 Т/с “Цiлком таємне”.
14.05 Суперiнтуїцiя.
16.00, 21.00 Improv Live Show.
17.00, 19.00 Дiти проти зiрок.
22.55 Х/ф “Живий товар”.
02.35 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.35 Полiгон.
07.00, 08.00, 21.25, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 07.30, 08.15 Хронiка дня.
07.25, 08.55, 10.50 Огляд преси.
07.45 Драйв.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.10, 19.50, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

14.10, 23.15, 02.15, 05.15 Машина часу.
15.30 Невигаданi iсторiї.
22.10 Лiнiйка документальних проектiв.

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

Сьогоднi.
09.30, 02.30 Зоряний шлях.
11.20, 03.10 Реальна мiстика.

13.20, 15.30 Т/с “Черговий лiкар 6”.
16.00, 00.00, 02.15 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Спадкоємцi”, 5 i 6 с.
23.20 Гучна справа.
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.10, 18.10, 00.15 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
15.00 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.00, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
20.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
02.10 Т/с “Дорогий лiкар”.

ÍТÍ
06.30 Х/ф “Весь свiт в очах твоїх...”
07.50, 17.00, 03.25 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Алмази для Марiї”.
10.35 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”.
19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
22.00, 23.45 Т/с “Мiст”.
00.55 Т/с “Кулагiн та партнери”.
01.55 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.40 “Легенди бандитської Одеси”.
04.00 “Правда життя”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 17.30, 18.30 Одного разу пiд 

Полтавою.
08.30, 17.00, 18.00, 21.00 Танька i Во-

лодька.
09.30, 16.30, 00.00 Сiмейка У.
10.00 СуперЖiнка.
11.00, 19.00 4 весiлля.
12.00, 03.15 Панянка-селянка.
13.00 Т/с “Рання пташка 2”.
14.00 Х/ф “Прекрасний принц i фея Лю-

пина”.
15.00, 20.00 Вечiрка 3.
22.00 Т/с “Королi палат”.
23.00 Т/с “Як уникнути покарання за 

вбивство 3”.
01.00 17+.
02.00 Теорiя зради.
02.50 Т/с “Домашнiй арешт”.
04.05 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.
08.05, 01.45 Правда життя.
09.15, 00.35 Речовий доказ.
10.25, 16.55 Смертельна зустрiч.
11.25 Як працюють мiста.
12.25 Україна: забута iсторiя.
13.15 Мiстична Україна.
14.00 Скептик.
15.00, 23.35 Загадки Всесвiту.
16.00, 21.45 Життя пiсля людей.
17.55 Як працюють машини.
18.55, 20.45 Їжа богiв.
19.55 Прихована реальнiсть.
22.35 Невiдомий Китай.
02.50 Гордiсть України.
05.35 Квiтка Цисик.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф “Балаган”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.55 “Невiдома версiя”.
10.15 “Спогади”.
11.15, 00.30, 02.45 “Зорянi долi”.
12.45 Т/с “Столiття Мопассана. Повiстi i 

розповiдi XIX сторiччя”.
13.45 Х/ф “Сiнг-Сiнг”.
15.55 Х/ф “Нi пуху, нi пера!”
17.10 Х/ф “Iнспектор карного розшуку”.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
21.00, 01.20 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Мiж високих хлiбiв”.
00.50 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.50 “Решала”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.10 “Загублений свiт”.
12.55 “Помста природи”.
13.15 Х/ф “Голодний кролик атакує”.
15.15 Х/ф “Люди Iкс”.
19.25 Т/с “Одинак”.
21.35, 23.10 Т/с “CSI: Мiсце злочину 2”.
01.00 Х/ф “Суперполiцейськi 2”.
02.30 16 тур ЧУ з футболу. “Десна” - 

“Олександрiя”.
04.15 “Облом.UA”.
05.30 Телемагазини.

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”.
13.20 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.15 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
16.15 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
19.00 Т/с “СуперКопи”.
20.30 Т/с “Морська полiцiя. Полювання 

на вбивць”.
00.00 Мамареготала.
02.50 Чистоплюї.
03.40 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00 .30 ,  04 .00 ,  09 .30  Снукер .  UK 

Championship. 3 раунд.
01.35, 02.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Рука. HS 142.
05.30 WATTS.
06.00, 14.00 Лижне двоєборство. Кубок 

свiту. Рука. HS 142.
06.30 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 

Рука. Переслiдування. 5 км.
07.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука. 

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

Чоловiки. Переслiдування. 15 км.
08.00, 15.15 Бiатлон. Кубок свiту. Естер-

сунд. Жiнки. Спринт.
08.45, 16.05 Бiатлон. Кубок свiту. Естер-

сунд. Чоловiки. Спринт.
11.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Киллiнгтон. 

Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 1.
12.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Киллiнгтон. 

Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
12.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Киллiнгтон. 

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

Жiнки. Слалом. Спроба 2.
14.45 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 

Рука. Переслiдування.
17.05 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. 

Чоловiки. Iндивiдуальнi перегони.
19.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк Луїс. 

Чоловiки. Швидкiсний спуск.
19.40 Кiнний спорт. Кубок свiту. Мадрид. 

Конкур.
20.45 Снукер. UK Championship. 1/8 

фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 01.35, 03.40 Топ-матч.
06.10 Олiмпiк - Динамо. Чемпiонат України.
08.00, 21.55 Yellow.
08.10 Лiон - Лiлль. Чемпiонат Францiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
11.15 Атлетiко - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
13.00 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
13.55 Ворскла - Колос. Чемпiонат України.
16.00 Баварiя - Байєр. Чемпiонат Нiмеччини.
17.50 “Laliga Zap”. Чемпiонат Iспанiї.
18.05 Марiуполь - Шахтар. Чемпiонат 

України.
19.55 Live. Сент-Етьєн - Нiцца. Чемпiонат 

Францiї.
22.05 Журнал Лiги чемпiонiв.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.45 Брешия - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
01.50 Львiв - Днiпро-1. Чемпiонат України.
03.55 Тулуза - Монако. Чемпiонат Францiї.

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, 16.40, 21.00, 23.10, 02.00, 
05.15 Новини.

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

09.30 Т/с “Росселла”.
11.40 Д/с “Тайська кухня”.
12.00, 14.15 Телепродаж.
12.30 Д/с “Кухня По”.
13.10 UA:Фольк. Спогади.
14.30 Д/с “Аромати Мексики”.
15.15 Енеїда.
16.25 Плiч-о-плiч.
17.10, 02.30 Бiатлон. Кубок свiту. I етап. 

Iндивiдуальнi перегони 15 км. Жiнки.
19.20 “Зворотнiй вiдлiк”.
21.25, 23.40, 05.40 UA:Спорт.
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с “Левиний рик”.

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

00.55, 05.20 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Мiняю жiнку”.
13.15, 14.15 “Свiт навиворiт 4: В`єтнам”.
15.20 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.15, 20.50 Т/с “Кухня”.
21.30, 22.00 Т/с “Папiк”.
22.30 “Право на владу”.
01.05 Д/ф “Висота 307,5”.
02.10 Х/ф “Кокон”.

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

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05, 12.25 Т/с “Султан мого серця”.
13.00 Т/с “Дамське щастя”.
14.30, 15.25 “Речдок”.
16.20 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство”.
18.00, 19.00, 02.20 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Пристрастi за Зiнаїдою”.
23.50 Х/ф “Гу-га”.
03.05 “Подробицi” - “Час”.
03.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.10 “Top Shop”.

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

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.25, 13.20 Х/ф “Прем`єр-мiнiстр”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.20, 21.25 Т/с “Пес”.
16.50 Х/ф “Двiйник”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Антизомбi. Дайджест.
22.35 Т/с “Юрчишини”.
23.30 “На трьох”.
00.30 Т/с “Володимирська, 15”.
02.15 Стоп-10.

ÑТБ
06.35, 08.30 Т/с “Коли ми вдома”.
10.25 МастерШеф.
14.35 Хата на тата.
17.25, 22.55 Вiдлiк часу.
17.30, 23.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
19.00 Зваженi та щасливi.
20.55 Т/с “Тiльки скажи”.
23.45 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.00 Зона ночi.
04.00 Абзац.
05.50, 07.05 Kids` Time.
05.55 М/с “Том i Джерi шоу”.
07.10, 22.00 Т/с “Новенька”.
08.10 Т/с “Цiлком таємне”.
11.00 Ревiзор.
13.55 Пристрастi за Ревiзором.
16.00, 21.00 Божевiльна зiрка.
17.05, 19.00 Хто зверху? (12+).
22.55 Х/ф “П`ятдесят вiдтiнкiв сiрого”.
01.25 Х/ф “Орбiта 9”.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15, 08.55, 10.50 Огляд преси.
06.20, 14.10, 23.15, 02.15, 05.35 Маши-

на часу.
07.00, 08.00, 21.25, 00.10 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 Погода 

в Українi.
07.15, 08.15 Хронiка дня.
07.55, 08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 22.55 Погода на курортах.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 16.10, 

17.10, 18.10, 19.50, 00.20, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

15.30 Невигаданi iсторiї.
22.10 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, 00.00, 02.15 Iсторiя одного злочину.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Спадкоємцi”, 7 i 8 с.
23.20 Слiдами енергетичної капiтуляцiї.
01.45 Телемагазин.
04.45 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.10, 18.10, 01.10 Т/с “Мисливцi за 

релiквiями”.
15.00, 00.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
16.00, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
20.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
02.45 Т/с “Дорогий лiкар”.
03.25 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.25 Х/ф “Сказання про двох братiв-

близнюкiв”.
07.55, 17.00, 03.15 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Зупинився потяг”.
10.50, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
12.50 “Вартiсть життя”.
14.10, 16.50 “Речовий доказ”.
18.20, 04.00 “Правда життя”.
22.00, 23.45 Т/с “Мiст”.
00.55 Т/с “Кулагiн та партнери”.
01.55 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.40 “Легенди бандитської Одеси”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00, 17.30, 18.30 Одного разу пiд 

Полтавою.
08.30, 17.00, 18.00, 21.00 Танька i Во-

лодька.
09.30, 16.30, 00.00 Сiмейка У.
10.00 СуперЖiнка.
11.00, 19.00 4 весiлля.
12.00 Панянка-селянка.
13.00 Т/с “Рання пташка 2”.
14.00 Х/ф “Красуня”.
15.00, 20.00 Вечiрка 3.
22.00 Т/с “Королi палат”.
23.00 Казки У.
01.00 17+.
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.
21.30 “Watchdogs”.
22.00 “Прямий” контакт” з Т. Березовцем.
23.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.15, 01.45 Правда життя.
09.10, 00.35 Речовий доказ.
10.20, 16.55 Смертельна зустрiч.
11.20, 17.55 Як працюють машини.
12.20 Україна: забута iсторiя.
13.10 Мiстична Україна.
14.00 Скептик.
15.00, 23.45 Загадки Всесвiту.
16.00, 21.45 Життя пiсля людей.
18.55, 20.45 Їжа богiв.
19.55 Прихована реальнiсть.
22.45 Невiдомий Китай.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф “Дубравка”.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.05 “Невiдома версiя”.
09.30 “Спогади”.
10.25, 00.35, 02.45 “Зорянi долi”.
11.55 Т/с “Столiття Мопассана. Повiстi i 

розповiдi XIX сторiччя”.
12.55 Х/ф “Шляхетний венецiанець”.
14.55 Х/ф “Очiкування полковника 

Шалигiна”.
16.25 Х/ф “Чекаю i сподiваюся”.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
21.00, 01.20 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Балаган”.
00.50 “Академiя смiху”.
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.50 “Решала”.
09.35, 18.15 “Спецкор”.
10.15, 18.50 “ДжеДАI”.
10.55, 17.15 “Загублений свiт”.
13.00 “Помста природи”.
13.10 Х/ф “Шангрi-Ла: На межi зник-

нення”.
14.50 Х/ф “День патрiота”.
19.25 Т/с “Одинак”.
21.40, 23.15 Т/с “CSI: Мiсце злочину 2”.
01.05 Х/ф “Катаклiзми”.
02.25 16 тур ЧУ з футболу. “Зоря” - “Кар-

пати”.
04.10 “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”.
09.40 М/ф “Сiмпсони”.
13.20 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.15 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
16.15 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
19.00 Т/с “СуперКопи”.
20.30 Т/с “Морська полiцiя. Полювання 

на вбивць”.
00.00 Мамареготала.
02.50 Чистоплюї.
03.50 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00.30, 04.00, 09.30, 20.45 Снукер. UK 

Championship. 1/8 фiналу.
01.35, 06.30, 16.10 Бiатлон. Кубок свiту. 

Естерсунд. Чоловiки. Iндивiдуальнi 
перегони.

02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк Луїс. 
Чоловiки. Швидкiсний спуск.

03.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Киллiнгтон. 
Жiнки. Слалом. Спроба 2.

06.00, 19.40 Бiатлон. Кубок свiту. Естер-
сунд. Чоловiки. Спринт.

07.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука. 
Чоловiки i жiнки. Спринт.

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

09.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука. 
Чоловiки. Переслiдування. 15 км.

11.00 Олiмпiйськi iгри. “Всупереч усьому”.
11.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Foul 

Play.
12.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал Games 

Identify.
13.00 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 

Рука. HS 142.
13.30 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 

Рука. Переслiдування. 10 км.
14.00, 15.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 

Кубок свiту. Рука. HS 142.
17.10 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. 

Жiнки. Iндивiдуальнi перегони.
19.00 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. 

Жiнки. Спринт.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 20.35 Yellow.
06.10 Майнц - Айнтрахт. Чемпiонат 

Нiмеччини.
07.55 “Laliga Zap”. Чемпiонат Iспанiї.
08.10 ПСЖ - Нант. Чемпiонат Францiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Чемпiонат Нiмеччини. Огляд туру.
11.15 Алавес - Реал. Чемпiонат Iспанiї.
13.00 Огляд квалiфiкацiї. Вiдбiр до Євро-

2020.
13.55 Боруссiя (М) - Фрайбург. Чемпiонат 

Нiмеччини.
16.00 Ювентус - Сассуоло. Чемпiонат Iталiї.
17.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.45 Лiон - Лiлль. Чемпiонат Францiї.
20.45 Марiуполь - Шахтар. Чемпiонат 

України.
22.50 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
23.45 Атлетiко - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
01.35, 03.40 Топ-матч.
01.50 Олiмпiк - Динамо. Чемпiонат України.
03.55 Сент-Етьєн - Нiцца. Чемпiонат 

Францiї.

Ñереда

Чеòâер

4 грудня

5 грудня

nday.te.ua



№47 (332) /27 листопада-3 грудня 2019 р. Програма ТБ Наш ДЕНЬ16

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, 00.45, 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”.
12.00, 14.15 Телепродаж.
12.30 Д/с “Кухня По”.
13.10 Д/с “Морська кухня”.
14.30 Д/с “Аромати Мексики”.
15.15 “Мирний птах”.
16.15, 01.10 “Зворотнiй вiдлiк”.
17.55 VoxCheck.
18.25, 02.40 Тема дня.
19.25 Д/ф.
20.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
21.25, 05.25 UA:Спорт.
22.00 Перша шпальта.
22.30 Як дивитися кiно.
23.00 Х/ф “Наслiдки кохання”.
03.35 #ВУкраїнi.
04.05 Спiльно.
04.35 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, 

04.15 “ТСН”.
09.25, 10.20 “Життя вiдомих людей”.
11.20, 12.20 “Одруження наослiп”.
13.35, 14.35 “Свiт навиворiт 4: В`єтнам”.
15.35 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
17.10 Т/с “Наречена зi Стамбула”.
19.20 “Секретнi матерiали”.
20.35, 23.15 “Лiга смiху”.
22.50 “#Гуднайтшоу Валерiя Жидкова”.
01.15 Х/ф “Кокон. Повернення”.
05.20 “Свiтське життя”.

Iíòер
05.30, 22.00 “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 “Корисна програма”.
11.05, 12.25 Т/с “Султан мого серця”.
13.30 Т/с “Дамське щастя”.
14.30, 15.25, 23.50 “Речдок”.
16.20 “Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство”.
18.00, 01.40 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi тижня”.
03.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.35 “Top Shop”.

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Студiя Вашингтон.
04.30, 01.55 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, 22.50 “На трьох”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20, 16.20 Т/с “Вижити за будь-яку 

цiну”.
16.50 Х/ф “Дияволиця”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Дизель шоу.
02.20 Стоп-10.

ÑТБ
06.10, 08.05 Т/с “Коли ми вдома”.
10.05, 19.00, 22.45 МастерШеф.
14.30 Хата на тата.
17.25, 21.55 Вiдлiк часу.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
23.50 Х-Фактор.

Íоâий êаíаë
03.20 Служба розшуку дiтей.
03.25 Зона ночi.
05.00 Абзац.
06.55, 08.10 Kids` Time.
07.00 М/с “Том i Джерi шоу”.
08.15, 13.30, 21.40 Т/с “Новенька”.
09.15, 01.00 Х/ф “Шопоголiк”.
11.30 Дiти проти зiрок.
16.30, 19.00 Топ-модель по-українськи.
22.40 Х/ф “П`ятдесят вiдтiнкiв темряви”.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.15, 08.55, 10.50 Огляд преси.
06.25, 14.10, 23.15, 02.15 Машина часу.
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Актуально: 

Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.10, 07.30, 08.15 Хронiка дня.
07.25 Драйв.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

09.25, 17.40 Час громади.
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 

16.10, 18.10, 19.50, 00.25, 01.15 
Iнформацiйний день.

12.30 Брифiнг речника Мiнiстерства обо-
рони.

12.55, 15.55, 18.55 Погода в Українi.
15.30 Невигаданi iсторiї.
17.10 Кендзьор.
22.10 Лiнiйка документальних проектiв.
00.50 ID Journal.
03.15 Кiно з Я. Соколовою.
04.15 Феєрiя мандрiв.
05.15 Рандеву.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.30, 05.50 Зоряний шлях.

11.20, 04.10 Реальна мiстика.
13.30 Т/с “Ти тiльки вiр”, 1 i 2 с.
15.30 Т/с “Ти тiльки вiр”.
18.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 2”.
19.50 “Говорить Україна”.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с “Одна на двох”, 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Одна на двох”.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.50 М/с “Гарфiлд Шоу”.
08.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
11.10 Т/с “Мисливцi за релiквiями”.
14.50, 00.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
15.40, 22.00 “Орел i решка. Перезаван-

таження”.
18.00 М/ф “Астерiкс i Обелiкс: Вели-

ка бiйка”.
19.30 М/ф “Астерiкс i Обелiкс пiдкорюють 

Америку”.
21.00 “Орел i решка. Морський сезон”.
01.10 Т/с “Дорогий лiкар”.
02.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
06.25 Х/ф “Фарт”.
07.50, 17.00, 03.15 “Випадковий свiдок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Х/ф “Таємниця “Чорних дроздiв”.
10.55, 19.30 Т/с “Той, що читає думки”.
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.45 “Свiдок”.
12.50, 03.50 “Правда життя”.
14.10, 16.50 “Речовий доказ”.
18.20 “Таємницi свiту”.
22.00, 23.45 Т/с “Мiст”.
00.55 Т/с “Кулагiн та партнери”.
01.55 “Таємницi кримiнального свiту”.
04.50 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.00, 09.00 Одного разу пiд Полтавою.
08.30 Танька i Володька.
09.30, 16.30 Сiмейка У.
10.00 СуперЖiнка.
11.00, 19.00 4 весiлля.
12.00 Панянка-селянка.
13.00 Т/с “Рання пташка 2”.
14.00 Х/ф “Кудлатий спецназ”.
15.30, 20.00 Вечiрка 3.
17.00 Х/ф “Перевiзник”.
21.00 Х/ф “Перевiзник 2”.
22.45 Х/ф “Хорошi дiти”.
00.30 17+.
02.00 Теорiя зради.
02.50 БарДак.
03.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

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

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

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

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

вою та О. Шилкiною.
13.15, 14.15, 15.15 “Деталi на “Прямому” з 

В. Фроловою i О. Близнюком.
16.10 “Кримiнал. Пiдсумки” з С. Вардою 

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

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.30, 02.10 Правда життя.
09.35, 01.00 Речовий доказ.
10.45, 17.20 Смертельна зустрiч.
11.45, 18.20 Як працюють машини.
12.45 Україна: забута iсторiя.
13.35 Мiстична Україна.
14.25 Скептик.
15.25, 00.10 Загадки Всесвiту.
16.25, 22.10 Життя пiсля людей.
19.20, 21.10 Їжа богiв.
20.20 Прихована реальнiсть.
23.10 Невiдомий Китай.
03.20 Лiлiпути.
03.40 Органи на експорт.
04.30 Зворотний бiк Мiсяця.
05.15 Полювання на НЛО.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф “Саша-Сашенька”.
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00, 11.50 “Невiдома версiя”.
10.10 “Спогади”.
11.10 “Зорянi долi”.
12.40 Т/с “Столiття Мопассана. Повiстi i 

розповiдi XIX сторiччя”.
13.40 Х/ф “Суперпограбування в Мiланi”.
15.40 Х/ф “Iнспектор карного розшуку”.
17.20 Х/ф “Буднi карного розшуку”.
19.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
21.00, 01.35 Т/с “Суто англiйськi вбив-

ства”.
23.00 Х/ф “Свiтла особа”.
00.20 Х/ф “Прощайте, фараони!”
02.45 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.50 “Бойовi родини”.
09.40, 18.15 “Спецкор”.
10.20, 18.50 “ДжеДАI”.
11.00, 17.15 “Загублений свiт”.
12.55 “Помста природи”.
13.10 Х/ф “Катаклiзми”.
14.55 Х/ф “Залiзничнi тигри”.
19.25 Х/ф “Бойовi свинi”.
21.10 Х/ф “Незнайомець”.
23.00 Х/ф “Висота”.
00.45 Х/ф “Вiртуальна революцiя”.
02.15 “Облом.UA”.
03.35 “Цiлком таємно-2017”.
05.15 Телемагазини.

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”.
13.20 Т/с “Сишиш-шоу”.
15.00 Т/с “Сишиш-шоу. Бар”.
16.00 Т/с “Усi жiнки - вiдьми”.
18.50 Т/с “СуперКопи”.
21.00 Х/ф “Еквiлiбрiум”.
23.00 Без краватки.
23.20 Т/с “Морська полiцiя. Полювання 

на вбивць”.
01.10 Мамареготала. Найкраще.
03.50 Чистоплюї.
04.45 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
00 .30 ,  04 .00 ,  09 .30  Снукер .  UK 

Championship. 1/8 фiналу.
01.35, 06.30, 11.30 Бiатлон. Кубок свiту. 

Естерсунд. Жiнки. Iндивiдуальнi пе-
регони.

02.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк Луїс. 
Чоловiки. Швидкiсний спуск.

03.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк Луїс. 
Чоловiки. Супергiгант.

06.00 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. 
Жiнки. Спринт.

07.30, 08.30 Лижне двоєборство. Кубок 
свiту. Рука. HS 142.

08.00, 09.00 Лижне двоєборство. Кубок 
свiту. Рука. Переслiдування.

12.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Киллiнгтон. 
Жiнки. Слалом. Спроба 2.

12.50, 17.45 Фрiстайл. Кубок свiту. Валь 
Торанс. Крос.

14.30, 15.25 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Рука. HS 142.

16.25, 18.30 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Нижнiй Тагiл. HS 134. 
Квалiфiкацiя.

19.35 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер Крiк. 
Чоловiки. Супергiгант.

21.20 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк Луїс. 
Жiнки. Швидкiсний спуск.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
06.30 Марiуполь - Шахтар. Чемпiонат 

України.
08.15 Атлетiко - Барселона. Чемпiонат 

Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Ворскла - Колос. Чемпiонат України.
12.10 Вольфсбург - Вердер. Чемпiонат 

Нiмеччини.
13.55 Iнтер - СПАЛ. Чемпiонат Iталiї.
16.00 ПСЖ - Нант. Чемпiонат Францiї.
17.50, 19.45 Yellow.
18.00 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
18.30, 20.55 “Тур Online”.
18.55 Live. Шахтар - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
21.25 “Laliga Zap”. Чемпiонат Iспанiї.
21.40 Live. Iнтер - Рома. Чемпiонат Iталiї.
23.40 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
00.10 Ювентус - Сассуоло. Чемпiонат Iталiї.
02.00 Лiлль - Брест. Чемпiонат Францiї.
03.50 Топ-матч.
04.00 Майнц - Айнтрахт. Чемпiонат 

Нiмеччини.

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, 22.00, 23.25, 02.00, 

03.50, 05.05 Новини.
09.30 Енеїда.
10.30 Хто в домi хазяїн.
11.05 Вiдкривай Україну з Суспiльним.
11.35, 14.40 Телепродаж.
11.50 М/с “Дуда i Дада”.
13.00 Х/ф “Чарiвний гаманець”.
14.55 Д/с “Тайська кухня”.
15.55, 04.45 Плiч-о-плiч.
16.15, 04.20 #ВУкраїнi.
17.15 Український бал.
18.20, 02.25 Бiатлон. Кубок свiту. I етап. 

Естафета 4х7,5 км. Чоловiки.
20.00 Церемонiя вручення премiй Європей-

ської кiноакадемiї.
22.30 Д/с “Iгри iмператорiв”.
00.00 Телепродаж Тюсо.
05.25 Спiльно.

Êаíаë “1+1”
06.10 М/ф.
06.45 “Грошi”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
10.00 “Свiт навиворiт”.
10.20 Х/ф “Роман з каменем”.
12.20 Х/ф “Перлина Нiлу”.
14.35 Х/ф “Я ти вiн вона”.
16.35, 21.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30, 03.05 “Розсмiши комiка”.
19.30, 05.15 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.30, 00.30 “Свiтське життя”.
01.30 “Лiга смiху”.

Iíòер
04.50 “Чекай на мене. Україна”.
06.15, 00.55 Х/ф “Хазяїн тайги”.
08.00 “Шiсть соток”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Корисна програма”.
11.00 Х/ф “Розмах крил”.
12.50 Х/ф “В зонi особливої уваги”.
14.50 Х/ф “Хiд у вiдповiдь”.
16.30, 20.30 Т/с “Пристрастi за Зiнаїдою”.
20.00 “Подробицi”.
21.30 “Великий бокс. Ендi Руїс - Ентонi 

Джошуа”.
02.25 “Подробицi” - “Час”.
02.55 “Україна вражає”.
03.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
04.45 “Орел i решка. Чудеса свiту”.

ICTV
05.40 Скарб нацiї.
05.45 Еврика!
05.55 Факти.
06.20 Особливостi нацiональної роботи.
08.05 Я зняв!
09.50 Т/с “Вижити за будь-яку цiну”.
12.45 Факти. День.

13.00 Дизель шоу.
14.45 Т/с “Пес”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф “Цар скорпiонiв”.
20.50 Х/ф “Цар скорпiонiв 2: Сходжен-

ня воїна”.
22.50 Х/ф “Легiон”.
00.40 Т/с “Фантом”.

ÑТБ
05.15 Хата на тата.
07.25 Прокинься з Ектором!
08.15 Зваженi та щасливi.
10.10 “Зважся!”.
11.10 Т/с “Тiльки скажи”.
15.05 Т/с “Кохання. Побiчний ефект”.
19.00 Х-Фактор.
22.10 Х-Фактор. Пiдсумки голосування.
22.50 МастерШеф.

Íоâий êаíаë
03.00 Служба розшуку дiтей.
03.05 Зона ночi.
03.45, 04.25 Kids` Time.
03.50 М/с “Лунтiк”.
04.30 Таємний агент.
05.40 Таємний агент. Пост-шоу.
07.15 Lе Маршрут.
08.10 Дiти проти зiрок.
12.05 Хто проти блондинок? (12+).
14.05 Хто зверху? (12+).
16.00 М/ф “Коко”.
18.00 Х/ф “Гарi Поттер i Дари смертi. 

Частина 1”.
21.00 Х/ф “Гарi Поттер i Дари смертi. 

Частина 2”.
23.55 Х/ф “Абсолютна влада”.
02.00 Х/ф “Орбiта 9”.

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.

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

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

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

16.55, 17.55, 20.55, 00.55 Погода 
на курортах.

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

рони.
12.35 Медекспертиза.
13.10 Невигаданi iсторiї.
13.50 Навчайся з нами.
15.40 Зi злагодою в серцi.
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.
09.00 Т/с “Спадкоємцi”, 1-6 с.
15.20 Т/с “Спадкоємцi”, 7 i 8 с.
17.00 Т/с “Таксистка”, 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с “Таксистка”.
23.00 Т/с “Одеса-мама”, 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Одеса-мама”, 4 с.
02.50 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.40 М/с “Каспер”.
08.00 “Ух ти show”.
09.15 М/ф “Земля до початку часiв 8: Ве-

лика холоднеча”.
10.45 М/ф “Земля до початку часiв 9: По-

дорож до великої води”.
12.10 М/ф “Астерiкс i Обелiкс: Вели-

ка бiйка”.
13.40 М/ф “Астерiкс i Обелiкс пiдкорюють 

Америку”.
15.10 “Орел i решка. Навколо свiту”.
22.00 “Орел i решка. Рай та пекло”.
00.00 Х/ф “П`ять моїх колишнiх подру-

жок”.
01.45 “Бiйцiвський клуб”.
02.30 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.20 Х/ф “Циган”.
12.00 “Легенди карного розшуку”.
15.35, 03.25 “Випадковий свiдок”.
18.05 “Крутi 90-тi”.
19.00, 02.55 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Не можу сказати “прощавай”.
21.15 Х/ф “Ганмен”.
23.30 Х/ф “Проповiдник з кулеметом”.
02.00 “Реальнi злочинцi”.
03.40 “Речовий доказ”.
04.10 “Легенди бандитського Києва”.
05.00 “Top Shop”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
12.05 М/ф “Маленький великий герой”.
13.30 Х/ф “Казка про того, хто ходив 

страху вчитися”.
14.40 Х/ф “П`ятий елемент”.
17.00 Х/ф “Дiвчина з Джерсi”.
19.00, 20.00, 21.00 Танька i Володька.
19.30, 20.30 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Iгри Приколiв.
23.00 Сiмейка У.
01.00 17+.
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.
07.00, 23.35 Мiстична Україна.
07.50 Iсторiя українських земель.
09.55 Речовий доказ.
11.05 Вбити Гiтлера.
12.55 Куля для Кеннедi.
13.50 Загадки Всесвiту.
15.30 Невiдомий Китай.
18.30 Україна: забута iсторiя.
21.00 Справжнi багатства Землi.
22.35 Таємницi Сонця.
00.20 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф “Нi пуху, нi пера!”
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
08.00 “Зiркове життя”.
09.30 “Невiдома версiя”.
10.15 Х/ф “Брюнет вечiрньої пори”.
12.00 Х/ф “Язичницька мадонна”.
13.35 Х/ф “Людина в зеленому кiмоно”.
14.55 Х/ф “Дорога в пекло”.
18.00 Х/ф “Безстрашна гiєна”.
20.00 Х/ф “Безстрашна гiєна 2”.
22.00 Х/ф “Коммандос”.
00.40 Х/ф “Сенiт Зон”.
02.45 “Зорянi долi”.
03.05 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
07.50 “ДжеДАI. Дайджест”.
08.50 “Загублений свiт”.
14.50 Х/ф “Шпигунка”.
17.05 Х/ф “Люди Iкс”.
19.00 Х/ф “Люди Iкс 2”.
21.40 Х/ф “Вцiлiла”.
23.25 Х/ф “Вуличний воїн”.
01.10 Х/ф “Сага: Прокляття тiнi”.
02.45 “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 (16+).
12.00 М/ф “Сiмпсони”.
15.00 Х/ф “Роккi 3”.
17.00 Х/ф “Роккi 4”.
18.50 Х/ф “Роккi 5”.
20.50 Х/ф “Роккi Бальбоа”.
22.50 Х/ф “Роккi 2”.
01.10 Мамареготала. Найкраще.
03.50 Чистоплюї.

ªâроñïорò
23.05 Кiнний спорт. Longines Masters. 

Париж.
00.00 Кiнний спорт. Global Champions Tour. 

Огляд сезону.
01.05, 06.30, 21.30 Гiрськi лижi. Кубок 

свiту. Лейк Луїс. Жiнки. Швидкiсний 
спуск.

01.45, 04.00 Фрiстайл. Кубок свiту. Валь 
Торанс. Крос.

02.30, 07.30 Снукер. UK Championship. 
1/4 фiналу.

04.45, 12.55 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Нижнiй Тагiл. HS 134. 
Квалiфiкацiя.

05.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер Крiк. 
Чоловiки. Супергiгант.

09.30 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 
Рука. HS 142.

10.05 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 
Рука. Переслiдування.

10.50, 14.45 Лижне двоєборство. Кубок 
свiту. Лiллехаммер. HS 98.

11.55 Лижнi перегони. Кубок свiту. 
Лiллехаммер. Жiнки. Скiатлон.

13.20 Лижнi перегони. Кубок свiту. 
Лiллехаммер. Чоловiки. Скiатлон.

15.20 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 
Лiллехаммер. Команди.

16.25 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 
свiту. Нижнiй Тагiл. HS 134.

18.20 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. 
Чоловiки. Естафета.

19.50 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер Крiк. 
Чоловiки. Швидкiсний спуск.

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

Iспанiї.
07.45 Чемпiонат Iталiї. Передмова до туру.
08.15 Сент-Етьєн - Нiцца. Чемпiонат 

Францiї.
10.00, 14.45, 22.30 Футбол News.
10.25, 17.15, 19.45 Yellow.
10.35 Шахтар - Олiмпiк. Чемпiонат України.
12.15 Iнтер - Рома. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Live. Реал - Еспаньол. Чемпiонат 

Iспанiї.
15.55, 21.10 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
16.25 Live. Боруссiя (М) - Баварiя. 

Чемпiонат Нiмеччини.
18.25, 20.55, 23.40, 01.45, 03.50 Топ-матч.
18.55 Live. Удiнезе - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
21.40 Live. Лацiо - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
23.55 Александрiя - Ворскла. Чемпiонат 

України.
02.00 Байєр - Шальке. Чемпiонат 

Нiмеччини.
04.05 Колос - Днiпро-1. Чемпiонат України.

П’яòíиця

Ñóáоòа

6 грудня

7 грудня
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UA:Перший
06.00, 11.50 М/с “Марин та його друзi. 

Пiдводнi iсторiї”.
06.05 М/с “Дуда i Дада”.
06.30, 07.05, 08.05, 09.10 Доброго ран-

ку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.25 Новини.
09.30 Енеїда.
10.30 Д/с “Кухня По”.
11.35, 14.25 Телепродаж.
13.10 Х/ф “Шестеро мандрують свiтом”.
14.45, 21.55 Бюджетники.
15.20 Перший на селi.
15.50 #ВУкраїнi.
16.20 Бiатлон. Кубок свiту. I етап. Естафе-

та 4х6 км. Жiнки.
18.05 UA:Бiатлон. Студiя.
18.30 Скелетон. Кубок свiту. Етап 1.
20.30 Д/с “Акулячий маг”.
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.25 “Я - Бот”.
23.55 Телепродаж Тюсо.

Êаíаë “1+1”
06.10 М/ф.
06.45 “Українськi сенсацiї”.
08.00 “Снiданок. Вихiдний”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.45 “Свiт навиворiт”.
10.50 Т/с “Кухня”.
14.00 Т/с “Папiк”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Х/ф “Dzidzio. Перший раз”.
23.00 Х/ф “Кохання у великому мiстi 3”.
00.40 “Лiга смiху”.
02.20 Х/ф “Перлина Нiлу”.
05.00 “ТСН”.

Iíòер
05.30, 11.00 “Орел i решка. Iвлєєва vs. 

Бєдняков”.
06.15 Х/ф “Без сина не приходь!”
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Чудеса свiту”.
12.00 Т/с “Дамське щастя”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Граф Монте Крiсто”.
23.10 Х/ф “Iдеальне вбивство”.
01.10 “Речдок”.
03.30 “Україна вражає”.
03.55 “Орел i решка. Шопiнг”.
05.10 “Top Shop”.
05.25 “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.

ICTV
05.00 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!
05.15 Факти.
05.40 Не дай себе ошукати.
06.30 Громадянська оборона.
07.25 Антизомбi. Дайджест.
08.20 Секретний фронт. Дайджест.
09.10 Т/с “Нiконов i Ко”.

11.05 Т/с “Вiддiл 44”.
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф “Еволюцiя”.
15.00 Х/ф “Цар скорпiонiв”.
16.40 Х/ф “Цар скорпiонiв 2: Сходжен-

ня воїна”.
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф “Цар скорпiонiв 3: Книга мерт-

вих”.
22.40 Х/ф “Цар скорпiонiв 4: У пошу-

ках влади”.
00.35 Х/ф “Янгол смертi”.
01.55 Т/с “Фантом”.

ÑТБ
06.05, 09.55 Хата на тата.
09.00 Прокинься з Ектором!
18.00 Битва екстрасенсiв.
20.00 Один за всiх.
21.00 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
03.55, 00.45 Зона ночi.
05.45 Стенд-Ап Шоу.
06.35, 08.25 Kids` Time.
06.40 М/ф “Анастасiя”.
08.30 М/ф “Коко”.
10.30 Х/ф “Джим Пуговка i Машинiст 

Лукас”.
12.40 Х/ф “Гарi Поттер i Дари смертi. 

Частина 1”.
15.40 Х/ф “Гарi Поттер i Дари смертi. 

Частина 2”.
18.35 Х/ф “Реальна сталь”.
21.00 Х/ф “Люсi”.
22.50 Х/ф “Анонiм”.

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.

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

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

16.55, 17.55, 20.55, 00.15 Погода 
на курортах.

08.15 Хронiка тижня.
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот-Тест.
09.20 Технопарк.
09.25 Драйв.
10.10, 03.15 Кiно з Я. Соколовою.
10.50 Афiша.
11.15 Vоїн - це я!
12.10, 23.15, 00.20 Невигаданi iсторiї.
12.30 Континент.
13.10 Медекспертиза.
15.10 Про вiйсько.
15.30 Паспортний сервiс.
16.10 Рандеву.
17.10 Особливий погляд.

18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня з 
Анною Мiрошниченко.

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

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30 Сьогоднi.
07.30 Зоряний шлях.
08.55 Т/с “Таксистка”.
13.00 Т/с “Одна на двох”.
17.00 Т/с “Я заплачу завтра”, 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с “Я заплачу завтра”.
23.00 Т/с “Одеса-мама”, 5-7 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с “Одеса-мама”.
05.20 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”.
01.10 Х/ф “Кохання з першого погляду”.
02.40 “Нiчне життя”.

ÍТÍ
05.30 Х/ф “Посилка для Свiтлани”.
06.50 “Страх у твоєму домi”.
10.20 Х/ф “Не можу сказати “прощавай”.
12.00 Х/ф “Валентин i Валентина”.
13.50 Х/ф “Краще раю”.
17.00 Х/ф “Ганмен”.
19.00 Х/ф “Товариш генерал”.
20.40 Х/ф “Беремо все на себе”.
22.10 Х/ф “Перестрiлка”.
00.00 Х/ф “Проповiдник з кулеметом”.
02.25 “Речовий доказ”.

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.30 М/ф “Ретчет i Кланк: Галактичнi 

рейнджери”.
13.15 Х/ф “Шестеро весь свiт обiйдуть”.
14.25 Сiмейка У.
16.25, 22.00 Iгри Приколiв.
17.25 Х/ф “Перевiзник 2”.
19.00, 20.00, 21.00 Танька i Володька.
19.30, 20.30 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Х/ф “Хорошi дiти”.
00.40 17+.
02.00 Теорiя зради.
02.45 Т/с “Домашнiй арешт”.
03.10 БарДак.
03.35 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.
22.00 “Вересень+1” з М. Вереснем.
22.30 “Влада хохотала”.
23.00 “Вата-шоу”.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.05, 23.45 Мiстична Україна.
07.55 Iсторiя українських земель.
10.00 Речовий доказ.
11.15 Справжнi багатства Землi.
12.50 Таємницi Сонця.
13.50 Загадки Всесвiту.
15.30 Смертельна зустрiч.
16.30 Невiдома Пiвденна Америка.
18.30 Україна: забута iсторiя.
21.00 Вбити Гiтлера.
22.50 Куля для Кеннедi.
00.35 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф “Свiтла особа”.
07.10, 09.00, 02.15 “Телемагазин”.
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 “Зiркове життя”.
09.30 Х/ф “Чорний тюльпан”.
11.40 Т/с “Циган”.
18.00 Т/с “Загадковi вбивства Агати 

Крiстi”.
22.00 Х/ф “Небезпечна гра”.
00.50 Х/ф “Саша-Сашенька”.
02.45 “Зорянi долi”.
03.05 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
08.00 “ДжеДАI. Дайджест”.
10.00 “ДжеДАI”.
10.30 Т/с “Опер за викликом”.
13.35 Х/ф “Бойовi свинi”.
15.05 Х/ф “Незнайомець”.
16.55 17 тур ЧУ з футболу. “Динамо” - 

“Зоря”.
19.00 Х/ф “Блекджек”.
21.00 Х/ф “Люди Iкс 3”.
23.00 “ПроФутбол”.
00.20 “Облом.UA”.

ÍЛО-ТБ
05.30 Оттак мастак!
07.00 М/ф “Зорянi вiйни: Рух опору”.
07.50 М/ф “Людина-павук”.
08.50 М/ф “Качинi iсторiї”.
09.45 Без краватки.
10.10 Азiйський Check-in.
11.15 Латиноамериканський Check-in.
12.10 М/ф “Сiмпсони”.
13.30 Х/ф “Роккi 4”.
15.10 Х/ф “Роккi 5”.
17.20 Х/ф “Роккi Бальбоа”.

19.20 Х/ф “Крiд”.
22.00 Мамареготала.
00.00 Х/ф “Роккi”.
02.20 Мамареготала. Найкраще.
04.05 Чистоплюї.
04.30 “Роздовбаї”.

ªâроñïорò
23.00 Кiнний спорт. Longines Masters. 

Париж.
00.35, 06.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер 

Крiк. Чоловiки. Швидкiсний спуск.
01.20 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк Луїс. 

Жiнки. Швидкiсний спуск.
02.30, 07.30 Снукер. UK Championship. 

1/2 фiналу.
04.00 Бiатлон. Кубок свiту. Естерсунд. 

Чоловiки. Естафета.
05.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. 

Лiллехаммер. Чоловiки. Скiатлон.
06.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. 

Лiллехаммер. Жiнки. Скiатлон.
09.30 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 

Лiллехаммер. Команди.
10.05 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 

Лiллехаммер. HS 140.
11.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. 

Лiллехаммер. Жiнки. Естафета.
12.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. 

Лiллехаммер. Чоловiки. Естафета.
14.00 Лижне двоєборство. Кубок свiту. 

Лiллехаммер. Переслiдування.
15.00 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Нижнiй Тагiл. HS 134. 
Квалiфiкацiя.

16.20 Стрибки на лижах з трамплiну. Кубок 
свiту. Нижнiй Тагiл. HS 134.

18.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер Крiк. 
Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 1.

20.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лейк Луїс. 
Жiнки. Супергiгант.

21.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Бiвер Крiк. 
Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.

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

Iспанiї.
07.45 “Бундеслiга weekly”. Чемпiонат 

Нiмеччини.
08.15 Реал - Еспаньол. Чемпiонат Iспанiї.
10.00, 15.55, 20.55 Футбол News.
10.25 Колос - Днiпро-1. Чемпiонат України.
12.10 Аталанта - Верона. Чемпiонат Iталiї.
13.55 Live. Марiуполь - Львiв. Чемпiонат 

України.
14.45, 19.45, 01.15 Yellow.
16.15 Топ-матч.
16.25 Live. Унiон - Кельн. Чемпiонат 

Нiмеччини.
17.15 Футбол Tables.
18.25, 23.55 Журнал Лiги чемпiонiв.
18.55 Live. Вердер - Падерборн. Чемпiонат 

Нiмеччини.
21.20 “Великий футбол”.
23.00 Live. Марсель - Бордо. Чемпiонат 

Францiї. 2 тайм.
00.25 Лечче - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
02.20 Андерлехт - Шарлеруа. Чемпiонат 

Бельгiї.
04.05 Торiно - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї.
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  TV-4
Поíедіëоê, 2 грóдíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

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

03.30 Провінційні вісті
08.00, 20.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Справжня ціна
09.45 Про кіно
09.55, 22.35 Добрі традиції
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10 Межа правди
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф. «Катастрофа»
17.30 Про нас
19.20, 22.20, 00.50, 03.50 На га-

рячому
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.40 Твій дім
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Закон сили»

Віâòороê, 3 грóдíя
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 Сільський календар
08.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Відкрита зона
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Година для дитини
11.50 «Кіндер ШОУ»
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15 Shift. Життя в цифрі
12.30 Завтра-сьогодні 
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Історія Марти Стюарт» 
17.30 Смачна мандрівка
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 У фокусі Європа
20.30 Євромакс
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Плавці» +16 

Ñереда, 4 грóдíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

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

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

гарячому
07.35 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Відкрита зона
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм

09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10, 03.00 «Гал-кліп»
12.40 Твій дім
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Людина з півдня» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф. «Безсмертні» +16 

Чеòâер, 5 грóдíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

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

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

гарячому
07.35 Формула здоров’я
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.10 Година для дитини
12.10, 21.35 ПроОбраз із Натал-

кою Фіцич
12.30, 17.00 Відкрита зона
13.00, 02.30 Хіт-парад 
14.00, 01.00 Х.ф. «Дитячий бу-

динок» 
15.45, 20.25 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
20.30 Євромакс
22.35, 04.00 Х.ф. «Переполох в 

гуртожитку» +16 

П’яòíиця, 6 грóдíя
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Спадкоєм-

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

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

гарячому
07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.30 Феєрія мандрів
11.00, 16.20 Година для дитини
12.10 «Гал-кліп»
12.40, 03.00 Сім’я від А до Я
13.00, 02.30 Хіт-парад
14.00, 01.00 Х.ф.«Один божевіль-

ний день» +16 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Відкрита зона
17.30 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.10 Сільський календар 
20.40 Shift. Життя в цифрі
21.30 Єдина країна 
21.50 Добрі традиції
22.35, 04.00 Х.ф. «Переполох в 

гуртожитку-2» +16 

Ñóáоòа, 7 грóдíя
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. «Прекрасна Рита» +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 Завтра-сьогодні
12.30, 00.30 Х.ф. «Пам’ятай про мене» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
15.00 М.ф.«Пітер Пен»
16.30, 02.30 Сім’я від А до Я
17.00, 03.00 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання 
19.30 Євромакс
20.10 «Начинка»
20.40 Концерт Н.Присіч
22.00, 04.00 Х.ф. «Так вона зна-

йшла мене» +12
23.45 Shift. Життя в цифрі 
00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 8 грóдíя
06.00, 01.00 Х.ф. «Прекрасна 

Рита» +16
07.30, 09.50 Українські традиції
07.45, 08.40 Ранковий фітнес
08.00, 21.30 Єдина країна
09.00 Завтра-сьогодні
09.30 Справжня ціна
10.15 Пряма трансляція Божествен-

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

11.45 Про кіно
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.20 Мультфільм
12.30 М.ф.«Пітер Пен»
14.00 Погляд зблизька 
14.30 Формула здоров’я
15.30 Shift. Життя в цифрі
16.00 ПроОбраз із Наталкою Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
16.30 Твій дім
16.45 Shift. Життя в цифрі
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті
20.00, 03.00 Огляд світових подій
21.00 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф. «Холостячки»
23.45, 02.30 Час-тайм

  ТТБ
Поíедіëоê,  02 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 Енеїда  
9.30 Д/с “Дивовижні міста світу” 
10.25 Сильна доля 
11.15 Мультфільми

12.15, 14.40 Лайфхак українською
12.35, 22.00 UA: Музика 
12.40 Візитівки Карпат
12.50 Ранковий гість
13.00 “Діалоги” 
13.40 Д/с “Імперія”  
14.50 Д/с “Велике фотополюван-

ня Дага Гарднера”  
15.20 Д/с “Левиний рик” 
16.00 Д/с “Як працюють міста” 
17.15 100 років українського мит-

сецтва за 100 хвилин
17.55 Д/с “Як працюють машини” 
18.10 Д/с Найекстремальніший” 
19.20, 20.51 “Тема дня” 
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч- о-пліч 
21.20 Наші гроші  
21.45 Своя земля
22.10 Д/С “Африка. Небезпечна 

реальність”  

Віâòороê , 03 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 Школа  доступності 
9,10 Енеїда 
9.35 Д/с “Дивовижні міста світу”  
10.30 Сильна доля
11.20 Мультфільми 
12.15 Лайфхак українською
12.40, 15.20, 17.35 Школа  до-

ступності 
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.40 Д/с “Імперія” 
14.25 :РадіоДень «Модуль знань»  
15.25 Д/с “Левиний рик”  
16.05 Д/с “Як працюють міста
17.15 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
17.40 Д/с “Як працюють машини” 
18.05 Д/с Найекстремальніший” 
19.45 Разом
20.15, 21.50 Своя земля
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром  
21.45 Абетка
21.55 Фестивавль”Khortytsia 

Freedom-2019”

Ñереда, 04 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00, 21.55 UA Музика
9.05 “Енеїда” 
9.35 Д/с “Дивовижні міста світу”  
10.30 Сильна доля
11.15 Мультсеріал “Ведмеді су-

сіди “
12.15, 17.30 Лайфхак українською
12.40 Загадки чернівецьких ат-

лантів  
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.40 Д/с “Імперія” 
14.20 :РадіоДень «Модуль знань»  
15.20 Д/с “Левиний рик” 
16.05 Д/с “Як працюють міста”
17.15 100 років української літера-

тури за 100 хвилин

17.40 Д/с “Як працюють машини” 
18.10 Д/с Найекстремальніший” 
19.45 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 StopFakeNews 
21.20 КримРеалії 
21.45 Твій дім 
22.10 Д/С “Африка. Небезпечна 

реальність”  

Чеòâер, 05 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 Д/с “Дивовижні міста світу”  
10.00 52 вікенди
10.20 Концерт “Квартирник”    
11.10 Фестивавль”Khortytsia 

Freedom-2019”.KULSHENKA
11.35 Мультсеріал “Ведмеді су-

сіди “
12.15, 13.40 Лайфхак українською
12.40 Візитівки Карпат
12.45 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня”
14.00 Д/с “Як працюють машини” 
14.55 Д/С  “Наглядачі заповід-

ника” 
15.20 Д/с “Левиний рик” 
16.00 Д/с “Як працюють міста”
17.15 100 років української літера-

тури за 100 хвилин
17.40 Д/с “Життя з левами” 
18.05 Д/с Найекстремальніший” 
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч-о-пліч  
21.20 “Наші гроші”
21.45 Своя земля
22.00 Д/с “Імперія”  

П’яòíиця, 06 грóдíя
7.00 “Файний ранок”
7.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

“Новини”
9.00 “Енеїда” 
9.55 Концерт
11.10 Мультсеріал “Ведмеді су-

сіди “
12.15 Лайфхак українською
12.40 UA Музика 
12.50 Ранковий гість
13.00, 19.20, 20.51 “Тема дня” 
13.40 Ток-шоу “Зворотний відлік” 
15.50 Програма “Синдром війни. Я 

повернувся”  
16.45 Квартирник.Бандерштат
17.15 100 років української літера-

тури за 100 хвилин
17.40 Д/с “Життя з левами” 
18.10 Д/с Найекстремальніший”
19.45 Разом
20.15 Сильні 
21.20 «VoxCheck»
21.25 Схеми. Корупція в деталях 
21.45 Своя земля
22.00 Д/с “Імперія” 

Ñóáоòа, 07 грóдíя
7.00 Мультсеріал “Гон” 
7.50 Мультсеріал “Тачки проти” 
8.00 “Файний ранок”

9.30 Школа  доступності 
9.40 Нова енциклопедія Поділля 
9.45 Бук:Маршрут 
9.55 “Будь у тонусі” 
10.20 UA: Фольк 
11.15 Д/с “Велике фотополюван-

ня Дага Гарднера”  
11.40 Серіал “Шамварі:територія 

диких тварин” 
13.00 ВУКРАЇНІ
13.25 Пліч-о-пліч  
13.40 Тема дня 
14.05 Українська література в 

іменах
14.20 100 років українського мис-

тецтва за 100 хвилин
14.30 :РадіоДень. «Книжковий 

ТОП 7»
15.20 Д/С  “Наглядачі заповід-

ника” 
15.45 Д/с “Найбільш завантаже-

ний у світі” 
16.30 Д/с “Останній шанс по-

бачити”  
17.30 Концерт “Квартирник”    
18.15 Сильні 
18.30 Своя земля 
19.00 “Новини”
19.15 Діалоги
19.45 Спільно 
20.10 ВУКРАЇНІ
20.35 Бук:Маршрут 
20.55 АБЕТКА
21.05 Як дивитися кіно
21.30  Х/ф “Рівень чорного” 

Íедіëя, 08 грóдíя
7.00 Мультсеріал “Гон”
8.15 Мультсеріал “Тачки проти” 
8.25 Мультфільм “Ти і поліція”  
8.30 “Файний ранок”
9.30, 18.50 Загадки чернівецьких  

атлантів
9.35 Документальний цикл “Будь 

у тонусі” 
10.05 UA: Фольк 
10.40 Щоденник ДПКЄ 2019 
11.00 Д/с “Велике фотополюван-

ня Дага Гарднера” 
11.25 Серіал “Шамварі: територія 

диких тварин” 
12.20 :РадіоДень «Модуль знань» 
13.00 ВУКРАЇНІ
13.25 Пліч-о-пліч 
13.40 КримРеалії 
14.05 StopFakeNews 
14.15 Розсекречена історія
15.05 Д/с “Найбільш завантаже-

ний у світі” 
15.50 Д/с “Останній шанс  по-

бачити”  
16.50 Лайфхак українською
17.10 Концерт гурту Без обмежень 

“БУДУ З ТОБОЮ”
19.00 Твій дім 
19.15 Пліч-о-пліч 
19.40 Разом
20.10 #ВУКРАЇНІ 
20.45 Абетка
20.50 Як дивитися кіно 
21.15  Х/ф “На межі”
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Шакшука - сніданок 
по-єгипетськи 

ПОТРІБНО: яйця курячі - 5 шт., цибуля 
ріпчаста - 1 шт., часник (зубки) - 2 шт., пе-
рець чилі - 1 шт. (або за смаком), томати - 3 
шт., зелень, сіль, перець чорний мелений, 
олія.

ПРИГОТУВАННЯ:  часник і перець 
дрібно порізати. Обсмажити цибулю, пе-
рець і часник до золотистого кольору. 
Помідори порізати кубиками, викласти 
до перцю з часником і обсмажити разом 
до випаровування рідини. Додати сіль, 
чорний перець за смаком. Яйця розбити і 
вилити в овочі, перемішати. Смажити до 
готовності яєць, постійно помішуючи. Ви-
класти готову шакшуку на тарілку, посипа-
ти зеленню. Подавати з коржем.

Фуль медамес - ароматна 
паста з квасольки

ПОТРІБНО: квасоля - 1 склянка, олив-
кова олія - 4-5 ст. л., лимонний сік - 1 ст. 
л., часник - 2-3 зубчики, кумин - 1 ч. л., по-
мідор - 1 шт., цибуля - 1 шт., кінза - кілька 
гілочок, сіль морська, перець чорний меле-
ний і пекучий - за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: в основному цю за-
куску подають на сніданок з овочами або 
лавашем, але також смакуватиме на обід 
або вечерю. Овочі та зелень потрібно по-
мити, обсушити. Квасолю замочити на ніч 
у холодній воді. На наступний день залити 
свіжою водою і відварити до готовності. 
Часник очистити, перекласти в ступку, до-
дати кумин, трохи солі і цедру лимона, роз-
терти в кашку. Змішати спеції і прянощі У 
блендер перекласти квасолю, додати час-
никову пасту, оливкову олію, лимонний 
сік, сіль, перець, гострий перець, «пере-
бити» до бажаної консистенції, підливаю-
чи потроху воду, в якій варилася квасоля. 
Консистенція буває різна, від дуже рідкої 
до пастоподібної. Скласти квасолю і при-
праву в блендер. «Перебивати» блендером 
до однорідного стану не варто, шматочки 
квасолі повинні відчуватися на смак. Пе-
ред подачею трохи скропити оливковою 

олією і викласти поверх закуски нарізаний 
помідор, цибулю і кінзу. 

Діп із сиру з овочами 
ПОТРІБНО: сир кисломолочний - 250 

г., йогурт - 3 ст. ложки, томати - 1 шт., огірки 
- 1 шт., перець болгарський -1 шт., зелень 
- 2-3 ст. ложки, часник (зубки) - 1 шт., сіль, 
перець червоний мелений, олія оливкова - 
1 ст. ложка.

ПРИГОТУВАННЯ: помідор, огірок (огі-
рок очистити від шкірки), перець дрібно 
порізати. Сир покласти в глибоку тарілку, 
розім'яти виделкою. Додати йогурт і пере-
мішати до однорідної маси. Додати дрібно 
нарізаний помідор, огірок, перець і зелень. 
За бажанням додати часник, продавлений 
через прес. Посолити за смаком. Все добре 
перемішати. Викласти діп на тарілку, по-
сипати червоним гострим перцем і полити 
оливковою олією. Подавати з коржем або 
грінками.

Яйця вкруту, 
як їх їдять у Єгипті 

ПОТРІБНО: яйця курячі, цибуля ріп-
часта - 1-2 шт., приправа карі - 1 ч. ложка, 
сіль, перець червоний мелений, кумин ме-
лений, олія - 1-2 ст. ложки.

ПРИГОТУВАННЯ: якщо вам набридло 
їсти на сніданок просто варені яйця, по-
дайте їх так, як це роблять в Єгипті. Зва-
ріть яйця вкруту. Для цього покладіть їх 
у холодну воду і через 1 хвилину після за-
кипання, зменшивши вогонь, варіть 7-8 
хвилин. Важливо не переварити яйця, 
інакше білок стане гумовим на смак, а жов-
ток покриється неприємним сіруватим 
нальотом. Цибулю нарізати півкільцями і 
обсмажити на олії до м'якості. Додати 1 ч. 
ложку карі. Перемішати. Покласти варені 
очищені яйця в сковороду з цибулею і об-
смажити до золотистого кольору. Виклас-
ти на тацю. Посолити за смаком. Посипати 
червоним гострим перцем і кумином. 

Фалафель - горохові 
котлетки 

ПОТРІБНО: нут (продається в супер-
маркетах) - 250 г, цибуля - 1 шт., петрушка - 
1 пучок, кінза - 1 пучок, часник - 6 зубчиків, 
харчова сода - 1 ч. ложка, сіль - 2 ч. ложки, 
мелений тмин - 2 ст. ложки, мелений корі-
андр - 1 ч. ложка, канський перець - 1/4 ч. 
ложки (за бажанням), борошно - 1 ст. лож-
ка, олія - для смаження. 

ПРИГОТУВАННЯ: замочити нут на ніч 
(або, принаймні, на 8 годин) у великій мис-
ці з водою. На наступний день злити воду 
і подрібнити в кухонному комбайні до 
отримання однорідної маси. Перекласти 
у велику миску. У блендері подрібнити ци-
булю, часник, петрушку, кінзу до консис-
тенції пасти. Додати цю пасту до бобової 
маси і перемішати. Додати кмин, коріандр, 
каєнський перець, сіль, борошно і добре 
перемішати. Якщо маса дуже м'яка, додати 
більше муки, по чайній ложці за раз, поки 
не стане досить густою, щоб сформувати 
кульки. Додати харчову соду безпосеред-
ньо перед смаженням. Добре перемішати. 
Нагріти велику сковороду з олією. Сфор-
мувати маленькі кульки розміром з м'яч 
для пінг-понгу. Акуратно викласти куль-
ки в гарячу олію, залишаючи простір між 
ними. Обсмажити, поки одна сторона не 
стане золотисто-коричневою, близько 4-5 
хвилин. Потім перевернути і обсмажити з 
іншого боку ще 1-2 хвилини. Вийняти і ви-
класти на паперовий рушник. Фалафель 
повинен бути хрустким зовні та м'яким 
всередині. Подавати гарячим або теплим в 
тарілці або в булочці чи лаваші з різними 
салатами і добавками.

Ароматний суп із чечевиці
ПОТРІБНО: 5 ст. бульйону або води, 1 

ст. чечевиці, очищеної від шкірки (пови-
нна мати яскраво-оранжевий колір), 2 ци-
булини, 3 великих картоплини, морква (за 
бажанням), 8 зубчиків часнику (або на ваш 
смак), 1 ст. ложка олії, 2 ч. ложки мелено-
го кмину, 2 ч. ложки куркуми, маленький 
пучок зелені кінзи, сік одного лимона (3 
ст. ложки), сіль і чорний перець за смаком, 
зелена цибуля. 

ПРИГОТУВАННЯ: цибулю і картоплю 
нарізати кубиками. Закип'ятити воду або 
бульйон, додати промиту чечевицю, про-
варити до напівготовності, додати цибулю, 
картоплю. Часник розрізати навпіл і легко 
підсмажити на сковороді, додати до чече-
виці і овочів. Проварити овочі та чечевицю 
до повної готовності на маленькому вогні. 
У сковороду з олією, де смажили часник, 
додати кмин, куркуму, сіль і також підсма-
жити на слабкому вогні 2-3 хвилини, безпе-
рервно помішуючи до моменту, коли кмин 
почне виділяти сильний аромат (прянощі 
не повинні горіти!). Перекласти прянощі в 
суп і дати закипіти, зняти з вогню і додати 
чорний перець за смаком, зелень кінзи. Тра-
диційно в Єгипті подають цей суп у вигля-
ді пюре, використовуючи блендер. Саме в 
пюреподібному стані суп набуває більш на-
сиченого червоно-помаранчевого кольору. 
Перед їжею в тарілку додати лимонний сік і 
дрібно нарізану зелену цибулю.

Солодкий пиріг "Фитир" 

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: молоко - 200 г, 
яйця курячі - 1 шт., дріжджі свіжі (або сухі 
- 1/2 ч. л.) - 5 г, сіль (дрібка), борошно пше-
ничне - 500 г, масло вершкове (м'яке) - 200 г.

ДЛЯ КРЕМУ «МАГАЛЯБІЯ»: яйця ку-
рячі - 1 шт., цукор - 150 г., крохмаль карто-
пляний - 60 г, молоко - 400 г, ванілін. 

ПРИГОТУВАННЯ: фитир можна го-
тувати як з солодкими начинками, так і 
з солоними. Це - на ваш смак. Тісто дріж-
джове схоже на листкове, смачна хрустка 
скоринка. І це все доповнює ніжний крем. 
Отже, до праці. У теплому молоці розчи-
нити дріжджі з 1 ст. л. цукру, додати яйце, 
сіль. Просіяти борошно. Замісити м’яке тіс-
то. Розділити його на дві однакові частини. 
Розкачати кожну у пласт і щедро змастити 
м’яким маслом. Згорнути тісто в рулет, за-
крутити «равликом». Замотати тісто в хар-
чову плівку і покласти в холодильник на 
2 год. Тим часом приготувати крем. Яйце, 
цукор та крохмаль добре збити, вилити у 
каструльку з теплим молоком, додати ва-
нілін і поставити на середній вогонь. Вари-
ти до загустіння, помішуючи. Залишити, 
нехай охолоне. Тісто дістати з холодильни-
ка. Не місити! Розкачати у формі круга або 
овалу, товщиною 3мм. Форму застелити 
пергаментом, покласти одну частину тіста, 
зверху крем і накрити другою частиною. 
Краї підгорнути під нижню частину тіс-
та. Проколоти виделкою в кількох місцях. 
Змастити яйцем і поставити в духовку на 
25-30 хвилин при 180 гр. Пекти до краси-
вого рум'яного кольору. Коли пиріг трохи 
охолоне, посипати цукровою пудрою.

Басбуса - найпопулярніші 
солодощі

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: крупа манна - 
1 склянка, борошно - 1 склянка, цукор - 1 
склянка, стружка кокосова - 0,5 склянки, 
йогурт - 1 склянка, олія - 0,5 склянки, яйця 
курячі - 1 шт., розпушувач для тіста - 2 ст. 
ложки, ванілін - 10 г, родзинки.

ДЛЯ СИРОПУ: цукор - 1,5 склянки, вода 
- 1,5 склянки, сік лимона - 1 ст. ложка.

ПРИГОТУВАННЯ: змішати всі інгре-
дієнти для тіста, викласти у форму для 
запікання. Пекти в попередньо розігрітій 
духовці 1800, поки тісто не стане золотис-
того кольору (приблизно хв. 20). У кастру-
лю налити 1,5 склянки води і покласти 1,5 
склянки цукру та лимонний сік (лимон-
ний сік додається в сироп, щоб зробити 
його густим. Варити, поки сироп не за-
гусне (варити його відразу, як тільки по-
ставили тісто в духовку). Дістати басбусу 
і залити рівномірно теплим сиропом. При-
красити за бажанням горіхами або кокосо-
вою стружкою. 

ДОДАЙТЕ ОСЕНІ 
ЕКЗОТИКИ: 

готуємо страви 
єгипетської кухні 

Єгипетська кухня має найдавніші традиції, настільки ж давні, скільки і 
сама єгипетська цивілізація. Найбільш знаменитими стравами є фалафель і 
боби (адже білок - понад усе, навіть якщо дієта рослинна). Також дуже попу-
лярні гострі спеції і соуси. Замість звичного нам хліба єгиптяни часто їдять 
коржики з борошна грубого помелу, які нерідко використовуються в якості 
столових приладів. А замість води тут п'ють різноманітні напої, чільне 
місце серед яких займає чай «Каркаде». Що ж, на цьому ми завершуємо наш 
короткий екскурс в світ кулінарії Єгипту, решту вам розкажуть рецепти 
страв цієї спекотної країни. Влаштуйте собі смачну екскурсію! 
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- професора кафедри 
обліку і оподаткування;

- доцента кафедри еко-
номічної кібернетики та 
інформатики.

Вимоги до кандидатур 
на посаду: науковий ступінь 
доктора/кандидата наук.  

Термін подання доку-
ментів – один місяць з дня 
опублікування оголошення. 

Перелік документів, які 
подаються на ім’я ректо-
ра університету: заява про 

участь у конкурсі; особо-
вий листок з обліку кадрів; 
автобіографія; засвідчені в 
установленому порядку ко-
пії документів про вищу 
освіту, наукові ступені і вче-
ні звання; список наукових 
та навчально-методичних 
праць і винаходів.

Додаткова інформа-
ція щодо основних функці-
ональних обов'яз ків, розмі-
ру та умов оплати праці на-
дається кадровою службою. 

(Працівники ТНЕУ для учас-
ті у конкурсі подають за-
яву на ім'я ректора, онов-
лений список наукових та 
навчально-методичних 
праць).

Документи надсила-
ти за адресою: ТНЕУ, вул. 
Львівська, 11, м. Терно-
піль, 46020. Детальніше 
з умовами конкурсу мож-
на ознайомитись у вчено-
го секретаря ТНЕУ за тел. 
(0352) 47-50-62.

Тернопільський  національний  економічний університет  
IV рівня акредитації  

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

ЧИСТИМО ЗАМУЛЕНІ 
КРИНИЦІ МЕХАНІЗОВАНИМ 
СПОСОБОМ! НА ВІДМІННО

Тел.: 096-665-99-09, 
066-64-68-680.

Продаю
Земельну ділянку  

в с.Байківці  
біля Тернополя 

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

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

Тел.: (098) 014-21-53, 
(068) 652-02-70.
------------------------------------------------------------

*Земельну ділянку для 
індивідуального садівництва 

площею 0,0800 га. 
Розташована на території Ми-

ролюбівської сільської ради Терно-
пільського району. Ціна договірна.

Телефони власників: 067 976 69 64; 
068 60 28 081.

----------------------------------------------------
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Російськомовна «працівниця» міськради «кинула» 
на гроші стареньку тернополянку 

Невідома представилася працівником 
Тернопільської міської ради та видурила у 
пенсіонерки більше 13 тисяч гривень. 

За попередньою інформацією, потерпіла 
– тернополянка, 1933 року народження. Жін-
ка вийшла до магазину за продуктами. Коли 
поверталася, до неї підійшла незнайомка, 
представилася представником органів міс-
цевого самоврядування. Спілкувалася росій-
ською мовою.

Невідома повідомила, що саме йшла до 
пенсіонерки, аби видати соціальну допомо-
гу. Літня жінка запросила співрозмовницю до 
квартири. Остання заявила, що гроші переки-
не на електронний гаманець і потрібно, аби 
пенсіонерка дала картку й сказала пін-код, 
щоб та зняла гроші й принесла готівку.

Бабуся віддала незнайомці картку. Після 
цього «соцпрацівниця» заявила, що ми уві-
йшли в Євросоюз і гроші потрібно обміня-
ти на євро за курсом один до одного. Пенсіо-
нерка погодилася і дала 3500 гривень, а нато-
мість отримала вісім сувенірних купюр по 50 
євро. Через проблеми із зором підміну помі-
тила не одразу.

Шахрайка пішла, забравши банківську 
картку з якої зняла згодом ще 10 тисяч гри-
вень. Про те, що стала жертвою злочину, пен-
сіонерка дізналася за деякий час. Про злочин 
повідомила на лінію «102». Даний факт пра-
воохоронці внесли в ЄРДР, відповідно до стат-
ті 190 частина 2 ККУ. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції 
Тернопільської області.
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ГОРОСКОП
з 27 листопада по 3 грудня

ОВЕН
Якщо ви спробуєте зрозуміти, 

чого хочуть ваші колеги, то зможете 
працювати згуртовано та продук-
тивно, а це дуже важливо. Вихідні 
проведіть з рідними. 

ТЕЛЕЦЬ 
Постарайтеся знайти спiльну 

мову з коханою людиною. Усi необ-
ґрунтовані спалахи емоцій, які ви-
никали попередні, поясніть вто-
мою. Вихiднi краще провести вдома 
або вирушити у маленьку подорож. 

БЛИЗНЮКИ 
На цьому тижнi ви успiшно 

вирiшите матеріальні проблеми, 
але економiя все-таки не завадить. 
Попереду — фiнансова перевiрка, 
пiдготуйте документи.

РАК 
Ваша подальша доля залежить 

тільки від вас. Спробуйте залучити 
багатих iнвесторiв, тодi вдасться 
реалiзувати давнi проєкти. Зробіть 
подарунок близькій людині. 

ЛЕВ 
Сприятливий перiод для само-

вдосконалення. Якщо не вистачає 
професiйних навичок, радимо запи-
сатися на курси або звернутися до 
досвiдчених спецiалiстiв.

ДІВА 
Основні проблеми вирішать-

ся самі по собi, а з дрібницями зу-
мієте легко впоратися. Вiльний 
час можете витратити на куль-

турний вiдпочинок.
ТЕРЕЗИ 

На роботi ви звикли грати 
першу скрипку, але треба дати 
можливiсть людям самостiйно при-
ймати рiшення. У справах постарай-
теся вибрати найважливiшi.

СКОРПІОН 
Перед вами постане вічна про-

блема батьків і дітей. Талант дипло-
мата в цьому випадку просто необ-
хідний, тож запасiться терпiнням.

СТРІЛЕЦЬ 
Ситуація, в яку ви потрапили, 

непередбачувана, тож важко при-
пустити, якими будуть наслiдки. У 
будь-якому випадку виплутуватися 
доведеться самому.

КОЗЕРІГ
Цей тиджень буде насичений 

різними подіями і робочими зустрі-
чами. Пiсля цього варто вiдпочити. 
Влаштуйте святкову вечiрку, на яку 
доречно буде запросити друзiв та 
рідних.

ВОДОЛІЙ
Ви зможете знайти додатковi 

джерела надходжень, тож чекайте 
суттєвого поповнення вашого бю-
джету. Нарештi вдасться купити те, 
про що ви давно мрiяли.

РИБИ 
Ви легко розлучаєтеся з тим, що 

дісталося без великих труднощів. 
Лише процес завоювання прине-
се справжнє задоволення. Цього 
тижня матимете чудову нагоду для 
суттєвого покращення фiнансового 
становища.

«Тернопіль – місто, яке надихає, на-
дає крил для подальшого польоту». Саме 
так стверджувала співачка, народна ар-
тистка України Оксана Пекун, обираю-
чи, звідки розпочати свій гастрольний 
ювілейний тур Україною. «Тільки рідний 
Тернопіль», – наголошувала вона і не по-
милилася. 

Рідне місто зустріло свою землячку, 
концерт якої «Душа моя» з нагоди 25-річ-
чя творчого ювілею відбувся 21 листопа-
да у Палаці культури «Березіль», щиріс-
тю, оплесками, посмішками, теплом та 
повним аншлагом. 

Й справді, здавалося, що зібралась 
велика родина, настільки щирою та до-
машньою панувала того осіннього вечо-
ра атмосфера у залі. Люди з ентузіазмом, 
захопленням зустрічали кожну пісню, 
підспівували, аплодували, емоційно реа-
гували на кожне слово, мовлене зі сцени. 
А Оксана Пекун багато спілкувалася зі 

своїми слухачами, згадуючи, ностальгу-
ючи, сумуючи та радіючи разом із ними. 
І звичайно, – співала, танцювала, створю-
вала настрій.

Відкрила програму піснями, які по-
любилися глядачам завдяки проекту 
«Фольк-Music», – як народними, добре 
відомими, так і написаними сучасними 
композиторами, але у такому ж запаль-
ному «фольковому» стилі. І цей запал 
допомагали співачці передати друзі-
артисти – театр пісні «Джерела», народ-
ний артист України Анатолій Гнатюк, ба-
лет «Atlantic», які разом із нею виходили 
на сцену.

Але коли зазвучали твори, з якими 
Оксана Пекун розпочинала свою співаць-
ку кар’єру в Тернополі, зал просто почав 
співати разом із нею. «Кав’ярня кохан-
ня», «Вперше» – ці хіти народились у Тер-
нополі, у співпраці з тернопільськими 
авторами Олександром Бурміцьким, Сер-

гієм Лазо, Оленою Лайко та Анатолієм 
Мельником, відкриваючи широкій публі-
ці Оксану Пекун. І досі вони залишаються 
справжніми візитними картками співач-
ки. А коли звучали її пісні «Не залишай» 
та «Мама», які також були написані тут і 
відтворювали, за словами Оксани, її осо-
бисті житейські історії, люди не стриму-
вали сліз від розчулення. 

Але це сльози були світлими, легки-
ми, ностальгійними. Адже концерт, як і 
саме життя, плинув далі, відкриваючи 
нові грані таланту співачки та нові піс-
ні у її репертуарі. Хоча надзвичайно те-
пло сприйняли глядачі й композиції, які 
Оксана виконала просто під гітару, – дав-
ню лемківську «Стоїть дівча над бистрою 
водою», приурочену історичним трагіч-
ним колишнім і сучасним віхам із біогра-
фії українського народу, та «Троянди на 
пероні», що заспівала у пам’ять про сво-
го славетного земляка, доброго друга та 

наставника – композитора Анатолія Гор-
чинського, який свого часу жив і творив 
у Тернополі. Особливого колориту надав 
цьому шлягеру 60-х років м’який тембр 
саксофону Ігоря Рудого – заслуженого 
артиста України, відомого музиканта, 
уродженця Тернопілля, який також взяв 
участь у концерті.

А до фінального блоку концерту Окса-
на Пекун підготувала пісні, де вона роз-
кривалася по-новому, стверджуючи, що 
«така ще молода», прагне творити, спі-
вати для людей, відкриваючи свою щиру, 
привітну, запальну та яскраву душу.

Далі, після Тернополя, ювілейний га-
строльний тур Оксани Пекун проляже 
багатьма містами України, серед яких 
Львів, Івано-Франківськ та інші. А 12 
лютого 2020 року концертна програма 
«Душа моя» відбудеться у Києві, на сце-
ні Міжнародного центру культури і мис-
тецтв «Жовтневий». 

«Тернопіль – місто, 
яке надихає».

Народна артистка 
України Оксана 
Пекун подарувала 
тернополянам 
справжнє пісенне 
свято

Вітаємо!
Доброго чоловіка, батька, люблячого сина
Олександра Петровича Вальчука

із Бережан
з Днем народження! 

Життя хай буде – вранішня зоря,
Хай будуть дні – веселі та щасливі.
Від щирого серця вітаємо Вас,
Бажаємо радості й миру.
Нехай здоров’я й сила прибувають,
Нехай до серця старість не спішить,
Щасливі Ви, бо люди поважають,
Багаті, бо любов в душі дзвенить.
Хай Ваші задуми не відають порогів,
А мрії, наче ластівки летять,
Хай обминають прикрощі й тривоги,
Хай буде з Вами Божа благодать!
Удачі Вам, благополуччя і добра,
І щедрого осіннього тепла!

З любов’ю – дружина Валерія, сини Володя та 
Міша, донька Марічка, тато Василь, мама Валя.

Вітаємо!
22 листопада святкував 

свій День народження 
добрий і відважний чоловік, 

рятувальник, працівник 
18-ї державної пожежно-

рятувальної частини
Олег Олексійович Іваник!

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

З повагою - колектив Козівського 
районного сектору та 

18-ї  державної пожежно-
рятувальної частини.

Вітаємо!
Працівників Почаївського психоневрологічного 

будинку-інтернату  іменинників грудня!
Катерину Бистрицьку, Олександра Хоміцького, Галину Буц, 

Галину Бондарчук, Станіслава Мельника! 
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для Вас усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
Бажаєм Вам життя прожити

Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!

 З повагою - колектив Почаївського 
психоневрологічного будинку-інтернату




