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Наближається до фінішу виборчий 
марафон, значну частину якого ми 
мусили потратити у судових залах, 

щоб захистити своє конституційне 
право брати участь у виборах. 

Ми перемогли тих, хто  блокував реєстрацію 
кандидатів від нашої радикальної команди, за 
чиєю вказівкою не хотіли вписувати у виборчі 
бюлетені прізвища наших однопартійців, котрі 
упродовж років живуть і працюють серед вас: 
знають ваші проблеми, переживання та всіляко 
намагаються вирішувати їх. 

Їх, як і вас, болить те, що нова влада виявила-
ся бездарною. А у сповідуванні національної ідеї 
вона взагалі перейшла усі існуючі червоні лінії, 
наліво і направо торгуючи нашими споконвічни-
ми мріями про суверенну Україну, топлячи у баг-
нюці меншовартості наші надії на щасливе життя.

Українська мова, українські культура, мисте-
цтво, освіта стали для влади та її сателітів розмін-
ною монетою у заграванні з найлютішим ворогом.

Чи зможемо ми зупинити їх 25 жовтня? Чи 
знайдемо у собі мудрість відстояти свої патріо-
тичні громади, оборонити їх від нечистоплотних 
політиканів, прислужників Кремля з партійок-
одноденок?

Це залежить від кожного з вас. Бо, залишаю-
чись сам-на-сам з бюлетенем, ти не просто виби-
раєш числа - ти вирішуєш долю України!

Кожен має розуміти, що за неї поклали життя 
наші діди і прадіди , за неї гинуть наші патріоти 
на Сході....

Радикальна партія Олега Ляшка завжди була, 
є і буде на боці народної правди. Ми не перепису-
ємо українську історію, а прагнемо доповнити її 
новими сторінками – розповідями про щасливих 
і заможних людей, про процвітаючу країну, про 
наше гідне місце у світовій спільноті.

Тож давайте творити цей літопис спільно. З 
Божою допомогою. З Україною у серці. З вірою у 
перемогу.

Слава Україні! Героям слава!
З повагою – Богдан ЯЦИКОВСЬКИЙ, 

голова територіальної організації 
Радикальної партії Олега Ляшка.

БОГДАН ЯЦИКОВСЬКИЙ: 
«На цих виборах має 
перемогти Україна!»

25 жовтня у руках кожного з нас буде потужна зброя – бюлетень! Скористаймось нею мудро! Проголосуймо за 
тих, кому під силу зупинити тарифний геноцид, тотальне безробіття, продаж землі, знищення сіл та ліквідацію 
Тернопільської області, вбивство медичної та освітньої галузей, закриття та «оптимізацію» шкіл, лікарень та ФА-
Пів, руйнування економіки, плюндрування культури й пам'яті, приниження гідності й честі українців! 

Проголосуймо за тих, хто  захистить українські мову,  Церкву, традиційну сім'ю, медицину, освіту, культуру, 
малий та середній бізнес, добробут українців,  розвиток і майбутнє громад.

Проголосуймо за «Свободу», яка давно стала чимось набагато більшим, ніж просто партія. «Свобода» - це тра-
диція, генетична пам'ять, мужність, досвід і рішучість. Це 29 років вірності та боротьби! 

Голосуючи за «Свободу», обираємо українську Тернопільщину! 

політична реклама

політична реклама

політична реклама

політична реклама

ЛЮБОМИР ФЕСИК: 
«Громадою ми зуміли вистояти, 
втримати свій Залозецький край»
«Мій біль і гордість. Моя надія. 
Моя праця і прожиті роки…», 
- так, із душевним теплом каже 
про свої  Залізці, що на Зборівщині. 5  стор.
політична реклама

ЮЛІЯ КРАВЧУК: «Моя мета – 
удосконалення та розвиток лабораторної 
служби і профілактичної медицини»
У місцевій владі дуже потрібні фахівці, 
які дбатимуть про розвиток медицини 
Тернопільщини і впроваджуватимуть 
реальні зміни у цій сфері.
політична реклама

 8 стор.
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ЛЕОНІД БИЦЮРА: «Міський голова не краде, 
не бере хабарів, не займається бізнесом.  

Це головний  тезис, з яким я йду до тернополян»
Кандидат на посаду міського голови Леонід Бицюра представив свою програму розвитку Тернополя та громади. 

«СТРАТЕГІЯ «ГОРИЗОНТ 2025» включає 12 складових. Вони орієнтовані на суспільно-політичні та соціально-правові зміни, 
що допоможе зробити Тернопіль привабливим і комфортним для життя.  

У кожному розділі 
програми, як 
зазначив Леонід 

Бицюра, є уже готові 
напрацювання та проєкти. 
Розробляли її спільно 
з представниками 
команди «Батьківщини», 
враховуючи поради та 
побажання тернополян. 
Чотири освіти, 
стажування у світових 
компаніях, досвід 
практичної роботи у сфері 
міського господарства 
та управління містом 
також допомогли 
Леоніду Олексійовичу 
створити доступну 
програму дій. Кожен з 
пунктів важливий, вони 
усі взаємопов’язані між 
собою.  Від соціальної 
політики до медичних 
послуг, від реорганізації 
структур Тернопільської 
міської ради до галузі 
освіти. Від екології – до 
культури та нашої з 
вами безпеки. Де кожна 
людина – у центрі уваги – 
незалежно від професії і 
статусу.

250 ТИСЯЧ НАСЕЛЕННЯ – 
ДЛЯ ТЕРНОПОЛЯ

Одним з основних напрям-
ків діяльності міської ради має 
стати  покращення якості та 
тривалості життя людей, каже 
Леонід Бицюра. Стратегія про-
грами передбачає, що кількість 
тернополян повинна зрости до 
250 тисяч мешканців. Тернопіль 
стане привабливим для інвесто-
рів, а сама програма буде втіле-
на у життя до 2025 року.  

- Цьому сприятиме повне пе-
резавантаження влади, - каже 
Леонід Бицюра. - Будуть нові 
правила роботи міського го-
лови, виконавчого комітету, 
депутатського корпусу. Новий 
формат взаємодії з державни-
ми органами, з районною та 
обласною владами та сусідніми 
ОТГ.  Сучасне місто – це цілісний 
організм, де кожен з мешканців 
причетний до процесів в місті 
та бере в них участь. І не тільки 
голосуванням. А й ідеями, робо-
тою, своєю енергією і часом. Для 
мене підтримка будь-якої ініці-
ативи – це великий плюс і на-
віть обов’язок влади. Я ставлю 
задачу – 250 тисяч мешканців у  
Тернополі. Цей концепт змінює 
задачі у всіх галузях. Тому що 
250 тисяч населення – це інші 
транспортні потоки, обслугову-
вання трафіків, інше паркуван-
ня, інша забудова міста, інше 
паркове озеленення, інша межа 
освітніх закладів. Цій кількості 
населення відповідатиме вся 
інфраструктура: від потужності 
водогону, господарської кана-
лізації, енергоживлення, опти-

мізації транспортних потоків 
— до соціальної, освітньої, ме-
дичної мережі. 

ЦІННОСТІ УРЯДУВАННЯ   
Першим пунктом Програми 

дій Леоніда Бицюри є «Цінності 
урядування».

– Це те, з чого форму-
ється політика на рівні міста, з 
чого складається концепція і фі-
лософія управлінських рішень 
міського голови, депутатського 
корпусу, виконавчого коміте-
ту, фахівців та працівників усіх 
структурних підрозділів міської 
ради, комунальних установ, - 
каже пан Леонід. - Отже перший 
ключовий пункт: «Міський го-
лова не краде, не бере хабарів, 
не займається бізнесом».  Це 
головний  тезис, з яким я йду до 
тернополян. Міський голова має 
дуже багато роботи, і тому свій 
час повинен приділяти адміні-
струванню і управлінню містом, 
а не роботі бізнесу.

Леонід Бицюра і його коман-
да беруть на себе зобов’язання 
змінити протягом п’яти наступ-
них років  стан справ у всіх сфе-
рах Тернополя.

Пріоритетним напрямком 
діяльності Леоніда Бицюри на 
посаді очільника Тернополя 
буде повне перезавантаження 
влади на основі цінностей уря-
дування. У виконавчому комі-
теті працюватимуть мотивовані 
фахівці, працівники яких про-
йдуть діагностику на профпри-
датність. Нова влада Тернополя 
докладе максимум зусиль для 
того, аби створити інвестицій-
ну карту міста й залучити клю-
чових інвесторів, стимулювати 
місцевого виробника, малий і 
середній бізнес, спростити до-
звільну систему для підприєм-
ців.

- Сьогодні міста конкурують 
за ресурси та інвестиції, - каже 
Леонід Бицюра. -  За останніх 
п’ять років ми вже відстали від 
сусідніх Івано-Франківська та 
Хмельницького. Об’єм прямих 
іноземних інвестицій у Терно-
пільській області становить 
сорок шість доларів на одного 
мешканця - це найнижчий ре-
зультат в Україні. У Тернополі 
він сягає ста доларів на душу 
населення, тобто лише двад-
цять два мільйони доларів. А в 
Івано-Франківську цей показ-
ник у дванадцять разів вищий. 
Тож ми повинні взаємодіяти з 
владою області, вести спільну 
інвестиційну політику й разом 
працювати з ключовими інвес-
торами. Ми повинні стимулю-
вати місцевих виробників. Наші 
підприємці не хочуть пільг. 
Вони хочуть прозорих рішень,  
аби міська рада не відхиляла їм 
17 разів містобудівних умов, не 
відмовляла 35 разів у дозволі 
будувати складські приміщення 

на власних земельних ділянках. 
Не може бути так, що обладнан-
ня, яке виготовляють наші заво-
ди, купують скрізь, крім Терно-
поля. Блоками безперебійного 
живлення, які випускає завод 
«Інтеграл», користується вся 
Україна, а наша область не при-
дбала жодного. Натомість купує 
китайські, термін експлуатації 
яких уп’ятеро коротший.

Оскільки приблизно сорок 
відсотків скарг тернополян сто-
суються роботи ЖЕКів і управ-
ління житлово-комунального 
господарства міста, Леонід Би-
цюра на посаді очільника Терно-
поля  візьме діяльність ЖЕКів і 
обслуговуючих організацій під 
повний муніципальний контр-
оль. Житлово-комунальна сфе-
ра стане  конкурентним ринком. 
Обслуговуючі контори конкуру-
ватимуть за житловий фонд і 
звітуватимуть міській раді про 
витрати і надані послуги.

 
МІСТОБУДУВАННЯ, 

КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО ТА 
ЖИТЛОВИЙ ФОНД 

Ця складова також є одні-
єю із ключових у Програмі дій 
Леоніда Бицюри. Він перекона-
ний: Тернопіль має набути ви-
разного архітектурного стилю. 
Насамперед буде заборонена 
ущільнена багатоповерхова за-
будова, здійснять аудит стану 
житлового фонду, дворів, при-
будинкових територій.   

- Житловий фонд і прибу-
динкові території треба поді-
лити на категорії і таким чи-
ном визначати пріоритетність 
фінансування, - вважає Леонід 
Бицюра. - 50 відсотків коштів, 
наприклад, виділяти на аварій-
ний фонд, 30 - на передаварій-
ний, 20 відсотків - на будинки і 
двори, що перебувають у задо-
вільному стані. Розмежування 
житлового фонду має відбува-
тися і за категоріями «звичай-
ний» і «пам’ятки архітектури». 
Дім, якому понад сто років, є 
культурною спадщиною міста 
і його треба ремонтувати поза 
чергою. Мусимо припинити не-
справедливий розподіл фінан-
сування, щоб не було ситуацій, 
коли двори, де мешкають не-
угодні депутати чи громадські 
активісти, залишалися роками 
без ремонту.

Буде також припинена прак-
тика косметичних та хаотичних 
ремонтів у місті. - Починати тре-
ба із заміни труб і тотального 
утеплення житлового фонду. У 
Тернополі є чотири теплорайо-
ни. Один можна перевести на 
певний вид опалення, утеплити 
фасади будинків, змінити сис-
тему водопостачання і водовід-
ведення шляхом впровадження 
муніципальних фінансових ін-

струментів. Наприклад, узяти 
муніципальні облігації під тер-
момодернізацію. Економія те-
пла зменшить навантаження на 
людей з оплати за нього. Чималі 
кошти залишатимуться в еко-
номіці регіону, а не виводимуть-
ся за межі міста, - впевнений Ле-
онід Бицюра.

Важливим пунктом Програ-
ми є також повна інвентариза-
ція мереж  водопостачання та 
водовідведення, чіткий розра-
хунок навантаження ливневих  
та господарських  каналізацій, 
адже тернополяни мають гір-
кий досвід коли при навіть при 
незначних дощах доводиться 
«плавати».

ТЕРНОПІЛЬ – МІСТО, 
КОМФОРТНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ 

Програма дій «Горизонт 
2025» має на меті зробити Тер-
нопіль привабливим не тільки 
для інвесторів чи місцевих ви-
робників. Леонід Бицюра з ко-
мандою обіцяє зробити так, аби 
у місті було комфортно кожно-
му його мешканцю, дорослим 
і дітям, людям похилого віку й 
особам із обмеженими можли-
востями. Для  цього буде нала-
годжений  діалог між владними 
структурами міста та мешкан-
цями. 

- Щоб влада розуміла, від-
чувала потреби суспільства, а з 
іншого боку, щоб кожен терно-
полянин розумів, що від його 
думки щось залежить. Для мене 
важлива думка кожного! - каже 
Леонід Олексійович. 

Не секрет, що особливої ува-
ги сьогодні потребують люди 
з обмеженими можливостями, 
малозабезпечені. 

- Я планую створити єдиний 
соціальний реєстр усіх пільго-
виків з автоматичним нараху-
ванням допомоги відповідно 
до майнового, соціального ста-

тусу кожного. Щоб соціальні 
інспектори пройшлися раз на 
рік містом, обстежили житлово-
побутові умови осіб пільгових 
категорій і зібрали для кожного 
пакет необхідних документів. 
Бо неприпустимо змушувати 
людей із інвалідністю збирати 
купу довідок шість разів на рік. 

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення з вулиці 
Листопадової, куди вкрай не-
зручно добиратися, переїде у 
центр міста, а філіали почнуть 
діяти в мікрорайонах. Тернопіль 
матиме Будинок єднання поко-
лінь, фонд взаємопідтримки та 
проєктів із працевлаштування 
вразливих категорій населення, 
адаптаційні програми для учас-
ників бойових дій і членів їхніх 
родин...

СІМ’Я, ОСВІТА 
ТА ВИХОВАННЯ 

Це те, на чому базується май-
бутнє. Тому в Програмі Леоніда 
Бицюри чітко виписані дії, щоб 
це майбутнє було успішним. Пе-
редбачена муніципальна допо-
мога для сімей з новонародже-
ними, підтримка сімей з дітьми. 
Впровадження програми сімей-
них психологів та педагогів в 
навчально-виховних закладах. 
Передбачена також програма 
пільгового житлового будівни-
цтва для молодих сімей та муні-
ципальна підтримка працевла-
штування молоді. 

Обов’язковими мають стати 
безкоштовне харчування для 
вихованців дошкільних закла-
дів та учнів молодшої школи, 
муніципальні надбавки освітя-
нам та замовлення на підготов-
ку молодих вчителів.

Багато цікавих ідей обіцяє 
команда Леоніда Бицюри втіли-
ти і в галузі культури. Тернопіль 
заслуговує на те, аби розвивати-
ся. 

політична реклама
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«У нас є всі шанси, щоб з місцевих 
виборів розпочався політичний 
процес звільнення України від 
«зеленої» влади дилетантів, 
популістів та капітулянтів. Для 
цього маємо перш за все зміц-
нити проєвропейські, держав-
ницькі політичні сили. І такою 
силою є «Європейська Солідар-
ність», – наголошує п’ятий пре-
зидент України, лідер партії «Європейська Солідар-
ність» Петро Порошенко.

«Наша перемога на місцевих виборах – перший над-
звичайно важливий крок до перемоги в усій Україні. Пе-
ремоги професіоналізму над дилетантством, патріотизму 
над «какаяразница», європейського майбутнього над ро-
сійсько-радянським минулим. Я впевнений, що ваша від-
повідь буде одна: «Ні» – Зеленському, його слугам і слугам 
слуг»! «Так» – українським патріотам, Європі та «Європей-
ській Солідарності», – підкреслює Петро Порошенко.

СТЕПАН БАРНА: Професійне 
місцеве самоврядування – це 
добробут і впевненість краян

Місцеві вибори лише формально локальні. Але від ре-
зультату цієї загальнонаціональ-

ної кампанії залежить не лише 
справність міської каналізації 
чи якість сільської дороги, але 
й доля країни в цілому. На цьо-
му наголошує керівник Тер-
нопільської територіальної 

організації партії ЄС, лідер ко-
манди «Європейської Солідар-

ності» на виборах до Тернопіль-
ської обласної ради Степан Барна. 

Він закликав жителів Тернопільської області відпо-
відально поставитись до виборів 25 жовтня і прийти на 
виборчі дільниці. 

«Поки в країні твориться хаос, нам потрібно підстра-
хуватися професійним місцевим самоврядуванням, яке 
може забезпечити добробут і впевненість краян. І саме 
таких людей «Європейська Солідарність» пропонує Тер-
нополю і Тернопільській області у якості кандидатів», – 
зазначає Степан Барна. 

ЮРІЙ ЮРИК: У нашій команді 
фахівці і патріоти, які працюють 

на розвиток України 
«Команда  «Європейської Солідар-

ності»  на  Збаражчині зокрема 
є  потужною,  фаховою, досвід-
ченою.  Пишаюся,  що наш 
партійний осередок об’єднав 
і  консолідував  професіона-
лів  з  різних  галузей навколо  
вирішення нагальних проблем 
людей і відстоювання інтересів 
України»,  -  зазначає  голова Зба-

разької  районної  організації  партії  «Європейська Со-
лідарність»,  кандидат  в депутати  до  Тернопільської 
обласної  ради  по  виборчому  округу  №  4  Юрій  Юрик. 

«Усі  люди,  котрі  сьогодні  у команді «ЄС», відомі сво-
єю активною  громадянською  позицією і професійними 
досягненнями.  Тому  впевнено  можемо сказати,  що  ми  
готові  відповідати  на  виклики,  які  сьогодні стоять на 
місцевому рівні – цепитання  модернізації  системи  осві-
ти,  створення  культурно-освітніх  округів  в  громаді; 
покращення  якості  надання медичних послуг;розвиток 
туристичної галузі, що дозволить підняти  економіку  ОТГ  
на  інший  рівень,  залучити  інвесторів  і  створити  нові  
робочі місця. Кожна  галузь потребує  сьогодні  фахівців  і 
патріотів,  які  працюватимуть на  розвиток  України.  Саме 
такі  люди  є  в  нашій  команді»,  —  зазначає  Юрій  Юрик.

РОМАН КАЗНОВЕЦЬКИЙ: «Ідемо на 
місцеві вибори, щоб примножити 

результати, досягнуті за 
президентства Петра Порошенка»

«Європейська Солідарність» - це 
найбільш послідовна політична 

сила, яка охоплює весь спектр 
проблематики України, почи-
наючи від патріотичної скла-
дової і захисту національних 
інтересів, що є фундаментом 

нашої державності, завершую-
чи економічною політикою, - на-

голошує діючий міський голова 
Ланівців, кандидат на посаду голови Лано-

вецької громади Роман Казновецький.
«2014 рік став роком випробувань та змін. Масові роз-

стріли на Майдані, анексія Криму, наступ Росії на Україну, 
війна. Все це спонукало мене в 2015 році піти на вибори 
Лановецького міського голови, а вже в 2017 ініціювати 
та створити Лановецьку громаду. За ці роки нам вдалось 
чимало: розвиток шкіл, садочків, медицини, інклюзивної 
освіти, комунальної служби. Усе це ми робили спільними 
зусиллями. І ця робота показує свій результат. Саме тому, 
твердо та без жодного сумніву, для подальшого розвитку 
Лановецької громади, балотуюсь на посаду Лановецького 
міського голови разом з політичною партією «Європей-
ська Солідарність», партією з проукраїнською позицією, 
партією європейських поглядів і дій. Ідемо на місцеві ви-
бори, щоб примножити результати, досягнуті за пре-
зидентства Петра Порошенка. Закликаю усіх не бути 
байдужими та прийти на виборчі дільниці», – акцентує 
Роман Казновецький.

СВІТЛАНА СОРРЕНТІНО: «Цінності 
«Європейської Солідарності» - це 
цінності кожного патріота, якому 
небайдужа доля нашої країни»
«Зараз ідемо на місцеві вибори, бо продовжуємо бо-

ротьбу. «Європейська Солідарність» - це політична  сила,  
яка знає,  як  захистити  країну від проросійського реван-

шу. Саме тому так багато патріо-
тів  об’єднуються  навколо нашої  

партії.  Переконана, ми  здобу-
демо  перемогу, - на цьому на-
голошує голова  Борщівської  
районної організації партії 
«Європейська Солідарність», 

кандидат на посаду голови 
Борщівської ОТГ Світлана Сор-

рентіно.
«Говорячи з позиції волонтерки, яка від початку росій-

сько-української  війни  організовує допомогу для воїнів і 
їздить на схід, можу сказати, що  за  роки  президентської 
каденції  Петра  Порошенка відбудували  нашу  армію, яка, 
всі пам’ятають, в якому стані  була  у  2014  році. Я нещо-
давно була  на  сході. Одна  з бойових позицій (де побували 
і  відвідали  наших  воїнів) була  на  відстані  50  метрів від  
сепаратистів.  Наші  офіцери,  Герої,  які  захищають суве-
ренітет  держави,  кажуть,  що  центральна  влада своїми  
діями  здійснює  реальну  здачу  позицій  України. Ми не 
допустимо цього. Ідемо на місцеві вибори, щоб відстояти 
Україну», - наголошує  Світлана  Соррентіно.

БОГДАН МАРКЕВИЧ: Команда «ЄС» 
зуміла захистити людей під час 
пандемії і зможе відстояти їхні 

інтереси на всіх рівнях
Пандемія коронавірусу стала 

величезним випробуванням 
для кожної галузі, особливо 
для медицини. «Європей-
ська Солідарність» спільно із 
Благодійним фондом Петра 
Порошенка зуміла вчасно ор-
ганізувати життєво необхідну 
допомогу і надала її медичним 
закладам. 

«У найважчий час, зокрема під час першої хвилі пан-
демії, «Європейська Солідарність» не залишила меди-
ків сам на сам у боротьбі із COVID-19. Переконаний, що 
команда, яка зуміла захистити людей під час пандемії, 
зможе відстояти їхні інтереси на всіх рівнях,- наголо-
шує головний лікар Козівської районної лікарні, 
кандидат в депутати до Тернопільської районної 
ради по виборчому округу № 4 Богдан Маркевич.  

Тернопільщина із початку спалаху коронавірусної 
інфекції отримала десятки тисяч засобів захисту – це 
і маски і захисні костюми та окуляри, апарати ШВЛ, 
також пульсоксиметри. «Це найкращі по якості засоби 
захисту,  що  за  весь  цей  період пандемії  привозили  
благодійники.  Наша лікарня є  одним  з  опорних  мед-
закладів  у  боротьбі  із  пандемією. Від  якості  засо-
бів  захисту  залежить безпека медичних працівників,  
а  безпека  і  здоров’я  медиків -  це  безпека  пацієнтів. 
Велика підтримка, турбота є підтвердженням того, що 
команда «ЄС» готова впоратися із найважчими викли-
ками і забезпечити захист наших громадян. Тому я іду 
на вибори саме із цією політичною силою, — каже  Бог-
дан Маркевич.

25 ЖОВТНЯ ВИРІШУЄТЬСЯ ДОЛЯ КРАЇНИ.
 ПРИЙДИ НА МІСЦЕВІ ВИБОРИ І ПРОГОЛОСУЙ! 

ЗАХИСТИ СЕБЕ І УКРАЇУ! 
ОБИРАЙ «ЄВРОПЕЙСЬКУ СОЛІДАРНІСТЬ»

Петро ПОРОШЕНКО: Наша перемога 
на місцевих виборах – перший надзвичайно 
важливий крок до перемоги в усій Україні
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В 2019 році засновник 
відомої в Україні компанії  
"Агропродсервіс" впевнено 

переміг конкурентів на виборах 
до Верховної ради в виборчому 
окрузі з центром в Зборові, 
випередивши конкурентів зі 
значно рейтинговіших партій 
"Блоку Петра Порошенка" 
та "Слуг народу". На цих 
виборах Іван Чайківський 
пробує перемогти на виборах в 
масштабах всієї Тернопільської 
області.  Опитування 
авторитетної соціологічної 
служби показують, що 
команда Чайківського серед 
лідерів місцевих цих виборів 
на Тернопільщині. Давайте 
проаналізуємо, що це може 
дати для області.

1. Буде займатися 
господаркою, 

а не політикою
Чайківський не класичний полі-

тик. Він, швидше, господарник. Для 
керівника області це великий плюс, 
адже за економічними показниками 

Тернопільщина здавна пасе задніх: як 
за рівнем зарплати, так і за динамікою 
розвитку. В останні десятиліття об-
ластю керували привозні або місцеві 
політики, здебільшого з гуманітарною 
освітою та, в кращому випадку, досві-
дом виступів на мітингах.

Іван Чайківський - повна проти-
лежність цьому типу "керівників".  З 
нуля розбудував успішне аграрне під-
приємство, створив тисячі робочих 
місць, будуючи і відновлюючи ферми, 
заводи та різнопрофільні комбінати.

2. Вміє керувати 
і досягати результату

Особливість Чайківського - наці-
леність на результат з доданою вар-
тістю. Саме додана вартість породжує 
розвиток та зростання економіки. На 
відміну від більшості колег, свого часу 
Чайківський не зупинився на вирощу-
ванні-продажі зернових, а замкнув ви-
робничий сільськогосподарський цикл 
зерно–насіння–корми–м'ясо–готова 
продукція. "Агропродсервіс" один з най-
більших постачальників свинини на 
український ринок, підприємство має 
насіннєві та комбікормові заводи, відро-

джує м'ясокомбінат, розвиває магазини 
з продажу власної м'ясної продукції. Тоб-
то, йдеться про діяльність багатогалузе-
вого  агропромислового об'єднання, яке 
дає роботу тисячам тернополян, сплачу-
ючи відповідні податки.

3. Працює вже, а не обіцяє 
Економічний націоналізм, про 

який часто говорить І.Чайківський, 
полягає в розвитку власного вироб-
ництва, підтримці національного ви-
робника. Поряд з тим, підприємства 
"Агропродсервісу" багато років беруть 
участь у багатьох соціальних і гумані-
тарних проектах. Наприклад, з перших 
днів карантину з ініціативи Чайків-
ського був  створений Гуманітарний 
штаб, який займався забезпечення ме-
диків засобами захисту, закупівлями 
необхідного медичного обладнання 
та акумулював для цих цілей понад 3 
мільйони гривень. На фоні бездіяльної 
вертикалі Зеленського та заполітизо-
ваної обласної ради, команда Чайків-
ського виглядає острівцем надійності, 
стабільності та вчасної допомоги.

4. Шанс на зміни 
для області

Надійність в кризовий час - дуже 
важливо. Люди втомилися від «зеле-
них» необдуманих рішень з тернопіль-
ського «білого» дому. 

З іншого боку, зрозуміло, що Чай-
ківський внесе прагматизм та на-
ціленість на результат в роботі вла-
ди. Якщо в останні роки трибуна 
обласної ради використовувалася для 

з'ясування стосунків та перерозподілу 
потоків, то з'явилася надія, що в облас-
ті таки розроблять повноцінну страте-
гію економічного розвитку. Потенціал 
людини, яка змогла відродити і розви-
нути аграрний сектор, може бути ко-
рисний для економічного прориву всі-
єї області. Недаремно, що Чайківський 
озвучив  амбітний план вивести нашу 
область в п'ятірку кращих.

5. Свій, а не чужий
На відміну від тих, кого присилають 

керувати Тернопільщиною, Чайків-
ський знає кожну проблему з середини 
і  вболіває за майбутнє рідної землі. До 
речі, він єдиний з тернопільських нар-
депів, хто не спокусився на обіцянки 
Міжнародного валютного фонду та не 
голосував за відкриття ринку землі. 

Іван Чайківський народився тут, в 
селі Настасів Тернопільського району  
в простій селянській сім'ї. Тут він зрос-
тав, набирався життєвих сил. Завдяки 
підприємницькому хисту Господаря 
розвинув потужне агропідприємство. 
І нікуди, судячи з усього, не збираєть-
ся виїжджати. Робота у Верховній раді, 
де панує монобільшість "слуг" не дає 
того вихлопу енергії, яка б могла в 
рази краще працювати на інтереси об-
ласті. Це стане можливим прямо зараз 
– після перемоги команди Чайківсько-
го "За майбутнє" на виборах до облас-
ної ради. 

ЯКІ ШАНСИ ДЛЯ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ ВІДКРИВАЄ 
ПЕРЕМОГА ІВАНА ЧАЙКІВСЬКОГО НА ОБЛАСНИХ ВИБОРАХ?

Цьогорічна виборча компанія до Тернопільської 
обласної ради має свою особливість. Вперше за 20 
років в області з'явилася місцева команда, яка здатна 
поборотися за перемогу з партіями, які представляють 
загальнонаціональні політичні бренди. 
Йдеться про команду Івана Чайківського, що йде на 
місцеві вибори під знаменами партії "За майбутнє". 

політична реклама

25 жовтня в Україні відбудуться 
місцеві вибори. Це перші вибори 
за новим виборчим кодексом. Щоб 

бюлетені, які вам видадуть на дільниці, не 
стали для вас несподіванкою, пояснюємо, 
як голосувати по-новому та куди поставити 
«галочку», аби ваш голос зарахували.

КОГО ОБИРАЄМО?
На місцевих виборах ми обираємо місцеві орга-

ни виконавчої влади: депутатів обласних, районних, 
міських, селищних та сільських рад, а також міських, 
селищних та сільських голів.  

Ви отримаєте  бюлетені для обрання міського, се-
лищного  чи сільського голови, депутатів міської, се-
лищної або сільської ради, депутатів районної ради, 
депутатів обласної ради. Всі бюлетені відрізняти-
муться за кольором.

СТАРІ-НОВІ БЮЛЕТЕНІ
Кожен виборець отримає на своїй виборчій діль-

ниці бюлетені кількох типів. Основна різниця між 
бюлетенями така, що в одному треба буде поставити 
лише одну позначку, а в іншому – поставити позначку 
та вписати цифру за трафаретом. 

За допомогою вже звичних нам бюлетенів обира-
тимемо міських/селищних/сільських голів та депу-
татів місцевих рад у громадах із кількістю виборців 
до 10 тисяч.

У них побачимо прізвище, ім’я, по батькові канди-
дата або назву партії в алфавітному порядку і місце 
для однієї позначки.

За новим Виборчим кодексом лідерів громад із на-
селенням понад 75 тисяч виборців обиратимуть у два 
тури. Якщо за результатами підрахунків кандидат не 
набирає 50%+1 голос, проводиться другий тур. У гро-
мадах, де виборців менше ніж 75 тисяч, голова обира-
ється простою більшістю.

Решту депутатів обиратимемо по-новому — за 
відкритими списками. Тепер депутати проходити-
муть не за тим порядком, який встановили в партії, а 
за бажанням виборців. Тому в бюлетені з одного боку 
буде назва партії та її лідер (який проходить у будь-
якому випадку, якщо партія набере певну кількість 
голосів) та інші члени партії.

Під час голосування необхідно поставити позна-
чку біля назви партії та вписати поряд номер канди-
дата, обов’язково з цієї ж партії, якого підтримуєте. 
Не можна проголосувати за одну партію, а кандидата 
вибрати з іншої. Цифри слід вписувати за трафаре-
том, як на поштових конвертах.

Так, у місцеві ради пройдуть ті депутати, які на-
беруть найбільшу кількість голосів. Якщо ж ви не по-
ставите номер кандидата, а лише позначку за партію, 
ваш голос зарахують і це означатиме, що ви згодні із 
порядком кандидатів у списку.

Що робити, якщо я помилюсь?
Частина 12 статті 248 Виборчого кодексу Укра-

їни передбачає для виборця право на помилку. У 
такому випадку необхідно:

❶ виборцю невідкладно звернутись до члена 
виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень, із 
письмовою заявою та проханням видати інший ви-
борчий бюлетень;

❷ виборцю отримати новий виборчий бюлетень 
в обмін на зіпсований, так само, як отримував пер-
ший (відповідно до частини 3 статті 248 ВК);

❸ уповноваженому члену дільничної виборчої 
комісії зробити відповідну позначку в списку вибор-
ців навпроти прізвища виборця та засвідчити її своїм 
підписом;

❹ члену дільничної виборчої комісії, який ви-
давав бюлетень, негайно погасити зіпсований бюле-
тень виборця як невикористаний та скласти акт про 
це; 

❺ виборцю та двом членам виборчої комісії, які 
видавали бюлетень, підписати акт, що має бути долу-
чений до списку виборців;

❻ члену дільничної виборчої комісії, який вида-
вав бюлетень, зберігати погашений бюлетень до під-
рахунку голосів;

❼ під час підрахунку голосів цей погашений бю-
летень врахувати як невикористаний і запакувати 
разом із контрольним талоном у пакет із невикорис-
таними виборчими бюлетенями. 

Де познайомитися з 
кандидатами?

Щоб під час вибору керуватися не лише агітацій-
ними матеріалами, із кандидатами краще познайо-
митись завчасно. Це можна зробити просто з дому на 
сайті ЦВК або прочитати інформацію на дільниці в 
день виборів.

Коли голосуємо?
Виборчі дільниці будуть відчинені 25 жовтня з 

8:00 до 20:00.

Як  голосуємо?
Приходимо на свою виборчу дільницю зі своїм 

паспортом громадянина України. У кабінці для го-
лосування перебуваємо лише наодинці (виняток – 
голосування виборця з інвалідністю). Заповнюємо 
бюлетень виключно самостійно. Не робимо фото чи 
відео. Не передаємо свій бюлетень іншим особам та 
не беремо бюлетенів для голосування замість друга 
чи родича. Не виносимо його за межі виборчої діль-
ниці. Не агітуємо за чи проти будь-якого кандидата 
чи партію на виборчій дільниці. Якщо бачимо пору-
шення виборчого законодавства, дзвонимо 102, аби 
повідомити поліцію.

НОВІ ПРАВИЛА: як голосувати на виборах 25 жовтня
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- Не жалкуєте, Любомире 
Івановичу? Адже багато хто 
прагнув облаштовувати жит-
тя в обласному центрі. 

- Після закінчення Львівсько-
го торгово-економічного інсти-
туту я працював у Лановецькому 
РайСТ. Мав змогу осісти в Терно-
полі, та хотів бути ближче до рід-
ного дому. Спершу була робота в 
Зборові, а з 1992 року - в Залізцях. 
Тоді я поламав класичну струк-
туру споживчих товариств Тер-
нопільщини - від’єднав частину 
підприємств від нашого району, 
створивши на рідних теренах 
єдине в області Залозецьке спо-
живче товариство, куди відійшло 
більше 100 магазинів, близько 30 
закладів громадського харчуван-
ня. Ми проводили прямі закупки 
взуття, трикотажу, створили тор-
гово-закупівельну базу з достав-
ки продтоварів. Ціни для людей 
були значно дешевші. 

Та все ж район і область нав’я-
зували свою складну і неефек-
тивну схему поставок. Я з цим 
не погодився. Залишив роботу 
і в 1995 році започаткував свій 
бізнес. Перебудував магазин, ви-
купив у шкіргалантерейної фа-
брики руїни готелю, у РайСТ - не-
працюючий взуттєвий магазин... 
Результат моєї праці може бачити 
кожен. 

- То ви вже давно створює-
те для земляків робочі місця.  

- Я їздив до Польщі, Угорщи-
ни, Чехії, Америки… Зароблені 
кошти вкладав в руїни та обшар-
пані «совдепівські» магазини. 
Протягом тридцяти років пере-
обладнував їх у сучасні, де люди 
мали роботу.

- Вас обирали депутатом 
та членом виконкому селищ-
ної ради, депутатом районної 
ради. Потім - селищним голо-
вою. Всюди є схожі проблеми: 
погана інфраструктура. Чи до-
помогли землякам позбутися 
деяких незручностей?

- Дивно було бачити, що За-
лізці, будучи стільки років по-
тужним промисловим осередком, 
не газифіковані. Тому перше, що 
зробив для рідного селища - га-
зифікував. Звісно, за підтримки 
людей. Залучили кошти керівни-
ків підприємств і установ селищ-
ної ради, обласного, державного 
бюджету. І за два роки запалили 
газ, ще й паливо отримало село 
Чистопади. 

- А як стосовно доріг? 
- Асфальтове покриття в се-

лищі виглядало катастрофічно. 
Молодь не пам’ятає, а старожили 
можуть пригадати, якою була ву-
лиця до школи на Бонзулях. І на 

цвинтар. Сьогодні частково ас-
фальтовані вулиці Олени Пчілки, 
Лесі Українки, Міцкевича, повні-
стю - вулиця воїнів УПА. Висте-
лені бруківкою пішохідні доріж-
ки, що ведуть до церкви Святої 
Покрови, від автобусної зупинки 
- до дитсадка. 

Багато хто й не мріяв про 
ремонт вулиці Шевченка. Нам 
допомагав народний депутат 
попереднього скликання Тарас 
Юрик, а сьогодні пришвидшив і 
контролює хід виконання народ-
ний депутат Іван Чайківський. А 
ще в Залізцях встановлене сучас-
не освітлення. Велике дякую всім, 
хто долучився до цієї справи. 

- Та роботи, очевидно, ще 
чимало? Адже все вартує до-
рого…   

- Третьою і надважливою 
проблемою було й залишається 
водопостачання. Система стара 
й аварійна. Ми розробили про-
єкт, частково замінили водогін у 
старому місті. Встановили додат-
кову водонапірну вежу. На жаль, 
часті прориви та інші причини 
наносять суттєві втрати кому-
нальному підприємству. 

Ще один приклад - водопоста-
чання вулиці Лесі Українки. Там 
була, зокрема недостатня про-
пускна здатність труб. Я прийняв 
для багатьох суперечливе, а для 
мене надзвичайно відповідальне 
рішення: прокласти нову. Гадаю, 
вийшло. Хоча, деякі люди нині ка-
жуть про відсутність відкритості 
у моїй роботі. Так ось: жодної ко-
пійки з бюджету селищної ради 
на водогін на згаданій вулиці не 
витрачено. Тому що кошти від-
сутні. Гроші вкладені особисто 
мої. Ось і вся відкритість. В іншо-
му випадку води не було б у лю-
дей і досі.

- А яка доля Залозецького 
ставу - перлини вашого сели-
ща. 

- Наш став - об’єкт постійних 
дискусій і боротьби. Лише два 
роки тому завершилися суди. Ве-
лика водойма, наче магніт, притя-
гувала багатьох завбачливих під-
приємців. Але ми його відстояли. 
Правда, дехто кричав під моїм 
парканом, що Фесик приватизу-
вав став. Він належить громаді, а 
не мені.  

- Усім не вгодиш…
- А я й не хочу годити. Я пра-

цюю. І для культурного відчин-
ку знаходимо час та можливості. 
Проводимо щорічні фестивалі, 
свята, велопробіги, запливи, гро-
мадські толоки. Цей рік, щоправ-
да, проблемний через коронаві-
рус. До речі, невдовзі відкриємо 
Залозецький музей. 

- Любомире Івановичу, а 
найменшеньким жителям се-
лища увагу приділяєте?

- Запитуєте про дитячий са-
док? Маємо. Розрахований на 
180 дітей. Деякий час стояв зане-
дбаний і напівзруйнований, без 
опалення. А діток ходило 15-16, 
і то лише влітку. Ми добудували 
паливну, замінили вікна, оновили 
санвузли, закупили нові ліжечка, 
парти, інвентар. Провели капі-
тальний ремонт. Сьогодні садок 
відвідують понад 80 дітей і не 
лише із Залізців, а й із сусідніх сіл. 
Знайшлося тут місце і для худож-
ньої школи та бібліотеки. 

- Будинок культури у вас ве-
ликий. Працює?

- Будинок культури розрахо-
ваний майже на 500 людей. Не 
повірите, але там не було ні опа-
лення, ні вбиральні. Сьогодні все 
доведено до ладу зусиллями пра-
цівників будинку культури, дру-
зів. А скільки сил і боротьби від-
дано громадою, щоб не увійти у 
Кременецький госпітальний ок-
руг! Зараз наша лікарня на балан-
сі селищної ради. У ній практично 
нічого не було. Провели ремонт, 
замінили систему опалення, за-
купили медичне обладнання, 
зокрема, апарат ШВЛ. Дякую Ю. 
Петришину, який зумів придбати 
його за ціною, що в три-чотири 
рази нижче вартості. 

Деякі політичні агітатори 
кажуть, що хтось купив схожий 
апарат. Де він? У нашу лікарню не 
надходив. А от за сприяння депу-
тата Івана Чайківського у медза-
клад передали кисневий концен-
тратор, надзвичайно потрібний 

сьогодні. Дякуємо від усіх хворих, 
хто вже скористався ним. До речі, 
важливо й те, що у нас сімейна 
медицина працює в тісному зв’яз-
ку із лікарнею. Отримали новий 
автомобіль для сімейних лікарів 
та автомобіль швидкої екстреної 
допомоги.

- Що вас спонукало йти на 
вибори?  

- За роки входження Залозеч-
чини у Зборівський район, а це з 
1962 року, наше містечко на 70% 
наповнювало районний бюджет, 
а нам залишались крихти. Моя 
давня мрія стала доступною з 
початком децентралізації в Укра-
їні. У 2016 році з командою де-
путатів-однодумців на чергових 
загальних зборах у Залізцях нам 
вдалось переконати мешканців 
та сільських голів, щоб і вони 
обговорили питання створення 
Залозецької громади з односель-
цями. Таким чином 19 грудня 
відбулося об’єднання 10 навколи-
шніх сіл із центром у Залізцях. Я 
йшов на вибори, хоча міг ще чоти-
ри роки (а саме стільки міг бути 
селищним головою) жити без тих 

проблем, які на мене звалились. 
Шкодую, що не увійшли тоді в 
громаду Гаї Розтоцькі, Загір’я, Па-
насівка, Чорний ліс, Мильно, Ре-
нів, Мшанець. Держава першим, 
хто утворював громади, надавала 
солідну грошову дотацію. За під-
рахунками, за час непорозумінь 
щодо доцільності створення За-
лозецької громади і через те, що 
окружні села одразу не увійшли 
у її склад, наша лікарня, яка об-
слуговує жителів усіх прилеглих 
територій, втратила орієнтовно 
6-7 мільйонів гривень. 

Я йду на вибори, щоб завер-
шити розпочате… 

- Конкуренції не боїтесь?
- Можу сказати одне: шановні 

виборці, не вірте фейкам, чиїмось 
порожнім обіцянкам. Оглянь-
тесь навколо. Оцініть роботу і 
зрозумійте: в часи безгрошів’я, 
державного міні-фінансування, 
катастрофічної нестачі робочих 
місць ми разом із вами зуміли ви-
стояти, втримати свій Залозець-
кий край.

Будьте мудрими, аналізуйте 
почуте. 

ЧОГО ОЧІКУВАТИ ЗАЛОЗЕЦЬКІЙ 
ГРОМАДІ У НАЙБЛИЖЧИЙ ЧАС

Встановлення дитячого майданчика в с. Білоголови; відновлення автобусного маршруту 
до с. Серетець; 

поступова заміна водогону смт. Залізці; 
сучасне освітлення центральної вулиці с. Підберізці та придбання дитячого майданчика й 

заміна вікон у школі; придбання меблів для школи та дитсадка у Панасівці; 
запуск млина та ковбасного цеху в с. Загір’я.
Виготовлення сучасного освітлення через дамбу «нове місто - старе місто».
 Реконструкція інфекційного відділення під дім перестарілих. Ремонт приміщення поліклі-

ніки для розташування сімейної медицини.   
Очищення «голубого струмка». Облаштування пляжу на ставі, який належатиме громаді. 
 Придбання нового автомобіля для місцевої пожежної команди. 
Добитися, щоб запрацював спиртзавод і будівництво нових виробничих потужностей. 
 Ремонт даху школи, клубу в с. Гаї-за-Рудою. Перекриття даху паливної с. Серетець. Будів-

ництво-реконструкція даху школи с. Ратищі та облаштування дитячого майданчика.
Ремонт дороги через Білоголови до с. Нетерпенці. Чистка русла річки в с. Нетерпенці. Орга-

нізація підвозу дітей до школи й садочку в с. Мильно.
Завершення асфальтування залозецьких вулиць та облаштування тротуарів. Упорядку-

вання вулиць сіл громади; сміттєзвалища в с. Гаї-Розтоцькі. Запуск нової гілки водопостачан-
ня на Залозецькому - Гає-Розтоцькому кладовищі.

У пріоритеті: контроль і ефективне використання землі; використання коштів за цільо-
вим призначенням; догляд і опіка за людьми похилого віку; завершення створення ЦНАПу; під-
тримка с/г кооперативів; розвиток туризму; залучення інвестицій в громаду.

Любомир ФЕСИК: «Громадою ми зуміли 
вистояти, втримати 
свій Залозецький край»

«Мій біль і гордість. Моя надія. Моя праця і прожиті роки…», - так, із 
душевним теплом каже про свої Залізці, що на Зборівщині, селищний 
голова Любомир ФЕСИК. Колись у нього були перспективи працювати в 
Тернополі. Але вибрав свою маленьку батьківщину...

Політична реклама

Вибори

Любомир ФЕСИК з дружиною.



№41 (377)  /21 жовтня - 27 жовтня 2020 р. Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ6 Актуальноnday.te.ua

Шановні краяни!
25 жовтня ми усі складатимемо іспит на громадянську 

позицію. У цей день вирішиться - кому ми делегуємо повно-
важення приймати управлінські рішення, розв’язуючи що-
денні питання життя нашого краю, району, міста, селища чи 
села, а отже у значній мірі – питання всієї України, бо із таких 
невеликих чи більших складових твориться держава  в ціло-
му.

Краяни ще у 2014 році своїми життями задекларували 
свій демократичний, громадянський, національний, врешті 
решт цивілізаційний вибір. Переконаний, що тернополяни 
підтвердять його і на виборчих дільницях у неділю. 

Тож закликаю прийти та проголосувати усіх жителів 
області. Проголосувати своїм серцем, розумом, сумлінням. 
Вірю, що у жодному разі не повторяться ганебні випадки 
продажу та купівлі голосів, як і будь-яких інших маніпуляцій. 
Знаю, що кожен із краян на гіркому досвіді переконався, що 
будь-які спроби вплинути на волевиявлення відкривають 
шлях до влади насамперед злочинцям та аферистам. 

Також звертаюся до членів виборчих дільниць! Незважа-
ючи на кандидата, якого ви представляєте, ви маєте пам’ята-
ти свій  обов’язок перед громадою Тернопілля – забезпечити 
повноцінну роботу дільниць та дати можливість усім вибор-
цям здійснити своє громадянське право – проголосувати!

Дорогі тернополяни!
Пам’ятаймо, що 25 жовтня ми обиратимемо членів рад 

базового рівня та обласної ради, ми обиратимемо міських го-
лів та голів ОТГ, тим самим  – ми обиратимемо право на віль-
не, щасливе, заможне життя наших міст, селищ і сіл, а відтак 
майбутнє  наших дітей!

Я звертаюся до вас, краяни, котрі обирають голів своїх 
громад: зважено та відповідально підійдіть до свого вибору. 
Ви маєте обрати найдостойніших, найморальніших та най-
фаховіших, адже вже завтра саме ваші обранці представляти-
муть ваш населений пункт, дбатимуть про соціально-еконо-
мічну  сферу вашого життя, його культуру та безпеку.

Тож дійте так, щоб у жодній мірі не жалкувати і не соро-
митись за свій вибір! 

Голова обласної ради 
Віктор ОВЧАРУК

Найменшим мешканцям 
Тернопільщини 
зможуть проводити 

операції на серці. Нову 
послугу надаватимуть 
на базі Тернопільської 
університетської лікарні за 
сприяння Національного 
інституту серцево-судинної 
хірургії імені М. Амосова.

Голова Тернопільської обласної 
державної адміністрації Володимир 
Труш разом із директором інституту 
імені М. Амосова Василем Лазори-
шинцем оглянули потужності медза-
кладу.

«Операції проводитимуть як ново-
народженим, так і підліткам. - каже 
Володимир Труш. – Допомогу нам на-
даватиме інститут серцево-судинної 
хірургії імені М. Амосова, як технікою, 
так і спеціалістами. Відділення карді-
охірургії університетської лікарні є 
надзвичайно потужним. А ми можемо 
доукомплектувати його з мінімаль-
ною кількістю вкладень».

За словами Василя Лазоришинця, 
дитяча кардіохірургія має суттєві від-
мінності від дорослої та потребує спе-
цифічного обладнання.

«Для відкриття дитячої карді-
охірургії медзаклад потрібно буде 
додатково забезпечити новітнім об-

ладнанням та підготувати вузькоспе-
ціалізованих фахівців. Адже діти — це 
пацієнти, які потребують особливої 
уваги. За загальними підрахунками, 
щоб провести 100 операцій на серце 
дітям, необхідно буде приблизно 10 
млн. грн», - зазначив Василь Лазо-

ришинець, директор інституту імені  
М. Амосова.

Операції проводитимуть, як на 
відкритому серці, так і малоінвазив-
ними методами лікування. Останні 
менш травматичні та не потребують 
тривалого відновлення.

«Впродовж двох років в універси-
тетській лікарні проводили операцію 
на відкритому серці пацієнтам з пато-
логіями. У лікарні працює спеціаліст 
з дитячої кардіохірургії. Тому у нас 
є усі можливості виконувати хірур-
гічне втручання дітям», - розповідає 
Василь Бліхар, головний лікар Терно-
пільської університетської лікарні.

Для додаткової підготовки спеціа-
лісті розглядають варіанти співпраці 
з інститутом Амосова. Відтак кращі 
студенти Тернопільської медичного 
університету імені І. Я. Горбачевсько-
го зможуть проходити інтернатуру 
не лише в Тернопільській універси-
тетській лікарні, а й у національному 
інституті серцево-судинної хірургії 
імені М. Амосова.

За значний особистий внесок 
у розвиток вітчизняної 
системи охорони здоров`я, 

надання кваліфікованої медичної 
допомоги, рятування життя 
людей, сумлінну працю та високий 
професіоналізм присвоєно почесне 
звання «Заслужений лікар України» 
завідувачеві відділення комунального 
некомерційного підприємства 
«Тернопільська університетська лікарня» 
Тернопільської обласної ради Інні 
Гребеник; завідувачеві кафедри науково-
навчального інституту післядипломної 
освіти Тернопільського національного 
медичного університету імені І. Я. 
Горбачевського МОЗ України Аллі Бойчук; 
директорові комунального некомерційного 
підприємства «Тернопільська комунальна 
міська лікарня №2» Ростиславу Левчуку. 

Згідно з розпорядженням голови обласної 

державної адміністрації Володимира Труша, за 
активну громадянську позицію, волонтерську та 
доброчинну діяльність нагороджено грамотою 
обласної державної адміністрації Ігоря Апостола.

«Для мене сьогодні велика честь вручити 
державні нагороди людям, які заслужили їх сво-
єю працею та активною життєвою позицією. Ви 
- справжні герої нашого часу, які незважаючи 
на ризики, обумовлені пандемією коронавірусу, 
продовжують рятувати життя та здоров`я лю-
дей. Я щиро дякую вам за працю, і в вашій особі 
хочу подякувати всім медичним працівникам 
краю та України. Дякую за відданість професії, 
жертовність та професіоналізм! І, без перебіль-
шення, найвища ваша нагорода - вдячні пацієн-
ти, яких ви виписуєте із лікарень. Я бажаю вам 
сумлінно і чесно і надалі роботи свою справу, а 
ми будемо робити все можливе, щоб створити 
для вас гідні умови праці та забезпечити належ-
ну винагороду», - зазначив голова обласної дер-
жавної адміністрації Володимир Труш. 

Працівники медичної галузі 
Тернопільщини отримали 

державні нагороди
Голова обласної державної 

адміністрації Володимир Труш вручив 
відзнаки лікарям області. 

В університетській лікарні проводитимуть
 операції на серце новонародженим 
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Закономірно, що від Гарбузо-
ва і Манаєва Зіновій Дольний 
вибраний депутатом Зборів-

ської міської ради. Як діючий депу-
тат він розуміє, що потреб у громади 
багато, а грошей – обмаль. Отож, на 
відміну від більшості тих, хто бало-
тується вперше, він твердо знає, що 
скористатися тут нема з чого, а від-
повідальність велика. Треба хотіти 
працювати, мати бажання і снагу 
змінювати ситуацію на краще. 

Насамперед Зіновій Богдано-
вич вважає необхідним, щоб чесно і 
справно сплачували податки.  Цьо-
го гостро бракує громаді сьогодні, а 
надалі, коли держава залишить нас 
один на один зі своїми потребами, 
проблема стане катастрофічною. 
Тому він відстоює ідею відкриття у 
міськраді відділу, що слідкував би за 
виплатою податків – не пару гривень 
«відчіпних», а скільки слід. 

Також мають бути працівни-
ки, які б моніторили, яким 
чином і якого інвестора 

можна знайти. На перших порах для 
заохочення інвесторам можна дати 
пільгове оподаткування. Охочі є, але 
цим треба зайнятися.  У нас – еколо-
гічно чистий край. Це треба вико-
ристовувати. 

Зовсім занедбана тваринницька 
галузь. Час реанімувати старі стайні, 
відновити переробну промисловість. 
Практично нема садівництва. А ще 
Зборів – єдиний райцентр, що не має 
пекарні. Необхідно знайти примі-
щення, дати людям можливість цим 
зайнятися.

І це – не пусті ідеї, не просто слова. 
Адже коли Зіновій Дольний прийшов 

у Гарбузів, тут також не було нічого. 
А зараз у його штаті є навіть жінки, 
які поприїжджали з Італії й осіли, бо 
їм добре тут, вдома. 

Результати його роботи – не 
на папері, їх може побачити 
кожен. І він не лише господа-

рить, а залучає до роботи все більше 
людей. А ще – ніколи не відмовляє у 
підтримці, вважає закономірним, що 
підприємець допомагає чи то шко-
лам, чи ветеранам, чи людям з осо-
бливими потребами - і не вбачає у 
цьому якогось особистого подвигу. 
Так повинно бути за всіма моральни-
ми законами – ось і все.

Зіновій Богданович розуміє і лю-
бить село. Воно й не дивно. Адже 
народився він у селі Дубівці Терно-
пільського району, зараз мешкає в 
Гаях Шевченківських, що неподалік 
обласного центру.

- У моїх батьків в Дубівцях була 
господарка, городи, корови, свині, 
кури, індики - як у всіх людей, - усмі-
хається Зіновій Богданович, - тому 
все це мені близьке з дитинства. Ще 
в юному віці я вирішив стати агро-
номом. Батько мого однокласни-
ка працював директором овочевої 
бригади, тож ми часто ходили на 
поле, іноді щось допомагали. Люблю 
працю на землі, особливо коли бачу 
результат. Після закінчення восьми-
річки я пішов навчатися на агронома 
у Бучацький радгосп-технікум. Там 
познайомився з майбутньою дру-
жиною Ольгою, яка здобувала фах 
зоотехніка. Закінчивши технікум, 
повернувся в Дубівці й влаштував-
ся на роботу в місцевий колгосп, 
але невдовзі мене забрали до армії. 

Відслужив, повернувся додому, далі 
працював агрономом із захисту рос-
лин у селі, робив аналіз ґрунтів, до-
помагав на овочевій бригаді. Май-
бутня дружина чекала мене з армії, і 
ми відразу одружилися. Родом Ольга 
із Заліщицького помідорового краю, 
тож якийсь час ми мали у Дубівцях 
теплицю - вирощували овочі. Щоб 
удосконалюватися в агрономії, я 
вдень працював, а ввечері сідав за 
книжки. Здобув вищу освіту - закін-
чив Львівський державний аграрний 
інститут. Працював агрономом, агро-
номом-насіннєводом у різних під-
приємствах, зокрема, в державному 
кооперативному виробничому об’єд-
нанні «Насіння Тернопільщини». 
Очолював приватне підприємство 
«Тернопільнасіння». 

Коли доля звела Зіновія 
Дольного з аграрієм Іва-
ном Чайківським і вони ви-

рішили розпочати спільний бізнес 
- птахівництво, нинішній директор і 
співвласник фірми  був далекий від 
цієї справи. Але, набиваючи ґуль, він 
здобував досвід і ставав справжнім 
господарем на рідній землі. 

- У Гарбузові ми відразу взяли 
на роботу ветлікаря, 15 операторів, 
електрика, інженера, - згадує пан 
Дольний. - Для обслуговування пта-
хівничої ферми нам потрібні були 
землі, щоб вирощувати культури. 
У Гарбузові пустували ділянки, які 
господарства мали в оренді, але на-
справді не обробляли роками. Це 
були занедбані землі з самосівами. 
Ми уклали угоди з людьми, розкор-
чували ліс, розорали. Наразі маємо 
1700 га в селі, окультурили близько 

500 га занедбаної землі. Хоч у нас пі-
щані, карбонатні ґрунти, але отриму-
ємо врожаї, як на чорноземах. Маємо 
нині гарний машинно-тракторний 
парк. 

Щоб зрозуміти, наскільки рідним 
став для господаря цей куточок Збо-
рівщини і наскільки особистісне до 
нього ставлення, варто почути, як 
він зізнається:

- Разом зі мною на підприємстві 
працює мій зять Руслан. Я його при-
йняв колись на роботу - так він став 
частинкою не тільки колективу, а й 
нашої сім’ї. Руслан обіймає посаду 
заступника директора. Усі питан-
ня щодо ремонту техніки, реаліза-
ції птиці - на ньому. Моя дружина 
працювала лаборантом насіннєвої 
інспекції, зараз дбає про домашній 
затишок. Наша донька Ірина - ланд-
шафтний дизайнер. Найбільша моя 
радість - 5-річний онучок Святос-
лавчик. Разом ми - команда, яка ві-
рить у майбутнє!

З такою установкою законо-
мірно, що «Агропродсер-
віс-Вест» зараз - найпотуж-

ніше птахівниче господарство на 
Тернопільщині, відоме в усій Захід-
ній Україні.

Той, хто вміє так працювати, не 
може не любити свій край. Зіновій 
Богданович, пристрасно говорячи 
про неймовірну красу краєвидів, 
зазначає водночас, що в області, за 
великим рахунком, відпочити нема 
де, на відміну від Івано-Франківщи-
ни. Треба щось будувати, але нема ж 
нормальних доріг. 

Ті дороги – то особливий біль. 
Щойно трапляється щедріша на сніг 
зима, треба прогортати шляхи. Були 
зими, коли два трактори копали день 
і ніч. Сполучення – це першочергова 
проблема. А давно ж розроблено про-
єкт. На початку року на обласному 
рівні виділяються гроші, а потім десь 
перекидаються. Тому і хоче Зіновій 
Дольний вийти на обласний рівень 
– балотується в депутати Тернопіль-
ської облради. Його болить, що до 
сільської місцевості  – нуль уваги. І, 
звичайно, треба, щоб було кому всю 
Зборівщину відстоювати.

І таки треба. Українську хазяй-
новитість хочеться бачити на 
різних рівнях – оселі, села, громади, 
обласного центру, міста, країни. 

ХАЗЯЙНОВИТІСТЬ 
має бути на всіх рівнях!

В Україні здавна однією з найважливіших 
національних рис була і є хазяйновитість. 

Хазяйновитість означає достаток, порядок, 
здатність будувати, перетворювати простір 
навколо себе в міцне господарство. Хазяїн 

або господар – той, хто добре веде господар-
ство, піклується про нього. Де є справжній 

господар, видно одразу. 

Невеличкому селу Гарбузову пощастило в цьому плані. Сім років тому сюди прийшов 
справжній господар – Зіновій Дольний. Хоча «прийшов» – трохи  неправильно 
сказано. Коли у 2013-ому він вперше захотів побачити приміщення в Гарбузові, три 

(!) тижні не міг заїхати туди, бо дорога до села була заметена. Тепер взимку дорога завжди 
розчищена  –  спеціально придбав очисну техніку. А ще – у місцевому господарстві трудиться 
понад вісімдесят тутешніх мешканців, працевлаштованих офіційно. Та і навколишні села 
не залишаються без допомоги. Чи то йдеться про підтримку церкви, школи, геріатричного 
відділення в Перепельниках – звертаються до Зіновія Богдановича. Адже  ТОВ 
«Агропродсервіс-Вест», яке він очолює, — одне з найпотужніших в Західній Україні. До речі, 
товариство, крім місцевої,  має ще дві птахівничі ферми на Золочівщині. Щоб об’їхати всю 
господарку, де вирощується сотні тисяч курей-бройлерів  та десятки тисяч індиків, Зіновію 
Богдановичу доводиться щоразу долати до 200 кілометрів. Товариство також обробляє 
землі, дбає за інфраструктуру та соціальну сферу сіл, де має ферми, сплачує податки до 
місцевого бюджету, чим підтримує громади. До речі, за минулий рік на Зборівську ОТГ було 
перераховано 2 млн. 700 тис. грн. податку. А це неабияка підтримка для громади.

Політична реклама
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- Пані Юліє, чому ви обрали 
професію лікаря?

- Я пішла по стопах своїх бать-
ків, які все життя пропрацювали 
санітарними лікарями. Ще з ди-
тинства мене зацікавила їх робота, 
тому вступила в медуніверситет. 
І ні на мить не пожаліла про це. 
Мені дуже подобається моя про-
фесія, хоч вона і вимагає багато 
часу і сил, але я розумію, наскільки 
вона важлива і потрібна людям. І 
це дає великий стимул працювати 
над собою і розвиватися.
- Пандемія коронавірусу 
кардинально змінила життя 
усіх нас. Вам з колегами 
довелося вперше стикнутися з 
цим вірусом у лабораторії. Які 
відчуття тоді були? 

- Звичайно, ми теж боялися. 
Адже це був абсолютно новий 
збудник. Ми не мали досвіду робо-
ти з ним. Пригадую, як отримали 
на дослідження спершу 1-2 зразки 
в день, далі 6-7, згодом 20-30. Тоді 
нам здавалося це багато. Якщо 
порівняти, то сьогодні ми вико-
нуємо 800-1000 ПРЛ-досліджень 
на добу. Ми налагоджували свою 
роботу, здобували досвід. Я до-
бре пам’ятаю той день, коли ми 
отримали перший позитивний 
результат. Тоді саме я проводила 
це дослідження. Користувалася 
німецькою тест-системою. Див-
люся, аплікаційна крива росте, а 
це свідчить про те, що у зразку є 
РНК SARS-CoV-2. Ці відчуття важко 
описати. Ми відразу ж покликали 
колег-вірусологів. Далі повідоми-
ли керівництву. Аби переконатися 
на сто відсотків, провели дослі-
дження ще раз, адже, не маючи 
досвіду у виявленні цього збудни-
ка, боялися помилитися. І знову 
отримати позитивний результат. 
Далі зібралися всі разом і вирішу-
вали, як діяти далі. 
- Чи багато змінилося у вашій 
роботі з того часу? 

- Звичайно, ці сім місяців були 
дуже напруженими для нашого 
лабораторного центру. Адже обся-
ги роботи щоразу збільшувалися. 
Ми – єдиний медичний заклад у 
нашій області, в якому здійсню-
ється лабораторна діагностика 
COVID-19.
- Тернопільщина – одна з 
найменших областей України, 
однак кількість тестувань у 

нас значно більша, ніж в інших 
регіонах. Як це вдається?

- Це дійсно правда. За весь 
час роботи ми вже провели май-
же 100 тисяч ПРЛ-досліджень. З 
їх кількістю наш лабораторний 
центр займає лідируючі позиції в 
Україні. Ми на другому місці після 
Києва. Щоденно оприлюднюємо 
детальну статистику результатів 
досліджень. Насамперед, ми змог-
ли цього досягти завдяки тому, 
що постійно розвиваємося і вдо-
сконалюємо свою роботу, аби пра-
цювати швидше й ефективніше. 
До прикладу, вже близько місяця у 
нас діє електронна система вида-
чі результатів. Раніше це все була 
письмова робота, яка займала ба-
гато часу на всіх етапах роботи. 
Зараз нам вдалося це спростити 
– ми кодуємо зразки, вносимо їх в 
систему і вже тоді лікарі лаборато-
рії під своїм ключем входять у си-
стему і виставляють результати. 
Автоматично інформація переси-
лається на місця. 
- Знаю, що навесні у 
лабораторному центрі 
відкрили новий корпус. 
Розкажіть, як вдалося у такий 
непростий час цього досягти? 

- Це приміщення було побудо-
ване ще дев’ять років тому, але не 

знаходили у бюджеті коштів, аби 
закінчити ремонт і обладнати ві-
русологічну лабораторію. Цього 
року завдяки директору нашої 
установи Оксані Тимофіївні Чай-
чук, місцевій владі та благодійни-
ку, який долучився для закупівлі 
обладнання і проведення ремонт-
них робіт, ми змогли у рекордний 
термін відкрити цей корпус і це 
допомогло оптимізувати нашу 
роботі і збільшити кількість про-
ведених досліджень. Сьогодні це 
одна з кращих вірусологічних ла-
бораторій України, обладнана за 
останнім словом техніки. 

На базі нашого лаборатор-
ного центру ми вже розпочали 
проводити регіональні навчання 
для фахівців-вірусологів. У нас є 
облаштовані повноцінні кімнати 
для проживання, кухня, санвуз-
ли. Тому до нас можуть приїздити 
люди з різних регіонів України. 
Також ми сьогодні залучаємо до 
роботи у вірусологічній лаборато-
рії фахівців з різних підрозділів не 
тільки у Тернополі, а  й в районах 
області, аби підсилити наші бри-
гади і збільшити кількість дослі-
джень. Вони теж можуть прожи-
вати на території лабораторного 
центру і навчатися. Величезна за-
слуга у такому динамічному роз-

витку нашого лабораторного 
центру нашого керівника Оксани 
Тимофіївни Чайчук. 
- Як рідні витримують 
ваш напружений графік, 
як вдається справлятися з 
домашніми справами?

- Мій чоловік Вадим Кравчук 
також лікар – він ортопед-трав-
матолог. У нас є 9-річний син. Зви-
чайно, мені дуже шкода, що зараз 
ми проводимо надзвичайно мало 
часу разом. Але я щиро вдячна їм 
за підтримку, за те, що допома-
гають у домашніх справах. Вони 
розуміють, наскільки важлива 
моя робота. Зараз я дуже ціную 
той час, коли ми збираємося ра-
зом. Намагаюся спланувати якусь 
цікаву прогулянку або поїздку за 
місто, аби хоч трохи перезаванта-
житися і відпочити.
- Пані Юліє, чому вирішили 
балотуватися на виборах? 

- Пандемія коронавірусу про-
демонструвала усім нам, який ре-
альний стан справ у медицині та 
лабораторній службі зокрема. Ви-
рішення тих  проблем, на які три-
валий час закривали очі, сьогодні 
надзвичайно важливе. І ми вже 
бачимо, що почали відбуватися 
зміни, їх потрібно продовжувати.  
Я переконана, у місцевих радах 

дуже потрібні представники сфе-
ри лікувальної та профілактичної 
медицини. 
- Ставши депутатом обласної 
ради, чим плануєте зайнятися 
насамперед? 

- Моя мета – удосконалення 
та розвиток лабораторної служби 
згідно міжнародних стандартів, 
аби ми могли своєчасно діагнос-
тувати і попереджати спалахи не-
безпечних недуг, виникнення епі-
демій інфекційних захворювань. 
Також важливо забезпечувати лі-
кувальні заклади сучасним облад-
нанням, розхідними матеріалами 
та професійними кадрами. Залу-
чати кошти з держбюджету, шука-
ти меценатів, міжнародні програ-
ми. Наш обласний лабораторний 
центр від березня дуже змінився. 
Це результат активної позиції 
нашого керівництва і ефектив-
ної співпраці з владою, допомоги 
благодійників. Я переконана, що, 
ставши депутатам обласної ради, 
я зможу ініціювати багато пози-
тивних змін у медичній сфері на-
шої області. Я вмію працювати у 
складних умовах і готова брати на 
себе відповідальність! Буду вдяч-
на за вашу підтримку! 

Юля ТИМКІВ

Þë³ÿ ÊÐÀÂ×ÓÊ: «Ìîÿ ìåòà – 
óäîñêîíàëåííÿ òà ðîçâèòîê 
ëàáîðàòîðíî¿ ñëóæáè 
³ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ìåäèöèíè»

У місцевій владі дуже потрібні фахівці, які дбатимуть про розвиток 
медицини Тернопільщини і впроваджуватимуть реальні зміни у цій сфері

Тернополянка Юлія Кравчук вже понад сім місяців – на передовій боротьби 
з коронавірусом. Не лише у будні, а й у вихідні і свята вона проводить ПРЛ-
дослідження на Covid-19 в обласному лабораторному центрі. За цей час 

колективу закладу вдалося стати лідерами в Україні за кількістю проведених 
тестувань і обладнати одну з кращих в державі вірусологічних лабораторій. Юлія 
переконана, позитивні зміни в системі лабораторної служби області потрібно 
продовжувати, тому балотується у депутати Тернопільської обласної ради від 
партії «Слуга народу» по виборчому окрузі № 2 (місто Тернопіль). 

Візитка
Юлії Кравчук – 37 років. Вона -  кандидатка медичних 

наук, лікарка-бактеріолог, практик, заступниця дирек-
тора обласного лабораторного центру з питань якості. 
Працює з особливо небезпечними інфекціями.

У 2006 році Юлія закінчила Тернопільську медичну 
академію. З 2007 року працює лікарем-бактеріологом в 
лабораторії особливо небезпечних інфекцій Державної 
санітарної епідеміологічної служби (сьогодні це Терно-
пільський обласний лабораторний центр МОЗ України). З 
2015 року – заступник директора обласного лаборатор-
ного центру із якості. У 2016 році захистила дисертацію. 
Цьогоріч вступила до Чортківського навчально-науково-
го інституту підприємництва та бізнесу ЗУНУ. Одруже-
на. Разом з чоловіком виховують 9-річного сина. 

Політична реклама
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Пандемія може коштувати 
світу $28 трильйонів

Орієнтовний збиток для глобальної 
економіки від пандемії COVID-19 може 
коштувати світу 28 трильйонів доларів 
упродовж наступних п’яти років. Вірус 
вже спричинив найгіршу з часів Великої 
депресії кризу. За 9 місяців цього року різ-
ко зросли показники безробіття, бідності 
та підвищився ризик для економік країн 
з низьким доходом. Про це заявила дирек-
торка-розпорядник міжнародного валют-
ного фонду Крісталіна Георгієва, повідо-
мляє Укрінформ. 

Людство може не дожити 
до наступного століття

Нинішнє століття може виявитись 
для людства останнім, якщо вже зараз 
не почне боротьбу з глобальним по-
теплінням, заявив Генсек ООН Антоніу 
Гутерреш, пише Центр новин ООН. За 
даними вчених, слід утримувати підви-
щення глобальної температури на рівні 
1,5°C. Наразі ж мільярди людей в усьому 
світі вже страждають від глобального 
потепління. Від кліматичної кризи не за-
страхована жодна країна світу та всюди 
найбільше страждають найбідніші і най-
більш вразливі верстви населення, які 
найменше причетні до виникнення про-
блеми зміни клімату.

Чому в Естонії не раді 
українським заробітчанам

Глава МЗС Естонії Март Хельме за-
явив, що не схвалює міграції україн-
ських заробітчан. «Перша й основна 
причина - це загроза зростання ваги росій-
ської мови в Естонії, пояснив Март Хельме 
в інтерв’ю виданню DW. - Ми не хочемо, 
щоб їх стало тут занадто багато. Українці 
не розмовлятимуть естонською», - сказав 
міністр. І зазначив, що розуміє українців у 
цьому питанні, але проти того, щоб вони 
поповнювали російськомовне населення 
Естонії. Свої побоювання пояснив тим, що 
в країні близько 25% населення викорис-
товує російську мову. Тож існує загроза, 
що естонська може опинитися в меншості. 
Друга причина - економічна. Йдеться про 
низькі зарплати, за які готові працювати 
українські заробітчани. «Втратять роботу 
наші люди: і естонці, і росіяни, які не гото-
ві працювати за такі гроші», - заявив глава 
естонського МЗС. За переписом 2018 року, 
в Естонії проживає понад 1 мільйон 300 
тисяч людей. Із них майже 2%, а це близь-
ко 25 тисяч людей, - українці. Це лише ті, 
хто там постійно проживає. А в останні 
роки в Естонію прибули ще близько 25 ти-
сяч українських заробітчан, тобто ще 2%. 

Через Covid-19 число 
бідняків зросте на 115 млн.

Через пандемію коронавірусу чис-
ло бідняків збільшиться приблизно 
на 115 млн. Такого різкого зростання не 
було протягом кількох десятиліть. Про 
це заявив Генсек ООН Антоніу Гутерріш, 
передає УНН. «Пандемія лягає подвійним 
тягарем на плечі найбідніших жителів сві-
ту», - підкреслив генсек ООН. За його сло-
вами, вони найбільше схильні до ризику 
зараження вірусом і практично не мають 
доступу до якісного медичного обслуго-
вування. В найбільш уразливому станови-
щі опинилися жінки, оскільки вони біль-
ше схильні до небезпеки втратити роботу 
й залишитися без соціальної підтримки.

Кількість смертей від 
туберкульозу збільшиться

У Всесвітній організації охорони 
здоров’я вважають, що через корона-
кризу погіршилась ситуація з тубер-
кульозом. Боротьба проти цієї недуги 
опиняється під загрозою, повідомляє пре-
сслужба ООН. У 2015-2019 роках захво-
рюваність на туберкульоз у світі скоро-

тилася на 9%, смертність - на 14%. Торік 
від туберкульозу померли 1,4 мільйони 
людей, кількість хворих за рік склала 10 
мільйонів. При цьому в 3 мільйонах ви-
падків туберкульоз або не виявили, або 
дані не потрапили в офіційну статистику. 
В цьому році, коли була оголошена панде-
мія, на профілактику, діагностику та лі-
кування туберкульозу було виділено $6,5 
млрд., що вдвічі менше тієї суми, яка була 
заявлена раніше.

Зміни клімату щорічно 
влітатимуть у шалену суму

Експерти оцінюють, що до 2030 
року зміни клімату будуть коштувати 
світу близько $20 мільярдів на рік. Про 
це йдеться в звіті ООН, пише Газета по-
українськи. За останні 50 років понад 11 
тисяч стихійних лих були пов’язані з не-
безпеками, викликаними погодою, кліма-
том і водою, в результаті чого 2 мільйони 
людей загинули, а економічний збиток 
сягнув $3,6 трильйонів. За цей час кіль-
кість зареєстрованих лих збільшилася 
вп’ятеро, а економічні втрати - в сім разів. 
Так, у 2018 році у всьому світі близько 108 
мільйонів людей потребували допомоги 
міжнародної гуманітарної системи в ре-
зультаті штормів, повеней, посух і лісових 
пожеж. До 2030 року число природних 
катаклізмів може збільшитися майже на 
50%.

З ким збирається 
воювати Китай?

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав ар-
мію готуватися до війни, але не уточнив, 
з ким саме. Про це повідомляє Сіньхуа. Сі 
Цзіньпін проінспектував Корпус морської пі-
хоти в місті Чаочжоу й закликав армію «під-
тримувати стан підвищеної готовності». Він 
додав, що посилення армії буде одним із за-
вдань майбутньої п’ятирічки. До слова, США 
створюють антикитайську коаліцію. Шта-
ти переглянули політику, прийняту щодо 
Китаю з часів президента Річарда Ніксона. 
Крім того, президент Дональд Трамп в ООН 
закликав покарати Китай за коронавірус. 
Трамп уже не раз покладав провину за по-
ширення коронавірусу в світі на Китай. Те-
пер він зробив це на Генасамблеї ООН.

В ООН підрахували кількість 
жертв голоду в 2020-у

ООН підрахувала кількість людей, 
що померли від голоду в 2020 році. Про 
це заявив виконавчий директор Всесвіт-
ньої продовольчої програми ООН Девід 
Бізлі, повідомляє Reuters. Цьогоріч що-
найменше сім мільйонів осіб померли від 
голоду. Бізлі підкреслив: для боротьби з 
проблемою ООН потрібно буде зібрати 6,8 
мільярдів доларів у найближчі півроку.

У Португалії візьмуть
 на облік дерева та кущі

У португальському місті Фару 
з’явиться електронна база всіх дерев і 
кущів, які ростуть в місті. Тож жителі змо-
жуть відстежувати, чи всі дерева на місці. 
Такий запобіжний захід запропонували му-
ніципальні депутати з партії PAN (People, 
Animals, Nature) після того, як міська влада 
зрубала без відома жителів кілька рідкісних 
апельсинових дерев. До електронної бази 
увійдуть дані про всі дерева і кущі на тери-
торії міста і вона буде постійно оновлюва-
тись. У кожного дерева з’явиться сторінка 
в соцмережі з інформацією про його вид, 
вік і стан здоров’я. Якщо дерево виявиться 
в критичному стані (наприклад, захворіє), 
користувачі бази отримають повідомлення. 
Влада буде зобов’язана не пізніше, ніж за 10 
днів, попередити про свої плани зрубати 
якесь дерево. Мешканці зможуть контролю-
вати стан, в якому знаходиться це дерево.  
В інших європейських міс-
тах теж розвиваються про-
єкти, покликані «познайо-
мити» жителів та дерева. 

Податки для працюючих 
українців значно зростуть 

Працюючий українець у середньому 
сплатить у 2021 році 97043 грн. подат-
ків, що на 18,6% більше, ніж у 2020-у. 
Про це повідомляє громадська організа-
ція, яка займається дослідженням держав-
ної економічної політики, пише money. 
Це - на 15235 грн. більше, ніж цьогоріч 
- 81808 грн. Загальна сума податків, яку 
сплатить працівник, розподілятиметься 
таким чином: 43743 грн. - на утримання 
пенсіонерів; 10858 грн. - на освіту; 7862 
грн. - на підтримку економіки; 6913 грн. 
- на медицину; 5972 грн. - на утримання 
правоохоронних органів; 5904 грн. - на 
сплату відсотків за державними запози-
ченнями; 4938 грн. - на систему соцзахис-
ту; 4302 грн. - на фінансування ЗСУ; 3517 
грн. - на утримання чиновників; 1548 грн. 
- на культуру та спорт; 1023 грн. - на під-
тримку комунального господарства; 463 
грн. - на охорону довкілля.

Щороку в 150-170 тисяч людей 
виявляють онкозахворювання

У Мінохорони здоров’я повідомили: 
щороку у 150-170 тисяч українців ви-
являють онкологічні захворювання. 
Про це заявив міністр охорони здоров’я 
Максим Степанов, пише 24 канал. У 2021-
у МОЗ планує встановити базову ставку 
за надання допомоги пацієнту з онкозах-
ворюванням протягом року у розмірі 60 
тисяч 322 грн. Базова ставка - це середня 
вартість, до якої потім додаються відпо-
відні коефіцієнти, залежно від тяжкості за-
хворювання, віку пацієнта та інших скла-
дових. Ставка може бути нижча чи вища з 
огляду на перебіг хвороби. Також в Україні 
є окрема програма, яка покриває витрати 
на хіміотерапевтичні препарати, що заку-
повуються МОЗ та централізовано поста-
чаються до лікарень.

Деякі заводи через високі 
тарифи на електроенергію 

можуть зупинитися
Підвищення будь-яких тарифів на 

електричну енергію в Україні призведе 
до зупинки підприємств хімічної про-
мисловості, які випускають мінеральні 
добрива, що несе загрозу продовольчій 
безпеці країни. Про це Інтерфакс-Україна 
повідомив президент Союзу хіміків України 
Олексій Голубов. Це  спричинить дефіцит 
добрив, неврожай тощо. За словами Голубо-
ва, зараз підприємства балансують на межі 
збитковості й можуть зупинитися в будь-
який момент. Якщо це станеться, то кому 
буде потрібна ця дорога електроенергія? 

Номерні знаки, ймовірно, 
здорожчають у шість разів

Виготовлення номерних знаків про-
понують передати суб’єктам господарю-
вання. Держава вартість таких номерів 
контролювати не буде. Відповідний за-
конопроєкт підтримали у Кабміні, пише 
Фінанси.ua. Для споживача законопроєкт 
означає, що ціни на номерні знаки значно 
зростуть. Усі тендерні закупівлі були і є 
предметом контролю Антимонопольно-
го комітету. При введенні нового закону 
контрольна діяльність АМКУ автоматич-
но припиниться. І держава фактично усу-
неться від контролю за цінами на автомо-
більні номери. Якщо через тендери МВС 
закупає автознаки за 108,6 гривень, то піс-
ля схвалення законопроєкту ціна, на дум-
ку експертів, сягне близько 600 гривень.

Коли відновиться безвіз із ЄС?
Повноцінне відновлення роботи 

безвізового режиму України з Євросою-
зом може бути до літа 2021 року. Такий 
прогноз озвучила посол Німеччини в Укра-
їні Анка Фельдгузен в інтерв’ю Європей-
ській правді. «Мій особистий прогноз: ни-
нішня ситуація триватиме до кінця весни 
2021 року. До того часу все ж має з’явитися 
вакцина, і я сподіваюся, що це дозволить 
відкрити кордони для вільних подорожей. 
Хоча масова вакцинація - це також процес, 
якій потребує часу», - сказала Фельдгузен. 
За її припущеннями, наступного літа укра-
їнцям можна сподіватися на відпустки в 
Європі. «Вірю, що наступного літа відпуст-
ки та перельоти будуть можливими. Ми й 
самі цього чекаємо», - сказала дипломатка. 
І наголосила: обмеження на поїздки діють 
не тільки для українців, а навіть всередині 
ЄС є червоні зони, де діє обмеження подо-
рожей і після повернення з яких треба йти 
на карантин.

Україна забезпечує продуктами 
150 млн. людей у світі

Україна забезпечує продовольчими 
товарами 150 млн. людей в усьому сві-
ті та має потенціал подвоїти ці обсяги. 
«Це було підтверджено джерелами міжна-
родних розрахунків, що Україна годує 150 
млн. населення, при власному населенні 
трохи більше 40 млн. Можливість збіль-
шити цю цифру вдвічі - реально», - заявив 
заступник міністра розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства Тарас 
Висоцький, пише Газета по-українськи. 
Для цього нашій країні потрібна інтегра-
ція світових технологій у виробництво, 
залучення інвестицій тощо. А найважли-
віше, Україні необхідна інтеграція в міжна-
родні ланцюги постачання. Що ми побачи-
ли цього року? Перша реакція в багатьох 
країнах на карантин була - закритість, що є 
дуже негативним з точки зору забезпечен-
ня продовольством населення світу. 

У держави вкрали 5 млн. га 
сільськогосподарської землі 
Більше 5 мільйонів гектарів земель 

сільськогосподарського призначення 
в Україні незаконно вивели в приват-
ну власність за минулі майже 30 ро-
ків. Держгеокадастр в 2021 році обіцяє 
оприлюднити ці дані, заявив керівник 
відомства Роман Лещенко в ефірі одного 
з телеканалів. Зараз служба формує елек-
тронний реєстр, оцифровує документи, а 
наступного року оприлюднить інформа-
цію. «Ми покажемо всю реєстрацію: коли 
отримали землю й були на посаді, на кого 
оформляли, покажемо 5-місячних дітей, на 
яких оформляли, їх кумів-братів-сестер», - 
запевнив Лещенко. Найголовніше ж те, що 
публічними стануть «сітки сформованих 
латифундій в приватній власності» - по со-
тні тисяч гектарів землі на території кра-
їни.

Яке місце нашої країни 
в рейтингу паспортів

В Індексі привабливості паспортів 
Henley Passport Index в IV кварталі 2020 
року Україна посіла 41 місце. Рейтинг 
склала консалтингова компанія Henley & 
Partners, передає Аспекти.net. Українці мо-
жуть без віз (або з візою після прибуття) 
відвідати 129 країн світу. 41 місце Україна 
розділяє з Нікарагуа та Венесуелою. У тре-
тьому кварталі Україна посідала 44 місце. 
Серед країн Східного партнерства в укра-
їнського паспорта найвищий Індекс при-
вабливості. Зокрема, Молдова на 46 місці, 
Грузія - на 49. У свою чергу Японія утримує 
перше місце в Індексі паспортів. Японці 
можуть відвідувати без візи (або з візою 
після прибуття) 191 напрямок світу. Сін-
гапур - на другому місці з показником 190 
країн. Південна Корея та Німеччина - треті 
(189 напрямків). Останній у рейтингу Аф-
ганістан: громадяни  можуть поїхати без 
віз до 26 країн.

Україна Світ

Ольга ЧОРНА.
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Яка вона багата

На почуття, 
політ і відкриття.

Вона легка, 
відважна і крилата

І перед нею ще усе життя!

Фокстрот і танго, 
джайв і тарантела,

Король всіх танців - старий, 
добрий вальс...

І музики чарівна сила
Несе й кружляє в зоряному вихорі 

Щасливо, з посмішкою нас... 

гніздечко
Сімейне

СТРУНИ СЕРЦЯ

На фото Івана ПШОНЯКА: 
 учасниці танцювального ансамблю 
«Посмішка» - Аліна Дрога, Христина 

Стандрет та Анастасія Пізняк.

Потрібно небагато
Як небагато нам для щастя треба!
Родину, друзів, щирість, розуміння,
Тепла від сонця, синяви від неба,
Здоров’я і снаги, горіння, а не тління.

І як важливо, щоби нас любили,
Не на словах, а незрадливо-тихо,
Самих в тяжку годину не лишили б,
А втішили би, коли прийде лихо.

І як від нас потрібно небагато:
Щоб не забути про своє коріння,
Не зачерствіти серцем, працювати,
Не розміняти на мідяк сумління.

* * * * *
 Розв’яжу вузлики душі –
І смуток відпущу й журу,
Покличу сонячні дощі, -
У радість мрії уберу.
Досиплю жменьку кришталю,-
Розвію  яблуневий цвіт.
Росою болі розіллю, -
Обійму в щасті ясний світ.
Зігрію серцем та теплом
Усіх, в кого душа сумна,
Засію рідний край добром, -
Зійде веселість,  мов весна.
Зіграю музику шпарку, -
Пробуджу вітер з полонин.
Веселку випущу в ріку,
Підсвічу зорями з вершин, -
Розквітне в щасті рідний край,
Зорею доленька зійде,
І заясніє  той  розмай,
Що з мрії в дійсність перейде.

* * * * *
Я серце зачинила на замок,
Немає в ньому жалю чи образи,
Лиш почуттів засушений листок
Про пережите кольором розкаже, –
Я серце зачинила на замок.

Вітрила свіжим вітром я напну,
Житейським морем плавати ще маю.
Вдихну красу і мрію осяйну,
В прекрасне  віри та снаги без краю, -
Вітрила свіжим вітром я напну…

У синє небо погляд підійму,
Назустріч сонцю простягаю руки, -
Холодну зиму із душі зніму,
Теплом розтоплю душу від розпуки…
У синє небо погляд підійму… 

* * * * *
Душа людська – бурхливе джерело,
Одягнута у тіло, як цямрини.
Її тримає вічності крило,
Дарує мудрість для звання людини.

І хай життєва стежка непроста,
Не раз від смутку засльозяться очі, -
Для радості знайдеться висота:
Душевні крила щастям затріпочуть.

Тоді душі вже не важливий вік, -
Втікає смуток, як від дзвонів тиша.
Приємні миті – незгасимий лік,
Які теплом у споминах запишем.

Марія ГУМЕНЮК.
(Із збірки поезій 

«Осені весняні 
передзвони»).

Стук-стук - втомлено вибивав 
на старій бруківці одноманітну 
мелодію дощ…

Стук-стук… Вона ніколи не почує, як 
битиметься манюсінькими ніжками під її 
серцем нове життя…

Перед тим, як вчинити гріх, зайшла до 
храму. Її прадід був дяком. В родині завжди 
Господа шанували.    

До церкви принесли хрестити дитину. 
Хлопчика. «Наче, знак Божий», - встигла 
подумати перед тим, як зашуміло в голові 
й підкосилися ноги… Прийшла до тями на 
вулиці. Її підтримував незнайомий моло-
дий чоловік.

- Вам легше? - запитав.
Кивнула головою. 
- Живете далеко звідси?
Назвала вулицю. Від центру міста було 

далекувато. 
- Ми відвеземо вас додому. Але після 

того, як охрестимо дитину. А зараз зайдіть 
у храм, присядьте. 

Крихітка прокинулась. Сплакнула. 
Щось залепетала. «Мабуть, розмовляє з 
ангелами», - подумала й знову не змогла 
втримати сліз…

...- Діно, дитина - це помилка. І її треба 
виправити. Наші стосунки також були по-
милкою. Різні ми з тобою. Так кажуть мої 
батьки, - винувато мовив Олег, опустивши 
очі. 

Діна не знала, як сказати бабусі, яка 
сама виховувала її з п’яти років, що Олег - 
більше не наречений. А дитина... Вона її по-
збудеться. 

Олегові батьки поставили ультима-
тум: зв’яжеш життя з тією сиротою, жодної 
копійки не дамо. А він не звик тяжко пра-
цювати. Зате звик гарно жити. За батьків-
ський рахунок. Діна йому справді подоба-
лась. Вродлива. Розумна. Добра. Але бідна. 
Працювала і заочно навчалась. Вічно хви-

лювалася за здоров’я бабусі, бо більше ніко-
го ріднішого не було. Вона була справжня, 
на відміну від його модних подруг. Тому й 
почав з нею зустрічатися. Над ним підтру-
нювали: гарна ягідка, але не з твого поля. 

Крапку в їхніх стосунках поставили 
батьки, коли Олег сказав їм про Дінину ва-
гітність. 

- Це її помилка, а не твоя, - байдуже 
кинула матір. - Хіба ти не втямив, що те 
дівчисько вирішило тебе захомутати, аби 
жити в розкоші?  

- Не вистачало, аби вона шантажувала 
нас своєю дитиною, - прорік батько. 

- Я кохаю Діну, - спробував захищатися 
Олег.

- Слухай, Ромео, я все сказав! Хочеш 
з нею бути, збирай манатки і шуруй в її 
«хрущівку». І з моєї фірми вимітайся. Вла-
штовуйся на іншу роботу й утримуй своїх 
злидарів. Я для них не благодійний фонд.  

- Ти ж нас послухаєшся, синку, - пола-
гіднішала матір. - Для кого ми стараємось? 
Крім тебе, в нас нікого нема.   

Олег уявлення не мав, як жити без 
батьківських «чайових», у маленькій квар-
тирці... А про утримання сім’й і поготів не 
думав.    

Викручувався перед Діною, наче вуж на 
сковорідці. 

- Не принижуйся, Олеже. Йди. І я мушу 
йти. І наша дитина... Вона ніколи не ходи-
тиме цими вуличками... 

Спогади перервав доторк до руки. 
- Як ви? - запитав чоловік, який допоміг 

їй. 
До них підійшов запізнілий гість:
- Вітаю, молодий татусю! Вибач, що не 

встиг на церемонію. Тримайся, Максиме. 
Дуже шкода, що втратив дружину. Але в 
тебе є син. Живи для нього. І пам’ятай: у 
тебе є друзі, які завжди допоможуть. 

Діна зрозуміла: незнайомець, що допо-
міг їй, - батько малюка. І він пережив втра-
ту.

- Може, мені залишити його чи її? - про-
шепотіла сама до себе. 

- Перепрошую, ви щось сказали? Що у 
вас трапилось? Ходімте до автівки й роз-
повідайте. 

І вона розказала...
...Малюк усміхався в сні. Катерина, Ді-

нина бабуся, також всміхнулася. Внучка 
ось-ось повернеться з поліклініки. Бого-
дар, Максимів син, часто «гостював» у їхній 
квартирі... 

…- Добре, Діно, що ти тоді зайшла до 
храму, - нерідко повторював Максим. 

- І добре, що ти там був...
...Коли Діна розповіла Максимові про 

свої перипетії, щось тенькнуло в його душі. 
Його покійна дружина, коли дізналася про 
вагітність, була щасливою, хоча лікарі ка-
тегорично забороняли їй народжувати. Та 
вона ризикнула своїм життям. А ця дівчина 
через якогось безвідповідального бовдура 
хоче дитину стратити. Максим пішов на 
хитрість. 

- Ви не проти мені інколи допомогти? 
Моя мама буде доглядати Богодара, поки 
няню знайду. Але деколи її треба буде під-
мінити. 

Діна погодилась. Коли вперше залиши-
лась із маленьким, зрозуміла: вона любить 
свою майбутню дитину. І народжуватиме!

...Лікарі сказали: буде дівчинка. 
- От, і матимемо парочку, - пожартував 

Максим. 
Кохання до них прийшло непомітно. А 

ще Максим був вдячний Діні за гарне став-
лення до сина. Тішився, коли Богодар щас-
ливо усміхався до неї. А діти відчувають до-
бру людину. І він вибрав собі маму. 

Вони домовились: Максим запише на 
себе Дінину донечку. А після того, коли 
мине рік після смерті його дружини, узако-
нить свої стосунки з Діною. 

- Як ми назвемо маленьку? - запитав у 
Діни. 

- Богдана. Наш син - Божий дар, а доня 
- Богом дана.   

...У цьому ж храмі вони хрестили Бог-
данку. Згодом тут їх повінчали… 

...Хто не знає історії їхньої сім’ї, й не здо-
гадується, що діти - зведені брат і сестра. 
Обоє білявенькі, синьоокі. Їх обох однако-
во люблять батьки. Колись їм повідають 
правду. А поки вчать любити братика, який 
скоро з’явиться на світ. Також Максим на-
вчає шестирічного Богодара допомагати 
мамі та сестричці. 

- Ми ж чоловіки, - каже синові. 
...Катерина сиділа на лавці з місцевими 

«сек’юріті». Чекала своїх. 
Під’їхала автівка. Першим вистрибнув 

Богодар. Подав руку Діні. «Сек’юріті» аж 
роти порозкривали. 

- Ти ба, чужа дитина, а…
- Чому чужа?! - заперечила котрась. - 

Діна його з пелюшок вибавила. 
- І мені руку подай, - серйозно мовила 

Богданка. 
Всі засміялися. 
Діна поволі підіймалася сходами на 

другий поверх. А діти навперебій щось роз-
повідали Катерині. 

- Бабусю, ми придумали ім’я для брати-
ка, - змовницьки прошепотів Богодар.

- І яке ж?
- Свят.
- Гарне. Але чому Свят?
- Тато каже, що я з Богданкою для нього 

і мами - свято. А Свят - це справжніше свято. 
Так, бабусю? 

- Не справжніше, моє 
сонечко, просто тепер в 
мами і тата буде троє ще-
бетливих свят… 

Сокровенне ЗНАК БОЖИЙ

Ольга ЧОРНА

-Чого це наша наречена 
засмутилася? Дівчата, нумо 
пісню заспіваймо весільну! 
– Катерина продовжувала 
нарізати салат і затягла смачним 
грудним голосом: 
– Горіла сосна палала… 
Жіночки й собі підхопили: 

- Горіла сосна палала, 
Під нею дівка стояла, 
Русяву косу чесала, 
Ой коси, коси ви мої, 
Довго служили ви мені, 
Більше служить будете, 
Під білий вельон підете…

 - Тітко Варко, думали вас розвеселити, а 
ви у сльози! Цитьте, бо ще жених скаже, що 
ми тут вас образили чимось! 

- Зараз будемо сороміцьких весільних 
співати, – Галина вдарила черпаком по ско-
вороді, на якій пекла млинці, й почала ви-
бивати, мов у бубон, і підтанцьовувати. – А 
та наша молода червона, як рожа, а той ваш 
молодий, як люшня від воза. 

Жіноче товариство розсипалося сміхом. 
Кухня все більше й більше наповнювалася 
неймовірними ароматами святкових страв, 
присмаченими гарним настроєм та жартами.

- Дай вам усім Боже здоров’я, – баба Вар-
ка витерла краєчком фартуха очі, – яка ж з 
мене молодуха уже! Але хіба ж дітям відмо-
виш? І онуки молодці, вирішили нас з дідом 
потішити, таке свято влаштувати.

 - То радіти треба, мамо! П’ятдесят років 
прожити у парі – це вам не абищо! –найстар-
ша донька Раїса обняла маму. – І не просто 
прожити, а зберегти любов та повагу один 
до одного, виростити діток, онуків, правну-
ків діждали! Нехай люди порадіють разом з 
нашою великою родиною!

 - Гарна назва – золоте весілля, придумав 
же хтось! – задумливо сказала Алла, невістка 
Раїси.

 - Стосунки, які пройшли випробування 
часом, такі ж коштовні, як золото, тому так і 
назвали, – відповіла їй свекруха.

 Баба Варка залишила дівчат за розмо-
вами. «Треба ліки випити від серця, бо щось 
воно зовсім розхвилювалося, розболілося», 
– висипала на долоню кілька різнокалібер-
них круглячків, запила водою і прилягла на 

ліжко. Зі світлини на стіні навпроти на неї 
дивилися двоє закоханих. То вона зі своїм 
Андрієм. Якраз після одруження, молоді ще, 
сповнені надії й оптимізму. Їй тридцять, а 
він на чотири роки старший. До одруження 
були знайомі менше як місяць, зустрілися на 
весіллі двоюрідної сестри Андрія, сподоба-
лися одне одному. 

Кілька разів зустрілися, а потім, як зараз, 
пам’ятає слова чоловіка: «Чого ми будемо 
час втрачати? Нам треба дім будувати, ді-
тей родити». Так просто й забрав її до себе. 
Батьки Андрія прийняли дівчину-сироту, 
як рідну, у свою велику сім’ю. Розписалися у 
сільраді без будь-яких гучних святкувань та 
й почали собі жити. Спочатку з батьками, а 
згодом збудували власний добротний дім, за 
роботою й турботами світу білого не бачили.

 Чи були щасливими? Усякого було. Це 
теперішня молодь ледь що – відразу біжать 
розлучатися, а тодішні більш терплячі були 
один до одного, та і суспільство тоді усе інак-
ше сприймало. Але Варка з Андрієм і любили 
одне одного. Те, як сильно він її кохає, зрозу-
міла, коли потрапила в лікарню. Якраз після 
пологів, після народження третього сина. 
Була в дуже важкому стані, а Андрій цілими 
днями маля бавив, старших глядів і щоночі 
сидів біля лікарняного ліжка дружини. 

Пригадує, як цілував її руки, торкався 
ніжно її обличчя, коли думав, що вона спить, 
і все шепотів: «Ти ж моя найдорожча лебі-
донька, тільки живи, хай уже краще я піду з 
цього світу, як же наші діточки без мами бу-
дуть, тільки живи, Варюсечко…» 

У кожного з них свій характер, але за 
п’ятдесят років спільного життя навчили-
ся поступатися, прислухатися, турбувати-
ся. Не було такого рішення, яке б прийняв 
хтось один у сім’ї. Завжди об- говорять усе, 
зважать. Так і дітей свої навчили. От і зараз 
вони усі вже мають своїх онуків, а до батьків 
на пораду їдуть. Четверо дітей виростили – 
найстарша донька й три сини. Сьогодні усі 
приїхали. Золоте весілля батьків раз буває. 
І для них це великий приклад люд-ської 
мудрості й відданості, невимірної любові й 
вдячності, глибини почуттів, батьківського 
терпіння й взаєморозуміння.

 - Варюсю, ти де є? – двері тихесенько від-
хилилися і Андрій Іванович просунув голову. – 

Тобі зле, ліки прийняла?
 - Ні, все гаразд, так прилягла.
 - То ходімо уже, стіл накритий, гості че-

кають молодих, – чоловік допоміг підвести-
ся дружині, обняв її, поправив волосся й при-
тулився вустами до скроні. – Аж чудно якось, 
не віриться, що ми з тобою стільки прожили, 
га, Варусю?

 - Так, Андрійку, не віриться. Час збіг і не-
зчулися коли. А я така щаслива, що ми дожи-
ли до цього світлого дня! Хтозна, може і вос-
таннє усією родиною за святковим столом 
ось так збираємося.

 - І це добре, що з такої радісної нагоди. 
Ходімо, зачекалися нас.     Під крислатими 
яблунями в дворі за столами гості чекали 
молодих. Вони з’явилися на порозі, підтри-
муючи одне одного, такі зворушливо рідні 
й, незважаючи на зовсім посріблені голови, 
на- справді золоті-золоті. Під оплески сіли 
на почесному місці. Бабі Варці, як і годиться 
нареченій, дівчата одягли фату, а дідові вче-
пили букет на піджак. 

І стільки тепла й вдячності в очах, і скіль-
ки прекрасних слів на адресу батьків про-
звучало! Час від часу запальна музика й ве-
селі пісні відволікали гостей від винуватців 
свята. Але для них то тільки в радість. Нехай 
святкують люди. Андрій Іванович і Варвара 
Дмитрівна схилили голови один до одного 
і аж світилися обоє, так, як і на тій світлині, 
у день одруження. Бо ж нічого не змінилося 
між ними з того дня… Хіба сам час став стар-
шим та щастя стало міцнішим і витривалі-
шим на п’ятдесят років… 

Анжела ЛЕВЧЕНКО.              

Коли слухаєш 
музику тиші

Зрілість – це коли менше 
ставиш запитань, а ще 
менше – віриш відповідям.
• Коли менше слухаєш 
людей, а більше – музику 
тиші.
• Коли менше жалієшся, 
а ще менше звинувачуєш 
когось.
• Коли не біжиш за часом, 
а він не обганяє тебе.
• Коли всміхаєшся на те, 
що інших дратує.
• Коли на похвалу реагуєш 
іронічно.
• Коли нічого не робиш, 
коли не знаєш, що робити.
• Коли не журишся, якщо 
чогось не маєш.
• Коли тобі не самотньо, 
якщо когось не маєш.
• Коли не ганяєшся за щас-
тям і не притягуєш не-
щастя.
• Коли тобі не соромно, 
якщо чогось не знаєш.
• Коли перестаєш бояти-
ся дзеркала і рахувати 
зморшки.
• Коли в душі тихо, спокій-
но і свіжо, як у світлиці.
• Коли Бог усе більше стає 
твоїм союзником.

Мирослав ДОЧИНЕЦЬ.

На життєвих стежках Золото почуттів

Вона мусила йти, втікати від нього й самої себе… 
Він дивився услід, шкодував. І відчував полегшення водночас. 

Вона знала: вороття вже не буде. Втерла тиху сльозу. 

Храм душі

ЮНІСТЬ
Пам’ятаю я у Львові ранки, синьоокі ранки… 

на Високім Замку – голуба роса. Цілувало сон-
це лице тернополянки і злітала птахом з пліч 
її коса. 

Ходить моя юність вулицями Львова. В 
пам’яті й понині ті студентські дні. Часто 
сняться сині ранки, сниться даль чудова і ле-
тять над містом чарівні пісні. 

Де ви, де ви, любі весни ті далекі? Де ті дні, 
що в чисту вилились красу? Час біжить шале-
но, клекотять лелеки і вплітає осінь паморозь 
в косу. 

Синьоокі ранки будять юну силу, наливають 
спілістю яблука в садах… Хтось іде по Замку, 
так, як я ходила, хтось іде по моїх вранішніх 
слідах…

МОЛОДІСТЬ
Розцвіла червона рута-м’ята в квітнику моїм.  

Нагадала про чарівний час молодості цвітом 
своїм. Як давно це було, як швидко минули мо-
лоді літа, але згадкою про них милує око квіт-
ка чарівна. У ті далекі 70-і  минулого століття 
співали «Червону руту не шукай вечорами…» 
І ці слова завжди читала я в твоїх листах. Тебе 

уже немає, а пісню все співають, і є пелюстки 

пурпурові, темно-зелений лист і запах той 
чудовий, хоча надворі уже 21 вік. 

Цвіте рута-м’ята до самого снігу, а тоді схи-
ля голівки її цвіт – обпіка їх мороз і приходить 
зима.  Та лишилось насіння, лишилось корін-
ня, а зиму переживе. Із теплом весняним рута-
м’ята знову проросте. На високих стебельцях 
появиться червоний цвіт, який в черговий раз 
нагадає про чудову казку, яка не повториться 
– молодий вік.

СЬОГОДЕННЯ (СТАРІСТЬ)
А чому ж ти, вишне, на пліт похилилась? І 

чому ягідок не маєш, а жовтими листочками 
землю біля себе вкрила? 

А причина та, що уже немолода. Коріння із 
землі достатньо не може  вологу черпати, гіл-
лячки напівсухі й не в змозі ягід подарувати. 

А були ж роки, коли цвіла рясно, коли білим 
серпанком вкривалася крона твоя. І тоді ягідки, 
як червоне намисто, клала в кошик дитяча рука. 
І ще пташечки ласували намистом тим, а зер-
нятко, що впало на землю, проросло. Поряд ви-
росла дочка-вишня, і ти запишалася цим. Буде 
рости, цвісти, дарувати червону ягідку-плід.

Гарно – не марно – мама-вишня прожила на 
світі і залишила замість себе чудовий слід….

Лідія КРОХМАЛЮК.
с. Старий Олексинець 

Кременецького району.   

Спогади
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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФУТБОЛ

"Шахтар" розгромив 
"Львів", але це не дозволи-
ло гірникам вийти на друге 
місце в таблиці - там зали-
шається "Ворскла", яка впо-
ралася з "Олімпіком". "Дина-
мо" розібралося з "Рухом" та 
залишається лідером.

Результати матчів:
"Минай" - "Маріуполь" - 0:1
"Рух" - "Динамо" - 0:2
"Шахтар" - "Львів" - 5:1
"Зоря" - "Колос" - 1:1
"Олімпік" - "Ворскла" - 0:1
"Олександрія" - "Інгулець" - 4:3
"Дніпро-1" - "Десна" - 2:0

Українська Прем’єр-Ліга, 
опитавши фахівців, визначи-
ла найяскравішого футболіс-
та з усіх, які взяли участь у 
матчах 6-го туру. За підсум-
ком голосування перемогу 
здобув півзахисник «Шахта-
ря» Віктор Коваленко, який у 
матчі зі «Львовом» відзначив-
ся «дублем».

У ніч на 18 жовтня (вранці неділі за київським 
часом) в американському Лас-Вегасі відбувся 
бій за звання абсолютного чемпіона світу в 

легкій вазі між українцем Василем Ломаченком і 
американцем Теофімо Лопесом. 

Поєдинок завершився поразкою нашого спортсмена. Спо-
чатку американець активно почав бій, а український боксер ви-
тратив перші раунди на розвідку. У третьому раунді Ломаченко 
почав нарощувати темп. Хоча в одному з епізодів Теофімо при-
тиснув Василя до канатів, однак українець впевнено вийшов 
з-під ударів.

У четвертому та п'ятому раундах американець тримав центр 
рингу і кілька разів вдарив Василя у корпус, але це не вплинуло 
на швидкість Ломаченка, який зустрічав контрударами.

У сьомому раунді Лопес вкладався в силу ударів, тому візу-
ально раунд завершився на користь американця. Згодом Лома-
ченко здійснив зустрічну комбінацію, якою він на мить вибив 
Лопеса з колії. У дев'ятому раунді Лопес і Ломаченко взяли паузу, 
водночас українець у цьому періоді бив частіше і потрапляв. Під 
час десятого раунду Ломаченко намагався надолужити згаяне в 
перших раундах.

Пізніше, в 11-у раунді, українець добре потрапив у Лопеса, 
але той встояв на ногах. Під час останнього раунду спортсмени 
влаштовували розмін:  Ломаченко цілив у голову, а Лопес – у 
корпус. Фінальний гонг показав, що переможця в бою визначать 
судді, які прийняли одноголосне рішення про перемогу Теофімо 
Лопеса (116-112, 119 - 109, 117-111).

Відомо, що в контракті на бій не була прописала опція про 
реванш, тому американець завоював чемпіонські пояси за версі-
ями WBC Franchise, WBA Super, WBO і IBF.

Зважаючи на поразку, Василь Ломаченко залишив топ-20 кра-
щих боксерів світу за версією BoxRec та опустився на 27-е місце 
в рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. 
Кривдник українця Лопес піднявся на 11-у сходинку. Найкраще 
місце в рейтингу серед українців займає Олександр Усик - 17-е.

Поразка від Теофімо Лопеса позначилося і на рейтингу Ва-
силя Ломаченка серед українських боксерів. Зараз він посідає 
четверту сходинку. Олександр Усик замикає топ-5.  На першому 
місці - Володимир Кличко, на другому – його старший брат Віта-
лій. А на третьому місці дещо несподівано опинився Сергій Дзін-
зірук. У броварчанина  поки невелика перевага над Ломаченком 
та Усиком.

ДОДОМУ -
з нагородами

15-16 жовтня у м. Івано-Франківську 
відбувся чемпіонат України з легкої атле-
тики. Понад шість сотень атлетів з 25 ко-
манд України 15-16 жовтня на оновленому 
стадіоні Національного технічного універ-
ситету нафти і газу змагалися за медалі. 

Серед тернопільських легкоатлетів (юна-
ки 2005 -2006 р.н.) найкраще виступили ви-
хованці тренера Євгена Кармелюка з ДЮСШ 
Тернопільського р-ну. У стрибках в висоту 
Варушичев Ілля, подолавши планку на висоті 
183 см, виборов срібну медаль, а Чауш Матвій 
з результатом 180 см став третім. Також у по-
трійному стрибку (12.59м) він зайняв четвер-
те місце, а  Терещук Марко - сьоме (11.64м).

Ще одну медаль – бронзову в бігу на 2000м 
з перешкодами (8.02.7 сек.) виборола Мочук 
Марія (тренер Володимир Небельський, Збо-
рівська ДЮСШ).

Щодо виступу інших спортсменів: п’ятою 
в метанні молота (39.07м) стала Кацалап Ан-
геліна (тренер Яковів Василь, КУТОР ОДЮСШ 
з літніх видів спорту); шосте місце в бігу на 
2000м з перешкодами (8.01,4сек) зайняв Го-
ліний Назар (тренер Володимир Дуда, Бере-
жанська ДЮСШ).  Не все вдалося завоювати 
нагороди метальникам обласної та Бучаць-
кої ДЮСШ - Маргусь Ігор в штовханні ядра 
- восьмий; дев’ятими стали в метанні диску - 
Бучинська Наталя та Навроцький Олексій - в 
метанні списа. Також  одинадцятою в метанні 
списа була Питель Катерина.

«НИВА» зазнала 
другої поразки

16 жовтня футбольний клуб "Нива" Терно-
піль у сьомому турі чемпіонату Першої ліги на 
виїзді поступився рівненському "Вересу".

Для тернополян "Верес" незручний суперник. 
У новітній історії із шести матчів "Нива" вигра-
ла лише один і ще один матч звела до нічиєї. Та 
все ж вона розпочала матч з активного пресин-
гу і високого захисного блоку по схемі 4-3-3 . Це 
не дало позитивного результату і невдовзі гості 
пропустили. Гол дещо вибив нашу команду з ко-
лії: за увесь перший тайм тернополяни спромог-
лися лише на один небезпечний удар повз ворота 
господарів.

Натомість, "Верес" регулярно заставляв Меха-
ніва не втрачати концентрацію, створивши ще 2 
гольові моменти.

Другий тайм розпочався подвійною заміною 
тренерського штабу тернопільської "Ниви" і вже 
на 53 хвилині Гатала перехопив м’яч на своїй по-
ловині,  розпочав стрімку контратаку, результа-
том якої став гол Кисленка після передачі Різни-
ка — 1:1.

Наступні 10 хвилин гра перейшла в боротьбу 
за м’яч у центрі поля, яку виграв «Верес», повів-
ши в рахунку -  2:1.

На 83 хвилині господарі знову організували 
швидку контратаку і на табло висвітлилося 3:1. 
Тернополянам так і не вдалося організувати фі-
нальний штурм. У наступному матчі на команду 
Ігоря Білана очікує домашній матч проти Іва-
но-Франківського "Прикарпаття". Зустріч відбу-
деться 21 жовтня без глядачів.

Суперкубок
Асоціація футболу Тернопільщини спільно 

з представниками команд погодила остаточну 
дату та час проведення суперкубка Тернопіль-
ської області 2020 року.

Цей матч відбудеться у середу, 21 жовтня, на 
міському стадіоні в Бережанах. Початок зустрічі 
о 16.00. 

Виборюватимуть суперкубок дві найсиль-
ніші на сьогодні аматорські футбольні коман-
ди Тернопільської області – теребовлянська 
«Нива» та великогаївський «Агрон».

Обидва колективи представляють Терно-
пільщину на всеукраїнській арені, виступаючи 
в чемпіонаті України серед аматорів.

Вища ліга
18 жовтня відбувся заключний 16-й тур 

вищої ліги чемпіонату Тернопільської об-
ласті. Пропонуємо результати матчів:

 «Дністер» (Заліщики) – «Агрон» (В. Гаї) – 0:1 
(0:0)

 «Агронива-ТНПУ» (Тернопіль) – «Нива» (Те-
ребовля) – 0:3.

«Медобори» (Зелене) – «Колос» (Бучач) – 3:0.

Турнірна таблиця:
                                              І  О
 «Нива»  14 34
«Агрон-ОТГ»   14 29
«Медобори»  14 24
«Збруч-Агробізнес» 14 22
«Дністер»  14 17
«Зоря»  14 14
«Агронива-ТНПУ» 14 10
«Колос»  14  8

Перша ліга
18 жовтня відбувся повний 19-й тур у пер-

шій лізі чемпіонату Тернопільської області 
та один перенесений поєдинок 14-го туру:

 «Нива» (Городниця) – ФК «Трибухівці» – 3:1 
(2:1)

ФК «Мельниця» (Мельниця-Подільська) – 
«Хатки» (Бережани) – 0:1 (0:1)

 «Вікнини» (Вікно) – «Колос» (Зборів) – 2:1 
(1:0)

 «Поділля» (Васильківці) – «Нива» (Підгайці) 
– 2:1 (1:1)

14 тур: ФК «Нараїв» –  «Рідна Борщівщина» 
(Борщів) – 2:2 (1:0)

«ВОРСКЛА» втримала другу позицію
18 жовтня завершився шостий тур Української Прем'єр-ліги.

ПРИКРА ПОРАЗКА 
за рішенням суддів

СПОРТАРЕНА
У Швейцарії завершився 

чемпіонат Європи з маун-
тенбайку, на якому україн-
ка Яна Беломоіна виборола 
бронзу. Перше місце посіла 
представниця Франції Полін 
Ферран Прево, а срібло ді-
сталося Анне Терпстра з Ні-
дерландів. Для Беломоіної це 
третя нагорода на континен-
тальних першостях. У 2017 
році українка стала чемпіон-
кою Європи, у 2019 виборола 
срібло.

***
Чемпіонат Європи-2020 

з футболу може пройти у 
меншій кількості країн, ніж 
планувалося раніше. Також 
в УЄФА поки не знають, чи 
будуть допущені вболіваль-

ники на стадіони, а якщо бу-
дуть, то в якій кількості.

"Ми постійно спостері-
гаємо за ситуацією з коро-
навірусом, та можу сказати 
точно, що чемпіонат Європи 
відбудеться. Але замість 12 
країн він може пройти в 11, 
8, 5 або навіть в 1 країні. За-
раз складно сказати", - сказав 
президент УЄФА Александер 
Чеферін.

Попередньо планувалося, 
що Чемпіонат Європи про-
йде у 2021-му році, у період 
з 11 червня по 11 липня у 
12 містах: Санкт-Петербур-
зі, Лондоні, Мюнхені, Баку, 
Римі, Бухаресті, Копенгагені, 
Амстердамі, Більбао, Глазго, 
Будапешті та Дубліні.
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Осінь холодила землю, 
а спогади холодили 
душі. Депортація. Страх. 

Невідомість...  Людей виривали з 
корінням. Вони залишали рідні 
домівки, храми, батьківські 
могили... Не знали, чи побачать 
колись свою маленьку 
батьківщину. Боліло, ой, як 
боліло... Багато депортованих 
лемків осіли, зокрема й на 
Тернопільщині. 

У неділю, 18 жовтня, в місті Тере-
бовлі відкрили монумент у пам’ять 
депортованих українців у 1944-1947 
роках з історично прадавніх земель - 
Лемківщини, Надсяння, Підляшшя та 
Холмщини.

Новий монумент встановили на 
місці давнього пам’ятного знаку, який 
перенесли в село Маловоди. Туди кому-
ністична влада спровадила чимало пе-
реселенців, яких зірвала з рідних місць. 

Ідея створення нового пам’ятника 
належить теребовлянцю, меценату та 
підприємцю Юрію Дзюбану. Автор про-
єкту - Микола Ковальчук, архітектор та  
письменник з Теребовлі. Скульптор - Во-
лодимир Вульгин.

Висота пам’ятного знака чотири ме-
три. Верхівка виконана у формі лемків-
ської церкви з хрестом та невеликим 
дзвоном. Через монумент - зверху до 
низу - «б’є» блискавка білого кольору. 
Це своєрідний символ розділення ру-
синів навпіл комуністичним режимом 
у співпраці з окупаційною совєцькою 

адміністрацією на території Польщі. 
Вгорі напис: «Лемківщина, Надсяння, 
Холмщина, Підляшшя». Внизу - «Україн-
цям, жертвам депортації з Польщі 1944-
1947». За ці роки було вивезено в УРСР 
понад півмільйона українців, які себе 
називали русинами.

Відкриваючи захід, голова голова 
Теребовлянської ГО «Лемківщина» Ма-
рія Куліковська подякувала пану Юрію 
Дзюбану за його добру справу. І зазна-
чила: монумент був готовий ще в липні, 
але через карантин відкриття довелося 
відкласти. 

На освячення пам’ятного знаку були 
запрошені отці - декан Теребовлянсько-

го деканату, настоятель ПЦУ Святого 
рівноапостольного князя Володимира 
отець Володимир Якубишин; священ-
ник Миколаївської церкви отець Петро 
Мушинський; настоятель церкви в селі 
Романівка отець Михайло Кокора, капе-
лан; настоятель церкви в селі Дарахів 
отець Степан Суканець.

Лемки пишаються, що мають свій 
гімн «Гори наші, гори...», зберегли мову, 
буквар, культуру, національний одяг. 
Слухаючи пісні, вірші, присутні схиляли 
голови перед пам’яттю тисячів укра-
їнців, які загинули під час проведення 
сумнозвісної операції «Вісла».

89-річна Катерина Гаврилко, мешкан-

ка села Сущин, вижила під час масових 
знущань та розправ над українцями біля 
міста Перемишль. Дівчиною тоді була, 
всього 14 років мала. Розповіла про тор-
тури, що застосовували до русинів, які 
не захотіли записуватись поляками. Як 
підпалювали потяги, що їхали до Львова. 
Українців вбивали на вокзалах. Забирали 
останнє майно. Не шкодували нікого, на-
віть малих дітей та літніх людей... 

- Без минулого немає майбутнього. 
Наш обов’язок - берегти пам’ять, - наго-
лосив під час виступу Юрій Дзюбан. - І 
жити в єдності та злагоді.

...Лемки схожі на лелек, яких вики-
нули з гнізд. І до них вони більше ніко-
ли не повернулись. Вітри несуть світом 
сумні лемківські пісні. Несуть до осиро-
тілих гір. До зболеної землі предків...   

Михайло ВОЙТОВИЧ.
м. Теребовля. 

(фото автора).

«Ми покидали батьківський поріг 
і виїжджали у незнаний світ…»

У Теребовлі відкрили обеліск у пам’ять депортованих лемків у 1944-1947 роках із Польщі

16 жовтня 
Західноукраїнський 
національний 

університет взяв участь у 
Всеукраїнському проєкті 
«Озеленення-2020».

 Акція об’єднала зусилля викладачів 
та студентів, привернувши увагу людей 
до екологічних проблем. Колективи На-
вчально-наукового інституту біоресур-
сів і природокористування та Навчаль-
но-наукового інституту міжнародних 
відносин ім. Б.Д. Гаврилишина висадили 
на території студмістечка ЗУНУ 95 дерев. 
Це - ялини, сакури та дуби біля 1-го, 11-
го  навчальних корпусів, а також навколо 
студентських гуртожитків.

Разом із університетською родиною 
дерева висаджували ректор ЗУНУ Андрій 
Крисоватий, випускниця університету, 
почесний консул Угорщини в Тернополі 
та області Тетяна Чубак, керівник регіо-
нального представництва у Тернопіль-
ській області Міжнародної торгової пала-
ти Тарас Демкура, генеральний директор 
ТРЦ «Подоляни» Михайло Ібрагімов.

Звертаючись до студентів, Андрій 
Крисоватий зазначив: «Ініціатива висади-
ти мільйон дерев за добу в Україні не тіль-
ки всіх нас об’єднує, але й дає можливість 

кожному покращити екосистему краю та 
збагатити екокультуру українців. Ми лю-
бимо свій університет і хочемо, щоб наше 
студентське містечко було затишним».

До проєкту долучилися декан На-
вчально-наукового інституту біоресурсів 
і природокористування Дмитро Шушпа-
нов та директор Навчально-наукового 
інституту міжнародних відносин ім. Б.Д. 
Гаврилишина Ірина Іващук. Всеукраїн-
ський проєкт «Озеленення України» запо-

чаткований Книгою рекордів України та 
діловим клубом «CEO Club Ukraine». Мета 
- привернути увагу до проблем екології та 
відновлення екосистеми країни, сформу-
вати позитивний імідж України у світі че-
рез колективну історію успіху українців.

Позитивні емоції, гарний настрій, ко-
рисна справа, об’єднані зусилля цілеспря-
мованих людей - такий результат заходу, 
який реалізували небайдужі молоді люди 
класичного університету Тернополя.

Класичний університет Тернополя - учасник 
Всеукраїнського проєкту «ОЗЕЛЕНЕННЯ УКРАЇНИ» 
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.45 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка.
06.35 М/с «Чорний пiрат».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.00 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

00.05 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
10.30 Стильнi подорожi.
11.00 Дивовижнi сади. Маленька Спарта 

- Шотландiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.25, 23.25 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.25 Т/с «Полдарк».
17.30 Д/с «Дикая планета».
18.55 Д/с «Боротьба за виживання».
19.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
21.35, 02.30 «Зворотнiй вiдлiк».
23.35 Перша шпальта.
05.05 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
06.00 «ТСН-Тиждень».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.20 «ТСН».
09.25, 10.25, 02.55 «Життя вiдомих 

людей».
11.25, 12.20, 14.15, 20.45 Т/с «Сидо-

ренки-Сидоренки 2».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
21.45 Т/с «Свати».
22.45 «Грошi».
00.00 «Дубiнiзми».
00.20 «Танцi з зiрками».

Iíòер
03.20 «Подорожi в часi».
04.15 М/ф.
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.10 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером».
09.20, 18.00, 19.00, 02.00 «Стосується 

кожного».
11.10, 12.25 Х/ф «Римськi побачення».
13.30 Т/с «Детектив Ренуар».
15.45 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.55 Т/с «Пригадати молодiсть 4».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.
04.25 Т/с «Вiддiл 44».

05.10 Громадянська оборона.
05.55 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10, 13.15 Секретний фронт.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.15 Х/ф «Падiння Олiмпу».
16.50 Х/ф «Падiння Лондона».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Теорiя змови.
21.25 Т/с «Пес».
22.40 Свобода слова.
00.00 Х/ф «Таємничий острiв».

ÑТБ
04.45, 23.05 Т/с «Доктор Хаус».
06.45 Т/с «Комiсар Рекс».
09.40 МастерШеф. Професiонали 2.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30 Вiкна новини.
15.35 Т/с «Слiд».
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.05 СуперМама 2.
19.05 Детектор брехнi.
20.15, 22.45 Т/с «Мiй чоловiк, моя 

жiнка».
01.25 Слiдство ведуть екстрасенси.

Оце ТБ
06.10, 08.30 Все буде смачно!
08.00 Телемагазин.
10.35, 17.00 Ревiзор.
23.00 Давай поговоримо про секс.
02.30 Все буде добре.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

06.25 На власнi очi.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Авiаносцi».
08.15 Д/с «Свiт завтрашнього дня 

сьогоднi».
09.30, 00.30 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
12.30 Pro Вiйсько.
13.00 Час. Пiдсумки тижня з А. 

Мiрошниченко.
14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
15.30, 03.10 Час «Ч».
17.10 Д/с «Друга свiтова вiйна. 

Свiдчення вiйни».
18.10, 22.00, 05.10 Д/ф «Апокалiпсис. 

Перша свiтова вiйна».
19.20, 01.15 «Кондратюк у понедiлок».
21.40 Час-Time.
23.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: 

свiдчення вiйни».
03.35, 04.10 Культ Ура!

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.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.30, 03.40 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Тiнь зiрки», 9 i 10 с.
23.30 Т/с «Хiба можна мрiяти про 

бiльше», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Хiба можна мрiяти про 

бiльше».
05.30 Т/с «Агенти справедливостi».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
10.40 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
11.35 М/ф «Комашки. Пригода в Долинi 

Мурах».
13.15 Х/ф «Хлопчик-мiзинчик».
15.00 «Орел i решка. Дива свiту».
16.00, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту 

2».
17.00 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
21.00 «Орел i решка. Морський сезон».
00.00 Х/ф «Життя за межею».
02.00 Т/с «Доктор Хто».
03.30 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.45, 05.00 «Top Shop».
05.15 Х/ф «Дама з папугою».
07.15, 16.50, 20.50, 02.50 «Випадковий 

свiдок».
07.35 Х/ф «Їм було дев`ятнадцять...»
09.05 Х/ф «Акцiя».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.20 

«Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.35 «Сповiдь ката».
15.40 «Продавцi мрiй».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 Х/ф «Кривава помста».
03.10 «Речовий доказ».
04.10 «Правда життя».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
10.15, 00.00 Країна У.
11.15 Танька i Володька.
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.00 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка.
19.15 Т/с «Батько рулить».
21.15 Х/ф «Супернянь».

23.00 Казки У.
02.15 Щоденники Темного.
03.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпа-

чинською, М. Шамановим та М. 
Матросовим.

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. 
Ашiон i П. Рольником.

11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Л. 

Мамедовою i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

та М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.25, 01.50 Правда життя.
09.30, 00.40 Речовий доказ.
10.40 Вижити в дикiй природi.
11.45, 16.45 Ремесла за призначенням.
12.45 Мiстична Україна.
13.45, 19.45 Фантастичнi iсторiї.
14.45 Крила вiйни.
15.45, 21.50 Сучаснi дива.
17.45 Тваринна зброя.
18.50 Прихована реальнiсть.
20.45 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
22.45 Невiдома Африка.
23.45 Апокалiпсис: Нескiнченна вiйна.
02.50 Iсторiя українських земель.
04.15 Органи на експорт.
05.05 Майор «Вихор».

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Ключi вiд неба».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
10.15 «Спогади».
11.15, 02.45 «Зорянi долi».
12.05 «Моя правда».
12.55 Х/ф «Цвiтiння кульбаби».
14.20 Х/ф «Iаков».
15.55 Х/ф «Дiвчина без адреси».
17.30 Х/ф «Живiть у радостi».
19.00, 00.35 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «За власним бажанням».
00.10 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.40 «ДжеДАI».
07.35 Т/с «Опер за викликом 2».
11.40 «Загублений свiт».
14.30 Х/ф «Соломон Кейн».
16.25 Х/ф «Дракула: невiдома iсторiя».
18.15, 02.10 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за викликом 3».
20.25, 21.35 Т/с «Брати по кровi 2».
22.45, 00.30 Т/с «Кiстки 4».
03.10 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
07.30 М/ф «Людина-павук».
07.50 М/ф «Качинi iсторiї».
08.40 М/ф «Темний плащ».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.20, 19.00 Т/с «СуперКопи».
14.00 Т/с «Друзi».
15.30 Т/с «Швидка».
20.10 Т/с «Касл».
00.00 Мамареготала. Найкраще.
03.45 Чистоплюї.
04.10 «Роздовбаї».
04.50 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00 Велоспорт. «Вуельта». Етап 6.
01.30, 09.30 Велоспорт. «Джiро 

д`Iталiя». Етап 21.
02.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

Фiнал. Джоковiч - Надаль.
04.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

1/4 фiналу. Швентек - Тревiзан.
06.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

1/4 фiналу. Сiннер - Надаль.
08.30 Мотоперегони. FIM Endurance. «24 

години Ле-Мана».
11.15 Снукер. ЧC. 1/2 фiналу. К. Вiлсон 

- Макгiлл.
14.15 Тенiс. АТР 250. Антверпен. Фiнал.
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Тенiс. АТР 500. 

Вiдень. Коло 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Дженоа - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 18.45 «Auto гол!».
08.10 Ворскла - Шахтар. Чемпiонат України.
10.00 «Великий футбол».
11.45, 03.20, 05.25 Топ-матч.
12.00 Колос - Мiнай. Чемпiонат України.
13.50 Аталанта - Сампдорiя. Чемпiонат 

Iталiї.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00, 21.00 Журнал - Лiги чемпiонiв.
16.30 Ювентус - Верона. Чемпiонат Iталiї.
18.15 Журнал Лiги Європи.
19.10 Вiльярреал - Лiверпуль. 1/2 

фiналу (2015/16). Лiга Європи 
УЄФА.

21.30 #залишайсязФутболом.
22.50 Iнгулець - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
00.35 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
01.30 ПСЖ - Дiжон. Чемпiонат Францiї.
03.35 Львiв - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.10 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка.
06.35 М/с «Листи вiд Фелiкса».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.15, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

00.25, 02.00 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
10.30 Стильнi подорожi.
11.00 Дивовижнi сади. Лотаре - Францiя.
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.25 Т/с «Полдарк».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Боротьба за виживання».
19.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
22.00 Нашi грошi.
22.30 Д/с «Дикi тварини».
04.05 Д/ф «Перехрестя Балу».
05.00 Погода.

Êаíаë “1+1”
06.00 «Грошi», 33 с.
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.15 «ТСН».
09.25, 10.25, 02.50 «Життя вiдомих 

людей».
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.05 «Мiняю 

жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
21.45 Т/с «Свати».
22.45, 00.55 «Мiняю жiнку 15».

Iíòер
03.30 Т/с «Нитки долi».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.10 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
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 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14.20, 15.20 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особливий випадок. По 

той бiк фронту».
18.00, 19.00, 02.05 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.00 Т/с «Пригадати молодiсть 4».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.

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

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
10.30, 13.15 Х/ф «Таємничий острiв».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.40 Т/с «Пес».
16.15 Х/ф «Джек Рiчер 2: Не вiдступай».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Коп з минулого».
23.45 Х/ф «Самоволка».
01.45 Х/ф «Фаворитка».

ÑТБ
04.30, 23.05 Т/с «Доктор Хаус».
07.30 Т/с «Комiсар Рекс».
09.30 МастерШеф. Професiонали 2.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30 Вiкна новини.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 СуперМама 2.
19.00 Таємницi ДНК.
20.15, 22.45 Т/с «Мiй чоловiк, моя 

жiнка».
01.25 Слiдство ведуть екстрасенси.

Оце ТБ
06.05, 08.30 Все буде смачно!
08.00 Телемагазин.
10.35, 15.00 Ревiзор.
19.10 Ревiзор. Спецвипуски.
22.55 Давай поговоримо про секс.
02.15 Все буде добре.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.25 Pro Вiйсько.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Авiаносцi».
08.15 Д/с «Свiт завтрашнього дня 

сьогоднi».
09.30, 00.30 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
12.30 Стоп Реванш.
13.10, 14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
15.30, 03.10 Час «Ч».
17.10 Д/с «Друга свiтова вiйна. 

Свiдчення вiйни».
18.10, 22.00, 05.10 Д/ф «Апокалiпсис. 

Перша свiтова вiйна».
19.20, 01.15 «Країна».
21.40 Час-Time.
23.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: 

свiдчення вiйни».
03.35, 04.10 Культ Ура!

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

04.10 Сьогоднi.

09.30 Зоряний шлях.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.30, 04.30 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Т/с «Вiдважнi».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Тiнь зiрки», 11 i 12 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с «Дружина з того свiту», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Дружина з того свiту».
05.30 Т/с «Агенти справедливостi».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.10, 21.00 «Орел i решка. Морський 

сезон».
15.00 «Орел i решка. Дива свiту».
16.00, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту 

2».
17.00 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
00.10 Х/ф «Обережно! Дверi зачиня-

ються».
02.00 Т/с «Доктор Хто».
03.30 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.10 Х/ф «Весь свiт в очах твоїх...»
07.50, 16.50, 20.50, 02.45 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.15 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Загiн особливого призна-

чення».
10.40, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.40 «Чорна пiхота».
15.45 «Актори-фронтовики».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Склад злочину».
01.05, 02.55 «Речовий доказ».
03.55 «Правда життя».
04.45 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
10.15, 00.00 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить».
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.00 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Супернянь 2».
23.00 Казки У.
02.15 Щоденники Темного.
03.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпа-

чинською, М. Шамановим та М. 
Матросовим.

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. 
Ашiон i П. Рольником.

11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Л. 

Мамедовою i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

та М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.55, 01.50 Правда життя.
09.55, 00.40 Речовий доказ.
11.05 Тваринна зброя.
12.05, 16.50 Ремесла за призначенням.
13.05 Мiстична Україна.
14.05, 19.45 Фантастичнi iсторiї.
15.00 Крила вiйни.
15.55, 21.50 Сучаснi дива.
17.50 Вижити в дикiй природi.
18.50 Код доступу.
20.45 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
22.45 Арктика з Брюсом Перрi.
23.45 Апокалiпсис: Нескiнченна вiйна.
02.55 Iсторiя Києва.
03.45 Iсторiя українських земель.
04.30 Мiсця сили.
05.10 Прокляття вiдьом.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Доброго ранку!»
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.30 «Зорянi долi».
11.00 «Моя правда».
11.50 Х/ф «Кам`яний хрест».
13.20 Х/ф «Хлопчаки з вулицi Пал».
15.20 Х/ф «Доля людини».
17.20 Х/ф «Тривожна недiля».
19.00, 00.40 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Перше побачення».
00.25 «Академiя смiху».
03.00 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.25 «ДжеДАI».
07.30 Т/с «Команда А».
09.30 Х/ф «Вiйни безсмертних».
11.20, 17.15 «Загублений свiт».
13.15 Х/ф «Шалений патруль».
15.15 Х/ф «Шалений патруль 2».
18.15, 01.55 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за викликом 3».
20.20, 21.30 Т/с «Брати по кровi 2».

22.35, 00.10 Т/с «Кiстки 4».
02.55 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».
07.50 М/ф «Качинi iсторiї».
08.40 М/ф «Темний плащ».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.20, 19.00 Т/с «СуперКопи».
14.00 Т/с «Друзi».
15.30 Т/с «Швидка».
20.10 Т/с «Касл».
00.00 Мамареготала. Найкраще.
03.40 Чистоплюї.
04.10 «Роздовбаї».
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.00, 14.15, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 

Тенiс. АТР 500. Вiдень. Коло 1.
00.00 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».
01 .00  Ол iмп iйськ i  i гри .  «Сила 

особистостi».
01 .30 ,  02 .00  Ол iмп iйськ i  i гри . 

«Олiмпiйський момент».
02.30 Мотоперегони. FIM Endurance. «24 

години Ле-Мана».
04.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

1/4 фiналу. Швентек - Тревiзан.
06.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

1/4 фiналу. Сiннер - Надаль.
08.30 Мотоперегони. FIM Endurance. «12 

годин Ешторiла».
09.30 Велоспорт. «Вуельта». Етап 5.
10.15 Велоспорт. «Вуельта». Етап 6.
11.15 Снукер. ЧC. Шеффiлд. 1/2 

фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 05.30 Топ-матч.
06.10, 16.55 Мiлан - Рома. Чемпiонат 

Iталiї.
08.10 Десна - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 #залишайсязФутболом.
11.25 Журнал - Лiги чемпiонiв.
11.55 «Суперматчi». Лiга Європи УЄФА.
12.05 «Великий футбол».
13.50 Ворскла - Шахтар. Чемпiонат 

України.
16.00, 02.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.45 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
19.00, 21.50 «Нiч Лiги чемпiонiв».
19.50 Live. Шахтар - Iнтер. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
23.00 Live. «Лiга чемпiонiв. Online».
00.25 Журнал Лiги Європи.
00.55 Колос - Мiнай. Чемпiонат України.
03.40 Ювентус - Верона. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.10 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка.
06.35 М/с «Листи вiд Фелiкса».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.15, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

00.25, 02.00 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
10.30 Стильнi подорожi.
11.00 Дивовижнi сади. Херманнсхоф - 

Нiмеччина.
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.25 Т/с «Полдарк».
17.30 Нашi грошi.
18.55 Д/с «Боротьба за виживання».
19.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
22.00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.30 Д/с «Дикi тварини».
04.05 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».
05.00 Погода.

Êаíаë “1+1”
06.00 «Українськi сенсацiї».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.20 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.10 «Мiняю 

жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
21.45 Т/с «Свати».
22.45, 23.55 «Свiт навиворiт 11: Китай».
01.05 «Свiт навиворiт».

Iíòер
03.35 Т/с «Нитки долi».
05.00 «Телемагазин».
05.30, 22.10 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
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 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14.20, 15.20 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особливий випадок. По 

той бiк фронту».
18.00, 19.00, 02.05 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.55 Т/с «Пригадати молодiсть 4».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.

04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 09.55 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.55, 13.15 Х/ф «Категорiя 6: День 

катастрофи».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.55, 16.10 Т/с «Пес».
17.30, 21.25 Т/с «Коп з минулого».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
23.30 Х/ф «Двiйник».
01.30 Х/ф «Категорiя 6: День катастро-

фи», ч. 1.

ÑТБ
04.20, 23.05 Т/с «Доктор Хаус».
06.20 Т/с «Комiсар Рекс».
09.15 МастерШеф. Професiонали 2.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30 Вiкна новини.
15.35 Т/с «Слiд».
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.05 СуперМама 2.
19.05 Про що мовчать жiнки.
20.15, 22.45 Т/с «Коханка у спадок».
01.20 Слiдство ведуть екстрасенси.

Оце ТБ
06.00, 08.30 Все буде смачно!
08.00 Телемагазин.
10.30, 17.00 Ревiзор: Магазини.
23.35 Давай поговоримо про секс.
02.45 Все буде добре.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.25 Стоп Реванш.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Авiаносцi».
08.15 Д/с «Свiт завтрашнього дня 

сьогоднi».
09.30, 00.30 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
12.30 Спостерiгач.
13.10, 14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
15.30, 03.10 Час «Ч».
17.10 Д/с «Друга свiтова вiйна. 

Свiдчення вiйни».
18.10, 22.00, 05.10 Д/ф «Апокалiпсис. 

Перша свiтова вiйна».
19.20, 01.15 «Велика полiтика».
21.40 Час-Time.
23.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: 

свiдчення вiйни».
03.35, 04.10 Культ Ура!

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.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.30, 03.50 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Т/с «Вiдважнi».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Тiнь зiрки», 13 i 14 с.
23.30 Т/с «Iнша я», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Iнша я».
05.30 Т/с «Агенти справедливостi».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30,  00.00 Т/с «Мисливцi  за 

релiквiями».
14.10, 21.00 «Орел i решка. Морський 

сезон».
15.00 «Орел i решка. Дива свiту».
16.00, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту 

2».
17.00 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
01.00 Т/с «Доктор Хто».
03.30 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.15 Х/ф «Очiкуючи вантаж на рейдi 

Фучжоу бiля Пагоди».
07.50, 16.50, 20.50, 02.50 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.20 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Таємниця записної книжки».
10.40, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.55 «Таємницi кримiнального свiту».
14.35 «Молода гвардiя: лiчильник 

смертi».
15.35 «Катинь. Листи з раю».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.20 «Склад злочину».
01.10, 03.05 «Речовий доказ».
04.10 «Правда життя».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
10.15, 00.00 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить».
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.00 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Проблемна дитина».
23.00 Казки У.
02.15 Щоденники Темного.
03.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпа-

чинською, М. Шамановим та М. 
Матросовим.

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. 
Ашiон i П. Рольником.

11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Л. 

Мамедовою i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

та М. Вереснем.
22.00 «Середмiстя».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.50, 01.45 Правда життя.
09.55, 00.35, 04.30 Речовий доказ.
11.05, 17.50 Вижити в дикiй природi.
12.05, 16.50 Ремесла за призначенням.
13.05 Мiстична Україна.
14.05, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
15.00 Крила вiйни.
15.55, 21.50 Сучаснi дива.
18.50 Код доступу.
20.45 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
22.45 Арктика з Брюсом Перрi.
23.40 Апокалiпсис: Сталiн.
02.50 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф «Вавiлон ХХ».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
09.40 «Спогади».
10.40, 02.40 «Зорянi долi».
11.30 «Моя правда».
12.20 Х/ф «З житiя Остапа Вишнi».
13.50 Х/ф «Загадковий пасажир».
15.45 Х/ф «Доброго ранку!»
17.20 Т/с «П`ять хвилин страху».
19.00, 01.15 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Повернення немає».
00.40 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.25 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Команда А».
09.10 Х/ф «Вуличний боєць».
12.10, 17.10 «Загублений свiт».
15.05 Х/ф «Людина листопада».
18.15, 01.55 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за викликом 3».

20.25, 21.30 Т/с «Брати по кровi 2».
22.35, 00.10 Т/с «Кiстки 4».
02.55 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».
07.50 М/ф «Качинi iсторiї».
08.40 М/ф «Темний плащ».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.20, 19.00 Т/с «СуперКопи».
14.00 Т/с «Друзi».
15.30 Т/с «Швидка».
20.10 Т/с «Касл».
00.00 Мамареготала. Найкраще.
03.40 Чистоплюї.
04.00 «Роздовбаї».
04.30 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.00, 14.15 Тенiс. АТР 500. Вiдень. 

Коло 1.
00.00, 00.30 Олiмпiйськi iгри. «Foul 

Play».
01.00, 09.30 Велоспорт. «Вуельта». 

Етап 7.
02.30 Мотоперегони. FIM Endurance. «12 

годин Ешторiла».
04.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 1/4 

фiналу. Квiтова - Зiгемунд.
06.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

1/4 фiналу. Рубльов - Циципас.
08.30 Автоперегони. WTCR. Бельгiя. 

Перегони 1.
09.00 Автоперегони. WTCR. Бельгiя. 

Перегони 2.
11.00 Снукер. ЧC. Фiнал. О`Саллiван - 

К. Вiлсон.
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Тенiс. АТР 500. 

Вiдень. Коло 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Iнгулець - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
07.45 Журнал - Лiги чемпiонiв.
08.15, 02.40 Боруссiя (М) - Реал. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Лiверпуль - Мiдтьюлланн. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.10, 04.30 Чемпiонат Францiї. Огляд 

туру.
13.05, 05.25 Топ-матч.
13.20 «Лiга чемпiонiв. Online».
16.00, 18.40 «Нiч Лiги чемпiонiв».
16.50 Шахтар - Iнтер. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
19.30 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
19.40 Live. Iстанбул Башакшехiр - ПСЖ. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
21.50 Live. «Лiга чемпiонiв. Online».
23.55 МЮ - Лейпцiг. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
01.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.10 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка.
06.35 М/с «Листи вiд Фелiкса».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.15, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

00.25, 02.00 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
10.30 Стильнi подорожi.
11.00 Дивовижнi сади. Англiйський сад 

- Нiмеччина.
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.25 Т/с «Полдарк».
17.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.55, 23.00 Д/с «Боротьба за ви-

живання».
19.30, 22.30 Д/с «Дикi тварини».
19.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
22.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
04.05 Д/ф «Висота 307.5».

Êаíаë “1+1”
06.00 «Українськi сенсацiї».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 04.15 «ТСН».
09.25, 10.25, 02.35 «Життя вiдомих 

людей».
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 «Одру-

ження наослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Виття: Переродження».

Iíòер
03.30 Х/ф «Фантастична любов i де її 

знайти».
05.25, 22.10 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
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 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14.20, 15.20 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особливий випадок. По 

той бiк фронту».
18.00, 19.00, 02.05 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.55 Т/с «Пригадати молодiсть 4».
02.50 Х/ф «Одержимiсть».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
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, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.00 Секретний фронт.
10.55, 13.10 Х/ф «Категорiя 7: Кiнець 

свiту».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.00, 16.25 Т/с «Пес».
17.45, 21.25 Т/с «Коп з минулого».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
23.35 Х/ф «Не вiдступати i не здава-

тись».
01.35 Х/ф «Категорiя 6: День катастро-

фи», ч. 2.

ÑТБ
04.25, 23.05 Т/с «Доктор Хаус».
06.20 Т/с «Комiсар Рекс».
09.25 МастерШеф. Професiонали 2.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30 Вiкна новини.
15.35 Т/с «Слiд».
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
18.00 СуперМама 2.
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Коханка у спадок».
01.25 Слiдство ведуть екстрасенси.

Оце ТБ
06.00, 08.30 Все буде смачно!
08.00 Телемагазин.
10.30, 17.00 Файна Юкрайна.
23.25 Давай поговоримо про секс.
02.20 Все буде добре.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.25 Спостерiгач.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Авiаносцi».
08.15 Д/с «Свiт завтрашнього дня 

сьогоднi».
09.30, 00.30 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
12.30 Невигаданi iсторiї.
13.10, 14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
15.30, 03.10 Час «Ч».
16.20 Таємницi вiйни.
17.10 Д/с «Друга свiтова вiйна. 

Свiдчення вiйни».
18.10, 22.00, 05.10 Д/ф «Апокалiпсис. 

Перша свiтова вiйна».
19.20, 01.15 #Небайдужа.
21.40 Час-Time.
23.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: 

свiдчення вiйни».
03.35, 04.10 Культ Ура!

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.
10.30 Свекруха або невiстка.
11.30, 03.50 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Агенти справедливостi.
16.00 Т/с «Вiдважнi».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Тiнь зiрки», 15 i 16 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с «Аметистова сережка», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Аметистова сережка».
04.45 Т/с «Агенти справедливостi».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.10, 21.00, 00.10 «Орел i решка. Мор-

ський сезон».
15.00 «Орел i решка. Дива свiту».
16.00, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту 

2».
17.00 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
01.00 Т/с «Доктор Хто».
03.20 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.10 Х/ф «Веселi Жабокричi».
07.50, 16.50, 20.50, 03.10 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.40 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Грiшник».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Вартiсть життя».
14.40 «Микола Гоголь. Самоспалення».
15.30 «П`ять смертей академiка Коро-

льова».
18.20, 04.15 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Склад злочину».
01.15, 03.15 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
10.15, 00.00 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить».
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.00 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Проблемна дитина 2».
23.00 Казки У.
02.15 Щоденники Темного.
03.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпа-

чинською, М. Шамановим та М. 
Матросовим.

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.45 
«Репортер». Новини.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. 
Ашiон i П. Рольником.

11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Л. 

Мамедовою i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

та М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.
22.55 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.35, 01.50 Правда життя.
09.35, 00.40 Речовий доказ.
10.45, 17.40 Вижити в дикiй природi.
11.45, 16.40 Ремесла за призначенням.
12.45 Мiстична Україна.
13.45, 19.45 Фантастичнi iсторiї.
14.45 Крила вiйни.
15.45, 21.50 Сучаснi дива.
18.45 Код доступу.
20.45 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
22.45 Арктика з Брюсом Перрi.
23.45 Апокалiпсис: Сталiн.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Градус чорного мiсяця».
07.10, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.00 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30, 03.05 «Зорянi долi».
11.50 Х/ф «Заради сiмейного вогнища».
13.40 Х/ф «Єва хоче спати».
15.35 Х/ф «Хiд конем».
17.05 Х/ф «Вiрнi друзi».
19.00, 00.45 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Непiдсудний».
00.25 «Академiя смiху».
03.15 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.25 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Команда А».
09.10 Х/ф «Баал, бог грози».
11.00, 17.15 «Загублений свiт».
13.50 Х/ф «100 градусiв нижче нуля».
15.25 Х/ф «Вцiлiла».
18.15, 01.55 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за викликом 3».
20.25, 21.30 Т/с «Брати по кровi 2».
22.35, 00.10 Т/с «Кiстки 4».
02.55 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

\ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».
07.50 М/ф «Качинi iсторiї».
08.40 М/ф «Темний плащ».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.30, 19.00 Т/с «СуперКопи».
14.00 Т/с «Друзi».
15.30 Т/с «Швидка».
20.10 Т/с «Касл».
00.00 Мамареготала. Найкраще.
03.40 Чистоплюї.
04.00 «Роздовбаї».
04.30 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.00 Тенiс. «АТР: за кадром».
23.30, 14.15, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 

Тенiс. АТР 500. Вiдень. Коло 2.
00.30 Олiмпiйськi iгри. «Foul Play».
01.00, 09.30 Велоспорт. «Вуельта». 

Етап 8.
02.30 Автоперегони. WTCR. Бельгiя. 

Квалiфiкацiя.
03.00 Автоперегони. WTCR. Бельгiя. 

Перегони 1.
03.30 Автоперегони. WTCR. Бельгiя. 

Перегони 2.
04.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 1/4 

фiналу. Коллiнс - Кенiн.
06.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

1/4 фiналу. Джоковiч - Карреньо 
Бусту.

08.30 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 
Перегони 1.

09.00 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 
Перегони 2.

11.00 Снукер. European Masters. 1/4 
фiналу.

12.30 Снукер. European Masters. 1/2 
фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 16.00, 01.45 Ференцварош - Ди-

намо (К). Лiга чемпiонiв УЄФА.
07.45, 18.35 Журнал Лiги Європи.
08.15, 23.55 Лiверпуль - Мiдтьюлланн. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 МЮ - Лейпцiг. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.05 Iстанбул Башакшехiр - ПСЖ. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
13.55 «Лiга чемпiонiв. Online».
17.50 «Нiч Лiги чемпiонiв».
19.00, 21.50 «Шлях до Гданьску».
19.50 Live. Зоря - Брага. Лiга Європи 

УЄФА.
23.00 Live. Сосьєдад - Наполi. Лiга Єв-

ропи УЄФА.
03.30 Журнал - Лiги чемпiонiв.
04.00 Мiлан - Спарта. Лiга Європи 

УЄФА.

Ñереда

Чеòâер

28 жовтня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.10 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка.
06.35 М/с «Листи вiд Фелiкса».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.15, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

00.25, 02.00 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
10.30 Стильнi подорожi.
11.00 Дивовижнi сади. Сад Лiннея - 

Швецiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.25 Т/с «Полдарк».
17.25 VoxCheck.
17.30 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Дикi тварини».
19.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
22.00 Д/с «Суперчуття».
22.30 Д/ф «Краса та вiдчай - iмператриця 

Австрiї».
04.05 Д/ф «Клiтка для двох».

Êаíаë “1+1”
06.00 «Українськi сенсацiї».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 02.50 «ТСН».
09.25, 10.25, 05.10 «Життя вiдомих 

людей».
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 «Одру-

ження наослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 «Лiга смiху».
22.45, 01.35 «Вечiрнiй квартал».
00.00 «Жiночий квартал».
03.50 «Свiтське життя».

Iíòер
04.25 М/ф.
04.55 «Телемагазин».
05.25, 23.00 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
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 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14.20, 15.20 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особливий випадок. По 

той бiк фронту».
18.00, 02.20 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
21.00 «Мир i вiйна».
00.50 Х/ф «Мерседес» тiкає вiд 

переслiдування».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 01.30 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 Анти-зомбi.
11.05, 13.15 Т/с «Вижити за будь-яку 

цiну 3».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.40, 16.15, 00.30, 02.00 «На трьох».
17.15, 20.10 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
23.15 «На трьох 8».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.05, 19.00, 22.45 Холостячка.
11.05, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30 Вiкна новини.
17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
23.50 Як вийти замiж.
01.00 Про що мовчать жiнки.

Оце ТБ
06.00, 08.30 Все буде смачно!
08.00 Телемагазин.
11.30, 16.00 Хто зверху?
20.05 Кохання на виживання.
01.30 Ревiзор.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.25 Невигаданi iсторiї.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Авiаносцi».
08.15 Д/с «Гра долi».
09.30, 00.30 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
12.30 На власнi очi.
13.10, 14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
15.30, 03.10 Час «Ч».
16.20 Кендзьор.
17.20 Д/с «Друга свiтова вiйна. 

Свiдчення вiйни».
18.10, 22.00, 05.10 Д/ф «Апокалiпсис. 

Перша свiтова вiйна».
19.20, 01.15 «Полiтклуб з Вiталiєм 

Портнiковим».
21.40 Час-Time.
23.10 Д/с «Друга свiтова вiйна: 

свiдчення вiйни».
03.35, 04.10 Культ Ура!

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 Зоряний шлях.
10.30, 04.00 Реальна мiстика.
13.40 Т/с «Авантюра», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Авантюра».
18.00 Гучна справа.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Рiк собаки», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Рiк собаки».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
10.40 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.30 «Орел i решка. Навколо свiту».
14.20, 00.10 «Орел i решка. Морський 

сезон».
16.10 «Орел i решка. Дива свiту».
17.15, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту 

2».
18.15 Х/ф «Хатiко: найвiрнiший друг».
20.00 Х/ф «В обiймах брехнi».
01.00 «Бiйцiвський клуб».
02.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.10 Х/ф «Нi пуху, нi пера».
07.50, 15.50, 16.50, 20.50, 02.45 «Ви-

падковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.15 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Товариш генерал».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50, 04.00 «Правда життя».
14.40 «Нашi права».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Склад злочину».
01.05, 03.00 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
10.15, 00.05 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить».
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.05 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Зоонаглядач».
23.05 Казки У.
02.20 Теорiя зради.
03.50 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпа-

чинською, М. Шамановим та М. 
Матросовим.

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00 «Репортер». 
Новини.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. 
Ашiон i П. Рольником.

11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Л. 

Мамедовою i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.00 «Watchdogs».
18.30 «Влада хохотала».
19.00 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
22.00 «Мiнiстерство правди».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.25, 01.50 Правда життя.
09.50, 00.40 Речовий доказ.
11.00, 14.00, 19.45 Фантастичнi iсторiї.
12.00, 16.50 Ремесла за призначенням.
13.00 Мiстична Україна.
15.00 Крила вiйни.
15.55, 21.50 Сучаснi дива.
17.50, 22.45 Арктика з Брюсом Перрi.
18.50 Мiсця сили.
20.45 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
23.45 Апокалiпсис: Сталiн.
02.55 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Хiд конем».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
08.00, 11.20 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30 «Зорянi долi».
12.10 Х/ф «Кам`яна душа».
14.10 Х/ф «Гангстери i фiлантропи».
15.40 Х/ф «П`ять хвилин страху».
17.10 Х/ф «Небезпечнi друзi».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Пам`ятай iм`я своє».
00.50 Х/ф «Невiдправлений лист».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 04.00, 04.30 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Команда «А» 2».
09.10, 17.20 «Загублений свiт».
13.15 Х/ф «Зворотнiй вiдлiк».
15.05 Х/ф «Спiвучасник».
18.15, 03.30 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Полiсмен у дитсадку».
21.45 Х/ф «Пташка на дротi».
23.55 Х/ф «Гiсть».
01.50 Х/ф «Ти колись пробачиш менi?».
04.45 «Цiлком таємно-2017».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».
07.50 М/ф «Качинi iсторiї».
08.40 М/ф «Темний плащ».

09.30 М/с «Сiмпсони».
11.30, 18.30 Т/с «СуперКопи».
14.00 Т/с «Друзi».
15.30 Т/с «Швидка».
19.30 Х/ф «Подвiйний удар».
22.00 Т/с «Касл».
23.00 Без краватки.
23.20 Х/ф «Армiя темряви».
01.10 Мамареготала. Найкраще.
03.45 Чистоплюї.
04.15 «Роздовбаї».
04.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.05, 14.15 Тенiс. АТР 500. Вiдень. 

Коло 2.
00.25 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Пiтер ван ден Хугенбанд.
01.00, 09.30 Велоспорт. «Вуельта». 

Етап 9.
02.30 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 

Квалiфiкацiя.
03.00 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 

Перегони 1.
03.30 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 

Перегони 2.
04.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

1/2 фiналу. Швентек - Подороска.
06.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

Надаль - Шварцман.
08.30 Автоперегони. WTCR. Словаччина. 

Перегони 2.
09.00 Автоперегони. WTCR. Словаччина. 

Перегони 3.
11.00 Снукер. European Masters. 1/2 

фiналу.
12.15 Снукер. European Masters. Фiнал. 

Селбi - Гулд.
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Тенiс. АТР 500. 

Вiдень. 1/4 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 12.10, 18.20 Топ-матч.
06.10 Сосьєдад - Наполi. Лiга Європи 

УЄФА.
08.10 Шахтар - Iнтер. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Гент - Хоффенхайм. Лiга Європи 

УЄФА.
12.30, 01.40 «Лiга Європи. Online». Лiга 

Європи УЄФА.
14.45 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
16.00, 23.20 Зоря - Брага. Лiга Європи 

УЄФА.
17.50, 22.50 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
18.30, 20.55 «Тур Online».
18.55 Live. Шахтар - Марiуполь. 

Чемпiонат України.
21.30 #залишайсязФутболом.
01.10 Чемпiонат Францiї. Передмова 

до туру.
04.00 Лiверпуль - Мiдтьюлланн. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 09.05, 03.00 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.45, 02.35, 

03.55, 05.35 Новини.
07.15 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
08.05 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
10.10 Х/ф «Марiя Терезiя», 3 i 4 с.
12.00 Д/ф «Краса та вiдчай - iмператриця 

Австрiї».
13.00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
13.30 Д/с «Таємницi Сонячної системи».
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
15.55 Вiдсутнiсть доказiв. Невадський 

трикутник.
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19.30 Т/с «Таємний код вiри».
20.30 Д/с «Суперчуття».
21.25 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
22.00 Х/ф «Штольня».
00.10, 02.25 Погода.
00.15 #@)?$0 з Майклом Щуром.
00.45 «Зворотнiй вiдлiк».
02.00, 04.20 #ВУкраїнi.
04.45 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
13.05 Т/с «Свати».
16.35 «Танцi з зiрками».
19.30, 05.10 «ТСН».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Маскарад».
22.00 «Жiночий квартал».
23.20, 00.20 «Свiтське життя».
01.20 «Лiга смiху».
02.55 Х/ф «Виття: Переродження».

Iíòер
03.45 «Чекай на мене. Україна».
05.10 «Телемагазин».
05.50 «Слово Предстоятеля».
06.00 Х/ф «Ларрi Краун».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
12.00 Х/ф «В бiй йдуть однi «старi».
13.50 Т/с «Нi кроку назад!», 1-6 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 «Крутiше за всiх».
22.30 Х/ф «Якби я тебе любив...».
00.35 Х/ф «Час бажань».
02.40 «Подробицi» - «Час».
03.10 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV
05.20 Скарб нацiї.
05.25 Еврика!
05.35 Факти.
06.00 Т/с «Копи на роботi».
07.00 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 3».
08.15, 14.45 Т/с «Пес».
09.25, 13.00 Т/с «Коп з минулого».
12.45 Факти. День.
16.50 Х/ф «Дев`ять ярдiв 2».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Мiцний горiшок».
21.50 Х/ф «Мiцний горiшок 2».
00.20 Х/ф «Самоволка».
02.05 Х/ф «Не вiдступати i не здава-

тись».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.50, 10.50 Т/с «Мiй чоловiк, моя 

жiнка».
07.50 Неймовiрна правда про зiрок.
12.50 Т/с «Коханка у спадок».
17.00, 22.55 Хата на тата.
19.00 МастерШеф 10.
00.55 Я соромлюсь свого тiла 7.

Оце ТБ
06.15, 09.30 Ревiзор: Магазини.
09.00, 10.00 Телемагазин.
10.30 Файна Юкрайна.
17.20 Вар`яти.
00.30 Хто проти блондинок?
04.40 Ревiзор.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 02.00, 
04.00, 05.00 Час новин.

06.10, 07.10, 16.10 Д/с «Авiаносцi».
07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
08.15 Д/с «Гра долi».
08.40 Натхнення.
09.30, 02.10 Машина часу.
10.10 Медекспертиза.
10.30 Майстри ремонту.
11.10 Гончаренко рулить.
11.35, 15.40 На власнi очi.
12.15 Х/ф «За звичкою».
15.15 Є сенс.
17.10 Д/ф «Апокалiпсис. Перша свiтова 

вiйна».
18.15 Pro Вiйсько.
18.30 Невигаданi iсторiї.
19.15 Стоп Реванш.

19.35 Спостерiгач.
20.10, 05.10 Рандеву.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Д/с «Друга свiтова вiйна: 

свiдчення вiйни».
23.00 Спiвай Шоу.
00.10 Кiнозлива.
00.25 Х/ф «Iван Сила».
03.20, 04.10 Культ Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 03.10 Реальна мiстика.
09.00 Т/с «Квiти дощу», 1-6 с.
15.20 Т/с «Квiти дощу».
17.00 Т/с «Сукня з маргариток», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Сукня з маргариток».
23.00 Т/с «Секрет майя», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Секрет майя».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
10.35 Х/ф «Хатiко: найвiрнiший друг».
12.20 Х/ф «В обiймах брехнi».
14.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Голем».
02.00 «Бiйцiвський клуб».
02.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 Х/ф «Чекаю та сподiваюсь».
08 . 25  Х/ф «Корпус  г енерала 

Шубнiкова».
10.05 Х/ф «Через Гобi та Хiнган».
13.10 «Легенди карного розшуку».
15.35, 03.05 «Випадковий свiдок».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.30 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Мiцний горiшок».
21.05 Х/ф «Ведмежатник».
23.25 Х/ф «На межi божевiлля».
01.25 «Хвороби-вбивцi».
03.20 «Речовий доказ».
04.20 «Легенди бандитського Києва».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.00 М/ф «Клара та Чарiвний Дракон».
11.45 М/ф «Ретчет i Кланк: Галактичнi 

рейнджери».
13.30 Х/ф «Зоонаглядач».
15.30 Х/ф «Супернянь».
17.15 Х/ф «Супернянь 2».
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.00 Х/ф «Людина-вовк».
00.15 Панянка-селянка.
01.15 Теорiя зради.

03.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.40, 13.15 «Ехо України» з М. 

Ганапольським.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Репортер». Новини.
10.10 «Watchdogs».
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
14.10, 15.10, 16.10 «Великий марафон» 

з О. Курбановою та П. Рольником.
17.00 «Щасливе iнтерв`ю».
18.00 «Анатомiя тижня».
20.30 «Вiйна за незалежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
21.30 «Влада хохотала».
22.00 «The Week». Мiжнародний огляд 

з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата шоу» з А. Полтовою.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
07.55, 00.35 Мiстична Україна.
08.45, 18.20 Код доступу.
10.45 Речовий доказ.
11.45, 22.35 Фантастичнi iсторiї.
12.45 Бойовi машини.
14.45 Загубленi цивiлiзацiї.
16.20 Арктика з Брюсом Перрi.
18.50 Iсторiя українських земель.
21.00 Як Земля змiнила наc.
23.35 Вижити в дикiй природi.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф «Вiрнi друзi».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 02.45 «Зорянi долi».
11.10 «Моя правда».
12.00 «Невiдома версiя».
12.50 Т/с «Роксолана».
15.00 Х/ф «Пригоди Електронiка».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.00 Х/ф «Чекаючи вантаж на рейдi 

Фучжоу бiля Пагоди».
00.30 Х/ф «Небезпечнi друзi».
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 09.00 «ДжеДАI».
10.00 «Загублений свiт».
14.50 Х/ф «Александр».
18.10 Х/ф «Царство Небесне».
21.00 Х/ф «Сьомий син».
22.55 Х/ф «Заклятi вороги».
00.35 Х/ф «Буря смiливих».
02.05 Т/с «Команда «А» 2».
02.50 «Цiлком таємно-2017».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Check-in. Україна.
13.40 Т/с «СуперКопи».
15.50, 02.50 Мамареготала. Найкраще.
18.00 Х/ф «Кабельник».
20.00 Х/ф «Крик».
22.20 Х/ф «Крик 2».
00.50 Х/ф «Крик 3».
04.20 «Роздовбаї».
04.50 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.00, 13.15, 14.00 Тенiс. АТР 500. 

Вiдень. 1/4 фiналу.
00.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Footsteps.
01.00, 09.30, 12.30 Велоспорт. «Вуель-

та». Етап 10.
02.30 Автоперегони. WTCR. Словаччина. 

Перегони 1.
03.00 Автоперегони. WTCR. Словаччина. 

Перегони 2.
03.30 Автоперегони. WTCR. Словаччина. 

Перегони 3.
04.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 1/2 

фiналу. Кенiн - Квiтова.
06.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

1/2 фiналу. Джоковiч - Циципас.
08.30 Автоперегони. WTCR. Хунгарорiнг. 

Перегони 2.
09.00 Автоперегони. WTCR. Хунгарорiнг. 

Перегони 3.
11.00 Снукер. English Open. 1/2 фiналу.
15.00, 17.00, 19.00, 20.00 Тенiс. АТР 500. 

Вiдень. 1/2 фiналу.
21.00 Велоспорт. «Вуельта». Етап 11.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Марсель - Ланс. Чемпiонат Францiї.
07.45, 15.10 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
08.15 МЮ - Лейпцiг. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 #залишайсязФутболом.
11.25 Шахтар - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
13.15 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.25 Зоря - Брага. Лiга Європи УЄФА.
15.55 Live. Кротоне - Аталанта. 

Чемпiонат Iталiї.
17.55 Огляд матчiв. Лiга Європи УЄФА.
18.50 Топ-матч.
18.55 Live. Iнтер - Парма. Чемпiонат 

Iталiї.
20.55 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
21.40 Live. Болонья - Кальярi. Чемпiонат 

Iталiї.
23.40 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
00.35 Колос - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
02.20 Гент - Хоффенхайм. Лiга Європи 

УЄФА.
04.05 Александрiя - Десна. Чемпiонат 

України.

П’яòíиця

Ñóáоòа
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.00 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.45, 02.35, 

03.55, 05.35 Новини.
07.10 М/с «Чорний пiрат».
08.05 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
09.00 Божественна Лiтургiя Православ-

ної Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української 

Греко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Ка-

толицької Церкви в Українi.
13.30, 00.15 Т/с «Таємний код вiри».
14.25 Телепродаж.
15.00, 01.05 Країна пiсень.
16.00 Т/с «Модус».
18.00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18.40 Д/с «Всi на море. Окiнава».
19.35 Д/с «Дикая планета».
20.00 Д/с «Боротьба за виживання».
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф «Римська iмперiя. Нерон», 

1 с.
00.10, 02.25 Погода.
02.00, 04.20 #ВУкраїнi.
04.45 Святi та грiшнi.

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.25 «Свiт навиворiт 11: Китай».
10.45 «Великi випуски з Антоном 

Птушкiним 2».
11.45, 01.15 «Свiт навиворiт».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
23.35 «Маскарад».

Iíòер
04.25 Х/ф «Формула кохання».
05.50 Х/ф «Приборкання норовливого».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
12.05 Т/с «Речдок. Особиста справа».
17.00, 20.30 Т/с «Детектив Ренуар».
20.00 «Подробицi».
22.00 Х/ф «В бiй йдуть однi «старi».
23.55 «Речдок».

ICTV
05.00 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.15 Факти.
05.40, 09.25 Громадянська оборона.
06.35 Теорiя змови.
07.30 Анти-зомбi.
08.25 Секретний фронт.
10.20, 13.00 Т/с «Пес».

12.45 Факти. День.
13.45 Х/ф «Мiцний горiшок».
16.20 Х/ф «Мiцний горiшок 2».
18.45 Факти тижня.
21.20 Х/ф «Мiцний горiшок 3: Помирати 

з пiснею».
23.55 Х/ф «Двiйник».
01.50 Х/ф «Фаворитка».

ÑТБ
05.20 Х/ф «Гусарська балада».
07.05 Х/ф «Дiвчина без адреси».
08.55 МастерШеф 10.
12.55 Хата на тата.
14.55 СуперМама 2.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
21.10 Я соромлюсь свого тiла 7.
23.10 Детектор брехнi.

Оце ТБ
06.10, 09.30 Ревiзор: Магазини.
09.00, 10.00 Телемагазин.
10.30 Кохання на виживання.
16.05 Вар`яти.
23.00 Хто проти блондинок?
04.00 Все буде добре.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

06.10, 07.10, 16.10 Д/с «Авiаносцi».
07.50 Актуально: Економiка. Полiтика. 

Соцiум.
08.15 Невигаданi iсторiї.
08.35, 15.45 Vоїн - це я!
08.45 Натхнення.
09.25 Хронiка тижня.
10.10, 11.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
12.25 Х/ф «Незрiвнянний».
15.25 Медекспертиза.
17.10 Д/ф «Апокалiпсис. Перша свiтова 

вiйна».
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня 

з А. Мiрошниченко.
19.15 Спостерiгач.
19.35 Стоп Реванш.
20.10, 02.15 Машина часу.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
22.00 Д/с «Друга свiтова вiйна: 

свiдчення вiйни».
23.10 Кiнозлива.
23.25 Х/ф «Iван Сила».
01.55 Огляд преси.
03.15, 04.20 Культ Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Зоряний шлях.
09.10 Т/с «Рiк собаки».
13.10 Т/с «Стань моєю тiнню».

17.00 Т/с «Сашкова справа», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Сашкова справа».
23.00 Т/с «Всупереч долi», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Всупереч долi».
03.30 Х/ф «Троє в лабiринтi».
05.30 Т/с «Агенти справедливостi».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Ух ти show».
09.10 Х/ф «Коли Санта впав на Землю».
11.10 Х/ф «Руйнування».
13.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Будинок проклятих».
02.10 «Бiйцiвський клуб».
02.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Дике кохання».
08.00 «Слово Предстоятеля».
08.10 «Будьте здоровi».
08.50 «Страх у твоєму домi».
12.25 Х/ф «Мiцний горiшок».
13.55 Х/ф «Летюча миша».
16.40 Х/ф «Ведмежатник».
19.00 Х/ф «Сержант мiлiцiї».
22.55 Х/ф «Tри дев`ятки».
01.05 Х/ф «На межi божевiлля».
03.00 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.30 Х/ф «Свинопас».
12.40 Х/ф «Калошi щастя».
15.30 Х/ф «Проблемна дитина».
17.15 Х/ф «Проблемна дитина 2».
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
00.00 Казки У.
01.00 Панянка-селянка.
02.15 Щоденники Темного.
03.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки. 

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

15.00, 16.00, 17.00 «Репортер». 
Новини.

09.15 «Медексперт» з К. Трушик.
10.15, 22.00 «П`ята колонка» з Х. 

Чернегою.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.10 «Мiнiстерство правди».
14.10, 15.10, 16.10 «Великий марафон» 

з О. Шилкiною та О. Близнюком.
17.15 «Про особисте» з Н. Фiцич.
18.00 «Анатомiя тижня».
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.30 «Щасливий день з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. Полтовою.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.35, 00.35 Мiстична Україна.
08.25, 18.10 Код доступу.
10.25 Речовий доказ.
11.35, 22.35 Фантастичнi iсторiї.
12.35 Бойовi машини.
14.35 Як Земля змiнила нас.
16.10 Арктика з Брюсом Перрi.
18.40 Iсторiя українських земель.
21.00 Загубленi цивiлiзацiї.
23.35 Вижити в дикiй природi.
01.25 Теорiя Змови.
05.35 Таємницi пiрамiд.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Свiтла особистiсть».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 03.10 «Телемагазин».
08.00 «Зорянi долi».
11.15 «Моя правда».
12.05 «Невiдома версiя».
12.55 Т/с «Роксолана».
15.05 Т/с «Чорний трикутник».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.00 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
23.50 Х/ф «Приходьте завтра».
01.30 Х/ф «Двоє пiд однiєю парасоль-

кою».
03.40 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
09.00, 00.45 «Загублений свiт».
14.40 Х/ф «Полiсмен у дитсадку».
16.50 Х/ф «Пташка на дротi».
19.00 Х/ф «Стiй! Бо моя мама 

стрiлятиме».
20.50 Х/ф «Озброєнi i небезпечнi».
23.00 Х/ф «Мега-акула проти Меха-

акули».
02.30 «Облом.UA».
03.40 «Цiлком таємно-2017».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички».
09.30 Без краватки.
10.10 М/с «Сiмпсони».
11.30 Пiвнiчний Check-in.
13.40 Т/с «СуперКопи»».
16.00 Мамареготала.
18.00 Х/ф «Факультет».
20.10 Х/ф «Я знаю, що ви скоїли ми-

нулого лiта».
22.10 Х/ф «Я досi знаю, що ви скоїли 

минулого лiта».
00.10 Х/ф «Дуже страшне кiно».
01.50 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
04.20 «Роздовбаї».
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.05 Снукер. English Open. 1/2 фiналу.
01.05, 09.30 Велоспорт. «Вуельта». 

Етап 11.
02.30 Автоперегони. WTCR. Хунгарорiнг. 

Перегони 2.
03.00 Автоперегони. WTCR. Хунгарорiнг. 

Перегони 3.
03.30, 09.00 Автоперегони. WTCR. Ара-

гон. Квалiфiкацiя.
04.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

Фiнал. Швентек - Кенiн.
06.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

Фiнал. Джоковiч - Надаль.
08.30 Автоперегони. WTCR. Хунгарорiнг. 

Огляд.
11.00 Тенiс. АТР 250. Нурсултан. 1/2 

фiналу.
12.00, 17.00 Тенiс. АТР 250. Нурсултан. 

Фiнал.
14.00 Тенiс. АТР 500. Вiдень. 1/2 

фiналу.
15.00 Тенiс. АТР 500. Вiдень. Фiнал.
18.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Тiна Мазе.
18.30 Автоперегони. WTCR. Арагон. 

Перегони 1.
19.00 Автоперегони. WTCR. Арагон. 

Перегони 2.
19.30 Автоперегони. WTCR. Арагон. 

Перегони 3.
20.05 Снукер. English Open. Фiнал.
21.00 Велоспорт. «Вуельта». Етап 12.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 16.15 Топ-матч.
06.10 Нант - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
08.10 Кротоне - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.55, 23.00 Футбол News.
10.25 «Auto гол!».
10.45, 23.20 Журнал Лiги чемпiонiв.
11.15 Колос - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
13.00, 01.35 Огляд матчiв. Лiга Європи 

УЄФА.
13.55 Live. Мiнай - Рух. Чемпiонат 

України.
16.30, 18.55 «Тур Online».
16.55 Live. Львiв - Ворскла. Чемпiонат 

України.
19.25 Live. Iнгулець - Зоря. Чемпiонат 

України.
21.20 «Великий футбол».
23.50 Удiнезе - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
02.25 Львiв - Ворскла. Чемпiонат 

України.
04.10 Рома - Фiорентiна. Чемпiонат 

Iталiї.
05.55 Програма передач.

Íедіëя 1 листопада

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 26 жоâòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.55, 22.35 Добрі традиції
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Формула здоров’я
15.10 Шалене стажування
15.40 Shift. Життя в цифрі
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас 
19.30 Наші вітання
20.00 «На контролі»
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф.«Гіпноз» +16 
01.00 Х.ф.«Біжи, товстун, біжи»

Віâòороê, 27 жоâòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Погляд зблизька
08.00 «На контролі»
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15, 21.00 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Добрі традиції
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Життя навиворіт» 
17.00 Машина часу
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Вторгнення на 

землю» 

Ñереда, 28 жоâòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Машина часу
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16

11.15 Шалене стажування
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Чужа слава» 
15.35 Те, що любиш 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.00 Спогади
21.30 Начинка
22.40, 04.00 Х.ф. «Чорний прилив» 

Чеòâер, 29 жоâòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Майстер-клас з Н. Фіцич
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що любиш 
14.10 Українські традиції
14.30, 20.30 Євромакс 
15.00, 21.00 Обираємо життя
15.30 Shift. Життя в цифрі
15.45, 19.55, 20.25 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
21.30 5 хвилин на добру справу 
22.35, 04.00 Х.ф.«Хакер» +16 
01.00 «Чорний прилив» +12 

П’яòíиця, 30 жоâòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30 Смачна мандрівка 
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 
11.15, 21.00 Українські традиції
11.30 Обираємо життя 
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Катастрофа» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Високі частоти» 

Ñóáоòа, 31 жоâòíя
06.00, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35, 10.30 Про нас 
08.00, 19.00 Єдина країна 
08.30 Обираємо життя
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30 Шалене стажування
11.00 «На контролі».
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф.«Країна розваг» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00 Зустріч з Н.Земною
18.00 Наші вітання 
19.30 У фокусі Європа 
Добрі традиції
20.10 Антитіла - HELLO
22.40, 04.00 Х.ф.«Абсолютне втор-

гнення» +16 
00.10 Вікно в Америку
02.30 Завтра-сьогодні
03.00 Хіт-парад 

Íедіëя, 01 ëиñòоïада
06.00 Огляд світових подій 
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб 
08.00, 21.45 Єдина країна
08.40, 11.40 Українські традиції 
09.00 Справжня ціна
09.30 У фокусі Європа
10.00 Пряма трансляція Божествен-

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

12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Україна перезавантаження
16.55, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті. 

Тиждень
20.00 Обираємо життя
20.30 Про нас
21.00 Шалене стажування
22.15, 04.15 Х.ф.«Продавщиця» +16 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Абсолютне вторгнення» 

+16
02.30 Євромакс
03.00 «Гал-кліп»

UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 26 жоâòíя
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новини 
9.10 «Втеча до села» 
9.55 UA музика 

10.00 Т/с «Жіночий рай»
10.55 UA музика 
11.05 Архітектура
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Марійчин Першосвіт
15.05 М/с «Фархат -принц пустелі»
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Т/с»Росселла» 
17.15, 18.45 Книга-мандрівка. Укра-

їна. 
17.20 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.45 Собаки: їх таємні життя 
18.40 Загадки чернівецьких атлантів
18.50 БУК:Маршрут 
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 #ВУКРАЇНІ 
20.15 Пліч-о- пліч 
20.55 ЕкоЛюди
21.30 UA:Спорт 
21.35 Ток-шоу “Зворотній відлік”

Віâòороê , 27 жоâòíя
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новини 
9.10 «Втеча до села» 
9.55 UA музика 
10.00 Т/с «Жіночий рай»
10.55 UA музика 
11.05 Архітектура
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Піщана казка 
15.05 М/с «Фархат –принц пустелі»
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Т/с«Росселла»
17.15, 18.45 Книга-мандрівка. Укра-

їна. 
17.20 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.45 Собаки: їх таємні життя 
18.40 Загадки чернівецьких атлантів
18.50 Край пригод 
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Наші гроші 
20.15 Своя земля
20.55 12 міфів про Донбас 
21.35 UA:Спорт 
21.50 Д/ф «Вибір»
22.50 Українська читанка
 

 Ñереда, 28 жоâòíя
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новини 
9.10 «Втеча до села» 
9.55 UA музика 
10.00 Т/с «Жіночий рай»
10.55 UA музика 
11.05 Архітектура
12.00, 13.10 Суспільна студія.  
15.00 Марійчин Першосвіт
15.05 М/с «Фархат -принц пустелі» 
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Кіношкола вдома 
15.55 Лайфхак українською 
16.05 Т/с»Росселла» 
17.15, 18.45 Книга-мандрівка. Укра-

їна

17.20 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.45 Собаки: їх таємні життя 
18.40 Загадки чернівецьких атлантів
18.50 Недалечко
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Крим .Реалії 
20.15 StopFakeNews 
20.55 12 міфів про Донбас 
21.35 UA:Спорт 
21.50 Д/ф «Бальний король» 
22.50 Українська читанка

 Чеòâер, 29 жоâòíя
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новини 
9.10 «Втеча до села» 
9.55 UA музика 
10.00 Т/с «Жіночий рай»
10.55 UA музика 
11.05 Архітектура
12.00, 13.10 Суспільна студія.  
15.00 Марійчин Першосвіт
15.05 М/с «Фархат -принц пустелі»
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Т/с»Росселла» 
17.15 Книга-мандрівка. Україна
17.20 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.45 Собаки: їх таємні життя
18.40 Street Схід 
18.55 12 міфів про Донбас
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
20.15 Пліч-о- пліч 
20.55 ЕкоЛюди»
21.35 UA:Спорт 
21.50 ЗміниТи
22.05 Т/с»Містер Селфрідж
22.50 Українська читанка
 

 П’яòíиця, 30 жоâòíя
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новини 
9.10 «Втеча до села» 
9.55 UA музика 
10.00 Т/с «Жіночий рай»
10.55 UA музика 
11.05 Архітектура
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Марійчин Першосвіт
15.05 М/с «Фархат -принц пустелі
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Кіношкола вдома
15.55 Лайфхак українською 
16.05 Т/с»Росселла» 
17.15, 18.45 Книга-мандрівка. Укра-

їна. 
17.20 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.45 Собаки: їх таємні життя 
18.40 Загадки чернівецьких атлантів
18.50 БУК:Маршрут
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 «VoxCheck»
19.55 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 Пліч-о- пліч
20.55 ЕкоЛюди» 
21.35 UA:Спорт 

21.50 Роздивись 
22.05 Т/с»Містер Селфрідж
22.50 Українська читанка

 Ñóáоòа, 31 жоâòíя
6.00, 16.15 #ВУКРАЇНІ 
6.30, 19.55 Разом
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.  
7.30 Смаки Європи 
8.35 Геолокація: ВОЛИНЬ
9.10 «Втеча до села» 
9.55 UA музика 
10.00 Т/с «Жіночий рай»
11.00 UA музика 
11.05 Енеїда
12.00 Д/ф «Олександр Довженко: 

Одеський світанок» 
12.25 Д/ф «Хто створив Змієві 

Вали?»
13.20, 16.05 Пліч о пліч 
13.35 Я вдома
14.00 Лайфхак українською 
14.20 М/с «Робін Гуд» 
15.05 Марійчин Першосвіт
15.10 Додолики 
15.20 Книга-мандрівка. Україна. 
15.25 «Шо? Як? « 
15.50 Пишемо історію.Ігор Сікор-

ський
16.40 Наші гроші
17.10 Х/ф «Інфоголік» 
18.40 Честь професії 
19.15 Відтінки України
19.40 Культ особистості 
20.25 Життя післязавтра 
21.15 Школа майбутнього 
22.10 Розсекречена історія

 Íедіëя, 01 ëиñòоïада 
6.00, 16.40,19.40 Разом
6.30, 18.50 #ВУКРАЇНІ
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.30 Смаки Європи 
8.30 Світова медицина 
9.00 Божественна Літургія Право-

славної Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви 
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні 
13.30 Відтінки України
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобі поясню
14.20 М/с «Робін Гуд» 
15.05 Марійчин Першосвіт
15.10 Додолики 
15.20 Книга-мандрівка. Україна. 
15.25 «Шо? Як? « 
15.50 Невідомі Карпати
16.00 UA музика 
16.05 Українська читанка
16.15 Пліч - о- пліч
 17.10 Х/ф «Авраам: охоронець 

віри»
19.15 Обличчя , 
20.10 На східному фронті 
21.05 «Секрети Сонячної системи»
22.00 Д/ф «Клітка для двох» 
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У магазинах дуже важко 
знайти мармелад, склад 
якого повністю безпечний. 

Якщо уважно прочитаєте, у 
переліку інгредієнтів можете 
виявити штучний ароматизатор. 
А ще загусники, барвники, 
консерванти… Виявляється, 
приготування мармеладу 
в домашніх умовах - зовсім 
не складна процедура. А 
результат її порадує не тільки 
малюків, але і всю сім’ю. Адже 
більшість дорослих у цьому не 
відрізняється від дітей - вони такі 
ж ласуни! 

До речі, раніше мармелад готували 
виключно з айви та яблук - тільки в цих 
фруктах міститься пектин, який сприяє 
загущенню фруктової маси. З появою но-
вих загусників - желатину та агар-агару 
- кількість рецептів значно розширила-
ся. Продають у магазинах і пектин. Тож 
тепер мармелад може бути вишневим, 
гарбузовим, лимонним… Та яким завгод-
но! Приготувати ці ласощі можна з будь-
якого фруктового пюре або соку. Спро-
буйте з нами! 

МАРМЕЛАД З ЯБЛУК І МОРКВИ

ПОТРІБНО: 2 яблука, 2 морквини, 3 
ст. л. цукру, агар-агар (можна замінити 
желатином або пектином), 250 мл апель-
синового соку (або води), сік одного ли-
мона та його цедра, горіхи і кориця (за 
смаком), мигдальні горіхи.

ПРИГОТУВАННЯ: подрібніть у блен-
дері яблука та моркву. Згідно з інструк-
цією на упаковці підготуйте агар-агар 
(желатин або пектин). Апельсиновий сік 
або воду підігрійте, додайте яблучно-
морквяне пюре, цукор, цедру, сік лимона 
та корицю. Суміш томити на невеликому 
вогні протягом 15-20 хв. Дайте їй охоло-
нути та додайте желюючий компонент, а 
також горіхи, якщо вирішили використо-
вувати їх у рецепті. Відправте масу в хо-
лодильник до повного застигання. 

СОЛОДКА ВИШЕНЬКА
ПОТРІБНО: 1,5 склянки замороженої 

вишні,  1,5 ч. л. агар-агару,  5 ст. л. цукру, вода.  
ПРИГОТУВАННЯ: розморожену ви-

шню засипати цукром. Рідину, отрима-
ну в процесі розморожування, можна 
не зливати. Подрібнити масу до стану 
пюре. Його повинно вийти 300 мл, якщо 
менше - потрібно долити необхідну кіль-
кість води. Додати до ягід агар-агар, роз-
мішати та дати загуснику набрякнути 
(приблизно 20 хв.).  Нагріти суміш на ма-
ленькому вогні до кипіння, періодично 
помішуючи.  Потім вилити ягідне пюре 
в форму з бортиками або маленькі фор-
мочки (для льоду або для цукерок). Охо-
лодити. 

ЦИТРУСОВИЙ ФЕЄРВЕРК
ПОТРІБНО: 4 великих апельсини, 2 

середніх червоних грейпфрута, 350 г цу-
кру.

ПРИГОТУВАННЯ: очистити цитрусо-
ві від плівок, залишивши тільки м’якоту. 
Шкірку не викидати! Скласти в каструльку, 
засипати цукром і залишити на ніч.  На на-
ступний день з цедри зняти всю білу час-
тину, залишити тільки помаранчеву, по-
різати довільними шматочками, покласти 
до апельсинів і грейпфрутів.  Поставити 
каструльку на плиту, довести до кипіння 
і варити на маленькому вогні до бажаної 
густоти (приблизно близько години). Ви-
лити мармелад у форму, дати застигнути. 

АПЕЛЬСИНОВИЙ МАРМЕЛАД
ПОТРІБНО: 5 апельсинів, 11 ст. л. цу-

кру (з невеликою гіркою), 1,5 ст. л. апель-
синової цедри, 1 пакетик яблучного пек-
тину або загусника на основі пектину.

ПРИГОТУВАННЯ: у пектин додати 
столову ложку цукру, перемішати.  Від-
тиснути з фруктів 400 мл соку. Якщо ви-
йшло менше, додати води до потрібного 
обсягу. Змішати сік з цукром і цедрою, 
поставити на маленький вогонь, довести 
до кипіння і кип’ятити 3 хв. Потім дода-
ти в гарячу масу пектин і проварити ще 
5 хв. Помістити у форму для застигання.

ДОМАШНІЙ
 МАРМЕЛАД З СОКУ

ПОТРІБНО: 400 мл сливового (або 
будь-якого іншого) соку, 1 ст. л. агар-ага-
ру, 200 г цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: змішати агар-агар з 
300 мл соку, дати набрякнути близько 30 
хв. Влити в каструльку 100 мл соку, що за-
лишилися, додати 200 г цукру, довести до 
кипіння і долити в цю рідину сік з набря-
клим агар-агаром. Постійно помішуючи, 
знову довести до кипіння на маленькому 
вогні. Зняти, дати масі трохи охолону-
ти, розлити силіконовими формочками. 
Коли охолоне остаточно, можна постави-
ти його в холодильник на кілька годин. 

МАРМЕЛАД 
З ГАРБУЗА

ПОТРІБНО: 500 г гарбуза, 120 г цукру, 
10 г ванільного цукру,  2 ст. л. желатину.

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз очистити, 
нарізати кубиками та запекти в духовці 
до м’якості при температурі 180°С.  При-
готувати гарбузове пюре. Додати цукор, 
ванільний цукор і желатин. Залишити 
на 15 хв. Нагріти масу на невеликому 
вогні до повного розчинення цукру і 
желатину, але не кип’ятити.  Перелити 
отриману масу в змащену маслом форму, 
остудити.

МАРМЕЛАД 
БЕЗ ДОДАВАННЯ ЦУКРУ 

ПОТРІБНО: 100 мл соку, лимонний 
сік, вода, упаковка желатину, фруктоза 
або пектин. 

ПРИГОТУВАННЯ: желатин залити 
свіжим фруктовим або ягідним соком і 
залишити до набухання. Чистою холод-
ною водою залити фруктозу і поставити 
на середній вогонь. Після того, як вода 
закипить, вогонь зменшити і залишити 
на 3–5 хв. У масу, яка буде знята з вогню, 
додати желатин. Все розмішати до од-
норідності. Масу процідити через сито і 
охолодити. Мармелад розлити у порцій-
ні форми і відправити в холодильник 
для застигання. Можна замінити фрук-
тозу пектином.

ІМБИРНИЙ МАРМЕЛАД 

ПОТРІБНО: лимон середніх розмірів, 
пара чайних ложок свіжого імбиру, 250 
г цукру, щіпка ванілі, агар–агар, півлітра 
води кімнатної температури. 

ПРИГОТУВАННЯ: агар–агар залити 
склянкою води і настоювати протягом 
години - він повинен набрякнути. Лимон 
очистити. Лимонну цедру подрібнити 
на тертці. Очищений імбир також ре-
тельно подрібнити. При бажанні можна 
додати сухий імбир, його використання 
спростить процес приготування. У 350 
мл води додати цукор і нагріти до повно-
го розчинення цукрового сиропу. В со-
лодкий сироп додати лимон, ванілін та 
імбир. Прокип’ячену суміш процідити. 
Агар–агар кип’ятити протягом кількох 
хвилин. Потім з’єднати два солодких си-
ропи, охолодити і влити у форму, засте-
лену харчовою плівкою. Після того, як 
сироп перетвориться у желе, його діс-
тають з форми і підсушують протягом 
доби. Імбирний мармелад, порізаний на 
кубики, обвалюють в цукрі. 

МАРМЕЛАД З АГАР-АГАРУ
ПОТРІБНО: 10 г агар-агару, 55 мл 

води, 270 мл соку, 80 г цукру. 
ПРИГОТУВАННЯ: сік процідити че-

рез ситечко, додати цукор і поставити на 
вогонь. Змішати холодну воду з агаром. 
Коли цукор у соку розчиниться, додати 
розведений агар і, помішуючи, варити на 
середньому вогні. Як закипить, варити 
ще хвилини 3-5 до легкого загустіння, 
помішуючи і не зменшуючи газ. Вилити 
у форму (в ідеалі прямокутну силіконо-
ву, щоб потім легко доставати) і, як охо-
лоне, покласти в холодильник  на 1 год. 

Витягнути, порізати прямокутничками, 
обваляти в цукрі за бажанням і одразу 
смакувати. Різати і в цукрі обкочува-
ти безпосередньо перед споживанням, 
якщо постоїть, пустить рідину. 

ЖУВАЛЬНИЙ МАРМЕЛАД ІЗ СОКОМ

ПОТРІБНО:  апельсиновий сік - 180 
мл, мед - за смаком, яблучне пюре - 0,1 кг, 
агар-агар - 20 г.

ПРИГОТУВАННЯ: віджати сік з 
апельсинів і налити його в каструлю. По-
тім з'єднати з яблучною масою, додати 
мед і поставити на плиту. Довести суміш 
до кипіння, регулярно помішуючи і зні-
маючи піну, що утворилася. Апельсино-
вим соком залити агар-агар, і гарненько 
розмішати. Нагріти склад до 65 градусів, 
дочекатися розчинення всіх грудочок, 
потім змішати з гарячою, фруктовою 
сумішшю. Варити мармелад близько 
п'яти хвилин, після чого вимкнути піч. 
Залишити готове желе на 10 хвилин, 
потім заповнити ним формочки. Готове 
частування бажано засипати цукровою 
пудрою або подрібненими горішками. 
Такий мармелад можна зробити з груше-
вого, полуничного пюре або з улюблено-
го варення. 

ЖУВАЛЬНИЙ МАРМЕЛАД 
З КОКА-КОЛИ

ПОТРІБНО: кока-кола - 0,45 літра, 
желатин - 32 г, лимонна кислота - 10 г, 
цукор - 20 г. 

ПРИГОТУВАННЯ: помістити жела-
тин в глибоку ємність і налити до ньо-
го кока-колу (220 мл). Почекати близь-
ко години, поки він розбухне. У решту 
коли засипати лимонну кислоту і додати 
цукор. Потім перемішати і відправити 
на плиту. Рідину добре нагріти, але не 
кип'ятити. Розм'яклий желатин поміс-
тити в прогрітий сироп, все інтенсивно 
розмішати і поставити на мінімальний 
вогонь. Тепер масу необхідно підігріти 
(без кип'ятіння), щоб повністю розчини-
ти желатин. Під час процесу слід постій-
но розмішувати склад. Коли рідина стане 
однорідною, налити її в обрані формоч-
ки. Остудити і помістити в холодне місце. 
Мармелад буде готовий через три годи-
ни. За бажанням його можна прикрасити 
цукровою пудрою.

*****
СЕКРЕТИ СМАЧНОГО 

МАРМЕЛАДУ
• Використовуйте посуд з тов-

стим дном - у ньому фрукти не приго-
рять, хоча помішувати масу все одно 
потрібно, бажано дерев’яною ложкою. 

• Не ставте мармелад для засти-
гання в морозилку -  після розморожу-
вання продукт обов’язково потече! 
Просто залиште його в прохолодному 
місці. 

Солодка осінь. Пробуємо 
ДОМАШНІЙ МАРМЕЛАД

Осінь і хочеться солоденького. Ну просто дуже! 
Сьогодні сезонна варіація на тему – домашній мармелад. 

Найулюбленіші для багатьох ласощі з дитинства. 
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ЧИСТИМО 
ЗАМУЛЕНІ 

КРИНИЦІ 
механізованим 

способом! 
На відмінно! 

096-665-99-09, 
066-64-68-680.

Оголошення
19.10.2020 р. о 15 год. в приміщенні будин-

ку культури с. Байківці відбудуться громадські 
слухання щодо розгляду містобудівної докумен-
тації 

"Детальний план території на земельну ді-
лянку в селі Гаї Гречинські Тернопільського 
району Тернопільської області (в межах населе-
ного пункту) на зміну цільового використання 
земельної ділянки для будівництва і обслуго-
вування житлового будинку, господарських бу-
дівель і споруд. (Земельна ділянка Лисого С.В.)".

З матеріалами детального плану можна 
ознайомитися у відділі містобудування та архі-
тектури та на сайті Байківецької сільської ради.

Тел.для довідок 29-62-04

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕКО-ТРЕЙД» ПРОДАЄ:
- нежитлове приміщення будинку 

«Берісток» загальною площею 444,2 
кв.м., за адресою: Борщівський р-н, с. 
Ланівці, вул. Підгора, буд. 146. Ціна 
продажу становить 380 000 грн.;

- 47/200 частин нежитлового 
приміщення, крамниці площею 39,6 
кв.м. за  адресою: Борщівський р-н, 
с. Більче-Золоте, вул. Махнівка, буд. 
663А. Ціна продажу становить 85 
000 грн.;

Телефон для довідок :
 52-55-82.

 ТЕРНОПІЛЬСЬКА 
ОБЛСПОЖИВСПІЛКА 

ПРОДАЄ :
- нежитлову бу-

дівлю, крамницю 
загальною площею 

189,4 кв. м., 
за адресою: 

Борщівський район, 
с. Глибочок, 

вул. Середина, 
буд. 34 а, 

ціна продажу 
становить 

200 000 грн.;
Телефон для довідок 

52-10-44; 52-68-25. 

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

 УНІВЕРСИТЕТ 
IV рівня акредитації відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту» оголо-
шує конкурс на заміщення вакантних посад:

• ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ МІЖНАРОДНОГО 
ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ;

• ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ПОДАТКІВ ТА ФІС-
КАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ;

• СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ МІЖ-
НАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН.

Вимоги до кандидатур на посади: науко-
вий ступінь кандидата наук.

Термін подання документів – один місяць з 
дня опублікування оголошення. 

Перелік документів, які подаються на ім’я 
ректора університету: заява про участь у кон-
курсі; особовий листок з обліку кадрів; автобіо-
графія; засвідчені в установленому порядку ко-
пії документів про вищу освіту, наукові ступені і 
вчені звання; список наукових та навчально-ме-
тодичних праць і винаходів. 

Додаткова інформація щодо основних 
функціональних обов'язків, розміру та умов 
оплати праці надається кадровою службою. 
(Працівники ЗУНУ для участі у конкурсі пода-
ють заяву на ім'я ректора, оновлений список на-
укових та навчально-методичних праць).

Документи надсилати за адресою: 
ТНЕУ, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020. 

Детальніше з умовами конкурсу можна ознайо-
митись у вченого секретаря ЗУНУ

 за тел. (0352) 47-50-62.

ДПСП органу засобів AFIS аеродрому «Тернопіль» 
Львівського РСП Украероруху, який знаходиться 
за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н,  
с. Смиківці, вул. Польова,7 комплекс будівель №1,  
має наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин  в атмосферне повітря.

Джерелом утворення забруднюючих речовин є ди-
зельний генератор, який працює на дизельному пали-
ві, призначений для аварійного електропостачання. 
Об`єкт належить до третьої  групи.

За рік в атмосферне повітря викидається: оксиду 
вуглецю – 0,00153 т/рік; діоксиду азоту -0,0022 т/рік, 
вуглеводні граничні-0,00077 т/рік,суспендовані тверді 
частинки – 0,00015 т/рік; сірки діоксид-0,00023 т/рік.

Зауваження та пропозиції надсилати протягом  
30 календарних днів до Тернопільської РДА за адресою 
Тернопільська обл., м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1.
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ГОРОСКОП
З 21 по 27 жовтня 

ОВЕН 
Ви навчитеся робити гроші з 

нічого, тільки не розумійте цю 
фразу буквально. Просто всі 
ваші ідеї люди почнуть сприй-
мати як геніальні. На вихідних 
вирушайте в мандрівку. 

ТЕЛЕЦЬ 
Більше мовчiть і не діліться 

планами. У вашому випадку 
вислiв «мовчання — золото» 
може спрацювати. У вихiднi 
вiдвiдайте батькiв.

БЛИЗНЮКИ 
Розумова праця принесе вам 

більше капіталів, ніж фізична 
робота. Тому вчіть мови, більше 
читайте і пробуйте себе в новій 
справі. Вже цього тиня запи-
шіться на корисні курси. 

 РАК
Декому з вас випаде шанс 

змінити професію, не стратьте 
його. Вам надійдуть цікаві та 
вигідні пропозиції, деякі з них 
будуть від давніх друзів. На ви-
хідні відвідайте рідних. 

 ЛЕВ 
Друзi допоможуть розібратися 

в тонкощах нової справи, а вам 
залишиться лише одягнутися 
для солідності. Особисте життя 
також складеться непогано.

ДІВА 
На цьому тижнi слово «нудь-

га» не для вас. Любовних 
пригод буде море, тільки по-
старайтеся іноді виринати й 
озиратися.

ТЕРЕЗИ 
Вiдвiдайте салони краси та 

модні магазини. Однак у низці 
романів не пропустіть зустріч із 
єдиною і довгоочікуваною по-
ловинкою.

СКОРПІОН 
Поки всі діють за правилами, 

вашi дiї не завжди зрозумiлi, 
але важливий результат. У ком-
паньйони краще брати перевi-
рених людей.

 СТРІЛЕЦЬ 
На горизонті може замаячити 

майбутній обранець, підготуй-
теся до побачення, все має бути 
на висоті. Рiвних вам у питаннях 
зваблювання не знайдеться.

 КОЗЕРІГ 
Ваше бажання досягти успі-

ху може здійснитися – головне 
докладіть для цього зусиль. За-
початковані проекти вдасться 
реалізувати. Але за роботою не 
забувайте про відпочинок. На 
вихідних вирушайте у цікаву 
мандрівку. 

ВОДОЛІЙ 
Вам довiрятимуть найсклад-

ніші справи на підприємстві. 
Але не дозволяйте сідати вам 
на шию, зберігайте особистий 
простір.

РИБИ
 У вас є всі шанси для того, 

щоб стати акулою бізнесу. 
Тільки постарайтеся сильно 
не кусатися і боріться з конку-
рентами законними методами. 
Займайтеся справою, яка вам 
подобається. 

Замовити вітання для 
своїх рідних, близьких 

та друзів можна 
безпосередньо  у редакції  
тижневика “Наш ДЕНЬ“,  

або за телефоном 
 (068) 364-08-54.   

Ціна привітання - від 100 
грн. Для передплатників 
"Нашого ДНЯ" - знижки.

Â³òàºìî!
Дорогеньку бабусю, ласкаву і добру матусю, гарну сваху

Олександру Василівну Пелишок
з Тернополя

з Днем народження!

Â³òàºìî!
 Дорогу маму

Марію Миколаївну Бурштин 
Із с. Личківці Гусятинського району

з Днем народження!

Осіннє танго веселить людей,
І жовте листя за вікном кружляє.
Відмітила Ти, Мамо, ювілей,
І щиро я із ним Тебе вітаю.
Ми знову завітали у село,
Де радо Ти нас з Татом зустрічаєш,
Даруєш нам завжди своє тепло,
Любов’ю нас усіх Ти зігріваєш.
Найбільше побажаю у цю мить,
Здоров’я, сили, радості, терпіння.
В майбутньому нехай Тобі щастить,
І з Татом лиш взаєморозуміння.
Онуки, дочки, чоловік, зяті,
Низький уклін для Тебе посилають,
Хай Ангел усміхається Тобі,
А всі Святі у всьому помагають.
Ти - наше щастя, Ти - наш оберіг,
Живи до сотні літ для нас, Матусю.
Бажаю, щоб Господь Тебе беріг,
За це йому я щиро помолюся!

З повагою і любов’ю - дочка Валентина 
з сім’єю,  дочка Іванна з сім’єю, чоловік 

Володимир.

Â³òàºìî! 
Люблячу невістку, кохану дружину, 

найкращу в світі матусю 
Галину Петрівну Пшоняк

з 45-річчям!
З Днем народження щиро вітаєм,
Щастя і здоров’я  бажаєм,
Щоб в роботі ладилось усе,
За справи добрі хай шанують люди,
У дім хай доля затишок несе.
Хай горе обходить 

завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай сміється доля, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч добрі, вірні друзі.
Нехай Тебе щастя, як дощ обливає,
Нехай Тебе радість завжди зустрічає,
Нехай Тебе любить хто милий душі,
Цього ми бажаєм Тобі від душі.
Хай Господь дарує многії літа,
А в серці довіку живе доброта.
І ще побажаємо тобі наостанок:
Нехай буде гарним кожнісінький ранок!

З повагою і любов’ю - 
свекор  Микола, чоловік Іван, 

син Михайло та вся родина. 

Â³òàºìî!
Нашу любу дівчинку, 

дорогу онучку, милу донечку
 Вероніку Рись
із с. Великі Вікнини 

Збаразького району
із 5-річчям!

П’ять років Тобі – справжнє диво, 
Ти стала така красива! 
Бажаємо ми Тобі знову і знову:
Будь завжди весела й здорова!
Нехай райдуга барвиста
 І зірочка промениста
У Твоє чудове свято
Несуть радості багато!
Подаруночків цікавих, квіточок гарненьких,
Вогника і зіроньки у очах ясненьких.
Метеликів у полі, яблучок в садочку,
Щастячка великого в кожному куточку.
Тортиків, тістечок й ласощів багато,
У Твоє дитяче, неповторне свято!
Тож зростай на втіху, звеселяй усіх,
 Ми щасливі чути Твій іскристий сміх.
Хай ангелик Божий Тебе обнімає, 
Матінка Пречиста ласки посилає!

З любов’ю - дід Іван, баба Галина, мама Лариса, 
тато Михайло і вся родина.

Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота!
Спасибі матусю, 

що життя дарували,
Спасибі матусю, що ви нас навчали.
Спасибі рідненька за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,

А руки мов крила, 
внучат пригортають.

Здоров’я міцного зичимо щиро,
Радості, спокою, сонечка, миру
Ласки від Бога, від дітей – тепла,
На многії щасливії літа!

З любов'ю і повагою - 
діти та онуки! 

21 жовтня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вночі 
3-5, вдень 10-13 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.49, захід - 18.15. 

22 жовтня - ясно, без опа-
дів, температура повітря вно-
чі 6-7, вдень 15-17 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.50, захід 
- 18.13. 

23 жовтня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 

повітря вночі 6-7, вдень 15-17 
градусів тепла. Схід сонця - 7.52, 
захід - 18.11. 

24 жовтня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 10-
11, вдень 11-13 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.54, захід - 18.09. 

25 жовтня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 6-9, вдень 8-10 
градусів тепла. Схід сонця - 6.55, 

захід - 17.07. 
26 жовтня - хмарно з прояс-

ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 4-5, вдень 9-11 
градусів тепла. Схід сонця - 6.57, 
захід - 17.05. 

27 жовтня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 3-4, вдень 10-12 
градусів тепла. Схід сонця - 6.59, 
захід - 17.04. 

Ïîãîäà â Òåðíîïîë³ é îáëàñò³

На початку жовтня у селі Підгороднє 
Тернопільського району на 
навчально-спортивній базі з 

біатлону відбувся відкритий чемпіонат 
КУТОР «ТОДЮСШ із зимових видів 
спорту» з літнього біатлону.

Спортсмени змагалися у вікових групах 2006-
2007, 2008-2009 та 2010 років народження і мо-
лодші.

У перший день змагань спортсмени двох стар-
ших вікових груп бігли спринт кросом (стрільба 
тільки з положення лежачи) 2,5 км та 1,5 км, а най-
молодші учасники бігли крос 0,5 км.

Наступного дня учасники змагань двох стар-
ших вікових груп бігли гонку на лижоролерах 1,2 
км, а група 2010 року народження і молодші розді-
лилися на дві підгрупи й бігли 0,5 км. Одні на лижо-
ролерах, інші - на роликових ковзанах.

Переможцями та призерами змагань у спринті 
стали: Сергій Джумак, Степан Матляк, Олександр 
Дацько, Ольга Процик, Ірина Гуцуляк, Олена Гнот, 
Костянтин Марценюк, Тарас Тарасюк, Микола Ко-
жевніков, Діана Гураль, Олена Доценко, Аліна Бау-
ер.

Переможцями та призерами змагань у кросі 
стали: Михайло Крамар, Андрій Сидяга, Євген По-

номаренко, Ксенія Захарчук, Маріанна Крамар, Ка-
терина Джумак. 

Переможці та призери на лижоролерах і ро-
ликових ковзанах: Назарій Тесельський, Степан 
Матляк, Олександр Дацько, Ольга Процик, Софія 
Яськів, Елеонора Русин, Костянтин Марценюк, 
Максим Підручний, Микола Кожевніков, Аліна Ба-
уер, Діана Гураль, Олена Доценко, Андрій Сидяга, 
Дмитро Підручний, Ігор Марчук, Віктор Кость, Лю-
бомир Чорний, Матвій Мигаль, Катерина Ціх, Анас-
тасія Змарко, Юлія Довбенко, Єлизавета Михайлів, 
Катерина Маценко, Анастасія Доценко.

Змагалися 85 учасників.  Попереду - нові чемпі-
онати й спортивні звершення…

Õòî ïåðåì³ã ó çìàãàííÿõ ç ë³òíüîãî á³àòëîíó?


