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Æиттєві історії 
у “Ñімейному ãнізде÷ку”

28 жовтня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 10-11, вдень 14-16 
градусів тепла. Схід сонця - 7.00, 
захід - 17.02. 

29 жовтня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вночі 
9-10, вдень 12-14 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.02, захід - 17.00. 

30 жовтня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 8-9, 

вдень 10-11 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.03, захід 
- 16.58. 

31 жовтня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 6-8, 
вдень 9-10 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.05, захід - 16.58. Повний 
місяць.

1 листопада - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 4-5, вдень 7-8 градусів 

тепла. Схід сонця - 
7.07, захід - 16.55. 

2 листопада 
- хмарно з прояс-
ненням, без опадів, 
температура пові-

тря вночі 6-7, вдень 8-9 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.08, захід - 
16.53. 

3 листопада - хмарно, без 
опадів, температура повітря 
вночі 7-8, вдень 11-13 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.10, захід - 
16.52. 

Ïоãоäà â Òåрíоïоë³ é оáëàñт³

ÐÅÊËÀÌÀ: +38 (068) 364-08-54

Ñу÷асні інноваöійні теõнолоãії

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60 
+38 (098) 37 000 60

 10-11  стор.

Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому 
поштовому відділенні або у листонош.

У ціну газети враховано вартість поштових послуг: 
прийом та доставку видання до передплатників

Дмитро ГУБ’ЯК: «Бандура – 
унікальний український 

інструмент, який 
не припиняє розвиватися» 
Тернопільський 
музикант з 
однодумцями 
експеримен-
тує у пошуках 
ідеального зву-
чання бандури 
та відкриває 
музикальність 
карбону 3

стор.

Вибори-2020: найнижча 
явка в історії України

Як і прогнозували, явка на місцевих виборах була невисо-
кою. Склала 36,88% або проголосував 10 556 621 виборець, 
повідомили у ЦВК. Найвищий показник на Тернопільщині - 
44,68%, а найнижчий - 31,67% - на Донеччині. Вибори не зміг 
відвідати кожен п’ятий українець за станом здоров’я. Най-
перше, через коронавірус. Одні хворіють на Covid-19, інші - 
остерігалися йти на дільниці. Кожен сьомий - не знав, за кого 
голосувати. А для кожного восьмого - вибори виявилися не-
цікавими. 

Детальніше читайте 4 стор.

ТЕРНОПІЛЬЩИНА: 
старі-нові голови громад, 
антисептики у подарунок

 та плутанина з бюлетенями

На Тернопільщині списки цьогорічних кандидатів, як ніко-
ли рясніли новими іменами. До влади йшли всі - від студентів 
до пенсіонерів. Ще одна особливість - значно більша кількість 
жінок у списках відповідно до гендерної квоти. Також варто 
відзначити надзвичайно активну агітацію у соцмережах та вже 
традиційні для виборів спроби підкупу жителів області продук-
тами, антисептиками і коштами, які зафіксувала поліція.

Детальніше читайте 5 стор.

Магнітні бурі 
у листопаді

У наступному місяці очікується аж 16 
магнітних бур. Вони можуть негативно 
вплинути на метеозалежних людей. Із 1 
по 10 листопада - сильні магнітні бурі. З 
15 по 20 листопада - середні. 

ªÂÐÎÊÓÁÊÈ:
укðа¿нñькиé 
клуá ñтâоðиâ
ñенñац³þ 12  стор.

«У тåáå 
º ùå оäиí 
ñиí…»
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Реконструкція корпусу 
Трибухівської ЗОШ І-ІІІ

У селі Трибухівці Бучацького райо-
ну здійснили реконструкцію корпусу 
школи, де навчається 383 учні. Згодом 
на базі Трибухівської ЗОШ І-ІІІ ст. пла-
нують створити опорний навчальний 
заклад.

Корпус № 2 - це приміщення старої 
школи, збудованої у 1954 році, ремонт 
не проводився ще з часів його ство-
рення. В аварійному стані знаходилась 
покрівля, були розбиті вікна та відсут-
ні санвузли. Тому стало надважливим  
забезпечити заклад додатковими на-
вчальними приміщеннями.

Тепер у Трибухівській школі буде 
більше класів та майстерень для нав-
чання. У корпусі старої школи заміни-
ли дах, демонтували покрівлі, замінили 
підлогу, провели термомодернізацію та 
оздоблення стін. Загальна кошторисна 
вартість проєкту становить 10200,0 
тис. грн.

Реконструкція 
Теребовлянського 

ясла-садочку «Сонечко»

У рамках проєкту «Велике будівниц-
тво» здійснили реконструкцію дошкіль-
ного навчального закладу «Сонечко». У 
яслах-садочку виховується 156 дітей та 
працює 14 педагогів.

Ремонт у дитячому садочку не роби-
ли більше 50 років. Через дощі та танен-
ня снігу у приміщенні була підвищена 
вологість. Місцями стіни промокали до 
нижніх поверхів. Тому виникла нагаль-
на потреба в заміні покрівлі, віконних та 
дверних блоків, утеплення фасадів.

У рамках програми «Велике будів-
ництво» вдалося здійснити реконструк-
цію будівлі дитячого садочка. Відтепер у 
дошкільному навчальному закладі діти 
та працівники зможуть знаходитися у 
теплому, а головне безпечному примі-
щенні. Також під час реконструкції до-
будували спортивний зал.

Вартість проєкту становить 
6865,880 тис. грн.

Ремонт дороги М-19 
Доманове-Ковель-

Чернівці-Тереблече

На Тернопільщині більшість авто-
мобільних доріг не ремонтували кілька 
десятків років. Програма Президента 
«Велике будівництво» допомогла оно-
вити 145 км автошляху в регіоні.

Відтак, ремонт автомобільної до-
роги М-19 Доманове-Ковель-Чернів-
ці-Тереблече на  завершальному  етапі. 
Дорожники ремонтують останні 20 км 
автошляху. Ділянка М–19, що прохо-
дить через село Свидова Чортківського 
району вже має один шар асфальтобе-
тону по всій ширині дороги. Через пев-
ний час дорожники будуть влаштову-
вати пішохідні доріжки та вкладати 
бордюри, а також встановлювати освіт-
лення. 

Також між Тернополем та Заліщика-
ми розпочали наносити розмітку. Від-
так уже 38,8 км траси М-19 з розміткою. 
Дорожники наносять її з «холодного 
пластику» на ремонтованих ділянках 

траси. Така розмітка служить мінімум 
3 роки. Цю технологію застосовувують 
і на інших ділянках дороги М-19. Тож 
скоро проїзд автошляхом стане більш 
комфортним.

Реконструкція 
спортивного ядра у 
Волинському ліцеї 

У рамках програми «Велике будів-
ництво» здійснили реконструкцію 
спортивного ядра у Волинському ліцеї 
ім. Н. Літописця, що у Кременці. Об'єкт 
уже введений в експлуатацію.

Комплекс складається з футболь-
ного поля, легкоатлетичної доріжки, 
тенісного корту, баскетбольного май-
данчика, відкритого майданчику для 
тренажерів тощо. Також облаштували 
нові глядацькі трибуни. Надалі спор-
тивне ядро стане базою для підготовки 
професійних спортсменів. Загалом на 
реконструкцію спортивного ядра ви-
тратили 15 279 404,32 грн.

Об’єкти «ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА» готують до відкриття
На Тернопільщині триває будівництво 16 об’єктів Національної програми «Велике будівництво» 

на загальну суму 182, 3 млн. Уже перші об’єкти здали в експлуатацію.

На Тернопільщині 
планують створити

 геологічний заказник

У межах Придністровського карстового району 
планують створити Геологічний Парк 
(Національний природний заповідник) «Печери 

Поділля (Тернопілля)». Його завданням стане розвиток 
печерних та карстових туристичних маршрутів.

«Печер - найбільші природні дива, які можна зустріти на Терно-
пільщині, - каже заступник голови Тернопільської обласної держав-
ної адміністрації Віктор Устенко. - Натомість ми маємо надзвичай-
но низький рівень охорони комплексу печер. На наземній частині 
територій проводяться господарські роботи. Не впорядкована ту-
ристична діяльність. Проводяться несанкціоновані дослідження. 
Усе це може призвести до непоправних втрат екосистеми. Тому ми 
ініціювали створення Геологічного Парку "Печери Тернопілля"».

Відтак на базі Парку планують проводити навчання фахівців 
туристичного супроводу, що працюють на туристичних об'єктах та 
маршрутах, пов'язаних з печерами. Також на працівників заповід-
ника буде покладено роботу з розробки, узгодження та організації 
системи контролю і регламентації відвідування печер регіону, зо-
крема, в некомерційних розвідувально-дослідницьких цілях.

До слова, Придністровський карстовий район займає площу 
майже 8 тис. м² на півдні області. Завдяки активним дослідженням 
спелеологів, протяжність печер постійно збільшується.

У проєкті держбюджету-2021 за-
клали 36,6 мільярдів гривень на 
виплату субсидій. Це менше, ніж у 
нинішньому році. Чи вплине це на 
кількість людей, які отримують 
субсидію, та як призначатимуть 
соцвиплати, розповів заступник 
міністра соціальної політики Ві-
талій Музиченко, пише Finance.ua.

Субсидії розраховували з трендів, які скла-
лися від початку року. За його словами, баланс 
цін і тарифів впливає на кількість отримувачів 
субсидій.

«Під час розрахунку проєкту державного 
бюджету на 2021 рік було запропоновано 36 
мільярдів гривень. Це відповідає умовам, в 
яких ми рахували видатки. Якщо відбудеться 
збільшення цін чи тарифів, то цю цифру буде-
мо переглядати. Ми не передбачали суттєве 
зменшення отримувачів субсидій», - розповів 
чиновник. 

У зв’язку з карантином та епідеміологічним 
зонуванням, цього року в Україні з’явилися осо-
бливості щодо призначення соцдопомоги. «По-
над 2,5 мільйонів домогосподарств є в системі 
отримання житлових субсидій. Було ухвалено 
рішення про те, що усім, хто отримував субсидії 
минулого опалювального періоду, на наступ-
ний сезон її подовжать автоматично», - наголо-
сив Музиченко.

Таким чином українцям, які претендують 
на допомогу, не потрібно нікуди звертатися за 
умови, якщо не сталося якихось змін у складі 

домогосподарства чи майнового складу. Якщо 
ж таки щось змінилося, то можна поштою на-
діслати заяву та довідку про доходи, або в 
онлайн-режимі заповнити заявку, чи самостій-
но звернутися до органів соцзахисту. Утім, під 
час візиту варто враховувати, у якій карантин-
ній зоні перебуває той чи інший населений 
пункт. Документи розглядають упродовж деся-
ти днів. 

Заступник голови Мінсоцполітики наголо-
сив: цього року отримувачів субсидій перевіря-
ють, чи правильно вони вказали доходи. Адже 
це може забрати право на субсидію. Тому будуть 
припинені виплати тим, хто не подав докумен-
ти або приховав певні доходи чи надходження 
для того, щоб отримати субсидію. 

І ще. Головне нововведення при призначен-
ні субсидій - їх одержувачам доведеться оплачу-
вати комунальні послуги в розмірі 20% доходів 
сім’ї, раніше було 15% доходів.

Наступне нововведення: враховують житло-
ві субсидії та пільги на оплату ЖКП, придбання 
палива та скрапленого газу; грошове забезпе-
чення військовослужбовців, за винятком тих, 
які перебувають в зоні ООС.

СУБСИДІЇ В НОВОМУ ОПАЛЮВАЛЬНОМУ СЕЗОНІ: 
хто зможе отримати допомогу
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Дмитро Губ’як дивує 
всю Україну своїми 
експериментами 

з технологіями 
виготовлення бандури, 
матеріалами, формою 
та звучанням. Він 
переконаний, цей 
інструмент має 
величезний потенціал 
та перспективи 
для розвитку і ще 
неодноразово нас 
здивує. Сьогодні 
тернополянин зі своїми 
колегами чи не єдиний 
у світі, хто виготовляє 
та удосконалює бандури 
харківського типу, а ще 
спробував виготовити 
інструмент з карбону 
і скловолокна. Що з 
цього вийшло і чому 
важливо вдосконалювати 
інструменти, музикант 
розповів «Нашому ДНЮ».

Любов до бандури 
привила перша 

вчителька
Дмитро Губ’як народився в 

Теребовлі у родині музикантів. 
Він займається грою на бандурі з 
восьми років.

- Мої батьки працюють в Те-
ребовлянському коледжі куль-
тури вже багато років, - розпо-
відає Дмитро. – Я ріс у творчій 
атмосфері, часто бував на різ-
них концертах, репетиціях. Досі 
у Теребовлі є репетиційна база 
заслуженої самодіяльної капели 
бандуристів «Кобзар» Струсів-
ського будинку культури, котра 
існує вже понад 65 років і стіль-
ки ж часу об’єднує навколо себе 
ентузіастів цього інструменту. 
Під час одного з концертів я по-
знайомився з молодою вчитель-
кою гри на бандурі Ярославою 
Володимирівною Кубіт. Вона 
мені розповіла про бандуру і за-

пропонувала навчатися гри на 
цьому інструменті. Я прийшов 
на заняття і відтоді нерозлучний 
з бандурою. Я вдячний Ярославі 
Володимирівні за те, що привила 
мені любов до цього інструмен-
та і його великі перспективи, і 
це стало вирішальним у виборі 
життєвого шляху. 

Сьогодні Дмитро Губ’як – ві-
домий бандурист, заслужений 
артист України, доцент кафе-
дри музикознавства і методики 
музичного мистецтва Терно-
пільського національного педа-
гогічного університету ім. В. Гна-
тюка, викладач Тернопільського 
мистецького фахового коледжу 
імені Соломії Крушельницької. 
Також працює актором Терно-
пільського академічного облас-
ного драматичного театру ім. Т. 
Шевченка.

Щоб зробити 
інструмент, потрібна 

команда
Дмитро Губ’як з дитинства 

створює інструментальні твори, 
пісні, композиції для ансамблів 
різного складу, сольні компози-
ції, написав багато аранжувань 
для народних пісень з вико-
ристання джазової та рок-сти-
лістики. Також музикант часто 
виступає на концертах, гастро-
лює далеко за межами України, 
навчає гри на бандурі. Будучи 
яскравим концертним виконав-
цем, який володіє грою на двох 
типах бандур – київського та 
харківського типу, перед Дми-
тром постала проблема якісного 
інструменту для себе, а згодом і 
для його студентів.

- Я навчався у Львові у всес-
вітньо відомого майстра бандур, 
професора Львівської музичної 
академії ім. М. Лисенка Василя 
Явтуховича Герасименка, - роз-
повідає Дмитро. – Ми багато 
спілкувалися, я жив у нього і 
часто бував у його майстерні, 

бачив, як він працює. Вже тоді 
у мене заклалося підґрунтя для 
майбутньої експериментальної 
роботи з бандурою.

Дмитро Губ’як зізнається: як 
виконавець, добре знає сильні 
та слабкі сторони конструкції та 
акустики бандури і чудово розу-
міє – для того щоб подолати іс-
нуючі проблеми потрібна коман-
да фахівців і наполеглива праця. 
В сучасних умовах створити 
якісний інструмент, бандуру, од-
ній людині не під силу! Особливо 
якщо йдеться про інновації та 
удосконалення, а не відтворення 
існуючих моделей.

- Мені допомагають мої дру-
зі. Віктор Рубай зі Львова – мій 
колега і друг, бандурист, та відо-
мий майстер-реставратор бан-
дур. А також мій однодумець з 
Тернопільщини Олег Мельник, 
який добре знається на дереви-
ні, сучасних технологіях та вміє 
програмувати на комп’ютері. 
Лише у співпраці в команді, ви-
користовуючи власний досвід та 
досягнення наших попередни-
ків, сучасні технології, фахові 
знання, нам вдалося отримати ті 
результати, які ми зараз маємо.

«Бандури харків-
ського типу сьогодні 

виготовляють лише в 
Тернополі»

Дмитро Губ’як розповідає, 
експерименти з бандурами не 
розпочиналися як бізнес-про-
ект. Насамперед, музиканту була 
потрібна якісна бандура харків-
ського типу для себе та своїх сту-
дентів.

- Такі інструменти у нашій 
країні рідкість, - каже Дмитро. – 
В Україні, на жаль, мало виконав-
ців, які володіють харківським 
способом гри. На початку 20 сто-
ліття, коли Гнатом Хоткевичем 
був започаткований напрямок 
розвитку бандури як академіч-
ного, концертного інструмента, 
саме харківський спосіб гри ви-
значався як найбільш перспек-
тивний. Але історично склало-
ся так, що в Україні він не мав 

поширення, а зберігся лише в 
діаспорі. Я активно пропагую 
цей спосіб гри по всій Україні – 
виступаю з сольними концерта-
ми, беру участь у різноманітних 
фестивалях, створюю музичні 
композиції, навчаю учнів. Але 
на заваді широкому поширенню 
харківського способу гри ставав 
брак інструментів. Саме тому я 
спробував цю проблему вирі-
шити. Наша бандура сьогодні 
унікальна не лише в Україні, а й 
у світі. Якщо бандури київського 
типу виготовляють у Черніго-
ві та Львові, то виготовленням  
харківського типу сьогодні сер-
йозно займаємось лише ми, хоча 
Львівська фабрика музичних ін-
струментів теж має таку можли-
вість. Наші бандури харківського 
типу легкі, зручні, на них приєм-
но грати. Зараз ми працюємо над 
конструкцією нового механізму 
для харківської бандури. Свого 
часу, відомий майстер з Канади, 
Вільям (Василь) Вецал, у великій 
кількості виготовляв бандури 
харківського типу, але зараз че-
рез поважний вік та проблеми 
із здоров’ям він вже цього не ро-
бить. Тому потреба в цих банду-
рах дуже велика.

Також Дмитро з командою 
створили дитячу бандуру київ-
ського типу. Вона менша і легша, 
ніж аналоги, що існують сьогодні 
– всього 3 кілограми 900 грамів, 
і дуже дзвінка. Звучить потужно 
як концертний інструмент.

Створив з карбону
 та скловолокна

Але на цих експериментах 
Дмитро Губ’як не зупинився і ви-
рішив спробувати сучасні ком-
позитні матеріали для виробни-
цтва бандури.

- Спершу зробили бандуру 
зі скловолокна, - розповідає чо-
ловік. -  Звучала вона непогано, 
але не витримала навантажен-
ня струн. Далі взяли для корпу-
су карбон. Я знайшов фахівців у 
Польщі, які вміють працювати 
з цим матеріалом. Це був довго-
тривалий процес експериментів, 
спроб та невдач, який врешті дав 

чудовий результат.
- Ми виготовили перший ро-

бочий прототип бандури, який 
чудово звучить і з яким можна 
виступати на сцені, - каже Дми-
тро. - Зараз триває робота над 
механізмом, а також вже пра-
цюємо над новим екземпляром 
карбонової бандури, де будуть 
втілені наступні ідеї щодо удо-
сконалення конструкції. Я по-
рівнював карбонову бандуру зі 
своєю концертною з дерева, і, на 
мою думку, карбонова має значні 
переваги! Вона має хороше кон-
цертне звучання, а також чудово 
тримає стрій. Звичайно, дерево – 
унікальний матеріал, але думаю, 
варто експериментувати і з су-
часними матеріалами. Перекона-
ний, що бандури з карбону мають 
право на існування і це дуже пер-
спективний напрямок роботи.

«Мрію про творчу 
майстерню, 

де молодь зможе 
втілювати свої ідеї»

Бандура – унікальний укра-
їнський інструмент, який не має 
аналогів у світі. Він дуже багато-
гранний, адже на ньому можна 
виконувати і давні думи, і кла-
сичні твори, рокові й джазові 
композиції, каже Дмитро Губ’як. 
Бандура автентична і дуже су-
часна. Вона може промовляти 
до нас з глибини віків і водночас 
розповідати про насущні про-
блеми.

Цікаво і цінно те, що, на від-
міну від таких інструментів, як 
фортепіано чи скрипка, еволю-
ція конструкції бандури не за-
вершена – вона продовжує роз-
виватися саме зараз, на наших 
очах.

Дмитро Губ’як мріє відкри-
ти творчу майстерню, де молоді 
бандуристи зможуть вивчати 
досвід у конструюванні та ви-
робництві інструментів, втілю-
вати свої ідеї та експерименту-
вати.

- Дуже хочу, щоб ми створили 
підґрунтя для становлення но-
вої генерації майстрів бандури, 
- каже музикант. -  Щоб бандура, 
як інструмент, вдосконалюва-
лася, еволюціонувала, дивувала 
нас своїм виглядом та звучан-
ням, славила нашу українську 
культуру на увесь світ!

Фото надані 
Дмитром ГУБ’ЯКОМ. 

Дмитро ГУБ’ЯК: «Бандура – 
унікальний український інструмент, 

який не припиняє розвиватися» 
Тернопільський музикант з однодумцями експериментує у пошуках 

ідеального звучання бандури та відкриває музикальність карбону

Юлія 
ТОМЧИШИН.
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Кожен п’ятий не 
голосував через стан 

здоров’я 
Місцеві вибори-2020 не зміг відві-

дати кожен п’ятий українець за станом 
здоров’я. Найперше, через коронавірус. 
Одні хворіють на Covid-19, інші - осте-
рігалися йти на дільниці. Кожен сьо-
мий - не знав, за кого голосувати. А для 
кожного восьмого - вибори виявилися 
нецікавими. Такі результати електо-
рально-поведінкового дослідження со-
ціологічної групи «Рейтинг».

«20% з тих, хто не голосував на ви-
борах, головною причиною назвали 
стан здоров’я; 19% - те, що не прожива-
ють за місцем прописки; 15% - зайняті 
у день виборів; 14% - не знали, за кого 
голосувати», - йдеться в повідомленні.

Для 12% вибори виявилися неціка-
вими. 10% - проігнорували голосуван-
ня через епідемію коронавірусу. У 4% 
не було виборів в їхньому місті/селі, і 
ще 4% були відсутні в списках.

Покращення: 
буде чи не буде?   

Серед тих, хто голосував на місце-
вих виборах, 40% відповіли, що їм було 
складно розібратися з бюлетенями. Зо-
крема, 13% опитаних повідомили, що 
їм було дуже складно розібратися з бю-
летенями і 27% - трохи складно. Водно-
час, 35% виборців сказали під час соцо-
питування, що це було зробити досить 
легко, і 25% - що дуже легко.

Серед тих, хто голосував, більшість 
- 79% - вважають, що місцеві вибори 
важливі для країни. А серед тих, хто на 
вибори не ходив - так вважають лише 
половина. Так само виборці оптимі-
стичніше налаштовані щодо майбут-

нього, ніж ті, хто не голосував: 47% 
виборців вважають, що ситуація у їх-
ньому місті/селі в результаті цих вибо-
рів покращиться, 38% вважають, що не 
зміниться. Серед неголосуючих лише 
20% вважають, що ситуація покра-
щиться, водночас більшість - 58% - що 
не зміниться, 13% - що погіршиться.

Також серед тих, хто не ходив на ви-
бори, відносна більшість відчуває роз-
чарування щодо ситуації в країні - 63%. 
А 32% серед них відчувають надію. Ті, 
хто голосував, неоднозначно відповіда-
ли на питання: 44% відчувають надію, 
51% - розчарування щодо країни.

Дільниці «мінували», 
виборців «купували» і 
музикою закликали...

До поліції у день проведення місце-
вих виборів надійшло 4375 заяв і пові-
домлень щодо порушення виборчого 
процесу, складено 224 адмінпротоколи 
і порушено 77 кримінальних прова-
джень, повідомили у МВС.

Зокрема, третина з кримінальних 
проваджень стосується незаконної агі-
тації, 234 - порушення таємниці голосу-
вання, підкуп виборців - 191, незаконне 
знищення виборчої документації - 159. 
Поліція також отримала 12 повідо-
млень про замінування виборчих діль-
ниць - всі виявилися неправдивими.

Крім того, у день виборів було 19 
випадків знеструмлення виборчих 
дільниць.

А в селі Соснівка на Сумщині спо-
стерігачі та правоохоронці виявили 
незаконну виборчу дільницю. Про це у 
Facebook повідомила керівниця прав-
ління громадянської мережі «Опора» 
Ольга Айвазовська. 

Фейкова дільниця діяла за ідентич-

ним номером, як і справжня. Бюлете-
ні там надрукували самостійно. Біля 
дільниці грала музика, людей запро-
шували на голосування і вони йшли 
на самопроголошену дільницю. А на 
справжній явка дуже низька. 

Також у день виборів із дільниць 
було госпіталізовано 50 осіб, одна лю-
дина померла, заявили в МОЗ.

Опитування від 
президента: ноу-хау без 

юридичних наслідків  
Також ці вибори відзначилися тим, 

що паралельно проводилося всеукраїн-
ське опитування від президента Воло-
димира Зеленського. Часто волонтери 
не могли відповісти на запитання укра-
їнців, хто організовує це опитування і 
що потім буде з його результатами. На 
кількох дільницях волонтерами були 
неповнолітні. Загалом,  вони не мали ні 
спеціально облаштованих наметів, ні, 
подекуди, навіть столів, за якими люди 
могли б заповнити опитувальник.

Попередні результати відомі, однак 
вони не будуть мати жодної юридичної 
сили.

За результатами екзит-полу, укра-
їнці на 5 питань від Зеленського відпо-
віли таким чином: 95% респондентам 
сподобалась ідея скоротити кількість 
нардепів до 300; 81% опитаних під-
тримав ідею довічного ув’язнення в 
Україні; 78% підтримали використан-
ня Будапештського меморандуму для 
відновлення територіальної цілісності 
України; 70% виступили за легалізацію 
медичного канабісу в медичних цілях; 
лише 40% опитаних підтримали ідею 
створення вільної економічної зони на 
Донбасі.

Невикористані бюлетені 
«погасили»... сокирою, 

пилкою, болгаркою
Невикористані бюлетені після ви-

борів слід погасити. Однак, якщо їх ба-
гато, робота може затягнутися. Щоб по-
гасити бюлетень, слід відрізати йому 
кутик. Тоді його не зможуть вкинути 
в урну, щоб здійснити махінації під час 
підрахунку голосів. 

Вихід із ситуації, аби процес 
пришвидшити, знайшли на Дніпро-
петровщині, пише 24 канал. У селищі 
Аули Криничанського району впорали-
ся доволі швидко. Там невикористані 
бюлетені «погасили» сокирою, тобто… 
порубали. 

В Івано-Франківській області на 
дільниці бюлетені гасили за допомо-

гою пилки для металу. На іншій дільни-
ці кутики пиляли болгаркою.

Національним
 партіям - вотум 

недовіри від народу
Вибори відбулися. Завдяки процесу 

децентралізації, місцеві політики те-
пер мають більше повноважень. 

Цікавий момент. Національні пар-
тії отримали вотум недовіри від наро-
ду. А от прокремлівська «Опозиційна 
платформа - За життя» провела вибори 
відносно непогано. Зате пропрезидент-
ська партія «Слуга народу» навпаки - 
доволі погано, резюмує 24 канал. І жод-
на з великих партійних платформ не 
змогла обігнати локальні партії діючих 
мерів. 

Переможний 
марш мерів

Згідно з даними екзит-полів, майже 
у всіх обласних центрах в Україні влада 
може залишитися за чинними міськи-
ми головами. Зокрема, за попередніми 
даними екзит-полів, перемогу отриму-
ють мери міст Тернополя, Івано-Фран-
ківська, Харкова, Вінниці, Хмельниць-
кого.   

У другому турі дуже ймовірна пе-
ремога міських голів Києва, Одеси, 
Миколаєва, Львова, Дніпра, Ужгорода, 
Черкас... Однозначно міський голова 
зміниться в Чернівцях, повідомляє ТСН. 

Зрештою, бюлетені ще підрахову-
ють, тому, можливо, перелік перемож-
ців у першому турі збільшиться. 

У райцентрах також, схоже, зали-
шиться чимало чинних міських голів. 

Що каже Захід?
Західні партнери України зійшли-

ся на думці, що процес волевиявлення 
громадян був цілком демократичним і 
прозорим. Винятками стали поодинокі 
порушення, які не вплинули на загаль-
ний процес виборів.

Так, посли «Великої сімки» привіта-
ли українців із реалізацією свого демо-
кратичного права голосу. Дипломати 
наголосили, що громадяни України ма-
ють змогу брати безпосередню участь 
у житті своїх міст, сіл, громад. 

А в Бюро ОБСЄ з демократичних ін-
ститутів і прав людини зазначили, що 
виборчий процес пройшов спокійно і 
був організований. Хоча й не оминули 
увагою те, що ЗЕ-опитування підіграло 
«слугам». 

Що ж, очікуємо остаточних підсум-
ків голосування...  

Вибори-2020: 
найнижча явка 

в історії України
25 жовтня в Україні відбулись місцеві вибори. 
Українці обирали сільських, селищних, міських 
голів і депутатів сільських, селищних, міських, 
районних, обласних та районних у містах рад. На 
вибори йшли й одіозні кандидати. І отримали 
непогані результати. Мабуть, дехто з виборців 
забув про їхні «подвиги». 

Приміром, на міського голову Києва йде Олександр Попов від партії 
«Опозиційна платформа - За життя». Той самий, який очолював Київську 
міську держадміністрацію за часів Януковича і якого звинуватили в при-
четності до розгону Євромайдану. Кияни вивели Попова на друге місце. 

Віктор Лозинський - родич Медведчука (друга дружина Лозінського - 
Діана Марченко, рідна сестра дружини Медведчука - Оксани), колишній 
«регіонал», екснардеп, якого судили за вбивство, - згідно з попередніми да-
ними, переміг на виборах голови Підвисоцької об’єднаної територіальної 
громади на Кіровоградщині. 

А чинний мер Харкова Геннадій Кернес через хворобу активної виборчої 
кампанії не проводив. Проте харків’яни знову вручають йому ключ від мі-
ста. 

Щодо явки виборців, то, як і прогнозували, вона виявилась невисокою. 
Склала 36,88% або проголосував 10 556 621 виборець, повідомили у ЦВК.

Найвищий показник на Тернопільщині - 44,68%, а найнижчий - 31,67% 
- на Донеччині.
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Хто очолив громади?
На Тернопільщині цьогоріч обирали 

голів 55 громад. Зокрема, 18 міських, 16 
селищних та 21 сільської ОТГ. Територі-
альні виборчі комісії повинні до 3 листо-
пада оголосити офіційні результати. Але 
вже зараз відомо, що понад половину 
громад очолюватимуть ті ж самі керів-
ники. 

Отож, Тернопільську міську раду на-
далі очолюватиме Сергій Надал. У Чорт-
ківській громаді підтримали діючого 
мера Володимира Шматька, у Збаразь-
кій громаді - Романа Полікровського, у 
Теребовлянській – Сергія Поперечного, 
у Монастирській - Андрія Старуха. У Хо-
ростківській переміг діючий міський го-
лова Степан Гладун. Зборівську громаду 
надалі очолюватиме Руслан Максимів. 
Підволочиську громаду очолив Віталій 
Дацко, а Роман Казновецький далі керу-
ватиме Лановецькою ОТГ. 

Деякі чиновники змінили свої крісла. 
Міським головою Бучача став колиш-
ній голова Бучацької РДА, банкір Віта-
лій Фреяк. Вадим Боярський відтепер 
міський голова Шумська та очільник 
громади. Про це повідомив нардеп від 
Тернопільщини Ігор Василів. Нагадаємо, 
раніше Вадим Боярський займав посаду 
начальника департаменту соціального 
захисту населення Тернопільської об-
ласної державної адміністрації. Також, за 
даними нардепа Ігоря Василіва, Василь 
Бойко надалі очолюватиме Почаївську 
ОТГ. Великодедеркальську ОТГ очолив 
Юрій Панасюк, а Роман Кухарський, 
35-річний підприємець зі Снігурівки 
Борсуківську ОТГ. 

Також з’явилися і нові обличчя. Бере-
жанську міську раду очолив архітектор 
Ростислав Бортник.  Копичинецькою 
міською радою керуватиме фахівець з 

місцевого економічного розвитку об’єд-
наних громад Богдан Келічавий. У Кре-
менецькій громаді переміг освітянин 
Андрій Смаглюк. Підприємець Ігор Чо-
пик очолив Борщівську ОТГ. У Підгайцях 
перемогу здобув колишній депутат Тер-
нопільської обласної ради Ігор Мерена.

Як повідомив сайт Чортків-сіті, Бі-
лобожницьку ОТГ очолив голова Чорт-
ківської районної ради Віктор Шепета. 
Заводську ОТГ – Людмила Павлінська, 
діючий селищний голова. Колиндянську 
ОТГ – діючий очільник цієї громади Ро-
ман Клапків, Нагірянську ОТГ – провід-
ний інженер ДП «Укрспирт» Ігор Кіндрат.

 Більше інформації ми повідомимо 
вам в наступному номері. 

Найвища явка в Україні і 
залиті кавою бюлетені

Явка виборців у нашій області була 
одна з найвищих у країні, але одна з най-
менших в історії краю. Лише 44,68 % жи-
телів області прийшли на виборчі діль-
ниці. Найактивнішими були мешканці 
округу №3 – це частина Тернопільського 
району (Підгаєцька, Бережанська, Вели-
коберезовицька, Великогаївська, Зало-
зецька, Зборівська, Козівська, Козлівська, 
Купчинецька, Нараївська, Озернянська, 
Підгороднянська, Саранчуківська грома-
ди). Тут явка – 50%, а найпасивнішими 
виявилися жителі Тернопільської міської 
громади. На виборчі дільниці з’явилося 
лише 39% виборців. Загалом в області не 
зафіксували порушень виборів, які б сут-
тєво вплинули на волевиявлення людей.

Як повідомили спостерігачі громад-
ської мережі «Опора», п’ять виборчих 
дільниць області відкрилися з незнач-
ним запізненням, три в Тернополі та дві 
в Гусятинському районі. Були зафіксо-
вані два випадки видачі бюлетенів без 

пред’явлення виборцем паспорта. Після 
зауважень спостерігачів такі порушення 
не повторювалися.

На виборчій дільниці у селі Онишків-
ці Шумської громади комісія отримала 
бюлетені для голосування за кандидатів 
у депутати до Шумської міської ради та 
за кандидатів на посаду міського голови 
із надрукованим номером виборчої діль-
ниці села Залізці. Таким чином двічі за 
день на дільниці було призупинено про-
цедуру голосування, щоб вирішити це 
питання. У результаті було прийняте рі-
шення погасити бюлетені з помилковим 
номером дільниці і виборцям видавати 
лише два бюлетені з виборів до Терно-
пільської обласної та Кременецької ра-
йонної рад. Через це на дільниці виникла 
конфліктна ситуація. Один із виборців, 
який прийшов голосувати на дільницю 
і отримав лише два бюлетені, обурився. 
Він вказав, що прийшов на місцеві вибо-
ри громади, але не отримав очікуваних 
бюлетенів. Спочатку цей чоловік хотів 
покинути приміщення для голосування 
разом з отриманими бюлетенями. Спо-
стерігач «Опори» зробив зауваження 
щодо цього і працівник поліції не дозво-
лив виборцю покинути дільницю. Після 
цього виборець публічно порвав бюле-
тені.

І це не єдина пригода з бюлетенями. 
329 бюлетенів зіпсували у Кутківцях че-
рез бажання одного з кандидатів покаву-
вати із членами виборчої дільниці. А ще 
50 пропало  на ДВК у селі Ворвулинці на 
Заліщанщині. Коли на дільниці зникло 
світло, частина членів ДВК пішли на обід, 
а частина – ремонтувати світло, яке зни-
кло, залишили лише одну спостерігачку. 
Після цього виявилося, що 50 бюлетенів 
на вибори в депутати до місцевої ради 
зникли, повідомили в поліції.

Варто додати, що більшість спостері-
гачів заявили про низький рівень матері-
ального забезпечення ДВК, а також низь-
ку обізнаність членів комісій, що значно 
затягнуло процес здачі протоколів у ТВК 
та підбиття результатів виборів. 

На дільницях – майже 
півтори тисячі право-

охоронців
1238 правоохоронців Тернопільщини 

стежили за правопорядком на 1183 діль-
ницях. До несення служби залучили не 
лише поліцейських, а й військовослуж-
бовців Нацгвардії, співробітників управ-
ління надзвичайних ситуацій. Приїхали 

для підмоги й двадцять двоє колег з де-
партаменту міжнародного поліцейсько-
го співробітництва.  

 Загалом же з початку виборчої кам-
панії до правоохоронців надійшло 275  
заяв та повідомлень про порушення 
виборчого законодавства. Усього полі-
цейські задокументували 63 протоколи 
про вчинення адміністративних право-
порушень. Вони пов’язані з розміщення 
агітації у заборонених місцях, без вихід-
них даних. До Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань внесли відомості щодо 
14 кримінальних проваджень, зокрема 
два через підкуп, перешкоджання здійс-
ненню виборчого права та надання не-
правдивих відомостей до Державного 
реєстру виборців. 

Замість вибирати 
депутатів - побилися
У Гусятинському районі в селі Нижбі-

рок на одній із виборчих дільниць місце-
вий житель завдав тілесні ушкодження 
поліцейському, який охороняв громад-
ський порядок. За попередніми даними, 
чоловік у стані алкогольного сп’яніння 
зайшов на дільницю після її закриття, 
а правоохоронець попросив його поки-
нути приміщення. Чоловік поводився 
неадекватно, по телефону покликав на 
допомогу сина з товаришем. Родич напав 
на  працівника поліції. Після нанесення 
тілесних ушкоджень, зловмисники вте-
кли з місця злочину. Поліцейському на-
дали медичну допомогу. На місце події 
виїжджала слідчо-оперативна група та 
спецпризначенці. Правоохоронці розшу-
кали  нападників та доправили їх до від-
ділення поліції. 33-річного нападника за-
тримали згідно статті 208 КПК України. 
Вирішується питання про оголошення 
підозри у скоєнні злочину, передбачено-
го частиною 2 статті 345 ККУ – умисне 
заподіяння працівникові правоохорон-
ного органу легких або середньої тяж-
кості тілесних ушкоджень у зв’язку з ви-
конанням цим працівником службових 
обов’язків та обрання запобіжного захо-
ду. Наразі слідчі надають правову оцінку 
діям двох інших зловмисників. Триває 
слідство.

PS. На Тернопільщині ще підрахову-
ють голоси. За даними ЦВК, наша об-
ласть – серед регіонів, де найповільніше 
опрацьовують результати виборів. У 
наступному номері ми розкажемо вам, 
дорогі читачі, які політичні сили потра-
пили у місцеві ради і які депутати пред-
ставлятимуть наші інтереси. 

ВИБОРИ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ: 
старі-нові голови громад, антисептики 

у подарунок та плутанина з бюлетенями
На Тернопільщині відбулись вибори, під час яких края-
ни обирали депутатів до обласної, районної та міської 
рад, а також голів міських, селищних і сільських гро-
мад. Списки цьогорічних кандидатів, як ніколи рясніли 
новими іменами. До влади йшли всі – від студентів до 
пенсіонерів. Ще одна особливість – значно більша кіль-
кість жінок у списках відповідно до гендерної квоти. 
Також варто відзначити надзвичайно активну агітацію 
у соцмережах та вже традиційні для виборів спроби 
підкупу жителів Тернопільщини продуктами, антисеп-
тиками і коштами, які зафіксувала поліція. 
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На Тернопільщині з початку панде-
мії коронавірус діагностували у 
майже 20 тисяч людей. З них 240 

людей померли. Одужало понад 14 тисяч 
людей. Цього тижня до «червоної зони» 
увійшли міста Тернопіль, Бережани, 
Кременець та Чортків, Борщівський, За-
ліщицький, Козівський, Монастириський, 
Підволочиський, Підгаєцький та Терно-
пільський райони Тернопільської області. 
До «помаранчевої» зони: Бережанський, 
Бучацький, Гусятинський, Збаразький, 
Зборівський, Кременецький, Лановецький, 
Теребовлянський, Чортківський та Шум-
ський райони Тернопільської області.

«Медзаклади Тернопільщини, які нада-
ють стаціонарну медичну допомогу пацієн-
там з COVID-19, отримають 14 млн 451 тис. 
грн субвенції з державного бюджету для за-
безпечення подачею кисню лікувальних за-
кладів, - розповів Володимир Труш, голова 
Тернопільcької ОДА. - В Тернопільській об-
ласті кошти субвенції будуть використані на 
підведення кисню до 549 ліжок, придбання 
86 концентраторів та 520 балонів медично-

го кисню. Борщівській районній лікарні буде 
виділено ще 500 тиc. грн для того, щоб збіль-
шити кількість ліжкомісць з підключенням 
до кисню ще 30 ліжок. Відтак на базі закладу 
буде 60 ліжкомісць, підключених до кисню. 

У лікарні передбачено 80 ліжок для на-
дання допомоги пацієнтам з коронавірусом. 
Наразі у Борщівській районній лікарні пе-
ребуває 57 осіб з коронавірусом, 11 - з під-
озрою. На кисневому концентраті - 2 осіб, на 
кисневій масці - 26.

Як розповів директор комунального не-
комерційного підприємства «Борщівська ра-
йонна комунальна лікарня» Віталій Гладкий, 
за добу у закладі витрачали 70-75 балонів 
кисню. Нове обладнання, яке зараз встанов-
лять, покращить роботу закладу. 

Не лише коронавірус, а  
й грип та ГРВІ несуть 
небезпеку нашому 

здоров’ю у холодну пору 
року. Цього року в період 
епідсезону грипу в Україні 
циркулюватиме чотири 
штами грипу. Про це розповіла 
головний лікар Київського 
міського центру громадського 
здоров’я Олена Лукашевич, повідомляє портал УНН. 

- Ми цього року очікуємо два штами грипу А та два штами грипу В, - роз-
повіла експертка. - Найбільше епідеміологи чекають ситуативно-тяжко-
го та взагалі проблем від грипу штамів А: А/Н1N1, він виявлений торік та 
типований. Також минулого року виявлений грип типу А/H3N2 у Гонконгу. 
Саме від них очікуються найбільші клопоти. 

Початок епідсезону очікується вже в середині жовтня, однак пік припа-
де на листопад.

- Класично найактивніший сезон грипу припадає з кінця жовтня до орі-
єнтовно кінця лютого - початку березня. Зрозуміло, що найбільше пацієн-
тів, найбільше хворих, які звертаються щодо лікування і мають найбільшу 
симптоматику, - це листопад, грудень, січень.

Найефективніший захист від грипу – це вакцинація. Тернопільщина ще 
не отримала безкоштовні вакцини від грипу для груп ризику. Натомість у 
деяких аптеках вже можна їх купити. Щоправда, їх кількість невелика. 

Цьогоріч в Україну експортуватимуть  вакцини VAXIGRIP TETRA (вироб-
ник Франція), Інфлувак (виробник Нідерланди), Джі Флю (виробник Корея, 
трьохвалентна та чотирьохвалентна). 

Особливість епідсезону - циркуляція одразу двох вірусів: грипу та коро-
навірусу. Ці недуги досі більшості варто розрізнити. Адже обидві інфекції 
можуть бути як безсимптомними, так і протікати з ускладненнями та мати 
важкі наслідки. Якщо у людини грип, то симптоми з’являються у період від 
одного до чоти¬рьох днів з моменту інфікування. Якщо особа підхопила ко-
ронавірус, симптоми з’являться пізніше – як мінімум на п’ятий день, а мо-
жуть проявитися навіть на другий тиждень після контакту з хворим.  Важ-
ливо знати, що на початковій стадії коронавірусу людина часто по¬вністю 
втрачає смак і нюх. Конкретно ці симптоми не притаманні грипу, застудам 
та ГРВІ.

ПОЛОГИ СЬОГОДНІ 
За інформацією Національної служби здоров’я Украї-

ни (НСЗУ), цього року 398 лікарень та пологових будинків 
уклали договір на надання послуги «Медична допомога при 
пологах». У бюджеті-2020 на це закладено 1,65 млрд. грн. 
Тож пацієнткам, які народжують природно без додаткових 
послуг, не потрібно нічого оплачувати. Усе фінансує держава.

На 2020 рік МОЗ встановило тариф на пологи на рівні 
8500 грн. Саме стільки отримують за одну породіллю лі-
карні та пологові будинки з 1 квітня.

Відповідно до НСЗУ, держава компенсує вартість мо-
ніторингу стану вагітної, породіллі та новонародженого 
та меддопомогу при фізіологічних пологах. Варто заува-
жити: це стосується лише випадку, коли пологи приймає 
чергова акушерська бригада. Держава оплачує й усклад-
нені випадки, зокрема кесарський розтин. А також епіду-
ральну анестезію. Безкоштовними є партнерські пологи. 

У пакет безплатних послуг входить і стабілізація ста-
ну дитини після народження. Якщо виникає потреба у ди-
хальній реанімації чи інтенсивній терапії - це також про-
водиться безкоштовно. За планову вакцинацію малюків 
платити не потрібно. 

Крім того, НСЗУ фінансує перебування матерів із но-
вонародженими у стандартних палатах і харчування в лі-
карні. Усі додаткові послуги - платні, відповідно до тари-
фів лікарні чи пологового. Наприклад, плата стягується, 
якщо жінка хоче народжувати у конкретного лікаря. Або 
бути в покращеній палаті тощо.

ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ 
У НАСТУПНОМУ РОЦІ

Наступного року пологи для українців також будуть 
безкоштовними. Але лікарні отримуватимуть більше 
грошей за пацієнток, особливо за серйозніші випадки. 
Мінохорони здоров’я планує запровадити тарифні кое-
фіцієнти, які збільшуватимуть суму компенсації залежно 
від складності пологів. За звичайні пологи Національна 
служба здоров’я компенсуватиме лікарням 35972 грн., за 
найскладніші випадки у понад 5 разів більше - 194489 грн.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степа-
нова, держава компенсуватиме лікування новонародже-
них у складних неонатальних випадках. Наприклад, у разі 
передчасних пологів, коли дитина має недостатню вагу 
тощо. Тарифи включають дорогі медикаменти, які вима-
гає таке лікування. 

У МОЗ розраховують, що в 2021 році зможуть оплати-
ти 270 тисяч пологів. Окремо відомство обіцяє повністю 
безкоштовні обстеження для вагітних: лабораторні до-
слідження, УЗД, КТГ, консультації, диспансерний нагляд 
та інші необхідні заходи. На ці послуги планують закласти 
в бюджеті 2,2 млрд. грн.

ПОВЕРНЕННЯ «ПАКУНКА МАЛЮКА» 
У МОЗ наголошують: вагітні не повинні нічого до-

датково купувати, крім особистих речей для себе та май-

бутнього малюка. З грудня цього року всі новонароджені 
знову отримуватимуть «пакунок малюка», який уряд ска-
сував у липні.

Верховна Рада ухвалила закон, яким повернула на-
туральну допомогу сім’ям, у яких народились діти. Бей-
бі-бокси видаватимуть у пологовому, перинатальному 
чи неонатальному центрах. Батьки зможуть отримати 
пакунки і в місцевих відділах соцзахисту, подавши відпо-
відну заяву. Допомогу можна буде отримати впродовж 30 
днів після народження дитини.

У «пакунку малюка» будуть пелюшки, підгузки, вологі 
серветки, ковдра, рушник, дитячий крем. Вартість бейбі-бок-
са становитиме не менше, ніж три розміри прожиткового 
мінімуму для дітей віком до 6 років (на 1 грудня 5763 грн.). 

«Пакунок малюка» не враховується у фінансову до-
помогу при народженні дитини. За відсутності батьків 
бейбі-бокси можуть отримати усиновлювачі, патронатні 
вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі та опіку-
ни новонародженого. Для тих, хто все ж віддає перевагу 
грошовій компенсації, депутати передбачили вибір: з 1 
липня 2021 року батьки зможуть самі вирішити: отрима-
ти «пакунок малюка» чи гроші.

Якщо хтось із персоналу лікарні вимагає придбати 
якісь засоби чи плату за стандартні послуги, слід повідо-
мляти на гарячу лінію НСЗУ (16-77).

Чисельність наявного населення на Тернопільщині, за оцінкою, на 1 вересня цього 
року становила 1034341 особу. Про це повідомляє Головне управління статистики 
в області.

Упродовж січня-серпня кількість населення зменшилася на 4354 особи. Зменшення на-
селення області відбулося за рахунок природного скорочення - 4524 особи, водночас, зафік-
совано міграційний приріст населення - 170 осіб.

У січні-серпні в області народилось 5144 дітей, що на 142 дитини менше, ніж за аналогіч-
ний період минулого року.  За цьогорічні січень-серпень зареєстровано 9668 померлих, що 
на 495 осіб менше, ніж за торішній відповідний період.

ХРОНІКИ COVID-19: 
чотири міста і сім районів 

області у «червоній зоні»

ГРИП ЦЬОГО РОКУ НАС НЕ ОМИНЕ
Які віруси цього сезону підстерігати-

муть жителів Тернопільщини 

НАРОДИТИ У 2021-ому: як зміниться 
допомога в Україні при пологах?

В ОБЛАСТІ ЗА 8 МІСЯЦІВ ПОМЕРЛО 9668 ЛЮДЕЙ, 
А НАРОДИЛОСЯ ДІТЕЙ - 5144

Держава гарантує безплатні пологи, і наступного року перелік послуг має розширитись. 
Детальніше про це дізнались експерти Центру громадського моніторингу та контролю.
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Буває, присниться 
щось, і вранці гарно 
на душі, легко. А 

іноді сумно й тривожно. 
І потім, коли щось 
трапляється, людина 
пригадує цей сон... 

Чи справді сни «диктує» 
Всесвіт? Чи повинні ми в них 
вірити? І чи важливо вміти 
«читати» сни? Запитала про це 
у відомого тернопільського 
астролога Івана КРУП’ЯКА. 

- Сон - це закодована пота-
ємна інформація, що виходить 
із Космосу. Вона передається по 
роду від людей, які відійшли, 
але є нашими оберегами. Це - 
наші батьки, дружини, чолові-
ки, сестри, брати, навіть колиш-
ні друзі. Їхні душі з’єднуються з 
нашими, коли ми відпочиваємо. 
А що таке відпочинок у цьому 
сенсі? Душа під час сну за одну 
хвилину облітує цілий світ. 

Сни можуть бути проро-
чими. У всіх культурах про це 
йдеться. І завжди сняться з дня 
Юпітера - на день Венери, тоб-
то, з четверга - на п’ятницю. 

Про сни написано в усіх свя-
щенних книгах. Про це мовиться 
у всіх релігіях. Є люди, до яких 
рідко приходять сни. Іноді - лише 
двічі в житті, або один раз. Це, за-
звичай, сумбурні люди, без почут-
тя гумору. 

Ще сновидіння залежать від 
того, в яку місячну добу народи-
лася людина. Не в календарний 
день, а саме в місячну добу. Тому в 
декого сни можуть бути конкрет-
ними, давати певну інформацію. 

Особливо міткі сни зараз, у за-
душні дні, коли природа йде на 
спочинок.  

- Дехто з відомих людей 
має завдячувати своїм 

снам. Вони були для них 
підказкою до слави...      
- Так, сни спонукали кори-

феїв культури, видатних поста-
тей на винаходи, досягнення. 
Зокрема, відомий художник 
Леонардо да Вінчі реалізував 
свої сни на полотнах, які стали 
світовими шедеврами. Фізик, 
енергетик Нікола Тесла також 
отримував певні відповіді у 
снах. А візьміть поему «Сон» Та-
раса Шевченка! Чи поезію Івана 
Франка: «Я бачив дивний сон...». 
До композиторів приходила у 
снах музика. Вона народилася у 
Всесвіті й була послана на Зем-
лю через сон... 

У снах ми літаємо. А це, до 
речі, не кожному дано. Ці «по-

льоти» свідчать про те, що наш 
організм ще молодий. 

- Незалежно від віку? 
- Так. Навіть не всі діти лі-

тають у снах. Коли ми літаємо, 
наша душа несе тіло в різні 
місця. Старших людей часто по-
вертає в минуле, в молодість. Це 
- добрі сни.  

- Іване Степановичу, 
кожен день має «свій» 

сон?   
- Звісно, адже все пов’язано 

з Космосом, планетами... На-
приклад, сон під неділю завжди 
збувається майже того ж дня - 
до полудня чи до вечора. Коли 
сон приходить під день Мерку-
рія - під середу, то ми будемо ви-
яснювати якісь стосунки, нам 
може приснитися якийсь недо-
брозичливець. Або той, хто при-
носить потаємні неприємнос-
ті. У день Марса - під вівторок 
- сняться сни, які нам «радять» 
щось у житті змінити. Це може 
бути знак стосовно нашого ото-
чення, певної ситуації. І зміни 
потрібні доволі радикальні. 

- А понеділкові сни 
справді не збуваються? 
Кажуть, вони «порожні».

- Вони можуть бути надзви-
чайно емоційними, фантазійни-
ми, неправдоподібними. 

- А «погані» сни - це...
- Коли бачите, як одягають 

молоду, і взагалі, коли сняться 
наречені, весілля, - можна очі-
кувати клопоту, похорону. До 
речі, бувають сни, які збува-
ються аж до року. А то й до двох 
років. Людина вже й забула про 
свій сон. І коли щось трапилося, 
він «оживає» у пам’яті... Сон був 
продиктований Космосом. 
- А ще нам сняться місця, 

в яких ми не були, а 
коли потрапляємо туди, 
впізнаємо якісь деталі... 

Така дивина.
- Це надходить інформація 

з Космосу про те, що це місце 
очікує нас. Людина мусить там 
побувати. Це важко пояснити. 
Сон - це загадка, таємниця. Не-
видимий поводир у майбутнє. 
Або в минуле. 

- Іноді приходять у сни 
люди, яких уже немає на 

цьому світі. Щось просять 
нас зробити чи дати. Ми 
повинні це виконувати?

- А деколи й попереджують. 
Либонь, чули, як дехто каже: 

«Мене мама кликала...». Може 
трапитися щось недобре. Та це 
залежить під який день був сон. 
Коли покійник щось просить, 
то, може, при житті ця людина 
соромилася щось сказати або ж 
попросити. І через деякий час 
ця енергетика «далася чути». 
Бо ж душа вічна... Треба піти 
до храму, помолитися, поста-
вити свічку. Чи на те місце, де 
жила людина. Треба виконати її 
волю, бо душа чогось потребує.    

- Шепочуть ангели 
сни... Є така поетична 

фраза. Може, й справді 
шепочуть... 

- Це наші ангели-хоронителі. 
Вони дають нам попередження. 
Навіть будять нас. Коли щось 
стається, людина крізь сон від-
чуває чийсь дотик, хоча може 
бути сама в кімнаті чи в помеш-
канні. А дехто каже, що бачив у 
сні янгола. Наші ангели «готу-
ють» нас зустріти якусь небез-
пеку, або не потрапити в неї. 

Я спілкувався з чоловіком, 
який розповів мені про свій 
неймовірний сон. Це був сон-
порятунок. Колись був кора-
бель «Адмірал Нахімов». Він по-
тонув. Цей чоловік у той час був 
на цьому злощасному кораблі. 
Йому наснилося, що він не по-
винен спати в цю трагічну ніч. 
Щось наче виштовхувало з ка-
юти. У сні дивний голос казав, 
що він має бути на палубі. Сон 
його врятував. А приснився він 
двічі. Задовго до трагедії і в ніч 
трагедії.  

- Чому одній людині в 
сні ангел допомагає, а 

іншій - ні? Як у випадку з 
кораблем?

- Бо існує фатум. Буває, зби-
рається декілька нещасних чи 
нещасливих людей в одному 
місці. І вони «тягнуть» усіх в 
безодню. 

- Крім снів, існує багато 
інших знаків, на які люди, 

ймовірно, не звертають 
уваги. 

- Народні прикмети - об-
грунтовані поколіннями. Про-
стий приклад: перебігає кіт 
дорогу. Ця тваринка має свою 
енергетику. Чи хтось перейшов 
навмисно дорогу з порожніми 
відрами. Ця людина «програ-
мує» в думці щось недобре. А 
думка - жива. Дехто каже: все 
це забобони. Забобони є в усіх 
культурах. Забобонки - означає 
«за бабами». Це інформація, яка 

тягнеться з глибини віків, від 
наших предків. Ми отримуємо 
багато знаків. Наприклад, хтось 
не встиг на літак, автобус, чи 
потяг і був урятований від ка-
тастрофи. Це ангел-хоронитель 
спинив людину. Бо в житті нічо-
го випадково не стається...

- Повертаючись до снів. 
Бувають сновидіння, в 
яких людина відчуває 

себе настільки 
щасливою, що наяву 

такого не було. 
- Є таке. Ми потрапляємо на 

своєрідний сонний «бенкет». 
Щасливі люди під час таких 
сновидінь можуть відчути, що 
існує вище блаженство, яке ми 
не завжди розуміємо... Багато 
снів дарують гарний настрій. 
Творять наш день. Деякі мають 
чудодійні властивості. Після 
них люди почуваються здоро-
вішими. 

- Наснилась доленька 
мені... Чи може людина 
у сні «познайомитися» 
зі своєю долею ще до 

того, коли зустріне її 
насправді?

- Звісно! Ось життєвий ви-
падок. Молодий чоловік часто 
подорожував потягами. На од-
ному з вокзалів мав пересісти 
на інший поїзд. Поки очікував, 
задрімав. Йому приснилася ді-
вчина з цього містечка, яка піді-
йшла й подала йому руку. І він 
побачив на своїй руці перстень. 
Сон був настільки чіткий, що 
хлопець запам’ятав обличчя не-
знайомки. І пізніше вони зустрі-
лися, закохалися, одружилися. 
Він упізнав свою долю зі сну. 
Взагалі, денні сни - яскраві та 
конкретні.         

- І велика таємниця... 
- Сни не вивчені. Це - незві-

даний Космос. Філософи в усі 
часи міркували над природою 
сну, тлумачили. До речі, прогрес 
змінює програму нашого життя 
і наші сни. Людям рідше зараз 
сниться природа.

- Бататьом сниться вода: 
чиста, стрімка, спокійна... 

Про що «розповідають» 
такі сни?

- Вода нерідко сниться тому, 
що тіло людини більше, ніж 

на п’ятдесят відсотків, склада-
ється з води. Сама ж вода - не-
вичерпне джерело інформації. 
Якщо ми хворіємо й сниться, 
що купаємось у теплій чистій 
воді, це означає, що одужуємо. 
А коли сниться, що «тече вода 
каламутна», як у пісні, - будемо 
мати неприємності, зазвичай, 
пов’язані зі здоров’ям. Крижана 
вода означає все навпаки: лю-
дина потратить у «спекотну» 
ситуацію. Коли ж у сні бачимо 
кип’яток - можемо застудитися. 
Якщо переходите чисту річку 
- «перейдете» свої проблеми. У 
різних станах вода дає різну ін-
формацію. 

З водою, хоча й не напря-
му, пов’язаний лунатизм. На 
повний місяць людина може 
прокинутися, одягнутися і ви-
конувати якусь роботу, блукати 
будинком чи вулицями. Ходити 
по даху. Це також велика таєм-
ниця сну. Якщо є така проблема, 
біля ліжка лунатика потрібно 
покласти мокру ганчірку або 
поставити таз із водою. Тор-
кнувшись води, людина проки-
дається.           
- Інколи ми у сні падаємо. 

І... сон щось перериває. 
Прокидаємось, а серце 

калатає від цього 
страшного «польоту».
- Хто нас «рятує» під час не-

безпечних польотів у сні? Наші 
ангели. Бо переляку можна й 
не витерпіти. Це своєрідний 
стрес у сні. І, до речі, цікаво про 
сни божевільних людей. Вони 
розповідають їх, наче пишуть 
книжку. Можуть читати вірші 
зі своїх снів, які ніколи ніде не 
були опубліковані... 

Сни - це ключі, які відми-
кають потаємні двері май-
бутнього та минулого. Нам 
може приснитися щось таке, 
що було кілька століть тому. 
І те, що станеться через роки. 
Мабуть, природу снів не змо-
же докінечно 
пояснити ніхто 
ніколи... 

ІВАН КРУП’ЯК: «Сни - це ключі, які відмикають 
потаємні двері майбутнього та минулого»

Ми читаємо сни по зорях, між рядками минулого, на 
сторінках долі... Сни малюють картини із дивними 

знаками, що йдуть із Небес. 
Віщі сни, мов годинники, наближають час чогось 

незвіданого, того, чого не оминути...

Ольга 
ЧОРНА.
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Молоді люди зацікавилися 
німецькомовною освіт-
ньою програмою з «Між-

народної економіки» ще з першого 
курсу. Навчаючись на українсько-ні-
мецькій факультет-програмі, студен-
ти мали можливість зрозуміти склад-
ні взаємозв’язки між національною 
економікою, регіональними та гло-
бальними економічними структура-
ми. Набули навичок аналізу змісту 
актуальних економічних процесів, 
розпізнавання проблем і пошуку 
шляхів їх вирішення, мали можли-
вість отримати мовну підготовку, а 
також вивчати економічні дисциплі-
ни німецькою мовою. Викладання 
фахових предметів здійснювалося 
за участі професорсько-викладаць-
кого колективу Західноукраїнського 
національного університету та про-
фесорів Дрезденського технічного 
університету.

- Упродовж навчання в ЗУНУ 
ми опанували німецьку мову, а на 

третьому курсі нам запропонували 
тижневе навчання з німецьким про-
фесором А. Кемінцом. Він читав лек-
ції німецькою, а після завершення  
курсу ми складали тест. Наші резуль-
тати були хорошими, тож отримали 
запрошення на навчання в Дрезден-
ський технічний університет, - ска-
зав Мирослав Корицький.

Лекції та практичні заняття, які 
читають представники Дрезден-
ського технічного університету в 
класичному університеті Тернополя, 
дозволяють познайомитися з акаде-
мічними традиціями, методами ви-
кладання та фаховою специфікою 
університетської системи Німеччини 
та підготуватися до семестрового на-
вчання у Дрездені.

Керівник українсько-німецької 
факультет-програми ННІМВ ім. Б. Д. 
Гаврилишина Ольга Царик розпові-
дає: 

- Багато матеріалу студенти опа-
новують самостійно, працюють на-

полегливо, щоб отримати хороший 
результат. Знання з економіки та ма-
тематики - у пріоритеті. Однозначно: 
потрібно добре знати німецьку мову. 
Але ті юнаки і дівчата, які їдуть на 
навчання за програмою обміну, ма-
ють можливість поїхати у Німеччину 
перед початком семестру і у мовному 
центрі безкоштовно покращити рі-
вень володіння мовою. Також в уні-
верситеті практикується вивчення 
іноземної мови у тандемі: німецький 
студент вивчає українську, а україн-
ський - німецьку. Навчальний процес 
організований таким чином, що біль-
шість завдань виконується у групах, 
де оцінюється колективний резуль-
тат. Після успішного завершення на-
вчання слухачі отримують сертифі-
кат, який дає можливість навчатися 
в магістратурі Дрезденського техніч-
ного університету.

- Навчання мені сподобалося: 
нові форми роботи, цікавий підхід 
викладачів до освітнього процесу... 
Щодо недоліків - незадовго після по-
чатку навчального семестру розпо-
чався карантин. Доводилося слухати 
лекції та виконувати практичні за-
вдання, перебуваючи у гуртожитку 
без прямого зв’язку з викладачами 
та одногрупниками, - зазначив Іван 
Ванкевич.

Іван та Мирослав планують за-
вершити навчання в ЗУНУ, а на магі-
стратуру вступити в один із німець-
ких університетів.

Студентам, які хочуть взяти 
участь в програмі обміну DAAD, хлоп-
ці рекомендують не гаяти часу, вчити 
мови і вже з першого курсу цікавити-
ся програмами міжнародного обміну. 

Поспілкувався зі студентами рек-
тор ЗУНУ Андрій Крисоватий, поці-
кавився особливостями навчання у 
Дрезденському технічному універси-
теті, акцентував увагу на інтернаці-
оналізації та інтегрованій іншомов-
ній освіті, адже українсько-німецька 
факультет-програма з «Міжнародної 
економіки» готує студентів до по-
дальшої академічної та професійної 
кар’єри у сфері міжнародного бізнесу.

МОЛОДЬ КЛАСИЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

ТЕРНОПОЛЯ 
ЗДОБУЛА АКАДЕМІЧНІ 
ТА ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ

Відповідно до наказу  
Міносвіти і науки  
України №1208  

від 29 вересня 2020 року, студентам 
Західноукраїнського національного 
університету призначено 
академічні стипендії Президента 
України на І семестр 2020/2021 
навчального року.  
Цими студентами стали:  
Вікторія Бутенко, Катерина 
Пилипчук, Галина Різник.

Відповідно ж до наказу МОН України 
№1231 від 6 жовтня, іменні стипендії Вер-
ховної Ради на 2020/2021 навчальний рік 
призначено: Романі Завадській та Софії 
Кудерчук.

Також наказом Міносвіти №1254 від 
9 жовтня студентці ЗУНУ Анастасії Гав-
рилюк призначено академічну стипен-
дію імені Вадима Гетьмана на І семестр 
2020/2021 навчального року.

Для молоді класичного університету 
Тернополя - це вагоме досягнення і визна-
ння. 

СТУДЕНТИ ЗУНУ НАВЧАЛИСЯ ЗА ПРОГРАМОЮ 
АКАДЕМІЧНИХ ОБМІНІВ DAAD У НІМЕЧЧИНІ

В експозиції представлені конкурсні 
роботи учасників  фестивалю гончарів 
«Не святі горшки ліплять», що 

проходив  з 28 по 30 серпня в Тернополі за 
підтримки Українського культурного фонду 
та міської ради. Захід об'єднує ремісників 
та художників з різних куточків України та 
світу. Його мета - популяризація традиційної 
культурної спадщини України, відродження 
та пропаганда різноманітних видів народних 
ремесел, гончарства зокрема, як унікального 
явища культури українців. 

На виставці відвідувачі мають змогу ознайомитися 
з творчими роботами ряду відомих українських гон-

чарів, розглянути різноманітні гончарні техніки, такі 
як димлення, молочіння, розпис ангобом та кольоро-
вими поливами тощо. Серед розмаїття авторів скуль-
птур - Іван Бобков, Тамара Швець, Юрій Токарський, 
Зоя Предко, Сергій  та Світлана Погонець, Ольга Мель-
ничук, Олег Луцук, Володимир Кусик, Оксана Марти-
нович, Дмитро Каганюк, Іван Братко, Іван Бобков та 
інші. 

Особливістю виставки є те, що роботи виконані в 
так званому «звіриному стилі». Тут можна побачити 
і кремезного бика (скульптура «Лембик» Івана Боб-
кова), і химерного «березневого» кота (скульптура 
«Весна» Олега Луцука), і сонного лева, що тримає на 
голові трисвічник (скульптура Юрія Токарського «Га-
лицький лев»)… Кожен з відвідувачів виставки знайде 

для себе цікаву та оригінальну мистецьку річ і поба-
чить, як може «оживати» глина в руках справжнього 
майстра, коли той творить з любов'ю. 

Валентина БРЕГА, екскурсовод. 

Студенти навчально-наукового інституту 
міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина 

Західноукраїнського національного університету 
Іван Ванкевич та Мирослав Корицький повернулися з 
семестрового навчання за програмою обміну DAAD в 
Дрезденському технічному університеті (Німеччина).

ІДЕЇ ДЛЯ МАНДРІВОК: У СТАРОВИННОМУ ПАЛАЦІ 
У ВИШНІВЦІ - ВИСТАВКА КЕРАМІКИ

Димлення, молочіння, розпис ангобом та кольоровими поливами… Звучить, як магічні 
замовляння. Насправді це - техніки гончарства. Дізнатися більше про давнє українське 

ремесло можна у містечку Вишнівці на Збаражчині. У тамтешньому старовинному палаці 
діє виставка кераміки майстрів народного мистецтва з усіх куточків України
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Брудне повітря вбиває немовлят
Забруднення повітря торік стало 

причиною передчасної смерті майже 
півмільйона немовлят. Більшість із них 
- у розвинутих країнах. За даними дослі-
дження State of Global Air, якість повітря в 
приміщеннях впливає на здоров’я малюка 
в лоні матері. Це може викликати перед-
часні пологи або низьку вагу новонаро-
дженого, пише The Guardian. Особливо не-
безпечними є забруднення, що походять 
від твердого палива та вугілля. «Ми ще не 
до кінця розуміємо, які механізми на дано-
му етапі, але те, що відбувається, впливає 
на сповільнений ріст плоду, а в кінцевому 
випадку на вагу при народженні», - роз-
повіла головна наукова співробітниця Ін-
ституту впливу на здоров’я Кетрін Уокер. 
Низька вага при народженні є причиною 
проблем із легенями. Таким чином діти 
стають чутливими до інфекцій та пнев-
монії. Проблема підсилюється густотою 
населення багатьох міст і забрудненням 
атмосферного повітря транспортними за-
собами та підприємствами. 

У Німеччині коронакриза 
збільшила число мільйонерів

У Німеччині з січня до червня цього 
року кількість доларових мільйонерів 
збільшилася на 58 тисяч. Про це йдеть-
ся в дослідженні швейцарського банку 
Credit Suisse, пише DW. На початок року в 
Німеччині проживали 2,1 мільйона грома-
дян із мільйонними активами. За перше 
півріччя зріс і середній показник приват-
них статків німців. У середньому статки 
кожного дорослого жителя ФРН за цей 
час зросли на 1,8%. За весь рік, за оцінкою 
експертів банку, цей показник збільшить-
ся на 3,9%. Причиною цього автори звіту 
називають обмежені можливості витра-
чати гроші під час пандемії. Загалом у Ні-
меччині число заможних громадян є осо-
бливо високим. Так, близько 40% жителів 
країни мають капітал, що перевищує $100 
тисяч. Цей показник учетверо більше се-
редньосвітового. 

В Італії народилось цуценя 
зеленого кольору

На італійській фермі, що на остро-
ві Сардинія, собака народила цуценя з 
рідкісною зеленою шерстю. Про це пові-
домляє ВВС. Його назвали Фісташкою. Цу-
цик народився разом із ще чотирма брата-
ми та сестрами, але у них шерсть біла, як 
у матері. Власник ферми вирішив залиши-
ти Фісташку на фермі, аби в майбутньому 
песик допомагав йому пасти овець. Чоло-
вік сказав, що зелений - це колір надії та 
удачі, а саме це необхідно багатьом у 2020 
році. Природне зелене забарвлення шер-
сті у собак зустрічається напрочуд рідко. 
Вважається, що це результат контакту цу-
ценяти із зеленим пігментом білівердин в 
утробі матері. З часом колір шерсті почи-
нає бліднути й стає більш фісташкового 
відтінку.

У Нідерландах радять долати 
шок обіймами з коровами

Щоб зберегти гарне самопочуття 
або зняти стрес, ми мимоволі тягнемо-
ся до домашніх вихованців: гладимо 
кота або обіймаємо собаку. А в Нідер-
ландах запропонували набагато більший 
об’єкт для заспокоєння. Обійміть корову 
- і ваш душевний стан почне змінюватися, 
ви відчуєте себе спокійно і мирно, кажуть 
адепти практики. Корови набагато більші, 
ніж коти або собаки, але в цьому й сенс. 
Чим більший друг, то більше від нього ви-
ходить тепла. Як пише Бі Бі-Сі, щоб стати 
завзятим обіймачем корів, для початку 
можна відвідати спеціальну ферму, де пі-
дібрані тварини, яким це теж подобаєть-
ся. Погладити корову по спині, притули-
тися до неї - складові коров’ячої терапії. 
Таке здорове проведення часу народило-

ся понад 10 років тому в нідерландській 
глибинці й тепер - частина місцевого руху 
за повернення людей до природи та сіль-
ського життя. Коров’ячі обіймання вже 
вийшли за межі країни і мають шануваль-
ників у Швейцарії та США, де окремі фер-
ми пропонують сеанси обіймання корів, 
підкреслюючи важливість цього для пе-
ремоги над стресом.

Китайські 
мільярдери багатіють 
фантастичними темпами

Статок 500 найбільших бізнесменів 
Китаю в цьому році зріс більше, ніж за 
попередні п’ять років разом узятих. 
Про це повідомило видання Le Figaro 
з посиланням на дані щорічного до-
слідження компанії Hurun. Порівняно з 
2019 роком, кількість мільярдерів в Китаї 
зросла на 257, до 878 осіб - без урахування 
Гонконгу і Макао. Жорсткі карантинні за-
ходи, вжиті в країні для стримування ко-
ронавірусу, виявилися особливо прибут-
ковими для цифрових гігантів, оскільки 
мільйони китайців виявилися ізольовані 
в своїх будинках. Джек Ма, піонер елек-
тронної комерції зі своєю платформою 
Alibaba, як і раніше є володарем найбіль-
шого національного статку у $58,8 млрд. 
Охорона здоров’я також стала багатообі-
цяючим сектором: засновник виробника 
вакцин Zhifei Цзян Женьшен потроїв свої 
статки - до $19,9 млрд. До слова, економі-
ка Китаю єдина в світі продовжує віднов-
люватися на тлі коронакризи. 

Менше дітей, менше 
співчуття - наслідки пандемії

Експерти зі США проаналізували 
90 досліджень, щоб передбачити, як 
COVID-19 змінить соціальну поведін-
ку і гендерні норми людства. Навіть 
серед тих, хто не хворів. Учені очікують, 
що кількість запланованих вагітностей 
зменшиться через кризу в галузі охорони 
здоров’я. Люди будуть відкладати сім’ї та 
дітей до стабільніших часів. Довше будуть 
самотніми. Це призведе до скорочення 
населення в деяких країнах. Особливо в 
заможних, пише The Daily Mail. Знижен-
ня народжуваності матиме через кілька 
десятиліть каскадний вплив. Зокрема, 
на перспективи працевлаштування і під-
тримку пенсіонерів. Може призвести до 
зростання гендерної нерівності. Дослід-
ники пишуть:  пандемія стала всесвітнім 
соціальним експериментом, результати 
якого невідомі. Психологічні, соціальні та 
соціальні наслідки COVID-19 будуть три-
валими. Чим довше існує пандемія, тим 
сильнішими можуть бути зміни. На відмі-
ну від минулих криз, пандемія не об’єднує 
людей і не сприяє зростанню співчуття.

За переїзд в італійське село 
пропонують $50 тисяч

Село Санто-Стефано на південно-
му сході Італії пропонує понад 50 ти-
сяч доларів тому, хто зважиться туди 
переїхати. Щомісяця новоприбулим ви-
плачуватимуть по 8 тисяч євро протягом 
3 років. Про це повідомляє CNBC. На та-
кий крок місцева влада пішла через те, 
що в населеному пункті проживає 115 
людей, більшість із них - мешканці за 65 
років. Чиновники навіть розробили спе-
ціальну програму з преміювання охочих. 
Утім, є вимоги. Наприклад, взяти участь 
можуть італійці віком від 18 до 40 ро-
ків, або громадяни країн-членів ЄС, або 
ж іноземці з довгостроковою посвідкою 
на проживання. Вони зобов’язані меш-
кати в Санто-Стефано протягом 5 років. 
Цей час мають присвятити або роботі, 
або відкриттю власної справи. До речі, 
новоприбулим бізнесме-
нам можуть виплатити 
одноразову компенсацію 
в сумі 20 тисяч євро.  

За три роки з України 
вивели $22,4 млрд.

«Бізнес шанованих людей» за три 
роки вивів із України $22,4 млрд. Із цих 
коштів $5 млрд. пішли на Кіпр, $4 млрд. 
- до Нідерландів, $3 млрд. - до Великої 
Британії, $2 млрд. - до Німеччини. Про це 
розповів голова Державної податкової 
служби Олексій Любченко в інтерв’ю Ін-
терфакс-Україна. «Моя позиція - створити 
умови, коли країна трохи відпочине від не-
чесної гри», - сказав Любченко. Щоб біль-
ше  грошей не виводили.
У нас тривалість здорового 

життя найнижча в Європі
Дослідники з’ясували, що в Украї-

ні тривалість здорового життя в 2019 
році була найнижчою серед країн Євро-
пи. Аналіз оприлюднили аналітики Global 
Burden of Disease Study 2019. Він заснова-
ний на ряді показників в 204 країнах світу 
протягом 1950-2019 років. Дослідження 
опубліковано в журналі Lancet. Експерти 
проаналізували й виділили ті роки, коли 
людина тієї чи іншої національності живе 
в доброму здоров’ї. В Україні цей показник 
торік становив 61,7 років. Середній світо-
вий показник складає 63,5 років. У Росії - 
63,7 років; Білорусі - 65,0; Польщі - 68,0; Чехії 
- 68,5; Франції - 71,2; Німеччині - 69,5; Італії - 
71; Іспанії - 71,3; Великобританії - 68,9; Япо-
нії - 73,3; Сінгапурі - 73,9; США - 65,2.

На митниці крадуть 
$250 млн. щомісяця

Колишній керівник митниці Ігор 
Муратов, який очолював відомство 
з 27 квітня по 19 серпня 2020 року, в 
інтерв’ю «Вільному» заявив про систем-
ну корупцію у відомстві. «Скільки кра-
дуть на митниці сьогодні? За різними оцін-
ками, бюджет втрачає на митниці від 1 до 3 
мільярдів доларів на рік. Це - 250 мільйонів 
доларів на місяць», - стверджує Муратов. 

Що робити, коли банки 
відмовляються міняти 

монети і банкноти
Гроші, які вивели з обігу, ще можна 

здати в банки без комісій та штрафів 
і отримати за них діючі гроші. Так, з 1 
жовтня перестали ходити монети номіна-
лом 25 копійок і банкноти, надруковані до 
2003 року. На практиці виявилося, що бан-
ки відмовляють клієнтам приймати гро-
ші або пропонують платні послуги, пише 
«Сьогодні». Найпоширенішим приводом, 
коли банки відмовляються приймати мо-
нети й банкноти, які вийшли з обігу, є те, 
що людина не є  клієнтом цього банку. Від-
мовити можуть і тому, що в касира не пра-
цює машинка для рахунку монет, а вручну 
рахувати не хочуть. Крім того, бажаючим 
здати гроші можуть запропонувати плат-
ну послугу - комісію на обмін. Мінімальна 
комісія - 50 гривень. А взагалі - пів відсо-
тка від суми. Комісія - це ініціатива банку. 
Нацбанк таку комісію не бере. Там кажуть, 
що й інші установи не мають права її бра-
ти. На це необхідно скаржитися на гарячу 
лінію НБУ. В Нацбанку запевняють: обмі-
нювати старі гроші зобов’язані всі ліцен-
зовані банки.

Грузія вже готова до вступу 
в НАТО, Україна ще ні

НАТО вже зараз повинно прийняти 
до свої лав Грузію, бо країна до цього 
повністю готова. Про це заявив колишній 
командувач сухопутними військами США 

в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, 
пише ICTV. Водночас, Україна ще не може 
приєднатися до Альянсу, однак це зре-
штою станеться, додав Ходжес. «Я вірю, що 
Грузія повинна стати членом НАТО просто 
зараз. Для України це займе трохи більше 
часу», - сказав генерал США.

Цукор різко дорожчає
Цьогоріч подорожчання цукру роз-

почалось у розпал збирання цукрового 
буряку. Через неправильну аграрну по-
літику в останні 30 років, Україна з вели-
кого виробника цукру перетвориться на 
його імпортера. «Зазвичай, Україна спо-
живала та виробляла приблизно 2 млн. 
тонн. Але у зв’язку з тим, що споживання 
цукру в Україні зменшилося і зменшилася 
кількість людей, які живуть у країні, цього 
року очікується споживання продукту на 
рівні 1,3 млн. тонн», - повідомив на сторін-
ці у Facebook президент Українського клу-
бу аграрного бізнесу Алекс Ліссітса. Ціни 
на світовому ринку також зростають через 
неврожай у європейських країнах. На дум-
ку експерта, щоб подолати «цукрову кри-
зу», Україні треба зробити чотири кроки. 
Терміново переводити виробництво цукру 
на Західну Україну, де дозволяють погод-
но-кліматичні умови. Запустити державну 
програму відновлення зрошення. Третій 
крок - стимулювати виробників цукрового 
буряку більше виробляти. Четверте - сти-
мулювати ринок споживання натурально-
го цукру. Алекс Ліссітса зазначає, що цукор 
в Україні дорожчатиме й надалі.

Торгівля людьми в ЄС: 
українці в топ-5 жертв

Україна увійшла до топ-5 країн за 
контрабандою людей у Євросоюз із 
метою трудової та сексуальної експлу-
атації. Про це йдеться у Третій доповіді 
Єврокомісії щодо боротьби з торгівлею 
людьми, повний текст якої можна знайти 
на її сайті, пише Газета по-українськи. «До 
топ-5 країн ЄС за кількістю громадян, що 
стають жертвами контрабанди, в абсолют-
них цифрах, увійшли Румунія, Угорщина, 
Франція, Нідерланди та Болгарія. До топ-5 
країн світу за громадянством жертв контр-
абанди увійшли Нігерія, Китай, Україна, 
Марокко та Індія», - йдеться в документі. 
За даними Єврокомісії, глобальний прибу-
ток від торгівлі людьми складає близько 
29,4 млрд. євро щороку. У країнах ЄС цей 
показник оцінюється у близько 2,7 млрд. 
євро. Крім «традиційних» форм експлуата-
ції - проституції, примусового жебрацтва, 
праці у сферах текстильного чи сільсько-
господарського виробництва, в умовах 
зростання безробіття додалися різні фор-
ми експлуатації людей на будівництві, у 
сфері туризму, ресторанному бізнесі, до-
гляді та домашніх роботах. 

Зі Львова запустили 
авіадоставку посилок 

із США в Україну
Глобальна поштово-логістична 

група компаній Meest запускає власну 
авіадоставку посилок зі США в Україну 
в Міжнародний аеропорт «Львів» імені 
Данила Галицького. Про це повідоми-
ли на сайті ЛМР. Boeing 787-9 Dreamliner 
тепер регулярно доставлятиме посилки 
в Америку і зворотно. Це важливо для 
України і зручно для людей. Спершу ванта-
жі доставлятимуть раз на тиждень. Якщо 
буде попит, періодичність збільшать до 2-3 
разів на тиждень. Наступний крок - пряме 
пасажирське авіасполучення зі Штатами. 
Meest уже майже 30 років доставляє по-
силки зі США в Україну, компанія користу-
валася послугами міжнародних авіаліній. 
Починаючи з жовтня, Meest орендуватиме 
чартерні авіаперевезення власних ванта-
жів літаками Boeing 787-9 Dreamliner за 
маршрутом Нью-Йорк - Львів. У майбут-
ньому планують зробити такі рейси ре-
гулярними зі США та Китаю. Львів може 
стати великим міжнародним поштово-ло-
гістичним хабом. Компанія орендує літак у 
польської компанії LOT.

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!

Коли остання мрія догора
і тоне, наче човник без весельця,

своє життя ввіряєм лікарям,
вони рятують нашу душу й серце...

гніздечко
Сімейне

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: 
Оксана Шушко – лікарка-кардіолог; Лариса Пенчук 
– кабінетна медсестра Лановецької комунальної 

центральної районної лікарні.

На жаль, обидві закохалися 
в одного хлопця. Павло 
був парубок вродливий,  

дотепний, співучий. Працював 
завклубом у їх селі. Таня 
після школи вступила у 
тернопільський виш. Олеся ж 
не мала змоги надалі вчитися, 
пішла працювати на фабрику у 
райцентр. 

Дівчата дуже скучали одна за одною. 
Не могли наговоритися, коли приїжджа-
ли додому на вихідні. Тетяна – повнови-
да із солом’яним волоссям і веснянками 
на носі, заздрила Олесі: стрункій, куче-
рявій, вродливій з іскорками у великих 
карих очах.

Павлові приглянулася дівчина. Й од-
ного ранку, коли Олеся йшла на автобус 
з важкою сумкою, він наздогнав її автів-
кою: «Сідай, красуне. Саме в райцентр 
їду», - сказав. Олеся завагалася, щоки 
залив рум’янець, але врешті погодилася. 
Павло підвіз її до гуртожитку, де мешка-
ла. «Тепер знаю, де живеш. В гості заїж-
джати буду. Можна?», - спитав. Легенько 
стиснув її долоню. «Можна», - кивнула 
головою Олеся.

 У вихідний уже з самого ранку автів-
ка Павла стояла біля гуртожитку. Олеся 
широко розплющеними очима дивилася 
на Павла: «Ти?» «За тобою приїхав, Оле-
сенько. Весь тиждень з голови не йдеш, 
хоч давно подобаєшся мені. А тепер не-
мов заворожила мене. Снишся щоночі», 
-  мовив, злегка затинаючись від хвилю-
вання.  

Дорогою додому Павло  звернув вбік 
ліску, де пахло листям і грибами. Назби-
рати грибів для сім’ї – така ідея  сподоба-
лась дівчині. Тим паче цьогоріч  грибоч-
ки густо приліпилися до пеньків, у траві.

Павло пересипав свої гриби у пакет 
Олесі. «У вас сім’я велика – забирай усі», 
- сказав. Вона заперечувати стала – не-
зручно ж якось. І тоді Павло взяв її го-
лову в свої долоні і став розціловувати 
симпатичне личко, притискати витон-
чений стан. «Ти мене зачаровуєш своїм 
ніжним поглядом, лісова Мавко.  Який я 
дурним був, що раніше не наважувався 
сказати, що люблю тебе».

Відтоді для Олесі світ замайорів бар-
вистими кольорами, задзвенів солодкою 
мелодією,  а серце наповнилося щемки-
ми і теплими почуттями, коли хочеться 
сміятися, співати, обіймати весь світ.

Про те,  що закохалася у Павла Оле-
ся зізналася Тетяні. Але подруга якось 
холодно слухала розпашілу від щастя 
Олесю, яка й гадки не мала, що Таня теж 
закохана у Павла. Таємно, щотижня кла-
де йому у поштову скриньку невеличкі 
подарунки: брелок, дорогі парфуми, кра-
ватку. Якось про це Павло розповів Оле-
сі. Та стривожилась: виходить  не тільки 
вона кохає Павла.

 «Уявляєш, хтось сюрпризи Павлові 
підкидає. Він хотів прослідкувати, але 
не  дається, прихильниця випереджає 
його», - ділилася Олеся з Тетяною. «Мож-
ливо, він на два фронти діє. Не вір йому», 
- мовила Таня. А сама стала мислити, як 
посварити Олесю з Павлом. Разом із по-
дарунком поклала у скриньку листа, 
якого написала друкованими буквами, 

щоб не розпізнати почерк. У листі із за-
доволенням висівала брехню. Мовляв, 
Олеся зраджує йому і чекає старостів від 
хлопця із райцентру, з яким разом пра-
цює на фабриці. 

Олеся запримітила, що Павло якось 
помітно змінився. Став мовчазний, не  
жартує як колись, щось не договорює. 
Спитала його про це, але Павло зсилався 
на проблеми на роботі.

Цього разу, як ніколи Олеся чекала 
вихідних. Їй було що сказати коханому. 
Була упевнена: новина розвеселить її  
Павлика, вона вагітна! Уявила, як зрадіє  
коханий,  адже вони уже говорили про 
сім’ю, дітей. І він зізнався, що дуже хоче 
мати сина. 

Здивувалася, що Павло, як завше не 
приїхав за нею. Ще більше насторожи-
лася, що і з автобуса її не зустрів. Вдома 
усе валилося Олесі з  рук. Що з коханим? 
Останнім часом він був ніби сам не свій. 
Вирішила піти до Тетяни. Може,  вона що 
знає. Але вдома її не було. Олеся й поду-
мати не могла, що Тетяна цей вечір про-
вела з Павлом, якому зізналася про свої 
почуття, про подарунки. Зуміла переко-
нати, що в Олесі є інший. 

Наступного тижня Олеся знову по-
верталася додому автобусом. А на душі 
було так кепсько, що вона аж змарніла. 
«Ти бува не вагітна, доню?», - спитала 
насторожено мати. Олеся розридалася. 
І матір усе зрозуміла. Порадила піти до 
батьків Павла. Олеся запротестувала: 
соромно, та й силою – не будеш  милою.  
Тоді матір пішла сама. Однак там її зу-
стріли холодно. «Не міг наш син з такою 
бідосею у серйозні стосунки встрягати. 
Тим паче – наречена в нього є. Удвох від-
дихати в Карпати поїхали», - єхидно за-
усміхалася мати Павла і поспішила від-
чинити перед Катериною хвіртку: «Ідіть 
звідси…»

Олеся не могла повірити почутому. 
Павло з Тетяною? На багатство повівся? 
Можливо, й справді життя із нею було б 
не таким заможним, але хіба це так важ-
ливо, коли є любов? Врешті, чи ж не він 
казав, що зробить її життя красивим, 
клявся їй у вічному коханні? Хотів, щоб 
вона сина йому народила? Вона хоче по-
чути відповідь від нього! Хай гляне їй 
просто у вічі і пояснить свій вчинок.

Заледве дочекалася, допоки Тетяна 
з Павлом повернулися з Карпат. Мов 
злодій, заховалася за кущами біля його 
дому і чекала, коли повертатиметься з 
роботи. «Олеся? Якщо чесно – не чекав 
тебе тут побачити. Хочеш  вибачитися, 
чи що?» - спитав якимсь чужим голосом. 
Олеся задерев’яніла. Заледве витиснула 
зі себе: «Це я маю  вибачатися, Павлику? 
За що? За те, що дитину твою під серцем 
ношу. Гадаю, ти вже знаєш про це?»  

Павло скипів: «Хочеш чуже дитя мені 
приписати? Нічого не вийде. Гуляй собі 
на всі чотири сторони», - сказав і пішов 
геть. Сльози заливали Олесине обличчя,  
коли, мов мара, попленталася додому. 
Мати нічого не спитала її. Вона без слів 
усе зрозуміла: «Виплачся, стане легше, 
донечко. По собі  знаю».    

…У той день, коли на світ народився 
малий Сергійко на усе село вибивали 
музики на весіллі Павла і Тетяни. Оле-

ся гадала, що збожеволіє  від горя, але 
глянувши на своє маленьке сонечко, на-
казувала собі – досить рюмсати, тепер у 
тебе є для кого жити! 

У приємних клопотах швидко минав 
час. Олесі, як матері-одиначці, виділили 
кімнату в гуртожитку.  Часто її навіду-
вала мати. Навмисне приїжджала сама, 
аби Олеся не зустрілася у селі з Павлом, 
чимшвидше забула його. На канікулах 
сестрички приїжджали, гляділи Сергій-
ка, в усьому допомагали сестрі. 

Коли Сергійко пішов у школу, вчи-
телька не могла нахвалитися ним: ввіч-
ливий,  уважний і вчиться на «відмінно». 
Олеся залучала сина до праці, разом що-
неділі ходила з ним до церкви. Життя її 
набуло нового осяйного змісту. 

А в домі Павла і Тетяни в усі пори 
року було холодно, бо не мав він від сво-
єї розбещеної дружини ні доброго слова, 
ні вареників чи смачного борщу. Сам ку-
ховарив, збирав у школу сина Дмитрика, 
прав, порався на господарстві. А одного 
дня після чергового скандалу Тетяна за-
брала сина і перебралася до своїх бать-
ків. Дмитрик часто згадував татка. Про-
сився до нього, але Тетяна переконувала 
його, що тато погана людина, бо вигнав 
їх з дому і не любить Дмитрика. «Не-
правда! Мій тато -  найкращий», - плакав 
хлопчик, але Тетяна строчила усілякі ні-
сенітниці на Павла так уміло, як насіння 
лузала. «Ти тільки мій син. Запам’ятай 
це. І тата в  тебе більше нема». 

Усілякі спроби Павла зустрітися з 
сином – провалювалися. Навіть на рі-
шення суду Тетяна не реагувала. Павло з 
Тетяною жили за три кілометри один від 
одного, де на два села була одна крам-
ниця. Якось Павло зустрів у ній Тетяну з 
сином. «Дмитрику», - погукав. Хлопчик 
зупинився. Радісна усмішка викраялася 
на його личку. 

«Татку!» Але Тетяна шарпнула ди-
тину за руку. «Це – не твій тато! Ходімо 
швидше звідси!» Мила усмішка на личку 
Дмитрика вмить змилася під потічком 
сліз, що покотилися з його оченят. Хлоп-
чик вихопив свою руку з руки Тетяни і 
вибіг на вулицю. «Я на тебе зачекаю, тат-
ку!»

Усе сталося так швидко, як у страш-
ному сні. За якусь хвилину заплакана 
дитина опинилася під колесами авто-

мобіля, що на забороненій швидкості 
мчав вулицею. Сильний, протяжний 
зойк вирвався з грудей Тетяни, злився 
з істеричним криком Павла: «Що ти на-
робила? Дитину поділити хотіла?» Мов 
божевільний тулив до себе закривавле-
не тільце і не хотів відпускати, коли при-
їхала «швидка». 

Врятувати Дмитрика лікарям не вда-
лося. Хоронило хлопчика усе село. 

Дізнавшись про трагедію, Олеся дуже 
перейнялася горем Павла і Тетяни. Уяви-
ла, як страждають вони тепер і в душі 
враз розтопився той лід, що роками ско-
вував її від образи, яку вони їй причини-
ли. Але на похорон Дмитрика поїхати не 
наважилась.

Спільне горе не зблизило, а навпаки 
– розкинуло  сімейний корабель Павла і 
Тетяни по різних берегах. Тетяна часто 
картала себе, що обмовила колись Оле-
сю, переконала Павла в тім, що Сергій-
ко – не його син. Але вибачитись перед 
Олесею не спішила. Зв’язалася з дурною 
компанією, спилася, постаріла.

Якось оформляла Олеся субсидію, як 
відчула за спиною чийсь погляд. Огляну-
лася. І зустрілася поглядом із знайомими 
красивими очима посивілого чоловіка. 
«Павлику…» -  несподівано вихопилося у 
неї. Горе змінило його. Помережило об-
личчя ранніми зморшками, осунулась 
постава, порідшав колись пишний чуб. 
«А ти не  змінилася, Олесю», - мовив Пав-
ло і додав: «Навпаки, навіть ще красиві-
шою стала. Заміжня?» «Не заміжня, але в 
мене є чудовий син. Ти, мабуть, знаєш», 
- сказала Олеся і вмить пожаліла про 
це, нагадавши, що Павло втратив сина. 
«Прости», - опустила голову. «Нічого. Я 
тримаюсь. Принаймні, намагаюсь бути 
сильним, Олесю, заради пам’яті про Дми-
трика».

Олеся дивилася на нього: такого 
близького, рідного. І вирішила: це – 
доля! І нині настав час сказати Павлові 
правду. Вона й так надто довго мовчала. 
«Ти справді сильний, Павлику. Завжди 
таким був.  Це Тетяна збила тебе з до-
роги. Розірвала наше  щастя. Але життя 
триває. Якщо хочеш – не відпускай мене 
більше. Тим паче, ти маєш знати – у тебе 
є ще один син…»

Марія МАЛІЦЬКА.             

Невигадана історія

«У тебе є ще один син…»
Катерині, багатодітній матері, після смерті чоловіка, стало жити з дітьми вкрай 

сутужно. Тому часто підзаробляла у домі сільського голови, в якого була єдина донька 
Тетяна, ровесниця її старшої дочки Олесі. Дівчата подружилися між собою, разом 
сиділи за однією партою, удвох  ходили до клубу на танці. А на випускному обидві 

нарядилися в однакові плаття, щоб усі бачили, що вони подруги-нерозлийвода. 

Осінь заявила про 
себе швидкими 
приморозками. 

Жовтень тільки-но 
розпочинав свою ходу, а на 
зелених ще травах і пишно 
розквітлих квітах сріблився 
ранковий приморозок. Вода 
у невеличких калюжах 
вкрилася прозорим крихким 
льодом, а легенький 
вітерець повівав з приємною 
прохолодою. Але сонце ще не 
ховалося за хмари. Цікавим 
оком воно виглядало на 
сході неба, відкриваючи 
казкові рожеві краєвиди, які 
швидкоплинно змінювалися. 

Сільський автобус під’їхав до 
районної автостанції із села, коли 
дорога вкривалася вологою від роз-
топленого сонцем приморозку. Біля 
касових віконець вишикувалися до-
вгі галасливі черги, які оживали із 
приходом транзитного транспорту. 
Та рейсові автобуси були переповне-
ні пасажирами: виїхати з районного 
містечка до обласного центру здава-
лося непростою справою.

Наталя переступала з ноги на 
ногу, підтягаючи за собою важку 
сумку з продуктами, коли оголосили 
про продаж квитків до Тернополя. 
Дівчина стояла недалеко від віко-
нечка і через декілька хвилин отри-
мала квиток до обласного центру.

 Чорнявий водій при вході до ав-
тобуса просив заходити пасажирів, 
які мали квитки до кінцевого пункту 
призначення, а жителі ближніх сіл 
чекали своєї черги біля входу. Ната-
ля без особливих зусиль увійшла до 
салону, зайняла місце біля вікна у 
третьому ряду, примостивши сумку 
біля ніг.

Автобус поступово заповнювали 
пасажири. Водій жваво перемовляв-
ся з контролером, який приніс доку-
менти для відправки.

Люди щільно стояли у салоні, а 
пасажири з квитками ще підходили 
і просили поступитися, щоб зайти. 

Водій спересердя сказав до контро-
лера: «Що там у касі міру втратили? 
Не приведи Боже якої аварії, що я 
маю робити з таким переповненим 
автобусом?». Контролер виправдо-
вувався, що один із автобусів через 
поломку не виїхав зранку із гаража, 
і тому стільки людей змушені їхати 
цим рейсом.

Нарешті, попхавши останнього 
пасажира на східцях, зачинилися 
двері і автобус зрушив з місця. 

Наталя задрімала майже одразу, 
як від’їхали від автостанції - вчора 
пізно прийшла з танців, а зранку 
мусила встати, щоб завчасу виїхати, 
бо ще має підготуватися до занять у 
виші. 

Сон був коротким. Ще не розплю-
щивши очі, почула слова молитви і 
мовлене у відчаї: «Господи, змило-
сердься над нами і відверни ту страш-
ну біду». Спросоння не розуміла, де 
вона і що відбувається. Опам’ятав 
погляд у вікно: з мосту, який дугою 
спадав згори, з’їжджала колона ар-
мійських машин. Це були потужні 
«Урали», які мали причеплені за ку-
зовом хто польові кухні, а хто лодії 
на колесах. Прямо на автобус по-
взком по слизькому асфальті їхав 
важкий грузовик із лодією. Видно, 
відмовили гальма, і машина некеро-
вана рухалася згори. Молоденький 
водій, обхопивши кермо, плакав. Ав-
тобус не міг дати заднього ходу, бо 
слідом за ним вишикувалися рядоч-
ком машини. Водій автобуса із від-
чаю оглянувся і викрутив рулем так, 
що автобус став впоперек дороги.

Голоси у салоні затихали. Люди 
з жахом дивилися, як скорочується 
відстань від «Уралу» до автобуса. На-
таля подумала: «Напевно, впадемо у 
річку. Може, вода не скоро заповнить 
салон». Погляд дівчини, як і в усіх па-
сажирів, був спрямований на тяжку 
страшну машину, яку віддаляло де-
кілька кроків від автобуса.

Водій «Уралу» напружено дивив-
ся вперед. Здавалося, він заглядає в 
очі кожного пасажира, просячи виба-
чення у них.

І тут сталося диво: за декілька 
сантиметрів від автобуса машина по-
вернула вбік. Люди із полегшенням 
зітхнули, але тяжкий удар струснув 
салон: лодія перекинулася і побила 
передню частину автобуса. На лю-
дей посипалося побите лобове скло, 
хтось ойкнув і нараз стало тихо… 

…Водій відчинив двері і люди 
неквапливо виходили на вулицю. 
Хлопчина, який стояв недалечко від 
водія, хникав. Мати, взявши його під 
руки, допомогла вийти, і роззувши, 
витрясла із черевика кусочки скла.

Наталя виходила із майже по-
рожнього салону. Люди не розходи-
лись далеко, а стояли невеличкими 
групами біля автобуса. Військовий, 
видно керівник колони, розглядав 
побитий спереду автобус і, розвівши 
руками, заявив, що ніякий ремонт 
тут уже не допоможе.

 … Посивілий водій стояв непода-
лік автобуса і мовчки потирав руку з 
синцем на зап’ясті… 

Марія ГУМЕНЮК.

Коли моя бабуся 
вирушала наві-
дати свою маму, 

вона відводила на це три 
дні. Один день ішов, щоб 
добратися туди на брич-
ці, запряженій кіньми, ще 
один, аби розповісти і по-
слухати останні новини, 
посидівши трохи в кухні, а 
трохи у саду, і третій день - 
на дорогу назад.

Коли моя мати їздила 

до своєї мами, то їй потріб-
но було два дні. Вона до-
биралася потягом і, якщо 
їй щастило з пересадками, 
приїжджала того ж дня під 
вечір. Мама розповідала 
бабусі останні вісті, вислу-
ховувала новини навзаєм, 
тішилася спілкуванням з 
рідною людиною і наступ-
ного дня від'їжджала. 

Мені, щоб провідати 
свою маму, потрібно лише 

пів години. Я приїжджаю 
автом, затримуюся у неї 
десять хвилин і поспішаю 
назад, бо діти нудяться, а 
я, як завжди, не встигаю 
зробити закупи у супер-
маркеті.

Коли моя дочка при-
їде мене відвідати, скільки 
часу їй це займе?

 Бруно ФЕРЕРРО.

Мені подобається, який на смак 
світ, коли я куштую його під час 
сніданку в гуцульському саду. Це 

наснага не лише хлібом, але й тоненьким 
відчуттям себе дитиною природи.

Радісно думати, що високі соняшники є продо-
вженням любові в серденьку. І так багато світла, 
коли метелик облямовує вишиту білим по білому 
сорочечку. Коли птахи розділяють зі мною солодо-
вий буханець, і від їхнього щебетання в мене також 
крила. Коли сиджу за різьбленим столиком поміж 
нескінченних смерек, які шумлять мелодією дримби. 
Коли глибоке дихання виходить назовні сизим сер-
панком понад лісом і поєднується з димом люльки 
на веранді старожил. Коли аромат-гіркотинка воло-
гих від дощу чорнобривців і міцного узвару з ягідок, 
душа яких пам'ятає не одне кохання на Землі.

Коли млосно затерпаю, щоби не сполохати зайчи-
ка та веселку над росяними травами.

Коли теплий вітер огортає мою грушеву м'якоть, 
тобто розніжене тіло після сну, немовби випалює в 
печі найбільш гарну з усіх форм. А потім я укутую 
свою розгарячену глину хустиною у великі червоні 
ружі та прадавні візерунки. Коли зелений колір гір 
зцілює спокій. Або коли пишу листи березовим олів-
цем і в мить надсилання летить лелека. Поміж хмара-
ми, які вишиті різнобарвними ниточками гобелену.

Коли хочеться прошепотіти дорогій людині: 
«У мені бере початок новий день, нове зернятко». 
Коли розвидняється, і найпершою видко покручену 
яблуньку з очима у вигляді вузликів. Це дике дерево 
слухало-бачило не одну мою сопілку. Коли шумить 
струмок одночасно зі цнотливою поезією. І коли біля 
тарелю з глечиком свіжий оберемок коханих дзві-
ночків.

А ще бачити лагідні очі козулі, коли у сонячному 
сплетінні народжується пісня. І відчувати себе квіт-
кою, яка розкривається разом із густим на доторк 
промінням...

Валерія ЧОРНЕЙ.

Про важливе

З життя ЕТЮД

  Скільки часу їй це займе?

Коли пишу 
листи березовим 

олівцем…

Дорога
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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФУТБОЛ
СПОРТ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

5 золотих, 3 срібних та 5 бронзових медалей здобули терно-
поляни на «Кубку Івано-Франківщини з легкоатлетичних ме-
тань». Нашу область на цих змаганнях представили 14 спортс-
менів трьох вікових груп: 17-16 років, 15-14 років, 13 років і 
молодші.

Вони змагалися у метанні спису і штовханні ядра. 
* * *

З розгромним рахунком 6:1 футбольна команда ФК "Терно-
піль-ТНПУ", яку складають студенти молодших курсів факуль-
тету фізичного виховання Тернопільського національного пе-
дагогічного університету, перемогла Полтавську політехніку і 
виборола почесну бронзову нагороду найголовнішого футболь-
ного турніру студентів України сезону-2019/20.

Нагадаємо, що у півфіналі ФК "Тернопіль-ТНПУ" поступився 
команді "КНЕУ-Меркурій" (Київ) – 3:2.

* * *
У місті Павлограді (Дніпропетровська область) майже тиж-

день тривав чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 13 ро-
ків з важкої атлетики, а також Відкритий Всеукраїнський турнір 
на призи Олімпійського чемпіона Юрія Зайцева.

Звання чемпіонки України виборола на цих змаганнях юна 
важкоатлетка з Хоросткова Аліна Дадерко. Виступаючи у ваго-
вій категорії 40 кг, з результатом 43 кг у ривку, 50 кг у поштовху і 
93 кг у сумі двоборства, спортсменка посіла перше місце та заво-
ювала золоту нагороду. Із цими результатами Аліна встановила 
два рекорди України – у ривку та у сумі двоборства.

Аліна Дадерко є вихованкою Хоростківської ДЮСШ імені Ми-
коли Підодвірного. Тренер спортсменки - Ярослав Ваверчак.

Усі голи гірники забили 
ще у першому таймі. На 29-й 
хвилині Тете відкрив рахунок 
у матчі, а за кілька хвилин Ра-
фаель Варан переправив м'яч у 
сітку воріт і забезпечив "Шах-
тарю" перевагу 2:0. Третій гол 
українці забили на 42-й, від-
значився Манор Соломон.

Мадридський "Реал" зумів 
відіграти два м'ячі на початку 
другого тайму. Спершу розкіш-
ний м'яч з-за меж штрафного 
майданчика у ворота відпра-
вив Лука Модріч. За кілька 
хвилин Вінісіус Жуніор зумів 
ще більше скоротити відста-
вання "королівського" клубу і 
зробив рахунок 2:3.

На 92-й хвилині матчу Фе-
деріко Вальверде забив за 
"Реал" та зробив рахунок 3:3, 
проте арбітр переглянув мо-
мент за допомогою VAR і скасу-
вав гол, що забезпечило "Шах-
тарю" перемогу. У наступному 
турі "Шахтар" вдома приймав 
міланський "Інтер", а "Реал" 
гостював у "Борусії", яка у пер-
шому турі розписала нічию з 
італійцями. 

До речі, мадридський 
"Реал" вперше, починаючи з 
1999-го року, програв україн-
ській команді. Тоді у матчі-від-
повіді 1/4 фіналу Ліги чем-
піонів київське "Динамо" під 
керівництвом Лобановського 
здобуло перемогу в Києві і 
вийшло у півфінал єврокубко-
вого турніру. Для "Шахтаря" це 
лише третій матч проти "Реа-
лу" в історії. У сезоні 2015/16 
команди зустрічались на гру-

повому етапі ЛЧ. Тоді двічі пе-
ремогу здобув мадридський 
клуб.

* * *
У першому турі групового 

раунду Ліги чемпіонів турин-
ський "Ювентус" переміг київ-
ське "Динамо" з рахунком 2:0. 
Дублем відзначився Альваро 
Мората. Іспанський форвард 
забив на 46-й хвилині після 
передачі Деяна Кулусевскі і на 
84-й після пасу Хуана Куадра-
до.

Для "Динамо" це перший 
матч в груповому етапі ЛЧ з 
2016-го року. У цьому сезоні 
кияни, окрім "Ювентуса", гра-
ють в групі з іспанською "Бар-
селоною" та угорським "Фе-
ренцварошем".

У наступному турі "Ди-
намо" зіграє на виїзді проти 
"Ференцвароша", який роз-
громно – 1:5 – програв «Бар-
сі»,  а "Ювентус" прийме "Бар-

селону". Матчі відбудуться 28 
жовтня. Початок о 22:00.

* * *
У першому турі групового 

раунду Ліги Європи англій-
ський "Лестер" переміг луган-
ську "Зорю" з рахунком 3:0. 
Рахунок у матчі був відкритий 
на 29-й хвилині, Джеймс Мед-
дісон переправив м'яч у сітку 
практично з лінії воріт. Напри-
кінці першого тайму "лиси" 
подвоїли перевагу. Харві Барнс 
перекинув голкіпера "Зорі" 
Микиту Шевченка. Останній 
гол забив Келечі Іхеаначо.

Після 1-го туру "Зоря" посі-
дає останню сходинку у групі 
G і ділить її з грецьким АЕКом, 
який з рахунком 3:0 програв 
португальській "Бразі". "Ле-
стер" після перемоги над укра-
їнцями йде першим.

У наступному турі "Зоря" 
прийме "Брагу", а "Лестер" по-
міряється силами з АЕКом.

21 жовтня 
футбольний 
клуб «Нива» 

Тернопіль у восьмому 
турі чемпіонату Першої 
ліги на виїзді поступився 
івано-франківському 
«Прикарпаттю».

Матч розпочався з обопіль-
ної боротьби за м’яч в центрі 
поля без явної переваги котро-
їсь зі сторін. Зрештою прикар-
патці забрали володіння м’ячем 
під свій контроль. Наслідком 
цього став гол на 33 хвилині Ро-
мана Дитка.

Тернополяни одразу ж пере-
хопили ініціативу, якою володі-
ли до кінця матчу. Однак, за ра-
хунку 1:0 на користь господарів 

команди пішли на перерву.
Уже за 16 секунд другої по-

ловини зустрічі «Нива» про-
пустила вдруге. Цей гол не зла-
мав тернополян і незабаром з 
одинадцятиметрової позначки 
Волохатий пробив без шансів, 
розвівши м'яч і воротаря по 
різним кутах - 2:1. Більшого 
нашим футболістам досягти не 
вдалося.

Тим не менше, вже у наступ-
ному турі тернополяни на ви-
їзді забрали три очки у лідера 
Першої ліги -  одеського «Чор-
номорця». Напружений поєди-
нок завершився з рахунком 2:1 
на користь наших футболістів.

Наступну гру проти «Креме-
ня» «Нива» проведе вдома.

Суперкубок
У Бережанах відбувся матч за суперкубок 

Тернопільської області між двома найсильні-
шими аматорськими командами Тернопільщи-
ни – теребовлянською «Нивою» та великогаїв-
ським «Агроном».

Поєдинок гідних суперників завершився 
внічию – 0:0. Для виявлення переможця до-
велося пробивати післяматчеві пенальті. У 
футбольній лотереї фортуна посміхнулася ве-
ликогаївському колективу, футболісти якого 
забили всі свої пенальті, а у теребовлянців 
одного разу схибив їхній капітан Павло Мако-
гон.

По завершенні матчу відбулася урочиста це-
ремонія нагородження. 

Перша ліга
Відбулися поєдинки 20-го туру першої ліги 

чемпіонату Тернопільської області:
ФК «Нараїв» –  «Поділля» (Васильківці) – 2:1 

(0:0)
 «Хатки» (Бережани) – «Нива» (Городниця) – 

5:0 (2:0)
ФК «Трибухівці» – «Віго-Острів» – 3:0.
P.S.: Матчі «Нива» (Підгайці) – «Вікнини» (Ві-

кно) та «Рідна Борщівщина» – ФК «Мельниця» 
(Мельниця-Подільська) через карантинні обме-
ження перенесено.

Ліга чемпіонів
25 жовтня, у двох групах Ліги чемпіонів Тер-

нопільщини відбулися стартові матчі першого 
туру нового сезону-2020/21. Пропонуємо їхні 
результати:

Група А: ФК «Переволока» (Бучацький ра-
йон) – ФК «Плотича» (Тернопільський район) 
– 2:6 (1:4 )

Група D: «Збруч» (Дорофіївка, Підволочись-
кий район) – «Говерла» (Дубівці, Тернопіль-
ський район) – 2:2 (0:1)

P.S.: Решта команд учасників Ліги чемпіонів 
Тернопільщини розпочнуть участь у цих зма-
ганнях 1 листопада.

Ліга Тернопільщини
Відбулися три матчі першого туру у Лізі 

Тернопільщини сезону-2020/21. Два поєдинки 
пройшли у групі С і один – у групі А. Пропонує-
мо їхні результати:

Група А: ФК «Цвітова» (Бучацький район) 
– «Ліндеванг» (Гайворонка,  Теребовлянський 
район) – 4:2 (1:1)

Група С: ФК «Сновидів» (Бучацький район) 
– «Стрипа» (Купчинці, Козівський район) – 2:7 
(2:3)

Група С: «Хатки-ОТГ» (Бережани) – «Поділл-
ля» (В. Березовиця, Тернопільський район) – 1:3 
(1:1)

«Шахтар» знову 
втратив очки

ЄВРОКУБКИ: український 
клуб створив сенсацію

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький 
"Шахтар" переміг мадридський "Реал" з рахунком 3:2.

Відбулися матчі 7 туру УПЛ. 
Ось їх результати:
"Шахтар" - "Ворскла" 1:1.
"Олімпік" - "Десна" 0:2. 
"Динамо" - "Олександрія" 1:0. 
"Львів" - "Дніпро-1" 1:3. 
"Інгулець" - "Маріуполь" 1:1.
 "Колос" - "Минай" 2:2.

Турнірну таблицю очолює 
київське "Динамо". Слідом 

йдуть полтавська "Ворскла" та 
донецький "Шахтар".

Українська Прем’єр-Ліга, 
опитавши фахівців, які входять 
до експертної ради, визначила 
найяскравішого футболіста з 
усіх, які взяли участь у матчах 
7-го туру. За підсумком голосу-
вання перемогу здобув воро-
тар «Ворскли» Дмитро Різник. 

Після прикрої поразки 
«НИВА» ВИГРАЛА У ЛІДЕРА
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Господар

Дуже важливо 
під малинник 
підготувати 

родючий ґрунт, 
або ж напередодні 
ретельно удобрити 
ділянку. Садіння 
малини восени 
має свої переваги, 
оскільки навесні 
«новосели» 
приживаються 
набагато важче, бо 
коренева система не 
встигає відповідно 
адаптуватися.

Найважливіша умо-
ва успіху - дотримання 
правил агротехніки. Са-
дити малину восени слід 
тоді, коли на кореневій 

шийці стають помітні 
бруньки заміщення, при-
чому, в кожного сорту 
терміни їх визрівання мо-
жуть варіюватися в меж-
ах кількох тижнів.

• Однорічні кореневі 
пагони малини садять у 
жовтні-листопаді, не піз-
ніше, ніж за два тижні до 
замерзання ґрунту.

• Недостатньо родю-
чий і неглибокий орний 
шар можна збалансувати, 

якщо для кожного куща 
викопати яму й засипати 
її сумішшю гумусу, гною, 
перегною або компосту.

• Корені саджанця по-
трібно розправити, щоб 
не загиналися вгору, і ре-
тельно присипати. Коре-
неву шийку не слід над-
то заглиблювати. Землю 
навколо пагона ущіль-
нюють. Правильність по-
садки перевіряють таким 
чином: пагін обережно 

смикають угору. Якщо він 
неміцно сидить у землі 
- значить, треба переса-
дити.

• Пагони потрібно об-
різати до 25-30 сантиме-
трів і полити з розрахун-
ку: половина відра води 
на кущ. Рослини підгор-
тають шаром землі 10-12 
сантиметрів. Відразу ж 
після висадження кущів 
всю ділянку під малиною 
мульчують компостом, 
перегноєм, торфом, тир-
сою або подрібненою со-
ломою (не забувайте про 
засоби від мишей!). Крізь 
такий покрив не пророс-
тають бур’яни, зберіга-
ється структура ґрунту і 
волога.

ЯК ОБИРАТИ 
САДЖАНЦІ? 

При виборі та купівлі саджанців 
дуже важливим моментом є вік, 
потужність кореневої системи 

та діаметр штамба. Тож, аби рослина 
почала давати плоди вчасно, перш 
за все необхідно звернути увагу на 
вік саджанців. Багато садівників 
вибирають більш рослі дерева в надії, 
що вони швидше виростуть та почнуть 
плодоносити. Але це - поширена 
помилка. Приміром, дерева трилітки 
приживаються важче і ростуть набагато 
повільніше.

Рекомендується вибирати для покупки са-
джанці яблуні, груші дворічного віку, а череш-
ні, слив, абрикосів та вишні краще висаджувати 
однолітками. Саджанці кущів фахівці радять ви-
саджувати у віці 3-5 років. Вік саджанців квітів 
при посадці не має перевищувати 2-3 років. Саме 
вони, правильно і вчасно щеплені, володіють ви-
сокою життєвою силою і зимостійкістю, а, зна-
чить, добре приживаються при посадці. 

До речі, щеплення – ще один важливий пункт, 
на який необхідно звернути увагу. У плодових де-
ревах наріст розташований на стовбурі на відста-
ні 10-15 см від кореневої шийки. При цьому сам 
стовбур буде викривлений в цьому місці.

Також при виборі саджанців слід звернути 
увагу на кореневу систему. Вона повинна бути 
пружною, добре розвиненою. Необхідно огляну-
ти коріння на наявність вузлів, або круглих по-
товщень. Надземна частина повинна мати одну-
дві гілки довжиною від 30 до 40 см.

Не варто вибирати для покупки великі кущі з 
великою кількістю пагонів. Такі кущі коштують 
дорого, а приживаються погано. Краще купувати 
кущики з двома -трьома визрілими пагонами се-
редньої товщини.

 Обов'язково огляньте стовбур. Ушкодження у 
вигляді дрібних подряпин йому не страшні, адже 
з часом вони заростуть. А от, якщо пошкоджен-
ня займає більше половини окружності кори, то 
такий саджанець не підлягає посадці. При ви-
борі саджанця треба звертати увагу на товщину 
штамба. Є навіть певні нормативи товщини стов-
бура у саджанців: зерняткові культури не менше 
12 мм, кісточкові культури не менше 15 мм, для 
слаборослих підщеп не менше 10 мм.

Проводять осінню 
обрізку, коли середня 
нічна температура 

йде в мінус (-1...-3°С). 
Зазвичай це кінець жовтня-
початок листопада. Не 
можна обрізати троянди 
раніше, ніж почнуться 
морози (хоча б в ночі), 
тому що будь-яка обрізка 
сприяє росту бруньок. 
Якщо обрізати перед 
потеплінням, бруньки 
можуть піти в ріст.  
З цієї ж самої причини з 
початку-середини серпня 
троянди обрізати не можна, 
це стосується і видалення 
відцвілих квіток.

Варто звернути увагу на те, що 
місця обрізки бажано відразу обро-
бляти будь-якими протигрибкови-
ми препаратами. Якщо у вас кілька 
кущів троянд, це зробити не важко, 
проте, при великій кількості кущів 
справа ця досить клопітка. Добре 
допомагає такий простий підруч-
ний матеріал, як деревне вугілля, 
хоча б з мангалу.

Часто трапляється так, що вже 
осінь на дворі, а троянди все про-
довжують гнати молоді пагони. Хоч 
і шкода, але восени ці пагони, по-
трібно обрізати, оскільки вони про-
сто не переживуть зиму – замерз-
нуть! Причому замерзнуть вони 
відразу, як тільки вдарить перший 
морозець градусів 3-5. А потім на-
стане потепління, і на ньому мо-
жуть оселитися грибки різного сту-
пеня шкідливості. Тому не давайте 
трояндам азотні добрива, почина-
ючи з кінця липня, натомість дай-
те калійні і фосфорні добрива – це 
стимулює підготовку куща до зими 
і якнайшвидшому визріванню на-
явних пагонів.

Якщо у вас чайно-гібридні тро-
янди або троянди фрлорибунда, 
то їх можна обрізати до середини 

відрослих пагонів, і навіть нижче, 
особливо, якщо кущі відрізняються 
сильним ростом. Однак, не забу-
вайте: обрізаємо на пів-сантиметра 
вище зовнішньої бруньки. Це стан-
дартний прийом. Середня і сильна 
обрізка чайно-гібридних троянд і 
троянд флорибунда зведе до міні-
муму вимерзання пагонів, якщо ви 
вирішите не вкривати троянди на 
зиму, або полегшить укриття, якщо 
будете укривати. Не варто лякати-
ся – така обрізка піде тільки на ко-
ристь рослинам.

Маркові і мініатюрні троянди, 
в принципі, не потребують осін-
ньої обрізки. Може йтися лише про 
обрізку квіток і плодів. Причому 
робиться це дуже дбайливо і міні-
мально. Традиційно, варто видаля-
ти слабкі незрілі пагони, обірвати 
листя, якщо воно не опало. 

Виткі троянди з великими кві-
тами також не обрізають восени. 
Максимум, що можна робити – ви-
далити старі квіти і плоди. Щоб 
зберегти виткі троянди, їх необ-
хідно як слід укрити. Для цього їх 
обов’язково знімають з опор, аку-
ратно скручують, фіксують, щоб 
стебла трималися поряд. Потім їх 
укладають на шар ялинового гілля 
або іншого рослинного матеріалу, і 
зверху як слід накривають тим же 
ялиновим гіллям, ящиками. По-
вітронепроникних плівок краще 
уникати. Вкриваючи цю троянду, 

пам’ятайте, що рослині треба чи-
мось дихати, тому щільне накриття 
не буде найкращим варіантом.

У англійських троянд обрізають 
незрілі пагони, видаляють листя 
і гілочки, які будуть загущувати 
кущ. Крім того, на кільце потріб-
но вирізати всі зайві, віджилі свій 
термін в 2-3 роки, гілки. Так, напри-
клад, дорослий кущ, в залежності 
від бажання садівника, зазвичай 
складається з 4-6, максимум 7-8 гі-
лок і пагонів. 

Осіння обрізка штамбів зале-
жить від того, до якої групи нале-
жить щеплений сорт. У будь-якому 
випадку не рекомендується сильна 
обрізка. Восени видаляють квіти, 
обрізають пагони, що не визріли, і 
готують штамб до зимівлі.

І листя, і зайві пагони краще обі-
рвати і прибрати з ділянки, аби не 
сприяти розвитку старих недуг і в 
наступному році. Потім, щоб убез-
печити на зиму і самі кущі, і землю 
під ними, обприскайте їх 2%-вим 
розчином бордоської рідини або 
мідно-мильним розчином (300 г зе-
леного мила, 30 г мідного купоросу 
на 10 л води). 

Після обрізки кущі троянд реко-
мендують укривати поступово і не 
за один прийом. Після перших за-
морозків їх підсапують, а при стій-
кій   низькій   температурі (-5...-7°С) 
утеплюють тирсою, торфом і обла-
штовують накриття. 

ОБРІЗАЄМО ТРОЯНДИ ВОСЕНИ, 
ЩОБ КВІТЛИ РЯСНІШЕ ВЛІТКУ

Як доглядати за цими красивими і вибагливими рослинами

Вибір саджанців плодових дерев 
та кущів - справа відповідальна, 
адже кінцевий результат можна 

побачити лише 
через 3-7 років, коли рослини 

починають плодоносити.

Садимо малину у родючий грунт
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.10 Енеїда.
06.30 М/с «Листи вiд Фелiкса».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

01.30 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
10.30 Стильнi подорожi.
11.00 Дивовижнi сади. Росендал - 

Швецiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.25, 00.00 Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.25, 00.35 Т/с «Полдарк».
17.30 Д/с «Дикая планета».
18.55 Д/с «Дикi тварини».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.35, 02.30 «Зворотнiй вiдлiк».
00.05 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, 11.25, 12.20, 03.00 «Життя 

вiдомих людей».
13.00, 14.15, 21.45 Т/с «Сидоренки-

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

Iíòер
06.05, 22.05 «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».
09.30, 18.00, 19.00, 03.25 «Стосується 

кожного».
10.30, 12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
15.45 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.55 Т/с «Нi кроку назад!».
02.00 Х/ф «Це було в розвiдцi».
04.55 «Телемагазин».

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
04.55 Еврика!
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05 Громадянська оборона.
05.55 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.

11.40, 13.15 Х/ф «Снайпер 3».
12.45, 15.45 Факти. День.
14 .00 ,  16 .15 Х/ф «Меркурiй у 

небезпецi».
16.50 Х/ф «Дев`ять ярдiв 2».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Теорiя змови.
21.25 Т/с «Коп з минулого».
22.35 Свобода слова.
23.40 Х/ф «Категорiя 7: Кiнець свiту».
02.45 Я зняв!

ÑТБ
04.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
06.25 Т/с «Комiсар Рекс».
09.25 МастерШеф. Професiонали 2.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама 2.
19.05 Детектор брехнi.
20.15, 22.45 Т/с «Любов з ароматом 

кави».
00.55 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
08.50 Божевiльна зiрка.
10.50 Х/ф «Новi мутанти».
12.40 Х/ф «Пiрати Карибського моря: 

На дивних берегах».
15.20 Х/ф «Пiрати Карибського моря: 

Помста Салазара».
18.00 Lе Маршрут.
19.00 У кого бiльше? (12+).
21.00 Х/ф «Невразливий».
23.20 Х/ф «Таємничий лiс».
01.40 Х/ф «Вечiр судного дня».

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 «Планета iнновацiй».
09.30 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, 23.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна 

в кольорi».
18.10, 22.00, 05.10 Д/с «Друга свiтова 

вiйна».
19.20, 01.15 «Кондратюк у понедiлок».
21.40 Час-Time.
00.30 Д/с «Топ 10: Таємницi й загадки».
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, 03.40 Реальна мiстика.
12.30, 05.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
17.00 Т/с «Вiдважнi».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Тiнь зiрки», 15 i 16 с.
23.30 Т/с «Секрет майя», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Секрет майя».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
10.10 Х/ф «Коли Санта впав на Землю».
12.10 Х/ф «Руйнування».
14.00, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту 

2».
15.10 «Орел i решка. Дива свiту».
1 6 . 1 0 ,  2 0 . 0 0  «Орел  i  р ешка . 

Навколосвiтня подорож».
18.10 Т/с «Я - зомбi».
00.00 Х/ф «Голем».
02.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00, 04.50 «Top Shop».
06.00, 08.05 Х/ф «Сержант мiлiцiї».
07.25, 16.50, 20.50, 02.55 «Випадковий 

свiдок».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.25 

«Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.40 «Обережно, НЛО!»
15.40 «Шосте вiдчуття. Дар чи про-

кляття?»
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 Х/ф «Tри дев`ятки».
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».

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

Полтавою.
10.15, 00.30 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить».
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.45 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «1+1».
23.30 Казки У.
02.45 Щоденники Темного.
03.30 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.
08.35, 01.45 Правда життя.
09.35, 00.35 Речовий доказ.
10.45, 17.50 Вижити в дикiй природi.
11.50 Елемент.
12.50 Мiстична Україна.
13.50, 19.45 Фантастичнi iсторiї.
14.50 Крила вiйни.
15.50, 21.50 Сучаснi дива.
16.50 Ремесла за призначенням.
18.55 Юрiй Нiкулiн.
20.45 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
22.40 Арктика з Брюсом Перрi.
23.40 Адольф Гiтлер. Шлях.
02.45 Єврорабинi.
03.30 Доктор Хайм.
04.20 Шосте вiдчуття. Дар чи прокляття?
05.05 Бiзнес на залякуваннi.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Поживемо-побачимо».
07.10, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Моя правда».
10.20 Х/ф «Полiт золотої мушки».
13.05 Х/ф «Веронiка».
14.40 Х/ф «Старий знайомий».
16.10 Т/с «Тiнi зникають опiвднi».
19.10, 01.00 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
23.10 Х/ф «Опiкун».
00.40 «Академiя смiху».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Опер за викликом 2».
10.00 «Загублений свiт».
15.40 Х/ф «Царство небесне».
18.15, 01.50 «Спецкор».
18.50, 02.20 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Опер за викликом 3».
20.25, 21.30 Т/с «Брати по кровi 2».
22.30, 00.05 Т/с «Кiстки 4».
02.50 «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».
14.10 Т/с «Друзi».
15.30 Т/с «Швидка».
20.10 Т/с «Касл».
00.00 Мамареготала. Найкраще.

Профiлактика.
05.00 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.00 Снукер. English Open. Фiнал. 

Трамп - Н. Робертсон.
01.00, 05.00 Велоспорт. «Вуельта». 

Етап 12.
02.30 Автоперегони. WTCR. Арагон. 

Перегони 1.
03.00 Автоперегони. WTCR. Арагон. 

Перегони 2.
03.30 Автоперегони. WTCR. Арагон. 

Перегони 3.
04.00 Велоспорт. «Вуельта». Етап 11.
06.00 Мотоперегони. «24 години Ле-

Мана».
07.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Уши Дiзль.
08.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Едгар Гроспiрон.
08.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Пiтер ван ден Хугенбанд.
09.05 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Footsteps.
10 .05  Ол iмп iйськ i  i гри .  «Сила 

особистостi».
10.40 Тенiс. АТР 500. Вiдень. Фiнал.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 

Тенiс. АТР 1000. «Мастерс». Па-
риж. Круг 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа) 06.00 Iíòер - 

Парма. Чемïiоíаò Iòаëi¿.

07.45, 18.50 «Auto гол!».
08.10 Iнгулець - Зоря. Чемпiонат Укра-

їни.
10.00 «Великий футбол».
11.45 Топ-матч.
12.00 Кротоне - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
13.50 Львiв - Ворскла. Чемпiонат 

України.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00, 21.05 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.30 Удiнезе - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
18.20 Журнал Лiги Європи.
19.15 Мiнай - Рух. Чемпiонат України.
21.35 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд 

туру.
22.50 Спецiя - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
00.35 Чемпiонат Францiї. Огляд туру

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.20 Енеїда.
06.30 М/с «Листи вiд Фелiкса».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.25, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

02.15 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Таємницi Борго Ларiчi».
10.30 Стильнi подорожi.
11.00 Дивовижнi сади. Гарен-Лемо - 

Францiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 02.00, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.25, 00.25 Т/с «Полдарк».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Дикi тварини».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
22.00 #ВУкраїнi.
22.30 Д/с «Боротьба за виживання».
04.10 Д/ф «Висота 307.5».

Êаíаë “1+1”
06.00 «Грошi».
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, 04.40 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.15 «Мiняю 

жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Свати».
21.45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
22.45 «Мiняю жiнку 15».
00.50 Х/ф «Шлях у порожнечу».

Iíòер
05.25, 22.05 «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, 03.20 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.55 Т/с «Нi кроку назад!».
02.00 Х/ф «Женя, Женiчка i «Катюша».
04.55 «Телемагазин».

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, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Теорiя змови.
11.10 Секретний фронт.
11.50, 13.15 Х/ф «Снайпер 4: Переза-

вантаження».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.15 Т/с «Пес».
16.50, 21.25 Т/с «Коп з минулого».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
23.35 Х/ф «Снайпер».
01.30 Анти-зомбi.

ÑТБ
04.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
06.00 Т/с «Комiсар Рекс».
09.05 МастерШеф. Професiонали 2.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама 2.
19.05 Таємницi ДНК.
20.15, 22.45 Т/с «Любов з ароматом 

кави».
00.50 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
10.10 Х/ф «Логан: Росомаха».
13.00 Суперiнтуїцiя.
15.00 Хто зверху? (12+).
17.00, 19.00 Любов на виживання.
21.00 Х/ф «Скло».
23.40 Х/ф «Знаки».
01.50 Т/с «Новенька».
02.40 Зона ночi.

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 «Планета iнновацiй».
09.30 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, 23.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна 

в кольорi».
18.10, 22.00, 05.10 Д/с «Друга свiтова 

вiйна».
19.20, 01.15 «Країна».
21.40 Час-Time.
00.30 Д/с «Топ 10: Таємницi й загадки».
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, 02.45 Реальна мiстика.
12.30, 05.10 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
17.00 Т/с «Вiдважнi».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Тiнь зiрки», 17 i 18 с.
23.20 Контролер.
00.00, 02.00 Х/ф «Троє в лабiринтi».
01.30 Телемагазин.

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».
12.15, 18.10 Т/с «Я - зомбi».
14.00, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту 

2».
15.10 «Орел i решка. Дива свiту».
1 6 . 1 0 ,  2 0 . 0 0  «Орел  i  р ешка . 

Навколосвiтня подорож».
00.10 Х/ф «Будинок проклятих».
02.15 «Орел i решка. Морський сезон».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 Х/ф «Мамо, я льотчика люблю».
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 «Мачуха».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.50 «Анатомiя катастроф».
15.45 «Таємницi пiрамiд».
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, 00.30 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить».
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.45 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «2+1».
23.30 Казки У.
02.45 Щоденники Темного.
03.30 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 Марафон на «Прямому «каналi.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.55, 01.45 Правда життя.
09.50, 00.35 Речовий доказ.
11.00, 17.55 Вижити в дикiй природi.
12.05, 16.55 Елемент.
13.05 Мiстична Україна.
14.05, 19.45 Фантастичнi iсторiї.
15.00 Повiтрянi воїни.
16.00, 21.50 Сучаснi дива.
18.55 Два Миронових.
20.45 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
22.40 Дика Iндонезiя.
23.40 Адольф Гiтлер. Шлях.
02.50 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Очiкування полковника 

Шалигiна».
07.10, 07.40, 08.50 М/ф.
07.15, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.20 «Моя правда».
11 .10 Т/с «Злочин з багатьма 

невiдомими».
13.30 Х/ф «Веронiка повертається».
15.00 Х/ф «Божевiльний день».
16.10 Т/с «Тiнi зникають опiвднi».
19.00, 01.20 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
23.00 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
00.50 «Академiя смiху».
02.45 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Опер за викликом 2».
10.00 «Загублений свiт».
15.40 Х/ф «Царство небесне».
18.15, 01.50 «Спецкор».
18.50, 02.20 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Опер за викликом 3».
20.25, 21.30 Т/с «Брати по кровi 2».
22.30, 00.05 Т/с «Кiстки 4».
02.50 «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.
04.10 «Роздовбаї».

04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00 Тенiс. АТР 1000. «Мастерс». Па-

риж. Круг 1.
01.30 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiйський 

патронаж».
02.30, 03.00, 19.30, 20.00 Олiмпiйськi 

iгри. «Анатомiя спорту».
03.30, 20.30 Дзюдо. Великий шолом. 

Будапешт.
04 .00 ,  04 .30  Ол iмп iйськ i  i гри . 

«Олiмпiйський момент».
05.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Тiна Мазе.
05.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Свiтлана Хоркiна.
06.00, 06.30, 07.00 Олiмпiйськi iгри. 

«Foul Play».
07.30 Снукер. ЧC. Шеффiлд. 1/2 

фiналу. О`Саллiван - Селбi.
09.30, 14.15 Велоспорт. «Вуельта». 

Етап 12.
11.30 Тенiс. US Open. Жiнки. Фiнал. 

Осака - Азаренко.
13.30 Велоспорт. «Вуельта». Етап 11.
15.40, 21.00 Велоспорт. «Вуельта». 

Етап 13.
18.35 Тенiс. Australian Open. Чоловiки. 

Фiнал. Тiм - Джоковiч.
23.00 Автоперегони. WTCR. Арагон. 

Огляд.
23.30 Авто i мотоспорт. Хунгарорiнг.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
05.00 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
05.55 Програма передач.

Вiвторок, 3 листопада
06.00, 08.00, 05.30 Топ-матч.
06.10 Колос - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
08.10 Нант - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Спецiя - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
12.05 «Великий футбол».
13.50 Александрiя - Десна. Чемпiонат 

України.
16.00, 02.45 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
16.55 Рома - Фiорентiна. Чемпiонат 

Iталiї.
18.45 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
19.00, 21.50 «Нiч Лiги чемпiонiв».
19.50 Live. Шахтар - Боруссiя (М). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
22.30 Live. «Лiга чемпiонiв. Online».
00.25 Журнал Лiги Європи.
00.55 Iнгулець - Зоря. Чемпiонат Укра-

їни.
03.40 Удiнезе - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

2 листопада

3 листопада
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.20 Енеїда.
06.30 М/с «Листи вiд Фелiкса».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.25, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

02.15 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Величнi Медичi».
10.35 Стильнi подорожi.
11.00 Дивовижнi сади. Сади Les 

Hortillonnages - Францiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 02.00, 05.45 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.25, 00.25 Т/с «Полдарк».
17.30 #ВУкраїнi.
18.55 Д/с «Дикi тварини».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
22.00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.30 Д/с «Боротьба за виживання».
04.10 Д/ф «Перехрестя Балу».

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, 04.40 «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 «Свати».
21.45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
22.45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
23.55 Х/ф «Шлях у порожнечу».

Iíòер
05.25, 22.05 «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».
16.20 «Речдок. Особливий випадок. По 

той бiк фронту».
18.00, 03.25 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.55 Т/с «Нi кроку назад!».
02.05 Х/ф «За два кроки до «Раю».
04.55 «Телемагазин».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.

09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.

11.25, 13.15 Х/ф «Снайпер».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.15 Т/с «Пес».
16.50, 21.25 Т/с «Коп з минулого».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
23.35 Х/ф «Снайпер 2».
01.20 Х/ф «Снайпер 3».

ÑТБ
05.20, 23.00, 00.00 Т/с «Доктор Хаус».
07.05 Т/с «Комiсар Рекс».
10.05 МастерШеф. Професiонали 2.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.00 СуперМама 2.
19.00 Про що мовчать жiнки.
20.15, 22.45 Т/с «Вiдпустка у сосно-

вому лiсi».
00.55 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
11.40 Х/ф «Знаки».
13.50 Хто проти блондинок? (12+).
15.40 Хто зверху? (12+).
17.40, 19.00 Дiти проти зiрок.
20.50 Х/ф «Сахара».
23.10 Х/ф «Смертельний лабiринт».
01.10 Т/с «Новенька».
02.55 Служба розшуку дiтей.

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 «Планета iнновацiй».
09.30 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, 23.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна 

в кольорi».
18.10, 22.00, 05.10 Д/с «Друга свiтова 

вiйна».
19.20, 01.15 «Велика полiтика».
21.40 Час-Time.
00.30 Д/с «Топ 10: Таємницi й загадки».
03.35, 04.10 Культ Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.00 Сьогоднi. Спецвипуск iз США - хто 

став новим президентом.
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, 03.50 Реальна мiстика.
12.30, 05.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
17.00 Т/с «Вiдважнi».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Тiнь зiрки».
23.30, 02.00 Т/с «Стань моєю тiнню».
01.30 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30,  01.10 Т/с «Мисливцi  за 

релiквiями».
12.15, 18.10 Т/с «Я - зомбi».
14.00 «Орел i решка. Дива свiту 2».
15.10, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту».
1 6 . 1 0 ,  2 0 . 0 0  «Орел  i  р ешка . 

Навколосвiтня подорож».
00.10 «Орел i решка. Морський сезон».
02.45 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.15 Х/ф «Життя як цирк».
07.50, 16.50, 20.50, 02.40 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Балада про солдата».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.55 «Таємницi кримiнального свiту».
14.40 «Легендарнi замки України».
15.30 «Шукач Ковчега».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Склад злочину».
01.05, 03.10 «Речовий доказ».
04.10 «Правда життя».
05.00 «Top Shop».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
10.15, 00.20 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить».
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.20 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Батько нареченої».
23.20 Казки У.
02.35 Щоденники Темного.
03.20 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.
08.30, 01.45 Правда життя.
10.05, 00.35 Речовий доказ.
11.15 Дика природа Чилi.
12.15 Ремесла за призначенням.
13.15 Мiстична Україна.
14.15, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
15.10 Повiтрянi воїни.
16.05 Сучаснi дива.
17.00 Елемент.
18.00 Вижити в дикiй природi.
19.00 Ролан Биков.
20.45 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
21.50 Сучаснi дивa.
22.40 Дика Iндонезiя.
23.40 Гарячi точки.
05.45 Смарт-шоу.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Iноземка».
07.10, 07.40, 08.50 М/ф.
07.15, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
09.30 «Спогади».
10.25 «Моя правда».
11 .15 Т/с «Злочин з багатьма 

невiдомими».
13.50 Х/ф «Сiнг-Сiнг».
16.00 Т/с «Тiнi зникають опiвднi».
19.00, 00.30 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
23.00 Х/ф «Божевiльний день».
00.10 «Академiя смiху».
02.45 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Команда «А» 2».
08.00 Х/ф «100 градусiв нижче нуля».
09.50, 17.10 «Загублений свiт».
13.50 Х/ф «Александр».
18.15, 01.55 «Спецкор».
18.50, 02.25 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Опер за викликом 3».
20.25, 21.30 Т/с «Брати по кровi 2».
22.35 Т/с «Кiстки 5».
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».
14.10 Т/с «Друзi».
15.30 Т/с «Швидка».
20.10 Т/с «Касл».
23.50 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
04.10 «Роздовбаї».
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.45, 18.35 Тенiс. US Open. Жiнки. 

Фiнал. Осака - Азаренко.
01.00, 04.00, 09.30, 14.15 Велоспорт. 

«Вуельта». Етап 13.
02.30 Снукер. ЧC. Шеффiлд. 1/2 

фiналу. О`Саллiван - Селбi.
06.00 Автоперегони. WTCR. Бельгiя. 

Квалiфiкацiя.
06.30 Автоперегони. WTCR. Бельгiя. 

Перегони 1.
07.00 Автоперегони. WTCR. Бельгiя. 

Перегони 2.
07.30 Снукер. ЧC. Шеффiлд. Фiнал. 

О`Саллiван - К. Уїлсон.
11.30, 19.30 Тенiс. US Open. Чоловiки. 

Фiнал. А. Звєрєв - Тiм.
13.30 Велоспорт. «Вуельта». Етап 12.
15.40, 21.00 Велоспорт. «Вуельта». 

Етап 14.

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

України.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Реал - Iнтер. Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Ман Сiтi - Олiмпiакос. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.10, 04.30 Чемпiонат Францiї. Огляд 

туру.
13.05, 19.30, 05.25 Топ-матч.
13.20 «Лiга чемпiонiв. Online».
16.00, 18.40 «Нiч Лiги чемпiонiв».
16.50 Шахтар - Боруссiя (М). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
19.20 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
19.40 Live. Iстанбул Башакшехiр - МЮ. 

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

УЄФА.
01.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
02.40 Барселона - Динамо (К). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.20 Енеїда.
06.30 М/с «Листи вiд Фелiкса».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.25, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

02.15 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Величнi Медичi».
10.35 Стильнi подорожi.
11.00 Дивовижнi сади. Сади Маркессак 

- Францiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 02.00, 05.45 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.25, 00.25 Т/с «Полдарк».
17.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.55 Д/с «Дикi тварини».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
22.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.30 Д/с «Боротьба за виживання».
04.10 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

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, 13.15, 14.15, 15.10 «Одру-

ження наослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Шлях у порожнечу».

Iíòер
05.25, 22.05 «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».
16.20 «Речдок. Особливий випадок. По 

той бiк фронту».
18.00, 19.00, 03.30 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.55 Х/ф «Слiди апостолiв».
02.15 Х/ф «Про тих, кого пам`ятаю i 

люблю».
04.55 «Телемагазин».

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.
10.10 Секретний фронт.
11.10, 13.15 Х/ф «Снайпер 2».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.15 Т/с «Пес».
16.45, 21.25 Т/с «Коп з минулого».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
23.35 Х/ф «Снайпер 5: Спадщина».
01.30 Х/ф «Снайпер 4: Перезаванта-

ження».

ÑТБ
05.25, 23.05 Т/с «Доктор Хаус».
07.15 Т/с «Комiсар Рекс».
10.15 МастерШеф. Професiонали 2.
12.55, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.30 Т/с «Слiд».
18.00 СуперМама 2.
19.00 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Вiдпустка у сосно-

вому лiсi».
00.55 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 13.00 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
10.40 Х/ф «Окупацiя».
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Пропащi шахраї».
23.10 Х/ф «Невразливий».
01.30 Т/с «Новенька».
02.55 Служба розшуку дiтей.

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 «Планета iнновацiй».
09.30 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, 23.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна 

в кольорi».
18.10, 22.00, 05.10 Д/с «Друга свiтова 

вiйна».
19.20, 01.15 #Небайдужа.
21.40 Час-Time.
00.30 Д/с «Топ 10: Таємницi й загадки».
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, 02.30 Реальна мiстика.
12.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
17.00 Т/с «Вiдважнi».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Нiколи не буває пiзно», 1 

i 2 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с «Нiколи не буває пiзно», 3 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Нiколи не буває пiзно».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30,  01.00 Т/с «Мисливцi  за 

релiквiями».
12.15, 18.10 Т/с «Я - зомбi».
14.00, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту».
1 6 . 1 0 ,  2 0 . 0 0  «Орел  i  р ешка . 

Навколосвiтня подорож».
23.00 «Орел i решка. Дива свiту 2. Не-

видане».
00.00 «Орел i решка. Морський сезон».
02.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.15 Х/ф «Капiтан Крокус».
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 «Розiрване коло».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Вартiсть життя».
14.40 «Легендарнi замки Закарпаття».
15.30 «Шевченко. 200 рокiв самотностi».
18.20, 04.05 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Склад злочину».
01.10, 03.10 «Речовий доказ».
05.00 «Top Shop».

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

Полтавою.
10.15, 00.20 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить».
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.20 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Батько нареченої 2».
23.20 Казки У.
02.35 Щоденники Темного.
03.20 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 Бандитська Одеса.
08.30, 01.45 Правда життя.
10.05, 00.35 Речовий доказ.
11.15 Дика природа Чилi.
12.15 Ремесла за призначенням.
13.15 Мiстична Україна.
14.15, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
15.10 Повiтрянi воїни.
16.05 Сучаснi дива.
17.00 Елемент.
18.00 Вижити в дикiй природi.
19.00 Ролан Биков.
20.45 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
21.50 Сучаснi дивa.
22.40 Дика Iндонезiя.
23.40 Гарячi точки.
05.45 Смарт-шоу.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Сiм старих i одна дiвчина».
07.10, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.05 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30 «Зорянi долi».
11 .55 Т/с «Злочин з багатьма 

невiдомими».
14.20 Х/ф «Суперпограбування в 

Мiланi».
16.20 Т/с «Тiнi зникають опiвднi».
19.00, 00.50 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
23.00 Х/ф «Як стати щасливим».
00.35 «Академiя смiху».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.25 «ДжеДАI».
06.15 Т/с «Команда «А» 2».
08.15 Х/ф «Зворотнiй вiдлiк».
10.00, 17.15 «Загублений свiт».
13.50 Х/ф «Мега-акула проти Меха-

акули».
15.20 Х/ф «Сьомий син».
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 5».
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».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.35, 19.00 Т/с «СуперКопи».
14.20 Т/с «Друзi».
15.40 Т/с «Швидка».
20.05 Т/с «Касл».
23.50 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
04.00 «Роздовбаї».
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.00 Тенiс. US Open. Чоловiки. Фiнал. 

А. Звєрєв - Тiм.
01.00, 04.00, 09.30, 14.15 Велоспорт. 

«Вуельта». Етап 14.
02.30 Снукер. ЧC. Шеффiлд. Фiнал. 

О`Саллiван - К. Уїлсон.
06.00 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 

Квалiфiкацiя.
06.30 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 

Перегони 1.
07.00 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 

Перегони 2.
07.30 Снукер. European Masters. 1/2 

фiналу.
11.30, 18.35 Тенiс. «Ролан Гаррос». 

Жiнки. Фiнал. Швентек - Кенiн.
13.30 Велоспорт. «Вуельта». Етап 13.
15.40, 21.00 Велоспорт. «Вуельта». 

Етап 15.
19.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

Фiнал. Джоковiч - Надаль.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Дженоа - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
07.45 Журнал Лiги Європи.
08.15 Iстанбул Башакшехiр - МЮ. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20, 02.40 Лейпцiг - ПСЖ. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.05 Реал - Iнтер. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.55 «Лiга чемпiонiв. Online».
16.00, 18.40 «Нiч Лiги чемпiонiв».
16.50 Барселона - Динамо (К). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
19.20, 05.25 Топ-матч.
19.30 «Суперматчi». Лiга Європи УЄФА.
19.40 Live. Бенфiка - Рейнджерс. Лiга 

Європи УЄФА.
21.50 Live. Мiлан - Лiлль. Лiга Європи 

УЄФА.
23.55 Црвена Звезда - Гент. Лiга Європи 

УЄФА.
01.45 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
04.30 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

4 листопада

5 листопада
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.15 Енеїда.
06.30 М/с «Листи вiд Фелiкса».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.25, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

02.15 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Величнi Медичi».
10.35 Стильнi подорожi.
11.00 Дивовижнi сади. Вавiлонсторен - 

Пiвденна Африка.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 02.00, 05.45 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.25, 00.25 Т/с «Полдарк».
17.25 VoxCheck.
17.30 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Дикi тварини».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
22.00 Д/с «Суперчуття».
22.30 Д/ф «Ричард Левове Серце».
04.05 Д/ф «Бальний король».

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, 03.35 «ТСН».
09.25, 10.25 «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 «Вечiрнiй квартал».
00.00 «Жiночий квартал».
01.25 Х/ф «Зимовий сон».
05.10 «Свiтське життя».

Iíòер
05.25, 22.00 «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, 15.15, 23.50 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особливий випадок. По 

той бiк фронту».
18.00, 02.25 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
00.50 Х/ф «Страх висоти».
03.55 «Чекай на мене. Україна».
05.20 «Телемагазин».

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.
11.10, 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».
17.20, 20.10 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
23.30 «На трьох 8».

ÑТБ
05.50, 19.00, 22.45 Холостячка.
09.50, 23.50 Як вийти замiж.
11.05, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
00.55 Про що мовчать жiнки.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
08.20 У кого бiльше? (12+).
10.20 Любов на виживання.
12.20 Аферисти в мережах.
14.20 Х/ф «Пропащi шахраї».
16.20, 19.00 Топ-модель по-українськи.
21.50 Х/ф «Залiзна людина».
00.10 Х/ф «Скло».
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.

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 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, 23.10 Д/с «Любов, ненависть i 

пропаганда».
18.10, 22.00, 05.10 Д/с «Друга свiтова 

вiйна».
19.20, 01.15 «Полiтклуб з Вiталiєм 

Портнiковим».
21.40 Час-Time.
00.30 Д/с «Топ 10: Таємницi й загадки».
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 Т/с «Вiдважнi».
13.40 Т/с «Сукня з маргариток», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Сукня з маргариток».
18.00 Гучна справа.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Сашина справа», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Сашина справа».
04.00 Реальна мiстика.

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, 00.10 «Орел i решка. Морський 

сезон».
12.40 Т/с «Я - зомбi».
14.25, 22.00 «Орел i решка. Дива свiту».
15.30, 23.00 «Орел i решка. Дива свiту 

2. Невидане».
16.30 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.35 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
18.30 Х/ф «Орбiта 9».
20.15 Х/ф «Дiти шпигунiв 4: Арма-

геддон».
01.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
02.45 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Шереметьєво-2».
07.55, 15.55, 16.50, 20.50, 02.50 «Ви-

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

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Зниклi серед живих».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50, 03.50 «Правда життя».
14.40 «Нашi права».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Склад злочину».
01.10, 03.00 «Речовий доказ».
04.50 «Top Shop».

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

Полтавою.
10.15, 00.10 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить».
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.10 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Святий Вiнсент».
23.10 Казки У.
02.25 Теорiя зради.
03.55 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.
08.35, 01.45 Правда життя.
09.45, 00.35 Речовий доказ.
10.55, 13.50, 19.45 Фантастичнi iсторiї.
11.55, 16.40 Елемент.
12.55 Теорiя Змови.
14.50 Повiтрянi воїни.
15.45, 21.50 Сучаснi дива.
17.40 Дика Iндонезiя.
18.40 Володимир Iвасюк.
20.45 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
22.40 Дика природа Чилi.
23.40 Гарячi точки.
02.50 Україна: забута iсторiя.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Без сина не приходь!»
07.10, 07.40, 08.50 М/ф.
07.15, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
08.00, 10.20 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
11 .10 Т/с «Злочин з багатьма 

невiдомими».
13.45 Х/ф «Шляхетний венецiанець».
16.00 Х/ф «Сiм старих i одна дiвчина».
17.30 Х/ф «Кухарка».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Х/ф «Двоє пiд однiєю парасоль-

кою».
00.50 Х/ф «Здається квартира з ди-

тиною».
02.50 «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Команда «А» 2».
08.00 Х/ф «Царство небесне».
10.50, 17.15 «Загублений свiт».
15.20 Х/ф «Останнiй бiй».
18.15, 01.05 «Спецкор».
18.50, 01.40 «ДжеДАI».
19.25 Х/ф «Битва драконiв».
21.15 Х/ф «Чистильник».
23.10 Х/ф «Блекджек».
02.15 «Облом.UA».
04.05 «Цiлком таємно-2017».
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, 18.50 Т/с «СуперКопи».
14.00 Т/с «Друзi».
15.30 Т/с «Швидка».
20.00 Х/ф «Факультет».
22.00 Т/с «Касл».
23.00 Без краватки.
23.20 Мамареготала. Найкраще.
03.25 Чистоплюї.
03.50 «Роздовбаї».
04.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

Фiнал. Швентек - Кенiн.
01.00, 04.00, 09.30, 14.15 Велоспорт. 

«Вуельта». Етап 15.
02.30 Снукер. European Masters. 1/2 

фiналу.
06.00 Автоперегони. WTCR. Словаччина 

Ринг. Перегони 1.
06.30 Автоперегони. WTCR. Словаччина 

Ринг. Перегони 2.
07.00 Автоперегони. WTCR. Словаччина 

Ринг. Перегони 3.
07.30 Снукер. European Masters. Фiнал. 

Селбi - Гулд.
11.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

Фiнал. Джоковiч - Надаль.
13.30 Велоспорт. «Вуельта». Етап 14.
15.40, 21.00 Велоспорт. «Вуельта». 

Етап 16.
18.35, 19.00 Самбо. Ч

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 19.30, 03.30, 05.30 Топ-

матч.
06.10 Ман Сiтi - Олiмпiакос. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
08.10, 01.40 Бенфiка - Рейнджерс. Лiга 

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

УЄФА.
12.05 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.55, 23.20 Мiлан - Лiлль. Лiга Європи 

УЄФА.
14.45, 21.35 Огляд матчiв. Лiга Європи 

УЄФА.
16.00, 18.40 «Шлях до Гданська».
16.50 Зоря - АЕК. Лiга Європи УЄФА.
19.20 «Суперматчi». Лiга Європи УЄФА.
19.40 Барселона - Динамо (К). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Передмова до 

туру.
01.10 Чемпiонат Францiї. Передмова 

до туру.
03.40 Страсбур - Марсель. Чемпiонат 

Францiї.
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, 00.00, 02.35, 

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

загiн».
09.45, 22.00 Х/ф «Королiвський ге-

нерал».
12.00 Д/ф «Ричард Левове Серце».
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. Дiзнатися 

правду про Снiгову людину.
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19.30 Д/с «Тваринна зброя».
20.30 Д/с «Суперчуття».
21.25 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
00.25 «Зворотнiй вiдлiк».
02.00, 04.20 #ВУкраїнi.
02.25 Погода.
04.45 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
14.55 Т/с «Свати».
19.30, 05.10 «ТСН».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Маскарад».
22.00 «Жiночий квартал».
23.20, 00.20 «Свiтське життя».
01.20 «Вечiрнiй квартал».
03.05 «Лiга смiху».

Iíòер
05.50 «Слово Предстоятеля».
06.00 Х/ф «Жандарм iз Сен-Тропе».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.50 Х/ф «Ати-бати, йшли солдати...»
13.40 Т/с «Нi кроку назад 2. На лiнiї 

фронту», 1-6 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.30 Х/ф «Пара гнiдих».
00.30 Х/ф «Мiсто з ранку до опiвночi».
02.25 «Подробицi» - «Час».
02.55 «Орел i решка. Шопiнг».
04.20 Х/ф «За сiрниками».

ICTV
05.35 Скарб нацiї.
05.45 Еврика!
05.50 Факти.
06.15 Т/с «Копи на роботi».
07.25 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».

08.35 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 3».
10.10, 13.00 Т/с «Коп з минулого».
12.45 Факти. День.
16.10 Х/ф «Мiцний горiшок 3: Помирати 

з пiснею».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Мiцний горiшок 4.0».
21.45, 23.55 Х/ф «Iноземець».
02.15 Х/ф «Снайпер 5: Спадщина».

ÑТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома».
05.45, 10.50 Т/с «Любов з ароматом 

кави».
07.50 Неймовiрна правда про зiрок.
12.50 Т/с «Коханка у спадок».
16.55, 22.50 Хата на тата.
19.00 МастерШеф 10.
00.50 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 13.10 Вар`яти.
07.50, 10.00 Орел i решка.
12.10 Lе Маршрут.
13.50 Хто зверху? (12+).
15.50 Х/ф «Залiзна людина».
18.20 Х/ф «Залiзна людина 2».
21.00 Х/ф «Залiзна людина 3».
23.50 Х/ф «Лiки вiд щастя».
02.50 Зона ночi.

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, 23.00, 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 «Незрiвнянний».
15.15 Є сенс.
17.10, 23.10 Д/с «Любов, ненависть i 

пропаганда».
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».
00.10 Кiнозлива.
00.25 Х/ф «Залiзна сотня».
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 «Найкращий чоловiк», 1-6 с.
15.20 Т/с «Найкращий чоловiк».
17.00 Т/с «Переклад не потрiбен», 1 

i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Переклад не потрiбен».
23.00 Т/с «Смак щастя», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Смак щастя».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
10.35 Х/ф «Орбiта 9».
12.20 Х/ф «Дiти шпигунiв 4: Арма-

геддон».
14.00 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєд-

няков».
00.00 Х/ф «Впусти мене. Сага».
02.10 «Бiйцiвський клуб».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 Х/ф «Чорний трикутник».
09.45 Х/ф «Загадка Ендхауза».
11.35 Х/ф «Засуджений».
13.20 «Легенди карного розшуку».
15.40, 02.50 «Випадковий свiдок».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.20 «Свiдок».
19.35 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
21.20 Х/ф «Приборкання норовливого».
23.25 Х/ф «Блондинка в шоколадi».
01.10 «Хвороби-вбивцi».
03.35 «Речовий доказ».
04.35 «Легенди бандитського Києва».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.55 М/ф «Бiлал».
13.10 Х/ф «Жива вода».
14.25 Х/ф «2+1».
16.45 Х/ф «1+1».
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Казки У.
00.00 Країна У.
01.00 Панянка-селянка.
02.15 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.
07.20 Мiстична Україна.
08.10, 17.55 Правда життя.
10.20 Речовий доказ.
11.20, 22.30 Фантастичнi iсторiї.
12.20 Крила вiйни.
14.20 101 страва, що змiнила свiт.
15.55 Дика Iндонезiя.
21.00 Сто одна iдея, що змiнила свiт.
23.30 Вижити в дикiй природi.
00.30 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Приходьте завтра».
07.10, 09.00, 03.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Зорянi долi».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Смертельно живий».
12.40 Х/ф «Шум вiтру».
14.10 Х/ф «Єсенiя».
16.50 Х/ф «Танцюрист диско».
19.10 Х/ф «Змова проти корони».
23.10 Х/ф «Принцеса на бобах».
01.20 Х/ф «Час бажань».
03.40 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 08.25 «ДжеДАI».
09.25 «Загублений свiт».
12.20 Х/ф «Свiт предкiв».
14.00 Х/ф «Експедицiя «Ноїв ковчег».
16.45 Х/ф «Озброєнi i небезпечнi».
19.00 Х/ф «Кришталевi черепи».
20.50 Х/ф «Макс Пейн».
22.45 Х/ф «Слiд смертi».
00.20 Х/ф «11 кварталiв».
02.00 Х/ф «Останнiй бiй».
03.20 «Облом.UA».
03.30 «Цiлком таємно-2017».
05.10 «Зловмисники».

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

допомогу».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Check In. Україна.
13.40 Т/с «СуперКопи».
16.00, 23.35 Мамареготала. Найкраще.
18.15 Х/ф «Все, як ти захочеш».
20.00 Х/ф «Медальйон».
21.50 Т/с «NCIS: Морська полiцiя: по-

лювання на вбивць».
03.25 Чистоплюї.
04.20 «Роздовбаї».

04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.00, 10.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». 

Чоловiки. Фiнал. Джоковiч - На-
даль.

00.00, 09.30, 18.35, 19.00 Самбо. ЧC.
01.00, 04.00, 11.30 Велоспорт. «Вуель-

та». Етап 16.
02.30 Снукер. European Masters. Фiнал. 

Селбi - Гулд.
06.00 Автоперегони. WTCR. Хунгарорiнг. 

Перегони 1.
06.30 Автоперегони. WTCR. Хунгарорiнг. 

Перегони 2.
07.00 Автоперегони. WTCR. Хунгарорiнг. 

Перегони 3.
07.30 Снукер. English Open. 1/2 фiналу.
13.00, 21.45 Велоспорт. «Вуельта». 

Етап 17.
21.00 Велокрос. ЧЄ.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Лейпцiг - ПСЖ. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
07.45, 15.10 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
08.15 Црвена Звезда - Гент. Лiга Європи 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Шахтар - Боруссiя (М). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.15, 17.55 Огляд матчiв. Лiга Європи 

УЄФА.
13.10 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.20 Зоря - АЕК. Лiга Європи УЄФА.
15.55 Live. Кальярi - Сампдорiя. 

Чемпiонат Iталiї.
18.50 Топ-матч.
18.55 Live. Беневенто - Спецiя. Чемпiонат 

Iталiї.
20.55 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
21.40 Live. Парма - Фiорентiна. 

Чемпiонат Iталiї.
23.40 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
00.35 Олiмпiк - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
02.20 Мiлан - Лiлль. Лiга Європи УЄФА.
04.05 Александрiя - Львiв. Чемпiонат 

України.
05.55 Програма передач.

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 Православної 

Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української Греко-

Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Като-

лицької Церкви в Українi.
13 .30 ,  00 .15  Неймов iрн i  св i ти 

Цiалковського.
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. Гаваї».
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», 2 с.
00.10, 02.25 Погода.
02.00 #ВУкраїнi.
04.20 Д/ф «Гiдра».
Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.25, 12.45, 03.25 «Свiт навиворiт».
09.45, 10.45 «Великi випуски з Антоном 

Птушкiним 2».
11.45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
00.00 «Маскарад».
01.40 Х/ф «Зимовий сон».
Iíòер
05.50 Х/ф «Жандарм у Нью-Йорку».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
12.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
16.50, 20.30 Т/с «Детектив Ренуар».
20.00 «Подробицi».
21.35 Х/ф «Ати-бати, йшли солдати...»
23.25 «Речдок».

ICTV
05.05 Скарб нацiї.
05.15 Еврика!
05.25 Факти.
05.50 Теорiя змови.
06.45 Анти-зомбi.
07.35 Секретний фронт.
08.35 Громадянська оборона.
09.30, 13.00 Т/с «Пес».
12.45 Факти. День.
14.00 Х/ф «Iноземець».
16.10 Х/ф «Мiцний горiшок 4.0».

18.45 Факти тижня.
21.20 Х/ф «Мiцний горiшок 5: Гарний 

день, щоб померти».
23.10 Х/ф «Меркурiй у небезпецi».
01.30 Х/ф «Пряма та очевидна загроза».
ÑТБ
04.40 Королева бензоколонки: невiдома 

версiя.
05.40 Х/ф «Дiвчина без адреси».
07.20 Х/ф «Раз на раз не випадає».
09.00 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.
23.10 Детектор брехнi.
Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 01.10 Вар`яти.
09.20 Дiти проти зiрок.
11.00 Х/ф «Сахара».
13.30 Х/ф «Залiзна людина 2».
16.00 Х/ф «Залiзна людина 3».
18.50 Х/ф «Людина-мурашка».
21.00 Х/ф «Людина-мурашка i Оса».
23.30 Х/ф «Змiя».
02.50 Зона ночi.
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 «Бойовий вiдлiк».
12.25 Х/ф «Дiм - це храм».
15.25 Медекспертиза.
17.10 Д/с «Любов, ненависть i про-

паганда».
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».
23.10 Кiнозлива.
23.25 Х/ф «Залiзна сотня».
01.55 Огляд преси.
03.15, 04.20 Культ Ура!
Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
09.20 Т/с «Дiвчатка мої».
13.10 Т/с «Чужа».

17.00 Т/с «День сонця», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с «День сонця».
23.00 Т/с «Слiди в минуле», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Слiди в минуле».
03.15 Агенти справедливостi.
Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Ух ти show».
09.10 Х/ф «Незважаючи нi на що».
11.15 Х/ф «Фатальна красуня».
13.15 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєдняков».
23.10 «Орел i решка. Iвлєєва vs Бєдняков. 

Невидане».
00.15 Х/ф «Кохання та iншi катастрофи».
02.00 «Бiйцiвський клуб».
02.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Доброго ранку!»
07.45 «Слово Предстоятеля».
07.50 «Будьте здоровi».
08.25 «Страх у твоєму домi».
12.00 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
13.45 Х/ф «Вiрнi друзi».
15.35 Х/ф «Сiм старих i одна дiвчина».
17.15 Х/ф «Приборкання норовливого».
19.20 Х/ф «Бережiть жiнок».
22.00 Х/ф «Нiчна бригада».
23.50 Х/ф «Блондинка в шоколадi».
01.35 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.40 М/ф «Якось у лiсi».
12.10 Х/ф «Регентруда».
13.25 Х/ф «Святий Вiнсент».
15.30 Х/ф «Батько нареченої».
17.15 Х/ф «Батько нареченої 2».
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Х/ф «Забути Сару Маршал».
01.10 Теорiя зради.
01.55 Щоденники Темного.
02.40 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.
Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 «Репортер». 
Новини.

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

негою.
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.
07.05 Мiстична Україна.
07.55, 17.40 Правда життя.
10.00 Речовий доказ.
11.10, 22.35 Фантастичнi iсторiї.
12.10 Крила вiйни.
14.10 Сто одна iдея, що змiнила свiт.
15.40, 23.35 Дика природа Чилi.
21.00 101 страва, що змiнила свiт.
00.35 Гордiсть України.
Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «Кухарка».
07.10, 07.40, 08.50 М/ф.
07.15, 09.00, 02.55 «Телемагазин».
08.00 «Зорянi долi».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Граф Монте Крiсто».
14.30 Х/ф «Секретний фарватер».
19.50 Х/ф «Марко Поло».
23.30 Х/ф «Балада про доблесного ли-

царя Айвенго».
01.20 Х/ф «Чорна стрiла».
03.25 Кiноляпи.
04.25 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.
Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
09.15, 01.00 «Загублений свiт».
13.00 Х/ф «Меч дракона».
15.00 Х/ф «Герой».
16.55 9 тур ЧУ з футболу. «Динамо» - 

«Шахтар».
19.00 Х/ф «Сталевий свiтанок».
21.00 Х/ф «Термiнатор: Генезис».
23.30 Х/ф «Виворiт мiста».
02.00 «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 поспiшають на 

допомогу».
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 «Безчуттєвий».
20.00 Х/ф «Нацiональна безпека».
21.50 Т/с «NCIS: Морська полiцiя: по-

лювання на вбивць».
23.35 Мамареготала. Найкраще.
03.25 Чистоплюї.
04.20 «Роздовбаї».
04.45 Оттак мастак!
ªâр23.00, 23.30 Веñëóâаííя íа áайдар-
êах i êаíое. Êóáоê ñâiòó.
00.00 Ралi. ERC. Угорщина.
00.30, 18.35, 19.00 Самбо. ЧC.
01.30, 04.00, 09.30, 14.30 Велоспорт. 

«Вуельта». Етап 17.
02.30 Снукер. English Open. 1/2 фiналу.

06.00 Автоперегони. WTCR. Арагон. 
Перегони 1.

06.30 Автоперегони. WTCR. Арагон. 
Перегони 2.

07.00 Автоперегони. WTCR. Арагон. 
Перегони 3.

07.30 Снукер. English Open. Фiнал. Трамп 
- Н. Робертсон.

11.30 Велоспорт. Челлендж-2019. Мадрид. 
Жiнки.

12.30 Велоспорт. Челлендж-2020. Мадрид. 
Жiнки.

15.40, 21.00 Велоспорт. «Вуельта». Етап 
18.

22.15 Велокрос. ЧЄ.

ªâроñïорò
23.00, 23.30 Веслування на байдарках i каное. 

Кубок свiту.
00.00 Ралi. ERC. Угорщина.
00.30, 18.35, 19.00 Самбо. ЧC.
01.30, 04.00, 09.30, 14.30 Велоспорт. «Ву-

ельта». Етап 17.
02.30 Снукер. English Open. 1/2 фiналу.
06.00 Автоперегони. WTCR. Арагон. Пере-

гони 1.
06.30 Автоперегони. WTCR. Арагон. Пере-

гони 2.
07.00 Автоперегони. WTCR. Арагон. Пере-

гони 3.
07.30 Снукер. English Open. Фiнал. Трамп - Н. 

Робертсон.
11.30 Велоспорт. Челлендж-2019. Мадрид. 

Жiнки.
12.30 Велоспорт. Челлендж-2020. Мадрид. 

Жiнки.
15.40, 21.00 Велоспорт. «Вуельта». Етап 18.
22.15 Велокрос. ЧЄ.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 18.50, 20.55 Топ-матч.
06.10 ПСЖ - Ренн. Чемпiонат Францiї.
08.10 Десна - Мiнай. Чемпiонат України.
10.00, 14.45, 23.00 Футбол News.
10.20 «Auto гол!».
10.45, 23.20 Журнал Лiги чемпiонiв.
11.15 Александрiя - Львiв. Чемпiонат 

України.
13.00, 01.35 Огляд матчiв. Лiга Європи 

УЄФА.
13.55 Live. Рух - Iнгулець. Чемпiонат 

України.
15.55 Live. Аталанта - Iнтер. Чемпiонат 

Iталiї.
17.55 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
18.55 Live. Болонья - Наполi. Чемпiонат 

Iталiї.
21.20 «Великий футбол».
23.50 Нiцца - Монако. Чемпiонат Францiї.
02.25 Лацiо - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
04.10 Рух - Iнгулець. Чемпiонат України.
05.55 Програма передач.

Íедіëя 8 листопада

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

Поíедіëоê, 2 ëиñòоïада 
06.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
07.45 Оголошення. Бюро знахідок
07.50 Міська рада інформує 
08.00 Єдина країна  08.30 Машина часу
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
09.30 Кіндер клуб
09.55 Добрі традиції
10.00 Провінційні вісті
10.10 Оголошення. Бюро знахідок
10.15 За спорт
10.30 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.00 Хіт-парад
13.00 Кіндер клуб
14.00 Провінційні вісті
14.10 Зустріч з Н.Земною
15.10 Шалене стажування
15.50 Оголошення. Бюро знахідок
16.00 Провінційні вісті
16.10 Кіндер клуб
17.00 Машина часу
17.30 Про нас
18.00 Т.с. «Гра в кохання» +16
18.45 Міська рада інформує
18.50 Оголошення. Бюро знахідок
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
20.30 Спогади
21.00 Єдина країна
21.25 Оголошення.Бюро знахідок 
21.30 Сільський календар
22.00 Провінційні вісті
22.30 Оголошення.Бюро знахідок
22.35 Добрі традиції
22.40 Х.ф. «Мільярдер»
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
00.55 Оголошення.Бюро знахідок
01.00 Х.ф.«Продавщиця» +16 
02.30 Хіт-парад
03.30 Провінційні вісті
04.00 Х.ф. «Мільярдер»

Віâòороê, 3 ëиñòоïада
06.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.30 Оголошення.Бюро знахідок
07.35 Сільський календар
08.00 Єдина країна
08.30 Машина часу
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
09.30 Кіндер клуб
09.40 Дитяча програма «Кіндер ШОУ»
10.00 Провінційні вісті
10.10 Оголошення. Бюро знахідок
10.15 За спорт
10.30 Т.с. «Гра в кохання» +16
11.15 Українські традиції
11.30 Спогади
12.00 Добрі традиції
12.05 Хіт-парад
13.00 Кіндер клуб
14.00 Провінційні вісті
14.10 Х.ф. «Охоронець брами» 
15.50 Оголошення. Бюро знахідок
16.00 Провінційні вісті
16.10 Кіндер клуб
17.00 Машина часу
17.30 Смачна мандрівка
18.00 Т.с. «Гра в кохання» +16
18.50 Оголошення. Бюро знахідок
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання 
20.00 Відкрита зона
20.30 Спогади
21.00 Древо
21.20 Добрі традиції
21.25 Оголошення.Бюро знахідок
21.30 Музична програма «Гал-кліп»
22.00 Провінційні вісті
22.30 Оголошення.Бюро знахідок
22.35 Х.ф. «Піше: Між небом і землею» +16
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
00.55 Оголошення.Бюро знахідок
01.00 Х.ф. «Охоронець брами»
02.30 Хіт-парад
03.30 Провінційні вісті
04.00 Х.ф. «Піше: Між небом і землею» +16

Ñереда, 4 ëиñòоïада
06.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт

07.00 Провінційні вісті
07.30 Оголошення.Бюро знахідок
07.35 Відкрита зона
08.00 Євромакс
08.30 Машина часу
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
09.30 Кіндер клуб
10.00 Провінційні вісті
10.10 Оголошення. Бюро знахідок
10.15 За спорт
10.30 Т.с. «Гра в кохання» +16
11.15 Шалене стажування
12.00 Хіт-парад
13.00 Кіндер клуб
14.00 Провінційні вісті
14.10 Х.ф. «Хліб і троянди» 
15.50 Оголошення. Бюро знахідок
16.00 Провінційні вісті
16.10 Кіндер клуб
16.40 Дитяча програма «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 Українські традиції
17.55 Добрі традиції
18.00 Т.с. «Гра в кохання» +16
18.45 Міська рада інформує
18.50 Оголошення. Бюро знахідок
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання 
20.00 Зустріч з Н.Земною
21.00 Спогади
21.25 Оголошення.Бюро знахідок
21.30 Смачна мандрівка
22.00 Провінційні вісті
22.30 Міська рада інформує
22.35 Оголошення.Бюро знахідок
22.40 Х.ф. «Відбір» +16
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
00.55 Оголошення.Бюро знахідок
01.00 Х.ф. «Хліб і троянди» 
02.30 Хіт-парад
03.30 Провінційні вісті
04.00 Х.ф. «Відбір» +16

Чеòâер, 5 ëиñòоïада
06.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.30 Оголошення.Бюро знахідок
07.35 Формула здоров’я
08.30 Машина часу
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
09.30 Кіндер клуб
10.00 Провінційні вісті
10.10 Оголошення. Бюро знахідок
10.15 За спорт
10.30 Т.с. «Гра в кохання» +16
11.15 Майстер-клас з Наталкою Фіцич
11.30 Спогади
12.00 Хіт-парад
13.00 Кіндер клуб
14.00 Провінційні вісті
14.10 Українські традиції
14.30 Євромакс 
15.00 Обираємо життя
15.30 Древо
15.45 Добрі традиції 
15.50 Оголошення. Бюро знахідок
16.00 Провінційні вісті
16.10 Кіндер клуб
17.00 Машина часу
17.30 Музична програма «Гал-кліп»
18.00 Т.с. «Гра в кохання» +16
18.50 Оголошення. Бюро знахідок
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
19.55 Добрі традиції
20.00 Відкрита зона
20.30 Спогади
21.00 Обираємо життя
21.30 Оголошення. Бюро знахідок
21.35 Майстер-клас з Наталкою Фіцич 
22.00 Провінційні вісті
22.30 Оголошення.Бюро знахідок
22.35 Х.ф.«Один божевільний день» +16 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
00.55 Оголошення.Бюро знахідок
01.00 Х.ф. «Відбір» +16
02.30 Хіт-парад
03.30 Провінційні вісті
04.00 Х.ф.«Один божевільний день» +16 

П’яòíиця, 6 ëиñòоïада
06.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.30 Оголошення.Бюро знахідок
07.35 Відкрита зона
08.00 Завтра-сьогодні

08.30 Машина часу
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
09.30 Кіндер клуб
10.00 Провінційні вісті
10.10 Оголошення. Бюро знахідок
10.15 За спорт
10.30 Т.с. «Гра в кохання» +16
11.15 Древо
11.30 Обираємо життя
12.00 Хіт-парад
13.00 Кіндер клуб
14.00 Провінційні вісті
14.10 Х.ф.«Тільки після Вас» 
15.50 Оголошення. Бюро знахідок
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча програма «Кіндер ШОУ»
16.30 Кіндер клуб
17.00 Машина часу
17.30 Майстер-клас з Наталкою Фіцич
18.00 Т.с. «Гра в кохання» +16
18.50 Оголошення. Бюро знахідок
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 Сільський календар
20.30 Спогади
21.00 Українські традиції
21.20 Добрі традиції
21.25 Оголошення.Бюро знахідок
21.30 Єдина країна  
22.00 Провінційні вісті
22.30 Оголошення.Бюро знахідок
22.35 Х.ф.«Затемнення» +16 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
00.55 Оголошення.Бюро знахідок
01.00 Х.ф.«Тільки після Вас» 
02.30 Хіт-парад

03.30 Провінційні вісті
04.00 Х.ф.«Затемнення» +16 

Ñóáоòа, 7 ëиñòоïада
06.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.30 Оголошення.Бюро знахідок
07.35 Про нас 
08.00 Єдина країна
08.30 Обираємо життя
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
09.30 Шалене стажування
10.15 Кіндер клуб
10.30 Про нас 
11.00 Євромакс
11.30 Shift. Життя в цифрі
11.50 Оголошення.Бюро знахідок
11.55 Тернопільська погода
12.00 Майстер-клас з Наталкою Фіцич
12.30 Х.ф.«Розлучення по французьки» +16 
14.30 Оголошення.Бюро знахідок
14.35 Тернопільська погода
14.40 Дитяча програма «Кіндер ШОУ»
15.00 Кіндер клуб
16.30 Те, що любиш 
16.50 Оголошення.Бюро знахідок
16.55 Тернопільська погода
17.00 Древо
17.15 Хіт-парад
18.00 Наші вітання 
19.00 Єдина країна
19.30 У фокусі Європа
19.55 Добрі традиції
20.00 Оголошення. Бюро знахідок
20.05 Тернопільська погода
20.10 Х.ф. «Моя вечірка» +16
22.00 Х.ф.«Брат воїна» +16
00.00 Оголошення. Бюро знахідок
00.05 Тернопільська погода
00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф.«Розлучення по французьки» +16 
02.30 Завтра-сьогодні 
03.00 Хіт-парад 
04.00 Х.ф.«Брат воїна» +16

Íедіëя, 8 ëиñòоïада
06.00 Огляд світових подій
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45 За спорт
07.00 Кіндер клуб
08.00 Єдина країна
08.30 Оголошення. Бюро знахідок
08.35 Тернопільська погода
08.40 Українські традиції
09.00 Справжня ціна
09.15 За спорт 
09.30 У фокусі Європа 
10.00 Пряма трансляція Божественної Святої 

Літургії з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

11.30 Оголошення. Бюро знахідок
11.35 Тернопільська погода
11.40 Те, що любиш
12.00 Дитяча програма «Кіндер ШОУ»
12.30 Кіндер клуб

14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
15.30 Древо
15.50 Оголошення. Бюро знахідок
15.55 Тернопільська погода
16.00 Майстер-клас з Наталкою Фіцич
16.25 Добрі традиції
16.30 Огляд світових подій
17.00 Вікно в Америку 
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті. Тиждень
19.45 Міська рада інформує
19.55 Оголошення. Бюро знахідок
20.00 Обираємо життя
20.30 Про нас
21.00 Шалене стажування
21.30 Єдина країна
22.00 Оголошення. Бюро знахідок
22.05 Тернопільська погода
22.10 Добрі традиції
22.15 Х.ф. «Армійський пиріг» +16
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень
00.45 Міська рада інформує
00.55 Оголошення. Бюро знахідок
01.00 Х.ф. «Моя вечірка» +16
02.30 Музична програма «Гал-кліп»
03.00 Огляд світових подій
03.30 Провінційні вісті. Тиждень
04.15 Х.ф. «Армійський пиріг» +16

UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê , 2 ëиñòоïада    
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 М/ф «Книга джунглів» 
6.30 Ранок на Суспільному
7.00 Новини 
7.05 Ранок на Суспільному
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному
9.00 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 Суспільна студія. 
13.00 Новини
13.10 Суспільна студія. 
15.00 Марійчин Першосвіт
15.05 М/с «Фархат -принц пустелі»
15.30 М/ф «Листи від Фелікса» 
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Телевізійний серіал «Росселла» 
17.00 Новини
17.15 Книга-мандрівка. Україна. 
17.20 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.45 Собаки: їх таємні життя 
18.40 Загадки чернівецьких атлантів
18.45 Книга-мандрівка. Україна. 
18.50 БУК:Маршрут 
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 #ВУКРАЇНІ 
20.15 Пліч-о- пліч 
20.35 Загадки чернівецьких атлантів
20.40 Новини
20.55 ЕкоЛюди
21.00 Новини 
21.30 UA:Спорт 
21.40 Документальний фільм «Гідра»
22.50 Українська читанка
23.00 Перерва в мовленні (з 23:00 до 06:00)

 Віâòороê , 3 ëиñòоïада
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00
 М/ф «Книга джунглів» 
6.30 Ранок на Суспільному
7.00 Новини 
7.05 Ранок на Суспільному
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному
9.00 Новини 
9.10 «Фермер шукає дружину» 
9.55 UA музика
10.00 Т/с «Жіночий рай»
10.55 Загадки чернівецьких атлантів
10.57 UA музика 
11.05 Архітектура
12.00 Суспільна студія. 
13.00 Новини
13.10 Суспільна студія. 
15.00 Піщана казка 
15.05 М/с «Фархат –принц пустелі»
15.30 М/ф «Листи від Фелікса» 
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Телевізійний серіал «Росселла»
17.00 Новини
17.15 Книга-мандрівка. Україна. 
17.20 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.45 Собаки: їх таємні життя 
18.40 Буковинські загадки
18.50 Край пригод 
19.00 Сьогодні.Головне

19.50 Наші гроші 
20.40 Новини
21.00 Новини 
21.35 UA:Спорт 
21.50 Пишемо історію
22.15 Книга-мандрівка. Україна. 
22.20 Д/ф «Кіноперформанс. Народний 

Малахій!» 
22.50 Українська читанка
23.00 Перерва в мовленні (з 23:00 до 06:00)
 

 Ñереда, 4 ëиñòоïада
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00
 М/ф «Книга джунглів»
6.30 Ранок на Суспільному
7.00 Новини 
7.05 Ранок на Суспільному
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному
9.00 Новини 
9.10 «Фермер шукає дружину»
9.55 UA музика 
10.00 Т/с «Жіночий рай»
10.55 UA музика 
11.05 Архітектура
11.30 Під знаком Шанель
12.00 Суспільна студія. 
13.00 Новини
13.10 Суспільна студія. 
15.00 Марійчин Першосвіт
15.05 М/с «Фархат -принц пустелі» 
15.30 М/ф «Листи від Фелікса» 
15.45 Кіношкола вдома 
15.55 Лайфхак українською 
16.05 Телевізійний серіал «Росселла» 
17.00 Новини
17.15 Книга-мандрівка. Україна
17.20 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.45 Експедиція зі Стівом Бекшеллем
18.40 Книга-мандрівка. Україна.
18.50 Недалечко
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Крим .Реалії 
20.15 StopFakeNews 
20.30 12 міфів про Донбас 
20.40 Новини
21.00 Новини 
21.35 UA:Спорт 
21.50 Загадки чернівецьких атлантів
22.00 Д/ф «Хто створив Змієві Вали?»
22.50 Українська читанка
23.00 Перерва в мовленні (з 23:00 до 06:00)

 Чеòâер, 5 ëиñòоïада
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 М/ф «Книга джунглів»
6.30 Ранок на Суспільному
7.00 Новини
7.05 Ранок на Суспільному
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному
9.00 Новини 
9.10 «Фермер шукає дружину» 
9.55 UA музика 
10.00 Т/с «Жіночий рай»
10.55 UA музика 
11.05 Під знаком Шанель
12.00 Суспільна студія. 
13.00 Новини
13.10 Суспільна студія. 
15.00 Піщана казка 
15.05 М/с «Фархат -принц пустелі»
15.30 М/ф «Листи від Фелікса» 
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Телевізійний серіал «Росселла» 
17.00 Новини
17.15 Книга-мандрівка. Україна
17.20 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.45 Експедиція зі Стівом Бекшеллем
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 
20.30 ЕкоЛюди»
20.40 Новини
21.00 Новини 
21.35 UA:Спорт 
21.50 ЗміниТи
22.05 Телевізійний серіал «Містер Селфрідж
22.50 Українська читанка
23.00 Перерва в мовленні (з 23:00 до 06:00)

 П’яòíиця, 6 ëиñòоïада
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 М/ф «Книга джунглів»
6.30 Ранок на Суспільному
7.00 Новини
7.05 Ранок на Суспільному
8.00 “Новини”
8.05 Ранок на Суспільному
9.00 Новини 
9.10 «Фермер шукає дружину» 
9.55 UA музика 
10.00 Т/с «Жіночий рай»

10.55 Загадки чернівецьких атлантів
11.00 UA музика 
11.05 Під знаком Шанель
12.00 Суспільна студія. 
13.00 Новини
13.10 Суспільна студія. 
15.00 Марійчин Першосвіт
15.05 М/с «Фархат -принц пустелі
15.30 М/ф «Листи від Фелікса» 
15.45 Кіношкола вдома
15.55 Лайфхак українською 
16.05 Телевізійний серіал «Росселла» 
17.00 Новини
17.15 Книга-мандрівка. Україна. 
17.20 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.45 Експедиція зі Стівом Бекшеллем
18.40 Крутий заміс
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 «VoxCheck»
19.55 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 Пліч-о- пліч
20.30 ЕкоЛюди» 
20.40 Новини
21.00 Новини 
21.35 UA:Спорт 
21.50 Роздивись 
22.05 Телевізійний серіал «Містер Селфрідж
22.50 Українська читанка
23.00 Перерва в мовленні (з 23:00 до 06:00)

 Ñóáоòа, 7 ëиñòоïада
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 #ВУКРАЇНІ 
6.30 Разом
7.00 Новини 
7.05 Ранок на Суспільному.Дайджест 
7.30 Смаки Європи 
8.00 Новини 
8.05 Ранок на Суспільному.Дайджест 
8.35 Геолокація: ВОЛИНЬ
9.00 Новини 
9.10 «Фермер шукає дружину» 
11.00 UA музика 
11.05 Енеїда
11.55 UA музика 
12.00 Д/ф «Малевич» 
13.35 Я вдома
14.00 Лайфхак українською 
14.20 Мульсеріал «Робін Гуд» 
15.05 Марійчин Першосвіт
15.10 Додолики 
15.20 Книга-мандрівка. Україна. 
15.25 «Шо? Як? « 
15.50 Пліч - о- пліч 
16.15 #ВУКРАЇНІ 
16.45 Телевізійний серіал «Росселла»
18.45 Пліч - о- пліч 
19.00 Культ особистості 
19.15 Відтінки України 
19.40 Разом 
20.10 Помилка 83
21.05 Документальний фільм «Ататюрк - батько 

сучасної Туреччини» 
22.00 Розсекречена історія
22.55 Книга-мандрівка.Україна
23.00 Перерва в мовленні (з 23:00 до 06:00)

 Íедіëя, 8 ëиñòоïада 
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 Разом
6.30 #ВУКРАЇНІ
7.00 Новини 
7.05 Ранок на Суспільному.Дайджест 
7.30 Смаки Європи 
8.00 Новини 
8.05 Ранок на Суспільному.Дайджест
8.30 Світова медицина 
8.55 Новини 
9.00 Божественна Літургія Православної Церкви 

України
11.00 Недільна Літургія Української Греко-Като-

лицької 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 Мульсеріал «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
16.40 Разом 
17.10 Художній фільм «Авраам: охоронець 

віри» 
18.50 ВУКРАЇНІ 
19.15 Обличчя , 
19.40 Разом 
20.10 На східному фронті 
21.05 «Секрети Сонячної системи»
22.00 Документальний фільм «Веронськи 

скарби» 
23.00 Перерва в мовленні (з 23:00 до 06:00)
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Багато господарів цьо-
горіч зібрали бага-
тий врожай моркви. 

Та й ціни на ринках на цей 
овоч приємно тішать. Тож 
варто додати страви з цим 
продуктом у наше щоден-
не меню. Адже морква - не-
замінне джерело вітамінів 
та мінеральних елементів, 
без яких організм людини 
не здатен нормально 
функціонувати. Морква 
є незамінним продуктом 
у сферах краси, оскільки 
сприяє здоров’ю шкіри і 
уповільнює процеси ста-
ріння. Також вона багата 
лужними елементами, що 
очищують кров. Більш 
того, вона є природним 
цілителем при онкологіч-
них захворюваннях. А ще 
– це надзвичайно смачний 
овоч, з якого можна при-
готувати безліч цікавих і 
корисних страв. 

САЛАТ З ПЕЧІНКИ, 
МОРКВИ І ОГІРКІВ

ПОТРІБНО: 500 г курячої 
печінки, 1 цибулина, олія, 2-3 
морквини, 4 маринованих огір-
ки, 3 яйця, 3 ст. л. майонезу, сіль 
та перець за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: олію розі-
гріти на сковороді і обсмажити 
нарізану цибулю. Потім додати 
до неї нарізану печінку і обсма-
жити до готовності, посолити і 
поперчити. Відварити моркву 
і нарізати її невеликий солом-
кою. Так само нарізати огірки. 
Яйця відварити і натерти на 
грубій тертці, змішати з іншими 
інгредієнтами і заправити ма-
йонезом.

САЛАТ З МОРКВОЮ 
І КУРКОЮ

ПОТРІБНО: філе куряче – 1 
шт., 100 г капусти, 2 морквини, 1 
болгарський перець, 60 мл олії, 
20 мл соєвого соусу, 5 мл ли-
монного соку, 1 ч. л. цукру, 1 ч. л. 
меленої паприки, 0,5 ч. л. меле-
ного коріандру, сіль за смаком, 
перець за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: змішати 
20 мл олії, паприку, коріандр, 
посолити і поперчити. Змасти-
ти цією сумішшю філе. Решту 
суміші залишити для заправки 
салату. Застелити деко фольгою 
і викласти на нього курку. Розі-
гріти духовку до 200 ° С і запіка-
ти 25-30 хв. Натерти моркву на 
дрібній тертці, нашинкувати ка-
пусту, нарізати перець і остиглу 
курку. З’єднати всі інгредієнти і 

залити заправкою з суміші, що 
залишилася, додавши оливкову 
олію, соєвий соус, лимонний сік, 
цукор, сіль і перець за смаком.

САЛАТ З ТУШКОВАНОЇ 
МОРКВИ НА ЗИМУ

ПОТРІБНО: 1 кг моркви, 1 
кг цибулі, 10 штук солодкого 
перцю, 1,5 кг помідорів, 250 г 
томатного соусу, 1 скл. цукру, 1 
скл. олії, сіль – за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: моркву 
помити, почистити, порізати 
соломкою. Перець помити, по-
чистити, порізати невеликими 
шматочками. Помідори поріза-
ти, змолоти у блендері на пюре. 
Цибулю почистити і порізати 
чвертькільцями. Овочі скласти 
в каструлю так, щоб перець і по-
мідори були зверху. Додати сіль, 
цукор, олію, соус. Тушкувати 
2,5 години, коли овочі стануть 
м’якими – періодично помішу-
вати. Розкласти в стерилізовані 
банки, закатати. Перевернути 
банки і вкутати теплою ткани-
ною. 

ЗАПЕЧЕНА МОРКВА З 
ПРЯНОЩАМИ

ПОТРІБНО: 450 г моркви, 2 
ст. л оливкової олії, 1 ст. л. меду, 
1 ч. л. кінзи і коріандру, 0,5 ч. л. 
тмину, 4 зуб. часнику, 2 ст. л. пе-
трушки, 1 ст. л. цедри лимона, 
сіль, перець – за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: моркву 
помити, почистити. Духовку 
розігріти до 200 градусів. У по-
судині змішати оливкову олію, 
коріандр, мед, тмин. Моркву і 
зубки часнику викласти в зма-
щену олією форму для запікан-
ня. Приправити сіллю і перцем, 
полити сумішшю з оливкової 
олії та меду. Запікати хвилин 30 
хв. до золотаво-коричневого ко-
льору, періодично помішуючи. 
Дістати з духовки, подрібнити 
печений часник, змішати його 
з петрушкою і цедрою лимона. 
Посипати цим моркву.

СКУМБРІЯ З МОРКВОЮ 
В БАНЦІ

ПОТРІБНО: 2 тушки скумб-
рії, 2 головки цибулі, 1 моркви-
на, 2 лаврових листа, 7-10 горо-
шин чорного запашного перцю, 
1 лимон, 2 ст. л. соняшникової 
олії, 0,5 ч. л. цукру, 1 ч. л. солі.

ПРИГОТУВАННЯ: Якщо 
скумбрія заморожена, розморо-
зити (не повністю), випатрати, 
відрізати голову, хвіст, шкірку 
залишити, промити, дати стек-
ти воді, порізати на порційні 
шматочки (приблизно на три 
шматочки кожну рибину). Шма-

точки скумбрії посолити, дода-
ти цукор, збризнути лимонним 
соком, перемішати і залишити 
на 15 хв. Цибулю порізати кіль-
цями або півкільцями. Морк-
ву – соломкою. На дно літрової 
банки покласти лавровий лист, 
а потім чергуючи, моркву, ци-
булю, перець і скумбрію. Зверху 
налити олії. Банку накрити за-
лізною кришкою, попередньо 
знявши з кришки гумку. Банку з 
рибою поставити в холодну ду-
ховку, потім запалити її, довести 
вміст банки до кипіння і змен-
шити температуру до мінімуму 
(150 градусів). Запікати скумб-
рію 1 годину. Готову скумбрію 
можна їсти як в гарячому, так і 
холодному стані. З гарніром чи 
без нього. Філе можна викорис-
товувати при приготуванні са-
латів, точно так само як рибу з 
промислової консерви.

МОРКВА ПО-КОРЕЙСЬКИ 
НА ЗИМУ

ПОТРІБНО: 1 кг моркви, 1 
головка часнику, 1 червоний го-
стрий перець, 0,5 ч. л коріандру, 
чорний мелений перець за сма-
ком, 3 ст. л.  9%-го оцту, 1 склян-
ка олії, 6 ст. л. цукру, 4 ст. л. солі, 
0,5 л води.

ПРИГОТУВАННЯ: моркву 
помити, почистити і потерти 
на спеціальній тертці. Подріб-
нити часник, додати до моркви 
і перемішати. На дно банок по-
класти шматочки червоного го-
строго перцю. Наповнити банки 
морквою з часником і залити 
окропом на 10-15 хв. Насипати 
у воду сіль, цукор, оцет і олію. 
Поставити маринад на вогонь, 
довести до кипіння і проварити 
1 хв. Злити з банок воду і одразу 
залити моркву по-корейськи на 
зиму гарячим маринадом. Дода-
ти спеції і перемішати. Закатати 
банки, перевернути і залишити 
до повного охолодження.

МОРКВА ПО-КОРЕЙСЬКИ З 
ЦИБУЛЕЮ

ПОТРІБНО: 3 кг моркви, 500 
г цибулі, 100 г часнику, 200 г цу-
кру, 2 ст. л. солі, 100 мл олії, 100 
мл оцту 9%, 1 пачка гострої при-
прави для корейської моркви.

ПРИГОТУВАННЯ: натерти 
очищену моркву соломкою на 
спеціальній тертці. Нарізати 
цибулю дрібними кубиками. 
Часник пропустити через прес 
або натерти на дрібній терт-
ці. Додати до підготовлених 
овочів цукор, сіль, олію, оцет і 
приправу для корейської морк-
ви. Ретельно перемішати і по-

ставити в холодильник на ніч, 
щоб морква настоялася. Щільно 
викласти овочі разом з соком в 
банки і прикрити стерилізова-
ними кришками. Стерилізувати 
банки об'ємом 1/2 л або менше 
близько 10 хв., а ємності біль-
шого обсягу - на 5-10 хв. довше. 
Закрутити і охолодити. 

МОРКВЯНІ КЕКСИ

ПОТРІБНО: 2 скл. борошна, 
2/3 скл. цукру, 1 ст. л. розпушува-
ча для тіста, 1 ч. л. меленої кори-
ці, 1скл. молока,  1/2 скл. моркви 
(терта), 1/2 скл. яблук (терті), 
100 г вершкового масла, 1 яйце. 

ДЛЯ ГЛАЗУРІ: пудра цукрова 
і сік апельсина. Для декоруван-
ня: по 1/2 склянки води і цукру, 
1 морквина. 

ПРИГОТУВАННЯ: в одній 
мисці змішати борошно, цукор, 
розпушувач, корицю, в іншій — 
молоко, моркву, яблука, масло, 
яйце.  Влити рідину в борош-
няну суміш і швидко розміша-
ти. Тісто розкласти в паперові 
формочки для кексів.  Випікати 
мафіни в гарячій духовці при-
близно 25 хв. при температурі 
180С. Перевіряти на готовність 
дерев’яною паличкою.

МОРКВЯНІ ЦУКАТИ.
 Воду і цукор довести до ки-

піння. Додати моркву, нарізану 
тонкими смужками. Варити 15 
хв. Процідити. Розігріти духо-
вку до 150С. Морквяні смужки 
намотати на дерев’яні палички, 
формуючи спіралі, викласти 
на деко. Підсушити в духовці 
близько 30 хв.

ПРИГОТУВАТИ ГЛАЗУР. Змі-
шати цукрову пудру і апельси-
новий сік (додавати сік посту-
пово, щоб отримати потрібну 
консистенцію).

Коли мафіни повністю охоло-
нуть, зверху прикрасити глазур’ю 
і морквяними цукатами.

МОРКВЯНИЙ ТОРТ ІЗ 
СУХОФРУКТАМИ

ПОТРІБНО: борошно - 185 
г, морква свіжа - 300 г, цукор — 
170 г, яйця - 2 шт., соняшникова 
олія без запаху - 100 мл, волось-
кі горіхи - 100 г, родзинки - 50 г, 
кокосова стружка - 40 г, мускат-
ний горіх - 0,5 ст. л., кориця - 0,5 
ст. л., сіль – щіпка, розпушувач 
- 2 ч. л., сода - 1 ч. л.

ДЛЯ КРЕМУ: вершковий сир 
— 260 г, вершкове масло — 80 г, 
цукрова пудра — 60 г.

ПРИГОТУВАННЯ: свіжу 
моркву подрібнити бленде-
ром, але не в пюре, а до розміру 

гречаного зерна. Якщо немає 
блендера, натерти на тертці. У 
великій чаші перемішати морк-
ву, цукор, яйця, олію, додайте не 
дуже дрібно рубані волоські горі-
хи, родзинки, кокосову стружку.

В окремій чаші перемішати 
борошно, соду, мускатний горіх, 
корицю, сіль і розпушувач. Змі-
шати обидві маси до однорід-
ного стану. Залежно від сезону 
і сорту ваша морква буде більш 
соковитою, або менш сокови-
тою і тісто може вийти більш 
рідким або менш рідким. Це 
буде впливати тільки на трива-
лість випікання. Роз'ємну фор-
му діаметром 20-22 см змастити 
вершковим маслом і присипати 
злегка борошном. Форму запо-
внити на дві третини тістом. 
Випікати бісквіт при темпера-
турі 170C до готовності, поки 
зубочистка не виходитиме су-
хою (приблизно 40 хв.). Повніс-
тю остудити бісквіт у формі, а 
потім виймати. 

Взагалі-то, у вас вже готовий 
дуже смачний морквяний кекс, 
але якщо ви хочете приготува-
ти торт, тоді зробіть крем. Для 
цього вершкове масло кімнат-
ної температури збити з цукро-
вою пудрою до пишного стану, 
додати вершковий сир і знову 
збити до легкої кремоподібної 
текстури. Залежно від вашого 
бажання, бісквіт можна розріза-
ти навпіл і промазати кремом, 
а верх прикрасити шоколадом, 
можна нанести крем тільки по-
верх бісквіта.

МОРКВЯНО-ЯБЛУЧНЕ ПЮРЕ

ПОТРІБНО: 450 г яблук без 
шкірки і насіння, 450 г очище-
ної моркви, 100 мл води, 120 г 
цукру.

ПРИГОТУВАННЯ: нарізати 
яблука і моркву довільними 
шматочками. Розкласти їх у дві 
каструлі з товстим дном. Влити 
в обидві каструлі по 50 мл води 
і накрити кришками. Варити 
яблука на повільному вогні 20 
хв., а моркву - 30-35 хв. За потре-
би додати ще води. Перекласти 
фрукти й овочі в одну каструлю 
і перетворити на пюре бленде-
ром. Всипати цукор, переміша-
ти, довести до кипіння і варити 
2-3 хв., постійно помішуючи. 
Розкласти пюре в невеликі бан-
ки і накрити стерилізованими 
кришками. Застелити каструлю 
тканиною, поставити банки і 
залити їх теплою водою до по-
ловини. Дати воді закипіти, по-
чекати ще 5-7 хв., а після дістати 
і закрутити банки. Перевернути 
їх, загорнути й охолодити.

СМАЧНЕ І КОРИСНЕ 
ПОМАРАНЧЕВЕ МЕНЮ
10 оригінальних страв, які 
можна приготувати з моркви
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Західноукраїнський 
національний університет 

IV рівня акредитації відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту» ого-
лошує конкурс на заміщення вакантних 
посад:

- ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ МІЖНАРОД-
НИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН;

- ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ 
МОВ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙ-
НИХ ТЕХНОЛОГІЙ;

- ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ОБЛІКУ І ОПО-
ДАТКУВАННЯ (НА 0,5 СТ.).

Вимоги до кандидатур на посади: 
науковий ступінь доктора (для завідувача 
кафедри)/кандидата наук (для інших по-
сад).

Термін подання документів – один мі-
сяць з дня опублікування оголошення. 

Перелік документів, які подаються 
на ім’я ректора університету: заява про 
участь у конкурсі; особовий листок з облі-
ку кадрів; автобіографія; засвідчені в уста-
новленому порядку копії документів про 
вищу освіту, наукові ступені і вчені звання; 
список наукових та навчально-методич-
них праць і винаходів. 

Додаткова інформація щодо ос-
новних функціональних обов'язків, 
розміру та умов оплати праці надається 
кадровою службою. (Працівники ЗУНУ 
для участі у конкурсі подають заяву на ім'я 
ректора, оновлений список наукових та 
навчально-методичних праць).

Документи надсилати за адресою: 
ЗУНУ, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 
46009. Детальніше з умовами конкурсу 
можна ознайомитися у вченого секрета-
ря ЗУНУ за тел. (0352) 47-50-62.

ВІДПОВІДІ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО 
ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗАЯВИ ПРО 

ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ 

 Детальний план території земельної ділянки, 
загальною площею 0,2000 га, для розміщення комп-
лексу придорожнього сервісу в с. Підгородне Терно-
пільського району Тернопільської області.

Орган, що прийматиме рішення про затвер-
дження документа державного планування: Підго-
роднянська сільська рада. Юридична адреса: 46003, 
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Підгород-
не, вул. Зелена, буд. 2, тел. 0352-55 03 50.

Громадське обговорення заяви про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки розпочато з 
дня оприлюднення повідомлення в 2-х друкованих 
засобах масової інформації. Громадськість у межах 
строку громадського обговорення має право подати 
в письмовій формі (у тому числі в електронному ви-
гляді) зауваження і пропозиції до заяви про визна-
чення обсягу стратегічної екологічної оцінки.

Ознайомитися з повним текстом заяви про ви-
значення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
до детального плану території та подати свої про-
позиції та зауваження можна до Підгороднянської 
сільської ради за адресою: Тернопільська обл., Тер-
нопільський р-н, с. Підгородне, вул. Зелена, буд. 2. 
Строк подання зауважень і пропозицій здійснюєть-
ся до 13 листопада 2020 року. Пропозиції та заува-
ження, подані після встановленого строку, не роз-
глядаються.

7 листопада розпочнеться 
довгоочікуване для 
справжніх мисливців 

ліцензійне полювання на 
копитних тварин (косулю, 
кабана). Крім того, з 8 
листопада мисливці зможуть 
полювати за відстрільними 
картками на зайця-русака та 
лисицю, повідомили у прес-
службі ДП «Бережанське ЛМГ».

Про те, які документи потрібні 
мисливцям для полювання, поінфор-
мував інженер з охорони і захисту 
лісу державного підприємства «Бе-
режанське лісомисливське господар-
ство» Володимир Кустов.

Отже, необхідні: посвідчення мис-
ливця; контрольна картка обліку 
добутої дичини та порушень правил 
полювання; картка відстрілу дичи-
ни (ліцензія на добування дичини); 
дозвіл на зброю (дозвіл на право збе-
рігання, носіння мисливської руш-
ниці); паспорт на собак мисливських 
порід, інших ловчих звірів і птахів у 
разі їх використання під час полю-
вання.

Ці документи мисливець зобов’я-
заний мати під час полювання, тран-
спортування або перенесення про-
дукції полювання і пред’являти їх на 
вимогу осіб, уповноважених здійсню-
вати контроль у галузі мисливського 

господарства та полювання.
Полювання на зайця-русака здійс-

нюватиметься за відстрільними 
картками у межах установленої про-
пускної спроможності мисливських 
угідь, погодженою обласним управ-
лінням лісового та мисливського 
господарства. Денна норма відстрі-
лу зайця-русака одним мисливцем - 
одна голова. Норми відстрілу лисиці 
не лімітована.

Мисливців застерігають уважно 
та обережно поводились зі зброєю. 
Кожен повинен суворо дотримува-
тись встановлених правил полюван-
ня і  внутрішнього розпорядку робо-
ти мисливського господарства.

На Тернопільщині скоро 
розпочнеться сезон полювання
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ГОРОСКОП
з 27 жовтня до 3 листопада

ОВЕН 
У вас великі запити, тому 

мало кому вдасться підкори-
ти ваше серце. Якщо ж зустрi-
неться ідеальна людина, вига-
дайте оригінальне освідчення 
i робiть пропозицiю. Цінуйте 
можливості і друзів!

ТЕЛЕЦЬ 
Витончена натура чекає 

тільки бездоганних відносин. 
Намагайтеся не переробляти 
обранця, адже, якщо партнер 
стане ідеальним, ви через день 

занудьгуєте. На роботі присвя-
тіть час планам на майбутнє. 

БЛИЗНЮКИ 
Справи підуть угору, головне 

— запастися терпінням. Пере-
шкод на шляху до успіху буде 
багато, але вам удасться покра-
щити фiнансове становище.

РАК
 Деякі питання ви легко вирі-

шите за допомогою фiнансових 
надходжень. Дружба з хороши-
ми юристами ще нікому не за-
вадила.

ЛЕВ
З грошима проблем не буде, 

вашій працелюбності можна 
тільки позаздрити. Не забудьте 
про відпочинок, вихiднi краще 
провести на природi.

ДІВА 
Гроші потрібні для того, щоб 

їх витрачати. Ви можете собі 
це дозволити, бізнес не розва-
литься, якщо ви іноді розсла-
блятиметеся на дорогих курор-
тах.

 ТЕРЕЗИ 
Ви можете стати досить ба-

гатими, настав час думати про 
соліднiсть, поспішіть у магазин 
по новi аксесуари. Не забудьте 

також про подарунки коханiй-
людинi.

СКОРПІОН 
Перед вами відкриються нові 

можливості в усіх сферах діяль-
ності, які зажадають від пред-
ставників знака неабиякого за-
пасу терпіння та сили волі.

 СТРІЛЕЦЬ
Якщо ви зробите правиль-

ний вибір і рухатиметеся в по-
трібному напрямку, то вам не 
страшні будь-які перепони. В 
особистому житті ваш девіз — 
«Усе заради кохання».

КОЗЕРІГ 
Період непростий, але ви змо-

жете все здолати. У особистому 

житті, якщо у вас уже є партнер, 
то ваші почуття стануть сер-
йознiшими і довірливiшими. У 
стосунках з’являться новi нотки, 
важливо зберегти нiжнiсть. У ро-
боті шукайте нові можливості. 

 ВОДОЛІЙ 
Доля підготувала вам сюрп-

риз у вигляді нового роман-
тичного знайомства. Можливо, 
це ваша половинка. Ви зустрі-
нете людей, які відіграють важ-
ливу роль у вашому житті.

РИБИ 
Попереду успіхи в кар’єрі. На-

став час міняти щось у своєму 
житті, тим більше перед вами 
вiдкриваються новi перспективи.

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!
Доброго чоловіка і зятя, турботливого 

батька, ласкавого дідуся
Володимира Андрійовича Мацишина

з Тернополя
з 60-річчям!

Бажаємо щиро здоров’я міцного,
Невичерпної сили, як в добрі часи,
Веселої пісні, дотепного жарту,
І щастя земного – з роси і води.
Хай літа цвітуть під мирним небом 
У добрі і спокої – до ста.
Хай Господь дає усе, що треба,
Душу благодаттю огорта… 
Хай добрий ангел береже повік,
Вогонь зорі, що долею зоветься,
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться. 
Хай радість приносить кожна хвилина,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай Бог посилає удачі, спокою і миру
На многії і благії літа! 

З любов’ю і повагою - 
дружина Марія, сини Микола,  Артур, 

Михайло, доньки Оленка 
та Олеся, внуки Сашуня, Ігорчик,

 Златочка, теща Ольга,
 тесть Вадим

Â³òàºìî!
Доброго  чоловіка, люблячого тата, 

дідуся і прадідуся
 Казимира Івановича Лодзінського

з Тернополя
з 75-річчям!

На килимі життя, немов пахуча м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата.
Нехай вона повік не одцвітає,
Хай щастя Вашу долю не минає.
 Ви – наша опора, любові скарбниця,
Добра й милосердя бездонна криниця. 
Хай Вас обминають печалі й тривоги,
Хай стеляться довгі, веселі дороги.
Ми просимо в Бога Вам років  без ліку,
Здоров’я міцного і щастя довіку.
Хай серце не знає печалі й розлуки,
Хай втіху приносять і діти, й онуки.
Хай правнучок милий Вас обіймає,
А Матінка Божа завжди в опіці має!
Хай доля й надалі щасливою буде,
Нехай поважають і люблять Вас люди!

 З повагою і любов’ю - дружина Уляна, 
син Сергій з дружиною Світланою, 

дочка Валентина з чоловіком Ігорем, 
син Іван з дружиною Марійкою, онуки 

Златуся, Іринка, Соломійка, Петрик, 
Назарчик, Юля, правнучок Михайлик.

Â³òàºìî!
Дорогу і любу матусю, бабусю і прабабусю

Галину Олексіївну Орестович
з Чорткова
із 80-річчям!

80 років вже пройшло,
Як Богом Вам життя дано.
Дав він силу все здолати,
Ювілей цей святкувати!
Ви у нас єдина, добра, лебедина,
З любов’ю вітає вся наша родина!
Дякуєм за серце чуйне і ніжне,
За щиру турботу про кожного з нас,
За добру пораду, привітну усмішку
Спасибі від кожного з нас!
Живіть Ви, рідненька, ще довго на світі
І будемо всі ми любов’ю зігріті.
Бажаєм здоров’я Вам міцного
Ще й всяких благ Вам до нього!
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби квіти,
Даруєм Вам у цей святковий день!
Хай ангел Божий поруч з Вами буде,
А Марія-Мати береже від зла!
Дай, Боже, Вам жити і горя не знати,
Щоб сотую весну із нами стрічати!

З повагою і любов’ю – 
дочки Антоніна, Марія, внучка Яна 

з чоловіком Павлом,  
внучка Ярина з чоловіком Олегом, 

внук Володимир з дружиною Орисею, 
правнуки Владислав, Оля, Вікторія, 

Ангелінка, Евеліна.

Передплата проводиться за но-
вими тарифами, затвердженими 
наказом Міністерства інфраструк-
тури України від 12.10.2020 № 608 
та зареєстрованими в Міністерстві 
юстиції України 22.10.2020 р. за № 
1032/35315, №1033/35316 «Про 
затвердження Тарифів на при-
ймання та доставку вітчизняних 
періодичних друкованих видань 
за передплатою» та відповідно до 
Закону України «Про державну під-
тримку засобів масової інформації 
та соціальний захист журналістів» 
(з тарифами можна ознайомити-
ся за посиланням).

Передплатити видання 
можна за наступними 

каталогами:
«Каталог видань України «Пре-

са поштою» на 2021 рік (I півріч-
чя)»;

«Каталог видань України «Пре-

са поштою» на 2021 рік (I півріч-
чя)», розроблений для Донецької 
та Луганської областей;

«Каталоги місцевих періодич-
них видань відповідної філії АТ 
«Укрпошта» на 2021 рік (I півріч-
чя)»;

«Каталог видань зарубіжних 
країн» на 2021 рік (I півріччя).

Передплатна 
кампанія проводиться 

у наступні терміни:
на видання загальнодержавної 

сфери розповсюдження до 16 груд-
ня 2020 року;

на місцеві видання (обласні, 
міські, районні) у строки, визначені 
згідно з укладеними з видавниц-
твами (редакціями) договорами;

на зарубіжні видання до 03 
грудня 2020 року.

Запрошуємо вас оформити пе-
редплату на улюблені періодичні 

видання! Передплативши видання 
на термін від 6 місяців і більше, ви 
автоматично стаєте учасниками ак-
ції «Я люблю передплату» та бере-
те участь у розіграші побутової тех-
ніки — телевізорів, мультиварок, 
мультихлібопічки, мікрохвильової 
печі, прасок тощо. Передплативши 
дитячі видання, ви матимете шанс 
виграти конструктори «LEGO» для 
дітей. Акція розпочинається 1 ли-
стопада 2020 року.

Оформити передплату можна 
в відділеннях поштового зв’язку, 
або через  листоношу на доставних 
дільницях.
Зробіть подарунок своїм 

рідним та близьким, 
передплативши цікаві 

та корисні видання!
Тернопільська дирекція 

АТ «Укрпошта»

АТ «Укрпошта» розпочала приймання
 передплати на 2021 рік.

Øàíîâí³ ïåðåäïëàòíèêè!У Монастириськах
 замироточила ікона 

Богородиці «Всецариці»

Святиня мироточить вже не вперше. Диво тра-
пилося ще у червні 2018 року. Кілька днів тому 
отець Ростислав Смірнов, який опікується дже-
релом Всецариці у Монастирськах і капличкою 
поряд, де знаходиться ікона, знову побачив рясні 
крапельки мира на склі. 

“Миро густе, схоже на мед, жовтого кольору і з 
ванільним запахом. Аби не було сумнівів, що ікону 
хтось міг намастити рідиною, ми її одягнули у по-
двійні рамки, але миро все одно з'являється, - роз-
повідає священник. - це справжнє диво і благодать. 

Жителі Монастирськ збираються біля ікони і про-
сять у Богородиці захисту і милості у такий непростий 
для України час.


