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Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

«ЩОБ ГЛЯНУТИ 
у вічі Господу»  10-11  стор.

 З ДНЕМ ПРАЦІВНИКІВ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА!

Традиційно у третю неділю листопада відзначають День 
працівників сільського господарства. 

 Це свято справжніх трудівників та дбайливих господа-
рів. Цьогоріч фермери, керівники та фахівці господарств у 
складних кліматичних умовах та умовах пандемії COVID-19 
доклали немало зусиль для того, щоб закріпити високі ре-
зультати минулих років. 

Приємно, що область традиційно входить до п’ятірки 
кращих серед регіонів щодо урожайності ранніх зернових 

культур - кукурудзи, соняшника, сої та з виробництва цукрових буряків і ріпаку .
 Ці досягнення є результатом ефективної роботи керівників і спеціалістів, механізаторів і ком-

байнерів, працівників ферм – усіх, хто піклується про продовольчу безпеку нашого краю і держави. 
Бажаю всім трудівникам агропромислового комплексу міцного здоров’я, невичерпної енергії, 

достатку, рясних врожаїв та сповнення всіх задумів. Щастя вам і вашим родинам, миру і злагоди!

З ПОВагою, голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.

 ДОРОГІ МОЇ ЗЕМЛЯКИ, КРАЯНИ, ШАНОВНІ ПАЙОВИКИ!
 Від усієї душі вітаю Вас із цьогорічним нашим професійним святом 

– Днем працівника сільського господарства. 
 Насправді, це свято особливе. І  недарма ми відзначаємо його у лис-

топаді, коли земля у спокої уже щедро віддячила людям за їхні ціло-
річні турботи.  Це свято невтомних хліборобських рук, самовідданої, 
нелегкої праці. Багатьох тривог і недоспаних ночей, бо треба вчасно по-
сіяти, зібрати, зберегти урожай, щоб мати на столі духмяний коровай.  

 Тож дякую Вам за працю! Щиро бажаю усім нам міцного здоров’я, 
миру й злагоди в родинах, нових вагомих здобутків в ім’я процвітання 

рідної України і нашого чарівного краю, добробуту та благополуччя.  Хай кожен день приносить у 
Ваші оселі радість і гарний настрій. 

   Хай здійснюється усе задумане, Божого Вам благословення, родинного тепла!  
 З повагою, Антон БІЛИК, 

директор ПП «Орендне підприємство «Іванівське» 
Теребовлянського району, 

заслужений працівник сільського господарства України.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ 
АГРОПІДПРИЄМСТВА 

«АРКАДІЯ», 
пайовики і партнери 

по хліборобському цеху!

Завершується 2020-й рік. Для всіх 
хліборобів він виявився нелегким пе-
ріодом випробувань. І все ж поряд з ви-
кликами для безпеки держави та здоров’я усіх українців ми 
гідно завершуємо осінньо-польові роботи. Якщо проаналізу-
вати ситуацію в народногосподарському комплексі України 
за роки Незалежності, то з-поміж інших галузей ефективно 
працює саме сільське господарство. Тож з гордістю можна 
сказати: це – ваша самовіддана праця і вагома заслуга. У День 
професійного свята щира подяка кожному з вас, для кого се-
лянська робота була і залишається справою всього життя!

У цей святковий день хочу низько вклонитися всім вам, 
хліборобам, механізаторам, тваринникам. Нехай щедра осінь 
обдарує вас своїми плодами, а в кожній родині запанує мир і 
спокій, достаток і велике людське щастя!

Здоров’я вам і успіхів у нелегкій, але благородній хлібо-
робській справі!

Микола ПИЛИПІВ,
заслужений працівник сільського господарства 

України, директор ПАП «Аркадія» 
Гусятинського району.

ШАНОВНІ 
КРАЯНИ! 
ДОРОГІ 

ПРАЦІВНИКИ ТА 
ПАЙОВИКИ  

ФГ «ВІКТОРІЯ-92»!
 Щиросердечно вітаю 

Вас з професійним свя-
том – Днем працівників сільського господарства! 

 Знову листопад підбиває підсумки нашої спіль-
ної праці. Та не знають спокою хліборобські серця. 
Один урожай вже у коморі, в засіках, а наступний 
вруниться паростками озимини, чекає весни, сон-
ця, вологи, дбайливого догляду. Наші турботи - свя-
ті і благородні, вони безперервні, як життя.

 Саме тому у День працівника сільського гос-
подарства щиро вітаю Вас, дорогі друзі та коле-
ги, шановні пайовики, усі, хто трудиться на благо 
рідного краю, зі святом. Хай щедра осінь обдарує 
Вас плодами, принесе в кожну родину мир і спо-
кій, достаток і злагоду. Хай Ваше життя завжди 
буде багатим, у мирі і спокої! Міцного здоров’я, 
щастя! Хай сіється і щедро родить! 

 З повагою, Петро ПЕЛЯК,
 голова фермерського господарства 
«Вікторія-92» Козівського району, 
заслужений працівник сільського 

господарства України.

Пайовики та друзі 
щиро вітають з Днем 
працівника сільського 

господарства керівника 
«ОП «Іванівське»

Бажаємо Вам щедрих врожаїв, 
сонячної погоди! Нехай щедро родять 
ниви, а праця усіх, хто на них трудиться, 
приносить вагомі плоди. Нових здобутків 
«Іванівському» і всім, хто творить історію 
вашого успішного господарства: собі – на 
радість, людям – на добро! Ми довірили 
Вам свої паї, бо знаємо, як Ви любите 
землю, з якою відповідальністю ставитеся 
до роботи і з повагою до простих людей.

Тож у День працівників сільського 
господарства  щирий наш пошанівок Вам, 

дорогі Антоне Івановичу та Софіє 
Юріївно! Міцного здоров’я, щастя, 

миру, тепла! 

 АНТОНА ІВАНОВИЧА БІЛИКА 
І його вірну супутницю 

життя, дружину 
Софію Юріївну!

Вітаємо!
 Заслуженого 

працівника сільського 
господарства України, 

керівника 
ФГ «Вікторія-92», 

мецената, порядну і 
гарну людину 
Петра 

Івановича 
Пеляка

 з ювілеєм, який він відзначатиме 
15 листопада!

 Багатство Богом даних днів –
 Здобуток гідний, що й казати!
 Хай янголів небесних лине спів 
На честь заслуженої дати! 
Роки птахами хай летять, 
Та Ваше серце не міліє.
 Нехай же Божа благодать 
Його добром й надалі гріє.
 Хай мрії сповняться й думки,
 Якими щедрі і багаті.
 Бажаєм Вам з роси й води
 Любові й злагоди у хаті.
 Живіть щасливо сотню літ
 На втіху всій своїй родині, 
Хай Бог Вас береже від бід 
У нашій славній Україні! 
Хай Матір Божа Вас охороняє, 
Господь із неба радість посилає. 
Хай буде здоров’я міцне, як граніт, 
На многая, многая, многая літ!

З повагою – працівники ФГ «Вікторія-92» 
та колектив газети «Наш ДЕНЬ» із щирою 

вдячністю за плідну співпрацю.

РОЗПОЧАЛАСЯ ПЕРЕДПЛАТА
«Нашого дня» на 2021 рік!

МИХАЙЛО ТИМКІВ 
з Коропця відновлює 

СТАРОВИННІ 
АВТОМОБІЛІ 

30-40-их років  8  стор.
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В області вже підрахували результати 
виборів і визначили перелік депутатів, які 
потрапляють в обласну раду. Відсотковий поріг 

пройшли шість політичних сил, повідомили в ТВК.  
«Європейська Солідарність» отримала 22,55% (75386 
голосів), «Свобода» – 16,45 % (55016 голосів),  «За 
майбутнє» – 14,99% (50131 голос), «Слуга народу» – 
10,1% (33791 голос), «Батьківщина» – 9,71% (32485 
голосів), «Довіра» – 6,5 % (21736).

Найбільше мандатів в новій обласній раді здобули представ-
ники «ЄС» – 17. У «Свободи» – 13 мандатів, у «За майбутнє» – 12, 
«Слуга народу» та «Батьківщина» отримали по 8, «Довіра» – 6.

На Тернопільщині цьогоріч відбувалися вибори і  до трьох 
районних рад – Тернопільської, Кременецької та Чортківської, 
які були сформовані в області замість 17 районів. За офіційни-
ми даними ЦВК, до Тернопільської районної ради проходять 7 
політичних партій: «Європейська Солідарність» – 21,42% (39049 
голосів), «Свобода» – 19,91% (34467 голосів), «За майбутнє» – 
13,48% (24582 голоси) «Батьківщина» – 8,06% (14707 голосів), 
«Слуга народу» – 8 % (14581 голос), «Голос» – 7,26% (13246 го-
лосів), Радикальна партія Олега Ляшка – 6,9% (12587 голосів). 

Зважаючи на це, «Європейська Солідарність» матиме 13 де-
путатів у раді, «Свобода» - 12, «За майбутнє» - 9, а «Голос», «Слуга 
народу», Радикальна партія Олега Ляшка та «Батьківщина» – по 
5 депутатів. 

Склад Чортківської і Кременецької районних рад ще не опри-
люднили на сайті ЦВК, тож ми опублікуємо його в наступному 
номері газети. 

Голова 
Тернопільської 
обласної 

держадміністрації 
Володимир Труш вручив 
ключі від сучасних 
пожежно-рятувальних 
автомобілів керівникам 
пожежно-рятувальних 
частин Кременецького, 
Бучацького та 
Зборівського районів. А 
також рятувальникам 
передали п’ять медичних 
сумок-укладок.

«Запобігти, врятувати й до-
помогти - це ті слова, з якими 
ви щодня йдете на роботу. Без 
вашої роботи ми не можемо 
обійтися. Кожного дня ви ря-
туєте людські життя, ліквідо-
вуєте наслідками стихії та про-
довжуєте стояти на передовій у 
боротьбі з COVID-19, - зазначив 
Володимир Труш. - Тож переда-
ємо вам автомобілі, які допомо-
жуть виконувати вашу роботу 
швидше та якісніше. Недарма 
у Держслужбі з надзвичайних 
ситуацій ці автомобілі нарекли 
«ангелами-рятувальниками».

З допомогою цих легких 
та маневрових машин «над-
звичайники» зможуть швидко 
дістатися до місця події. Це, 
зокрема, можливість надава-
ти домедичну та протишокову 
допомогу постраждалим у ре-
зультаті ДТП, коли, буває, бо-
ротьба за життя йде на лічені 
хвилини, а іноді навіть менше.

«Автомобіль - економніший 
та набагато швидший. Він за-
безпечений усіма необхідними 
інструментами. У тому числі 
гідравлічними. Якщо раніше 

ці інструменти необхідно було 
вручну накачувати, то зараз 
все робиться механічно. В ре-
зультаті чого одна людина 
вивільняється для допомоги 
безпосередньо потерпілому. 
Також автомобіль обладнаний 
конусами для огородження 
місця події, виносними прожек-
торами, дисковими пилами, 
бензопилами, ношами тощо», - 
розповів начальник Головного 
Управління Державної служби 
України з надзвичайних ситу-
ацій у Тернопільській області, 
полковник служби цивільного 
захисту Віктора Маслей.

До слова, аварійно-ряту-
вальні машини для ліквіда-
ції дорожньо-транспортних 
пригод на базі автомобіля 
Ford Ranger із відповідним 
обладнанням закупили в рам-
ках державної програми під-
вищення рівня безпеки до-
рожнього руху в Україні. Ціна 
одного такого авто - понад 3 
мільйони гривень. У Терно-
пільські області є уже чотири 
таких аварійно-рятувальних 
машин.

ЗУНУ - в топ лідерах 
рейтингу Publons

Західноукраїнський національний 
університет посідає 7 місце в Україні 
серед 456 закладів вищої освіти 

за кількістю бібліометричних профілів 
науковців у Web of Science. Це свідчення 
активної наукової присутності вчених 
класичного університету Тернополя 
в світовому цифровому науковому 
просторі.

Publons - це веб-сайт та безкоштовна служба 
для вчених для відстеження, перевірки та демон-
страції своїх публікацій через Scholarly peer review 
та редакційних матеріалів для академічних журна-
лів. 

Щиро вітаємо університетську спільноту з ва-
гомим досягненням і зичимо натхнення для по-
дальших інтелектуальних пошуків, здобутків, які 
є вагомою складовою іміджу Західноукраїнського 
національного університету.

 

РЯТУВАЛЬНИКИ ОБЛАСТІ
 ОТРИМАЛИ СПЕЦІАЛЬНІ   

аварійно-рятувальні автомобілі
Три райони Тернопільщини отримали спеціальні

 аварійно-рятувальні автомобілі. Їх передали у підрозділи 
для виконання завдань за призначенням.

Перший тур 
передбачає 
заповнення 

та надсилання в 
електронному вигляді 
анкет кандидатами на 
участь у програмі.

Кожен охочий взяти участь 
заповнює електронну форму 
анкети за посиланням, яке роз-
міщене на вебсайті Управління 
кадрів Апарату Верховної Ради 

України та на сайті громадської 
організації «Ліга інтернів» з дня 
оголошення конкурсного відбо-
ру - до 15 листопада цього року 
включно.

27 листопада буде оголошено 
рейтинг кандидатів за підсум-
ками оцінювання анкет та при-
йняте рішення щодо допуску до 
наступного етапу відбору - спів-
бесіди. Перелік орієнтовних пи-
тань для співбесіди на згаданих 

ресурсах. 
Комісія визначить 50 осіб 

для участі у програмі та резерв у 
кількості до 20 осіб. Стажування 
- у січні-липні 2021 року.

Детальніше про умови та по-
рядок проведення відбору, пере-
лік документів і терміни їх по-
дання - на вебсайті Управління 
кадрів Апарату Верховної Ради 
України,  повідомляє сайт об-
лдержадміністрації.

Ìîëîäü íàøîãî êðàþ ìîæå ïðîéòè 
ñòàæóâàííÿ ó Âåðõîâí³é Ðàä³

Жителі Тернопільщини мають можливість взяти участь
 у конкурсі. Він відбувається у два тури.

 

ÕÒÎ ÊÅÐÓÂÀÒÈÌÅ 
Òåðíîï³ëüùèíîþ

Результати виборів до Тернопільської 
обласної та районної рад

Директор 
Департаменту 
відкритих ринків 

Олексій Лупін назвав 
основні причини падіння 
курсу гривні до долара.

 Він зазначив, що на це 
повпливали зовнішні та вну-
трішні фактори, які торкну-
лись України. Про це Лупін 
розповів у інтерв’ю одному з 
видань. Він заявив, що у На-
цбанку не бачать катастрофи у 
падінні гривні, ринок функціо-
нує нормально.

Олексій Лунін пояснив, що 
до зовнішних причин падіння 
гривні, зокрема входить пан-
демія коронавірусу, яка част-
ково спричинила девальвацію 

та зменшення інвестицій у 
країну.

До внутрішніх причин 
відноситься зростання дер-
жавних виплат. За словами 
директора, в середині літа 
цього року на єдиному казна-
чейському рахунку було 75 
мільярдів гривень, зараз за-
лишок - приблизно 15 мільяр-
дів. Також причиною падіння 
гривні став неврожай цього 
року.

Ó Íàöáàíêó ïîÿñíèëè 
ñòð³ìêå ïàä³ííÿ ãðèâí³
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...Вони вийшли з авто на одній із 
вулиць Тернополя. Мама і донька. 
Доглянуті, гарно одягнені. Їхні 
пальтечка були однакових 
кольорів - ніжно рожевих. 
Своїм яскравим вбранням вони 
наче прикрашали похмуру 
листопадову осінь.Дівчинка 
мала іграшку - зайчика. Очевидь, 
забавка була недешевою. І от 
халепа - зайчик упав на тротуар. 
Ще й невдало. Забруднився в 
невеличкій калюжі. 

- Не піднімай! - мовила мама. - Зайчик 
брудний і поганий. І ти забруднишся. 

- А ми його вдома виперемо. 
- Ні!  
Дівчинка штурхнула свою іграшку 

носком симпатичного черевичка ще 
далі в калюжу...

Спостерігаючи за цією картиною, при-
гадала фотографії та розповіді про дітей 
із далекої Африки, розміщені на фейсбук-
сторінці нашого земляка Юрія Кульпи. 
Його ім’я відоме в області. Юрій - журна-
ліст, донедавна  працював прес-офіцером 
у 44-ій окремій артилерійській бригаді, 
яка дислокується в Тернополі. Зараз - у  
Миротворчій місії ООН - помічник ко-
мандира по зв’язках із ЗМІ у 18 окремому 
вертолітному загоні - українському авіа-
ційному підрозділі в Демократичній рес-
публіці Конго (колишній Заїр).

У багатьох країнах Африки через бід-
ність, голод, тривалі війни, епідемії чи-
мало хлопчиків та дівчаток позбавлені 
дитинства. Що вже казати про іграшки...

Конго - найбільша країна африкан-
ського континенту. Володіє найбільшим 
економічним потенціалом серед країн 
тропічної Африки. За природними ба-
гатствами ДРК - одна з найбагатших 
країн світу. Вартість мінеральних ресур-
сів оцінюється у близько $24 трильйо-
ни. Однак жителі в цій країні - одні з най-
бідніших у світі. І там дуже небезпечно 
та нестабільно.

У подібних країнах чи не найбільше 
страждають діти. За даними міжнарод-
ної правозахисної організації Amnesty 
International, уже з семи років чимало 
дітей разом із дорослими тяжко працю-
ють у кобальтових шахтах. Великі ви-
робники електроніки використовують 
у своїх продуктах кобальт, видобутий у 

Конго. А тамтешні бойовики хлопчиків 
перетворюють на дітей-солдатів. Пере-
важна більшість дітей у Конго навіть 
не уявляють, що може бути інше життя, 
хоча б не голодне…   

Тамтешня дітлашня не оминає ува-
гою європейців. «Мзунгу, мзунгу!» - кри-
чить африканська дітвора. Побачивши 
європейця, оточують. «Дай чоп-чоп 
(їжу), дай бісквіт (хліб)», - підскакують 
навипередки. Отримати кусень біло-
го хліба для них - неабияка радість, а 
цукерку - подарунок вище можливого. 
Старші хлопчаки ревнують менших, 
коли бачать що вони отримують «чоп-
чоп». Можуть навіть прогнати малюків, 
або вдарити потайки, щоб дістатись до 
гостей», - розповідає Юрій Кульпа на 
своїй фейсбук-сторінці. 

Mzungu (мзунгу) - називають людей 
європейського походження. У перекладі 
- «мандрівник». 

І про забавки. «Колеса іграшкового 
автомобіля зроблені з корків пласти-
кових пляшок, кузов зліплений з кар-
тонних коробок. Такими є іграшки аф-
риканських дітей-сиріт, - пише Юрій. 
- Постійні війни, голод та хвороби ро-
блять сиротами сотні, тисячі дітей в 
країнах Африки. Через те у них немає 
їжі, води, ліків, освіти... Зате є малярія, 
чимало інших недуг та проблем... Тут, 
мабуть, неважливо, якими функціями 
обладнана іграшка, яка її вартість. Важ-
ливо, щоб дитина була щаслива і щоб у 
неї були батьки».

До речі, дітей у Конго через високу 
смертність не реєструють до п’яти ро-
ків. А в тих, хто виживає, виробляється 
стійкий імунітет до хвороб.  

«Освіта тут дорога, як і медицина. 
Вчитися не кожен має змогу, як і ліку-

ватися в медустановах. Здебільшого, 
такі заклади приватні. Тих, хто ходить 
до школи, одразу видно за охайним ви-
глядом одягу. Якщо бачиш хлопчака чи 
дівчину в білій сорочці - це учень школи 
або студент коледжу, хоча навчальних 
закладів тут зовсім небагато», - зазначає 
наш земляк. 

…Ще одна світлина є насправді 
особливою. Її можна назвати просто – 
«Руки».  

«Можливо, мине час і я покажу це 
фото в повний зріст, - написав Юрій. - А 
поки - філософія життя: український ми-
ротворець йде назустріч африканському 
хлопчині, який просив у нього яблуко. 
Зелене, зовсім не привабливе на вигляд, 
але його можна їсти. Дай Боже, щоб си-
туація змінилась за роки і діти Алєкса в 
Африці не знали, що таке просити їсти. 
Сьогодні хлопцеві 14 років, у нього є 
батьки, брати та сестри. Він вчиться у 
місцевій школі, хоча звичка щось проси-
ти вкоренилася з дитинства…»

...Коли я поверталась назад, зайчика 
вже не було. Можливо, 
він потрапив у добрі ди-
тячі руки...

(Фото Юрія Кульпи).
Ольга ЧОРНА

ІГРАШКИ - З КАРТОНУ, ЦУКЕРКИ - РОЗКІШ: 
миротворець з Тернопільщини 

про дитинство в африканській країні
Колеса іграшкового автомобіля зроблені з корків пластикових пляшок, 

кузов зліплений з картонних коробок. Такими є іграшки африканських дітей-сиріт.
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"Зараз найстрашніший пе-
ріод за всю мою професійну 
діяльність. І не тільки мою, а й 
наших вчителів. Кілька поко-
лінь лікарів, які були до нас, ні-
коли в житті з таким не стика-
лися. Ніколи. Я пережила дуже 
багато пандемій (наприклад, 
пандемія свинячого грипу) і 
епідемій (наприклад, епідемія 
дифтерії безпрецедентна, яка 
увійшла в усі звіти Всесвітньої 
організації охорони здоров'я). 
Але такого не було ніколи. Я 
думаю, що остання подібна - це 
"іспанський грип", можливо… 
Дуже смертоносний. Але ця 
хвороба - зовсім інша. І вона 
ставить зовсім інші завдання 
перед системою охорони здо-
ров'я", - повідомила вона.

Також Ольга Голубовська 
зазначила, що у протидії ін-
фекційним хворобам з доби 
середньовіччя нічого не змі-
нилося: тільки роз'єднання, 
тільки засоби індивідуального 
захисту: "І все це - не панацея, 
це просто мінімізує ризики для 
кожної людини заразитися ве-
ликою дозою і отримати важку 
форму захворювання. Тому що 
це дозозалежний процес. З ін-
шого боку це допомагає призу-
пинити шквальне поширення 
хвороби в суспільстві. Нічого 
з доби середньовіччя, як ми з 
вами бачимо, не змінилося".

За словами лікарки, 

COVID-19 має двофазний роз-
виток: "Перше - це дія самого 
вірусу. Уже всі знають: перший 
тиждень захворювання буває 
прихованим. Це дуже небезпеч-
но. Дійсно, слава Богу, переваж-
на більшість населення, осо-
бливо молодого, переносить це 
захворювання легко, і все закін-
чується на рівні легкого незду-
жання протягом одного тижня. 
А потім настає катастрофа, яка 
обумовлена реакцією імунної 
системи проти власного орга-
нізму. І у нас є дуже мало коштів, 
щоб ми могли це зупинити. І ці 
кошти - палиця з двома кінця-
ми. Тому лікування цього захво-
рювання дуже складне, дуже ін-
туїтивне, дуже персоніфіковане. 
Одному хворому взагалі нічого 
не треба для того, щоб одужати. 
Я дотримуюся такої тактики: 
потрібно втручатися, виключно 
оцінюючи всю сукупність клі-
ніко-лабораторних даних, всіх 
ризиків. Якщо бити важкою ар-
тилерією відразу, то можна ви-
кликати зворотні процеси, дуже 
погані. І в цьому складність".

Також,  за словами Голу-
бовської, перебіг будь-якого 
інфекційного захворювання 
залежить від трьох основних 
стовпів. 

Перше - це доза збудника: 
чим більша доза збудника потра-
пляє в організм, тим, як правило, 
важче протікає захворювання.

Друге - це вірулентність 
збудника. Тобто його агресив-
ність.

 "Є штами менш агресивні, 
а є більш агресивні. Зараз ко-
ронавірусний сезон. Він себе як 
риба у воді почуває. Особливо з 
настанням холодів. І тому його 
агресивність, зрозуміло, буде 
рости", - зазначила Ольга Голу-
бовська.

Третє - це реакція імунітету 
на цей конкретний збудник.

"При цьому захворюванні - 
катастрофічна відповідь, спря-
мована проти свого організму", 
- повідомила інфекціоністка.

Таким чином, як зазначила 
лікарка, на сьогодні вважаєть-
ся, що це дозозалежний про-
цес: "Чим більше вірусу потра-
пляє, тим агресивніше імунна 
система на нього реагує і тим 
сильніше, в тому числі, вражає 
свої органи. Ось таке своєрідне 
захворювання. Тому ми і гово-
римо: мінімізуйте навколо себе 
кількість цього збудника, на-
магайтеся, щоб його було мен-
ше. Ми повністю в скафандр не 
одягнемося, але треба макси-
мально мінімізувати кількість 
цього збудника".

Тож бережіть себе! Будьте 
здорові! 

За інформацією 
(Цензор.НЕТ)

Українські лікарні перейшли на 2-й етап 
реагування на поширення коронавірусу. Він 
передбачає скасування всіх планових операцій. 

Про це повідомив під час брифінгу головний 
санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Ми продовжуємо розгортати та збільшувати кількість лі-
жок у закладах охорони здоров’я, куди будуть госпіталізувати 
хворих із коронавірусною хворобою. Із 9 листопада всі планові 
операції та планові госпіталізації заборонені. Лікарні прийма-
ють виключно ургентних хворих і хворих на коронавірус», - ска-
зав Ляшко.

Уряд на цьому етапі готує 30 тисяч додаткових ліжок для гос-
піталізації інфікованих Covid-19 та підводить до них кисень.

«Третій етап - це розгортання тимчасових госпіталів у при-
стосованих приміщеннях», - додав головний санлікар.

«У нас припинені планові операції та планова госпіталізація, 
крім тих операцій, які за життєвими показами обов’язкові до ви-
конання. Це - онкозахворювання, пологи та решта оперативних 
втручань і госпіталізацій, які неможливо відтермінувати», - за-
певнив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі теле-
каналу ICTV. 

Міністр охорони здоров’я Мак-
сим Степанов дав деякі роз’яснен-
ня щодо ймовірного карантину 
вихідного дня. А президент Воло-
димир Зеленський пояснив, як дов-
го триватимуть ці обмеження. 
«Тимчасовий режим карантину 
на вихідні, приблизно на кілька 
тижнів, може допомогти нам 
уникнути жорсткого локдауну. 
Таким чином ми уникнемо велико-
го збільшення хворих і встигнемо 
підготувати необхідну кількість 
ліжок», - цитує слова президента 
ВВС Україна. 
Коли введуть карантин 

вихідного дня?
Про карантин вихідного дня вже 

деякий час говорить і Максим Степа-
нов, і головний санлікар Віктор Ляшко. 

«Ми будемо пропонувати жорсткий 
карантин вихідного дня», - заявив Сте-

панов 9 листопада. Подібні заяви лу-
нають на фоні погіршення ситуації з 
коронавірусом в Україні. Адже в країні 
уже фіксують понад 10 тисяч хворих 
на добу. Проте рішення про карантин 
має ухвалити лише уряд.

Що закриють
 під час карантину 

вихідного дня?
У вихідні дні, суботу та неділю, 

починаючи з 00.00 суботи до 00.00 
понеділка, мають закрити все, крім 
продуктових магазинів, аптек, тран-
спорту, заправок та ветеринарних 
аптек, зазначив Степанов. Ресторани, 
кафе, інші заклади громадського хар-
чування мають працювати виключно 
«на виніс».

МОЗ рекомендує заборонити у 
вихідні дні роботу торгово-розва-
жальних центрів, проведення розва-

жальних заходів. «Лише мінімізуючи 
контакти, можливо розірвати ланцюг 
передачі вірусу», - заявили в міністер-
стві.

Чи буде жорсткий 
локдаун в інші дні?
Із 9 листопада в Україні почало ді-

яти нове карантинне зонування - вся 
карта стала «помаранчевою» та «чер-
вонною». «Зелених» і «жовтих» зон не 
залишилося. Тобто значна кількість 
обмежень уже мала б діяти в країні. 
Але в багатьох містах цього не відбу-
вається.

При цьому захворюваність стрімко 
зростає. Чиновники обіцяють, що жор-
сткий локдаун має бути лише крайнім 
заходом.

Президент раніше не виключив, 
що локдаун в Україні можуть запрова-
дити при 15 тисячах нових хворих на 
день.

«Ввести і сказати, що завтра у нас 
жорсткий локдаун - це неважко. Але 
ми повинні знайти баланс. У нас є ще 
стан економіки, і ми повинні зважу-
вати й знайти баланс з точки зору за-
хисту та роботи звичайних людей. Ми 
розуміємо, що ввести жорсткий локда-
ун на тижні і на місяць, означає зали-
шити людей без роботи», - коментував 
пан Степанов можливість локдауну.

Карантин вихідного, за його слова-
ми, дозволить розірвати ланцюг пере-
дачі та розповсюдження коронавірусу, 
зберігаючи функціонування економіки.

Що з коронавірусом 
в Україні?

Статистика свідчить: станом на 10 
листопада кількість людей, які захво-
ріли коронавірусом, від початку пан-
демії в Україні склала 479197 осіб. 

Летальні випадки - 8756.
Вилікувалися - 214657 людей.

Президент 
Володимир 
Зеленський отримав 

позитивний тест на 
коронавірусну інфекцію. 
Про це він повідомив у 
своєму Telegram-каналі.

«Немає у світі щасливчиків, 
для кого б Covid-19 не становив 
загрози. Попри усі карантинні 
заходи, я теж отримав позитив-
ний результат», - написав Зе-
ленський. І зазначив, що почу-
вається добре. Має температуру 
37,5.

Володимир Зеленський пе-
ребуває під наглядом лікарів. 
За словами речниці президента 
Юлії Мендель, сценарій вико-
нання його обов’язків кимось 
іншим наразі не розглядаєть-
ся. У президента не складний 
перебіг хвороби, тому він про-
довжить дистанційну роботу 
вдома.

Глава Офісу президента Ан-
дрій Єрмак також повідомив 
про позитивний тест на коро-
навірус. Про це він написав у 
Фейсбук.

Глава ОП пішов на самоізо-
ляцію, обіцяє працювати у звич-
ному режимі, не сповільнюючи 
темп.

Підхопив коронавірус і мі-
ністр оборони Андрій Таран, по-
відомив Укрінформ.

Таран перейшов на ізоляцію. 
Працює у дистанційному режи-
мі. Стан та самопочуття міні-
стра називають задовільними. 
Йому змінили запланований 
робочий графік.

 «Коронавірус тільки адаптується 
до людської популяції, 

а ми адаптуємося до нього 
Кілька поколінь лікарів, які були до нас, 

ніколи в житті з таким не стикалися»
Про це розповіла лікарка-інфекціо-
ністка, професорка, членкиня  
оперативного штабу із запобігання  
поширенню коронавірусу в Україні 
Ольга Голубовська.

Що означає карантин вихідного дня, який можуть ввести в країні

ПЛАНОВІ ОПЕРАЦІЇ 
ЗАБОРОНИЛИ: чому і 
кого це не торкнеться

COVID-19 У ВЛАДІ: 
захворіли Президент,

 глава ОП, міністр оборони
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У Західноукраїнському національному університеті 
відбулися надзвичайно цікаві ігри розуму 
«Учнівські перегони», приурочені Дню 

української писемності та мови. В іграх узяли участь 
лідери учнівського парламенту «Наснага» міста 
Тернополя. 

Гравців поділили на три команди: «Україночки», «Дружба», 
«Лінгвісти». 

Переможцем стала команда «Лінгвісти», в складі якої були: 
Анастасія Крицька та Міла Щербакова - учениці ЗОШ №24.  

Переможці та учасники отримали подарунки від організаторів 
дійства - колективу відділу гуманітарної освіти та виховання ЗУНУ.

ІГРИ РОЗУМУ
 «Учнівські перегони» - 

в класичному 
університеті Тернополя

Мова і цифри
Не будемо вас втомлювати статис-

тикою, але важливі цифри про мову 
розповімо. Зокрема, сучасна українська 
мова має близько 256 тисяч слів.

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

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

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

Іменник в українській мові має 7 
відмінків і один з них – кличний. Саме 
він і відрізняє нашу мову від інших 
східнослов’янських мов.

Слово на 30 букв
Найдовшим словом в україн-

ській мові є слово "дихлордифеніл-
трихлорметилметан". Так називається 
хімікат, з допомогою якого борються із 
шкідниками.

Таке слово на 30 літер на одному по-
диху і не вимовиш.

І ще про рекордсменів
Найбільше наших слів починаються 

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

Українська мова надзвичайно ба-
гата на синоніми. Найбільшу кількість 
синонімів має слово "бити". Згідно із 
словником, їх понад 40.

Цікаво також, що дуже багато зна-
чень має абревіатура ПК. Зазвичай ця 
абревіатура асоціюється у нас з персо-
нальним комп’ютером. Але також ПК 

може розшифровуватися, як "палац 
культури", "паровий кран", "перфокар-
та", "пістолет-кулемет", "предметний 
каталог", "Повітряний кодекс", "пожеж-
ний кран", "постійний комітет", "про-
меневий кінескоп", "проміжний кон-
денсатор", "прохідницький комбайн", 
"прядильно-крутильна (машина)", та 
багато інших.

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

ліндроми. Це слово чи фраза, які можна 
читати як зліва направо, так і справа 
наліво. В українській мові є тільки два 
паліндроми, які складаються із семи лі-
тер: "ротатор" і "тартрат".

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

Нашого цвіту 
по усьому світу

Українська мова має "напівофіцій-
ний" статус в американському окрузі 
Кук. Так, ще у 2013 році влада округу 
презентувала нову україномовну про-
граму з інформування населення регі-
ону про податкову політику влади. Ви 
можете подумати, що тут такого осо-
бливого, проте саме українську мову 
обрали, тому що вона одна з найбільш 
вживаних мов у цьому районі.

Загалом у світі до 45 мільйонів 
людей володіють українською. Вра-
жаюча цифра, правда ж? Ми здатні по-
множити це число. І почати це може 
кожен, варто лише більше розмовля-
ти українською на роботі та вдома, 
читати українською книжки і диви-
тися фільми.

Історія свята і до чого 
тут Нестор-літописець

День української писемності та 
мови – державне свято, яке було запо-
чаткована 9 листопада 1997 року. За 

православним календарем у цей день 
вшановують пам’ять преподобного 
Нестора-літописця. Він був письмен-
ником-агіографом, основоположником 
давньоруської історіографії, першим 
істориком Київської Русі, мислителем, 
вченим, ченцем Києво-Печерського мо-
настиря.

Дослідники вважають, що саме з 
преподобного Нестора-літописця і по-
чинається писемна українська мова. 
Він є автором найдавнішої пам’ятки 
історіографії та літератури українців 
– "Повісті минулих літ", яка була завер-
шена близько 1113 року. Цей твір скла-
дений на основі сучасних автору подій і 
архівних літописів, народних переказів 
та оповідань.

Радіодиктант писали 
навіть в Антарктиді 

Традиційно до свята українці пишуть 
радіодиктант національної єдності. Таку 
акцію започаткували 2000 року. Всі охо-
чі можуть взяти участь у написанні ра-
діодиктанту та не стільки з'ясувати, чи 
добре знають українську мову, як проде-
монструвати єдність з усіма, хто любить і 
шанує українське слово. 

Цього року у прямому ефірі "Суспіль-
ного" акторка Римма Зюбіна читала текст 
радіодиктанту, який створив письменник 
і видавець Іван Малкович. Диктант мав 
назву "Виклики книжкової ери". Писали 
його навіть учасники 25-ї Української ан-
тарктичної експедиції на станції "Акаде-
мік Вернадський" в Антарктиді.

Найбільше слів на літеру «П»
9 листопада в Україні відзначають День української писемності та 

мови. Долю нашої солов’їної часто порівнювали з кількасотлітньою бо-
ротьбою України за державність проти російського домінування, що вклю-
чало політику царської Росії щодо приглушення української мови, а також 
марґіналізований статус української в СРСР. 

І хоч протягом тривалої історії українська мова зазнала чимало ути-
сків, все ж неухильно пробивала собі шлях до визнання. Ми підготували ці-
каві факти про нашу солов'їну, які варто знати кожному.
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До дільничного поліції за 
допомогою звернулася жителька 
Гримайлова. 40-річна жінка 

просила втихомирити чоловіка, 
від котрого, за її словами, постійно 
терплять насилля і вона, і донька.

Як розповіли в поліції Тернопільської об-
ласті, 45-річний зловмисник вже неодноразово 
притягувався до адміністративної відповідаль-
ності за тиранію над рідними. Чоловік ніде не 
працює, зловживає алкоголем, постійно обра-
жає, обзиває дружину та доньку, а на будь-яку 
спробу останніх постояти за себе погрожує ви-
гнати з хати.

- Незважаючи на неодноразові адміністра-
тивні заходи впливу, зловмисник продовжує 
чинити моральне та психологічне насилля над 

рідними. Тому чергове звернення дружини спо-
нукало поліцейських внести відомості до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за части-
ною 1 статті 126-1 ККУ. Чоловікові загрожує до 
двох років позбавлення волі, - повідомили у 
поліції.

Створив «фейкову» фірму, 
перебуваючи у місцях 
позбавлення волі, наприкінці 

2019 року уродженець однієї з 
пострадянських республік. Чоловік 
відбуває покарання за вбивство та 
тяжкі злочини.

За словами начальника управління страте-
гічних розслідувань Василя Джиджори, органі-
затор зібрав команду з раніше судимих осіб та 
створив фірму з перевезення великогабарит-
них вантажів. Майже рік оперативники збира-
ли усю необхідну доказову базу.

- До злочинної організації входило більше 
десяти людей. Кожен виконував свої завдан-
ня: одні підшуковували фірми, інші підробля-
ли та оформляли документи, водії-спільники 
транспортували товар на спеціальні склади, а 
ще одні займалися їхньою реалізацією. За рік 
часу жертвами підставної логістичної компанії 
з перевезень стало 10 великих підприємств на 
території Тернопільської, Дніпропетровської, 
Запорізької, Миколаївської, Рівненської, Львів-
ської, Чернівецької та Київської областей, - по-
відомили у поліції Тернопільської області.  

Зловмисники присвоїли майна на більш як 
20 мільйонів гривень. Серед товарів - фури ал-
коголю, будматеріалів, цінних металів, солодо-
щі, овочі, фрукти і багато іншого.

5 листопада поліцейські провели масштаб-
ну спецоперацію з ліквідації даної злочинної 
організації. До спецоперації залучили більше 
сотні правоохоронців, які здійснили одночас-
но тридцять обшуків в п’яти областях. Серед 
вилученого - комп’ютерна техніка, документи, 
вантажівки, готівка, зброя та набої, а також 18 
тонн фарби й будматеріалів та 12 тонн метале-
вих труб, присвоєних під час двох останніх ша-
храйств.

У результаті проведених слідчо-оператив-
них дій, правоохоронці затримали дев’ятьох 
учасників злочинної організації. Їм повідомили 
про підозру у скоєнні кримінальних правопору-
шень.  

Працівники поліції встановлюють і інших 
осіб, причетних до протиправної діяльності.

Понад 5 000 гривень 
привласнили 
невідомі особи в 

мешканців обласного 
центру. За обумовлені 
суми аферисти повинні 
були доправити краян 
з Тернополя в інші 
регіони.

- Схема, за якою діяли прой-
дисвіти, наступна: вони розмі-
щували в Інтернеті оголошен-
ня про перевезення пасажирів. 
У клієнтів просили здійснити 
попередню оплату на банків-
ську картку. Громадяни без 
роздумів переказували чима-
лі суми, а коли в обумовлений 
день намагалися зв’язатися з 

аферистами-перевізниками, 
в останніх був вимкнений те-
лефон, - повідомили у поліції 
Тернопільської області.  

Як наслідок, один тернопо-
лянин не потрапив до столиці, 
однак втратив 3000 гривень. 
Натомість ще один потерпілий 
переказав понад 2000 гривень, 
за що шахрай мав доправи-
ти його до Полтави. Бажано-
го краяни так й не отримали, 
проте позбулися коштів.

За даними фактами праців-
ники Тернопільського відділу 
поліції відкрили криміналь-
ні провадження. Поліцейські 
просять мешканців краю ко-
ристуватися послугами лише 
перевірених перевізників. 

ШТРАФИ НЕ ЛЯКАЮТЬ:
 на Тернопільщині 

п’яні сідають за кермо
Поліцейські області в жовтні склали 

149 адмінпротоколів за керування 
транспортними засобами у нетверезому 

стані
- Загалом минулого місяця оформили 5363 адміністра-

тивних матеріалів в сфері безпеки дорожнього руху, - по-
відомили у поліції Тернопільської області.  Серед найпо-
ширеніших порушень - перевищення водіями швидкості, 
керування транспортними засобами без документів та на-
підпитку, нехтування водіями правилами зупинки та стоян-
ки, недотримання правил дорожнього руху пішоходами та 
велосипедистами. 

У жовтні на дорогах Тернопільщини трапилося 232 до-
рожньо-транспортних пригод. З них 53 – з потерпілими, в 
яких 4 людей загинули та 62 отримали травми. 27 аварій 
вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. В результаті цих 
автопригод шестеро людей зазнали травм. 

Вісімнадцять аварій трапилося за участю пішоходів, 
п’ять з велосипедистами. У цих ДТП троє людей загинули, 
вісімнадцять травмувалися.  

- Поліцейські виявили 149 водіїв, які сіли за кермо у нет-
верезому стані. За вчинення відповідного правопорушен-
ня залишається адміністративна відповідальність (ст. 130 
КУпАП), - повідомили у поліції. - Передбачено позбавлення 
водійського посвідчення на рік і штраф 10,2 тис. грн, а за 
повторне вчинення цього порушення протягом року – дове-
деться сплатити суму вдвічі більшу.

Викрадали фури товарів
Шахрайство в особливо великих розмірах інкримінують 

правоохоронці учасникам злочинної організації, яка 
впродовж року працювала по всій Україні.

ОБЕРЕЖНО: під час 
карантину активізувалися 

аферисти-перевізники

Троє дітей намагалися 
пограбувати магазин

 у Тернополі
За скоєне відповідатимуть їхні батьки

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники 
Тернопільського відділу поліції трьом мешканцям обласного 
центру, яких затримали на «гарячому».

- До правоохоронців надійшло звернення від працівника тор-
говельного закладу. Чоловік повідомив, що охоронці магазину 
затримали групу неповнолітніх хлопців, які намагалися прив-
ласнити товар, - розповіли в поліції Тернопільської області.  

Поліцейські встановили, що зловмисники – тернополяни 
2005, 2006 та 2010 років народження. Підозрювані хотіли про-
нести повз каси майна на суму близько 1000 гривень, однак за-
вершити задумане їм завадили охоронці. 

Відомості про подію працівники поліції внесли в Єдиний ре-
єстр досудових розслідувань. Вирішуватиметься питання щодо 
притягнення до адміністративної відповідальності батьків не-
повнолітніх.

159 тисяч гривень відда-
ла у руки шахраєві жителька 
Тернополя. За цю суму жінка 
планувала купити автомобіль. 
Шукаючи потрібну модель, в 
Інтернеті побачила оголошен-
ня про продаж автівок. Чоло-
вік писав, що займається під-
бором іномарок і привозить їх 
з Польщі.

- Тернополянка погодила-
ся і домовилася про співпра-
цю. Співрозмовник сказав, що 
потрібно скинути завдаток в 
розмірі 17 тисяч гривень. Цю 

суму жінка оплатила. Через 
день чоловік перетелефо-
нував і повідомив, що уже в 
Польщі, та скинув кілька варі-
антів фото автівок. Після того, 
як покупець визначилася з мо-
деллю, він їй заявив, що необ-
хідно перевести на рахунок 70 
тисяч для оформлення авто 
та сплати митних зборів і ще 
70 для стовідсоткового роз-
рахунку з продавцем, - повідо-
мили у поліції Тернопільської 
області. 

Як доказ, невідомий перес-

лав копії документів на бажа-
не авто та бланки з печатка-
ми митниці про сплату усіх 
зборів. Домовилися покупець 
та посередник зідзвонитися 
після перетину кордону за 
кілька годин. Проте чоловік 
на зв’язок не виходив, і жінка 
перетелефонувала сама. Но-
мер виявився недійсним.

Зрозумівши, що потрапила 
на гачок афериста, тернопо-
лянка за допомогою зверну-
лася до поліції. Правоохоронці 
розшукують зловмисника. 

Купувала авто - втратила 
159 тисяч гривень

Шахрай заробив на довірі тернополянки

За домашню тиранію - до 2 років тюрми
За насилля над рідними кримінальну відповідальність

 понесе житель Гусятинщини
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Уродженка України перемогла 
на виборах до Конгресу США
Уродженка України, представниця 

Республіканської партії Вікторія Спарц, 
перемогла на виборах у Палату пред-
ставників Конгресу США у штаті Індіа-
на. Про це повідомляє The New York Times. 
Вікторія Спарц здолала на виборах Крісті-
ну Хейл від Демократичної партії. Закли-
ки Спарц до виборців-республіканців, що 
попереджали про небезпеку соціалізму, 
дали їй більшість голосів. Вікторія - уро-
дженка Чернігівщини.

Собаки виявляють коронавірус 
раніше, ніж тести

Собаки-нишпорки, яких викорис-
товують в аеропорту фінської столиці 
Гельсінкі, добре себе зарекомендували. 
Виявляють хворих на коронавірус раніше, 
ніж тести. Спочатку вважали, що тварини 
помиляються, реагуючи на здорових паса-
жирів. Проте за кілька днів люди з негатив-
ним тестом на Covid-19 починали хворіти, 
пише The Daily Mail. Собак давно викорис-
товують для виявлення різних недуг. Тва-
рини можуть вловлювати зміни в запаху 
людини, що вказують на хворобу. За сло-
вами дослідника Анни Гільмі-Бьоркман, 
ці собаки набагато точніші, ніж будь-який 
ПЛР-тест. Точність останніх - майже 70 
відсотків. «Собаки відчувають, бо інфекції 
змінюють запахи тіла», - пояснив професор 
Джеймс Логан із Лондонської школи гігіє-
ни. Ці запахи можуть вловити надчутливі 
носи собак.
Жовтень виявився найтеплішим 
за історію метеоспостережень

Жовтень у Європі виявився най-
теплішим за понад 40-річну історію 
метеорологічних спостережень. Згідно 
з даними Служби з питань змін клімату 
Copernicus, минулого місяця температура 
по Європі була на 1,6 градуса вища, ніж 
середньостатистична за період з 1981-го 
по 2010-й. Про це пише британська The 
Independent. Незвичне тепло прокотилося 
арктичним регіоном у жовтні. Небувало 
довго не замерзав Північний Льодовитий 
океан. «Існує задокументована тенденція 
підвищення температур. Бачимо в Європі 
потепління з року в рік», - сказала старша 
наукова співробітниця Служби з питань 
зміни клімату Фрея Вамборг. Температу-
ра також була вища за середню на заході 
США і в більшій частині півдня Африки.

У Польщі хочуть спростити 
працевлаштування для 

іноземних лікарів
У Польщі розпочали роботу над за-

конопроєктом, який має на меті спрос-
тити працевлаштування для лікарів та 
інших медпрацівників з країн, які поза 
межами Євросоюзу. Про це повідомляє 
Польське радіо. Так, голова канцелярії 
прем’єра Польщі Міхал Дворчик заявив, 
що іноземні медики цікавляться роботою 
у польській системі охорони здоров’я. За 
його словами, лікарі або медперсонал, які 
приїжджають в Польщу, зможуть працю-
вати тут під наглядом польських лікарів. 
Однак, зарплата цих осіб буде меншою. 
Перші полегшення працевлаштування 
іноземців у польській службі охорони 
здоров’я набудуть чинності після підпи-
сання президентом нового закону. 
Лукашенко заявив, що Білорусь 

стає ядерною державою
Самопроголошений президент Бі-

лорусі Олександр Лукашенко заявив, 
що країна стає ядерною державою. Про 
це він сказав у зв’язку із запуском атомної 
електростанції. «Історичний момент - кра-
їна стає ядерною державою», - цитує Лука-
шенка білоруське держагентство БелТА. З 
Лукашенком на БілАЕС був гендиректор 

«Росатому» і посол Росії. Будівництво 
АЕС ведеться поруч із містом Островець у 
Гродненській області за російським про-
єктом.

«Мером» у Штатах 
обрали... бульдога 

В американському містечку Реббіт 
Хеш, що у штаті Кентуккі, «мером» вибра-
ли французького бульдога на прізвись-
ко Вілбус Біст. Тут одночасно обирають 
звичайного мера і жартома - його колегу 
серед тварин. Переважно собак, пише The 
Independent. У гонці за місце «мера» Вілбус 
Біст із відривом обійшов пса породи бігль 
Джека Реббіта й золотистого ретривера 
Поппі. Традиція обирати тварин існує в 
Реббіт Хеш із 1998 року. Реальної влади такі 
«мери» не мають, але для жителів це неаби-
яка розвага та приманка для туристів. Цьо-
го разу проголосували майже 23 тисячі осіб. 
13 тисяч підтримали Вілбуса Біста. Кожен 
виборець із бюлетенем вкидає $1 на місце-
ве «Історичне товариство Реббіт Хеш».

Проти індійця завели справу 
через... лисину 

Мешканка індійського штату Ма-
хараштра поскаржилася в поліцію на 
чоловіка вже через кілька днів після 
одруження. Вона вважає, що він домігся 
її згоди на шлюб обманом. Як повідомляє 
Times of India, місяць тому 27-річна дівчи-
на вийшла заміж за чоловіка, на два роки 
старшого за неї. Уже після весілля вона ви-
явила, що чоловік приховував від неї та її 
рідних свій недолік - лисину. Жінка подала 
заяву в поліцію і звинуватила чоловіка в 
обмані. Поліцейські не стали з’ясовувати, 
як відсутність частини волосся на голові 
перешкоджає шлюбним стосункам, і пору-
шили відразу кілька кримінальних справ.

В ООН заявили: 
16 країнам загрожує голод

Критична ситуація з голодом фіксу-
ється в Буркіна-Фасо, Нігерії, Південно-
му Судані та Ємені. У цих країнах відбу-
ваються збройні конфлікти, що погіршує 
ситуацію, повідомило агентство Anadolu з 
посиланням на звіт міжнародної організації 
продовольства FAO, що входить в структуру 
ООН. Ще 16 країн - у групі високого ризи-
ку зростання гострого голоду: Венесуела, 
Гаїті, Афганістан, Сирія, Ліван, Судан, Ефіо-
пія, Сомалі, Мозамбік, Сьєрра-Леоне, Малі, 
Нігер, Камерун, Центральноафриканська 
Республіка, Демократична Республіка Кон-
го, Зімбабве. «Ми знаходимося на катастро-
фічному повороті. І знову стикаємося з ри-
зиком голоду одночасно в чотирьох різних 
частинах світу. Коли оголошуємо про голод 
- це означає, що вже втрачено багато життів. 
Якщо ми почекаємо, щоб дізнатися це, на-
певно, люди будуть вже мертві», - заявила 
директорка FAO з надзвичайних ситуацій 
Маргарита ван дер Вельде. Раніше генсек 
ООН Антоніу Гутерріш заявив, що світ сто-
їть на межі продовольчої кризи, якої не було 
на Землі протягом принаймні 50 останніх 
років. «Криза після пандемії коронавірусу 
може спровокувати голод», - наголосив він.

Студенти на Балі платитимуть 
за навчання кокосами та листям

Студентам туристичної академії Venus 
One на індонезійському острові Балі офі-
ційно дозволили платити за навчання 
кокосами та листям морінги. Це допоможе 
тим, чий фінансовий стан постраждав че-
рез COVID-19, пише The Bali Sun. За словами 
представника закладу Ваян Пасека, «ми ма-
ємо вчити студентів, аби вони використо-
вували природні ресурси, що їх оточують. 
Таким чином, коли пандемія закінчиться, 
вони здобудуть важливий досвід і їх не мож-
на буде назвати звичайними працівниками». 
Із зібраних студентами ко-
косів в академії будуть ви-
робляти олію, а потім про-
давати її. А з листя морінги 
виготовлятимуть мило.

Діти загиблих воїнів 
харчуватимуться в школах 

безкоштовно

Безкоштовним харчуванням у са-
дочках та школах забезпечать дітей за-
гиблих та зниклих безвісти захисників 
України. Таке рішення ухвалила Верховна 
Рада, повідомляє пресслужба Мінветеранів. 
Раніше деякі органи місцевого самовряду-
вання ухвалювали відповідні рішення про 
забезпечення безкоштовним харчуванням 
таких дітей, а інші - ігнорували. «Ухвалене 
рішення закріплює на законодавчому рівні 
загальнообов’язкову норму, згідно з якою 
органи держвлади та органи місцевого са-
моврядування, у підпорядкуванні яких пе-
ребувають державні й комунальні заклади 
освіти, повинні забезпечувати безоплатним 
харчуванням дітей, один із батьків яких за-
гинув, захищаючи Україну», - йдеться в по-
відомленні.

Мільярд доларів у вересні 
переказали в Україну 

Обсяг приватних переказів в Україну 
з-за кордону у вересні цього року склав 
понад $1 мільярд. Це на 5,6% або на $58 
мільйонів більше, ніж торік. Нацбанк вра-
ховував у своїй статистиці як офіційні, так 
і неофіційні канали надходження грошей. 
Про це повідомляється на сайті НБУ. У січні-
вересні цього року неформальними кана-
лами в Україну перевели $3 мільярди $144 
мільйони. За даними НБУ, зростання при-
ватних переказів із-за кордону було однією 
з причин зміцнення курсу гривні до долара 
у 2019 році. 

Приватизувати кімнати в 
гуртожитках стане легше 

Гуртожитки планують передати у 
власність громад в 2021 році. Йдеться 
про 490 гуртожитків. Це повинно надати 
можливість 68,6 тисячам українців привати-
зувати кімнати й таким чином реалізувати 
конституційне право на житло. Відповідний 
законопроєкт підготував Кабмін. Суб’єктам 
господарювання, до статутного капіталу 
яких входять ці гуртожитки, влада обіцяє 
компенсацію. Коштувати це, за розрахунками 
Кабміну, буде 1,27 млрд. грн., з яких мільярд 
виділять із місцевих бюджетів, уточнив нар-
деп Олексій Гончаренко. Отримати право 
власності на кімнати - проблема. Багато ві-
домчих гуртожитків радянських часів тепер 
значаться на балансі приватних підприємств. 
А приватизувати кімнату в гуртожитку, якщо 
він знаходиться в приватній власності, люди 
не мають права. Господар будинку в будь-
який момент може здати його в оренду.

Соціальну допомогу можна 
буде отримати онлайн

Мінсоцполітики та Міцифра працю-
ють над проєктом єдиного реєстру, що до-
зволить в електронній формі звернутися 
за державною соцдопомогою. Його плану-
ють подати на розгляд Кабміну до грудня, 
повідомляє пресслужба Мінсоцполітики. 
Єдиний соціальний реєстр створять на базі 
Реєстру застрахованих осіб Пенсійного фон-
ду та інтегрують з іншими державними ба-
зами даних. Це забезпечить поступову від-
мову від паперових довідок та документів, 
які необхідні для визначення права особи 
на державні допомоги та пільги. В електро-
нній формі стануть можливі звернення за 
соцдопомогою при усиновленні, на дітей та 
особам з інвалідністю з дитинства. Онлайн 
можна буде перевірити й отримати інфор-
мацію про: соціальний статус громадянина; 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування; пенсійне посвідчення та пен-

сійну справу; інвалідність особи. А також 
формувати довідку онлайн про зарплату, 
сплачені страхові внески та розмір пенсії.

 Купівля стажу для виходу 
на пенсію подорожчає

У 2020 році вимога до стажу, який до-
зволяє вийти на пенсію у 60 років, зросла 
з 27 до 28 років. Якщо ж його не вистачає 
- можна докупити. Втім, це не дуже деше-
во. На сьогодні вартість одного року стажу 
коштує 26400 гривень. А з наступного ціна 
дещо зросте, повідомляє Оглядач. Вже до 
липня 2021-го сума збільшиться до 31680 
гривень. Після липня 2021-го - до 34320. 

Знову миші з’їли: у Держрезерві 
нестача тисяч тонн зерна 

За результатами перевірок наявності 
зернових запасів, в рамках аудиту Держ-
резерву, виявлено нестачу тисяч тонн 
зерна на мільйони гривень, повідомляє 
УНН із посиланням на пресслужбу Мі-
некономіки. Зокрема, виявлено псування 
зерна і неможливість його подальшого ви-
користання навіть для кормів - на суму 35,5 
млн. грн. Нестачу зерна лише на одному з 
підприємств Держрезерву виявили на суму 
27,9 млн. грн. «Вартість зерна зазначена в 
цінах на момент його закладки. Тобто, за-
раз сума збитків може складати в декілька 
разів вищу цифру», - йдеться у повідомлен-
ні. Також ревізіями встановлені порушення 
законодавства при здійсненні публічних за-
купівель без укладання договорів. Матеріа-
ли передано в НАБУ, СБУ та Нацполіцію. На-
півпорожні склади, зникнення тисяч тонн 
запасів у невідомому напрямку, простроче-
ні продовольчі товари на сотні мільйонів 
гривень, катастрофічний технічний стан 
підприємств, господарський безлад і бага-
томільйонні фінансові махінації - це перелік 
лише деяких основних пунктів з висновку 
Держаудитслужби, яка проводила ревізію 
Держрезерву.

До кінця року «молочка» 
може подорожчати 

Дефіцит молока-сировини, цінові ві-
йни з боку переробних підприємств за 
сировинні зони позначаться на готовій 
продукції. Очікується, що до кінця року 
ціни на молочну продукцію зростуть на 2,5-
5,5%. Про це заявила віцепрезидентка Асо-
ціації виробників молока Ганна Лавренюк, 
пише Agroter. Для прикладу, молоко може 
подорожчати на 0,5-0,6 грн., сир кисломо-
лочний - на 5 грн/кг, вершкове масло - на 
2,5-3 грн/пачка. «Заглиблення в молочну 
кризу для нас означає втрату молочної га-
лузі, - зазначила Лавренюк. - Якщо ми про-
довжуватимемо скорочувати поголів’я та 
виробництво молока, то перетворимося на 
цілком імпортозалежну країну». Виходом із 
ситуації може стати зниження ставки ПДВ 
із 20% до 14% на готову молочну продук-
цію (молоко, сметану, сир, вершкове масло) 
та довгострокова стратегія державної під-
тримки. «Зниження ПДВ на «молочку» є 
дуже дієвим інструментом, щоб підтримати 
попит на молочну продукцію та молоко-
сировину й економічно підтримати всю га-
лузь», - переконана експертка.

Українцям обіцяють 
квартири в лізинг

В Україні планують запустити дер-
жавну програму пільгового кредитуван-
ня «Доступна іпотека». Вона передбачає 
ставки 5-7% і перший внесок нижче 20%. 
Кредити сумою до 2 млн. грн. збираються 
видавати на 60-240 місяців. Про це заявив 
міністр фінансів України Сергій Марченко, 
повідомляє пресслужба відомства. Програ-
ма передбачає обмеження щодо площі жит-
ла - не більше ніж 52 кв. м. Альтернативний 
варіант, який пропонує Мінфін, - фінансовий 
лізинг на термін до 20 років з відсотковою 
ставкою близько 5% річних, без сплати пер-
шого внеску. На першому етапі програми 
держава планує надати 12,5 тисяч іпотеч-
них кредитів і придбати 18,8 тисяч квартир 
у фінансовий лізинг. Пільги будуть поши-
рюватися насамперед на первинний ринок.

Україна Світ

Ольга ЧОРНА.
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Михайло Тимків 
працює з 
автомобілями 

з 15 років. Це і його 
захоплення, і робота. 
Тривалий час займається 
пасажирськими 
перевезеннями, а у 
вільний час реставрує 
транспорт 30-40 років, 
активний учасник 
клубу ретроавтомобілів 
«Станіславівський». 
У його колекції - дві 
відреставровані автівки 
- ГАЗ 67 1944 року та ГАЗ 
АА 1942 року. У кожної 
з них своя унікальна 
історія та непростий 
шлях від металобрухту до 
ідеального стану. 

ГАЗ АА: перше місце 
за найкращу реставрацію

Цьогоріч у вересні під час фес-
тивалю OldCar-2020 у Києві ав-
тівка Михайла Тимківа ГАЗ АА 
отримала перше місце за най-
кращу реставрацію, вразивши 
як професіоналів, так і аматорів. 
І не дивно – у ній немає жодної 
новоробної деталі (звісно, крім 
дерев’яних) – всі вони виготов-
лені у буремні 1940-і. 

Варто зазначити, що в Україні 
є тільки дві автівки ГАЗ АА. Тому 
робота коропчанина особливо 
цінна. Михайло працював над 
нею 7 років. Багато запчастин 
здобуті буквально з-під землі – 
відкопані силами пошуковців на 
місцях боїв періоду 1941-1945-го.

- Все почалося з того, що на ме-
талобрухті я знайшов раму і час-
тину кабіни, - розповідає чоловік. 
– Це була так звана «полуторка» 
- автомобіль, який випускали з 
1933 до практично 1953 року. 
Вона була копією американсько-
го «Форда». Але під час війни її 
конструкцію спростили, адже 
металу багато не було, бо Запо-
ріжжя було в окупації. Ці машини 
робили для фронту, тому думали 
насамперед, щоб там вони могли 

виконувати всі необхідні функції. 
Автівка, яка дісталася мені, була 
виготовлена на початку 1942 
року. Цікаво, що фаркоп на рамі 
був з німецького автомобіля. 
Ймовірно, моя полуторка воюва-
ла не лише в Україні, а й у німець-
кому полоні. Такі деталі мені за-
вжди дуже цікаві, адже це історія. 

Запчастини Михайло збирав 
по всій Європі, замовляв у США. 
Всі деталі викопані із землі. Ка-
біну створили з чотирьох автен-
тичних частин, мотор такий же, 
як і в ГАЗ-67, бампер і радіатор 
купили у Штатах.  

- Передній міст було відкопано 
на Смоленщині, а задній взяли 
із новенької машини, розірваної 
вибухом 78 років тому під Ста-
лінградом. У дисках навіть збере-
глися осколки, - розповідає Ми-
хайло. – Лобова рамка пролежала 
в річці з часів війни. Навіть болти 
потрібні були давні. Всі ці деталі 

тривалий час відмокали в соляр-
ці, їх розігрівали, відновлювали. 
Кожна запчастина має свою істо-
рію. Є відремонтовані в польових 
умовах, є пошкоджені снарядами. 
Я стараюся їх не змінювати, аби 
зберегти ці сліди минулого. 

Робота над машиною трива-
ла шість років. Михайло пре-
зентував її  під час фестивалю 
OldCar-2020 у Києві. Зізнається, 
було приємно прокататися цією 
машиною по столиці. Разом з 
сином вони одягли автентичні 
костюми – Михайло був в образі 
військового водія, а син – у формі 
вояка УПА.  

ГАЗ-67: нове життя
 ветерана Другої 

світової війни
Перша автівка, яку відновив 

Михайло Тимків, - ГАЗ-67. Це один 
із перших армійських позашляхо-
виків, який випускали з 1943 по 

1953 роки на Горьківському ав-
тозаводі. Ця модель створили за 
зразком американського "Вілліса". 
Щоправда ГАЗ-67 має ширшу ко-
лію за американського конкурен-
та. Бічні двері відсутні. Особливіс-
тю конструкції є бак під лобовим 
склом. Це інженерне рішення під-
вищувало уразливість машини і її 
екіпажу під час обстрілів. 

- Цю автівку хотіли здати на 
металобрухт, і я її викупив, - роз-
повідає Михайло. – Вона була у 
поганому стані – без мостів і мо-
тора, але мала ідеальний кузов, 
без жодних зварювань. Я дослі-
див його історію. Йшов фронт у 
1944, і коли вони проїздили че-
рез наше село, то ГАЗ-67 зламав-
ся. Автівку затягнули в місцеве 
господарство, відремонтували і 
використовували у місцевій шко-
лі. Востаннє вона виїздила на па-
рад у 1979 році й відтоді стояла у 
гаражі, а через 35 років отримала 
нове життя. 

Реставрація зайняла 6 років і 
дуже багато зусиль. Все почалося 
з пошуку оригінальних запчас-
тин, адже майстер вирішив ство-
рити повністю автентичне авто.  

Заміну зігнилій правій частині 
кузова, де міститься акумулятор-
на батарея, змогли виготовити 
аж на Мінському автозаводі. Так, 
із США замовляв кільця до дви-
гуна, бендікс стартера, диск ще-
плення, задній стоп-сигнал, пли-
ту приладів тощо. Деякі деталі 
кузова замовляв у Білорусі. 

Двигун знайшовся на елек-
тростанції в Коломиї, лляний 
брезент пошили у Білій Церкві 
за оригінальними лекалами. За-
раз 70-річний «фронтовик» ви-
глядає так, ніби щойно з заводу: 
оригінальний темно-зелений 
матовий колір, відкритий кузов 
без дверей,  панель приладів, 
важіль управління, фаркоп для 
транспортування причепа або 
гармати. 

Михайло Тимків, окрім віднов-
лення машин, збирає інструмен-
ти цього періоду, чорно-білі фото. 
Зізнається, він в жодному разі не 
захоплюється радянським мину-
лим. Навпаки, цікавиться дослі-
дженнями історії України, діяль-
ністю повстанської армії. Адже 
автомобілі ГАЗ – це частина роз-
витку автомобілебудування, ми-
нуле, яке стосується і українців. 

Михайло Тимків не планує зу-
пинятися на досягнутому. І вже 
обирає нову автівку, яку буде 
оновлювати та шукає старовинні 
деталі. Він переконаний, у такий 
спосіб зберігає історичне минуле 
і відтворює ав-
тентичні речі для 
майбутніх поко-
лінь.

МИХАЙЛО ТИМКІВ З КОРОПЦЯ ВІДНОВЛЮЄ 
СТАРОВИННІ АВТОМОБІЛІ 30-40-их років

РЕСТАВРАТОР ДАЄ НОВЕ ЖИТТЯ ТРАНСПОРТУ 20 СТОЛІТТЯ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ ЛИШЕ АВТЕНТИЧНІ ДЕТАЛІ

Автівки, які викинули на брухт, Михайло Тимків перетворив у 
справжні музейні експонати, зібравши для них деталі з усього 

світу. Кожна запчастина, яку він використовує, має свою 
історію. А за успішним результатом – багато наполегливої 

роботи задля відновлення техніки з минулого. 

Юля 
ТОМЧИШИН
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Дослідами перевірено, що при температурі +0,4°С 
можна до середини березня зберегти незмінним 
вміст вуглеводів у деревині винограду. 

З моменту зрізу живця вміст води в ньому постійно зменшується. 
Якщо живець за час зберігання втрачає більше 20% води, що 
міститься в ньому, то його шанси стати саджанцем, практично 
дорівнюють нулю. Не допоможе й тижневе вимочування. Нарізайте 
добре доспілу деревину, при однакових умовах вона підсихає 
повільніше, ніж погано доспіла. Намагайтеся, щоб від місця зрізу 
до місця зберігання виноградні живці дійшли з мінімумом втрати 
вологи. 

Якщо всі умови дотримані, то вимочування перед закладкою на 
зберігання скоріше є шкідливим. Якщо ні, то, залежно від ступеня 
підсихання лози, її необхідно вимочити від декількох годин до 
2 діб. Вода має бути якомога чистішою і м›якшою: джерельна, 
дощова або потала, відфільтрована. 

Довгі живці краще зберігаються, якщо є можливість зберігати 
лозу довше. Не нарізайте її, як для посадки, зберігайте відрізками 
по 70-140 см. Висиханню запобігає висока вологість повітря, тому 
необхідно підтримувати відносну вологість повітря (95-100%). 
Зазвичай, достатньо, щоб лоза була загорнена в поліетиленову 
плівку або запакована в поліетиленовий мішок. 

Залежно від умов та можливостей виноградаря лозу зберігають 
по різному: заривають у землю - як при вкритті звичайних кущів 
(місце має бути незатоплюваним), у підвалі - в ящиках з піском або 
поліетиленових мішках, навіть між рамами вікна, що виходить на 
північ (відкриваючи внутрішню кватирку при сильних морозах). 

І в неукривній зоні, звичайно ці умови кращі, ніж «зберігати» 
живці до весни безпосередньо на виноградних кущах, де морози 
послабляють лозу й можуть ушкодити бруньки. 

Невелику кількість цінних живців можна зберігати в 
холодильнику, загорненими в поліетилен.  Не забудьте визначити 
за допомогою термометра на якій полиці ідеальне для зберігання 
місце.

Зібравши урожай і обробивши 
ґрунт перед новим сезоном, можна 
сміливо розпочинати підзимовий 

посів овочів. Найбільш підходящі 
для цього культури – морква і буряк. 
Вони напрочуд витривалі, прекрасно 
адаптуються до холодних умов, стійкі 
до різних захворювань і шкідників, 
навесні швидко ростуть і не вимагають 
поливу.

Сорти слід вибирати ранні, скоростиглі, хо-
лодостійкі та стійкі до стрілкування. Морква і 
буряк дають високий врожай тільки на пухких 
суглинистих і супіщаних ґрунтах з нейтраль-
ною або слабокислою реакцією, що містять ба-
гато органічної речовини, очищених від бур›я-
нів і з легко проникним підґрунтям. Вони також 
добре ростуть на заплавних і окультурених бо-
лотяних землях. Ділянка повинна бути захище-
на від вітру, з горизонтальною поверхнею (на 
схилах дрібно забите насіння можуть вимити  
весняні води). 

Зверніть увагу: під моркву і буряк не слід 
вносити свіжий гній – бадилля виростає потуж-
не, а коренеплоди – дрібні або дуже великі, роз-
галужені, дуплисті і погано зберігаються. 

Найголовніше при вирощуванні підзимових 
культур – правильно вибрати час посіву. У жод-
ному разі не можна поспішати, необхідно до-
чекатися, щоб встановилася стабільно низька 
температура і ґрунт добре промерз (на 5-8 см). 

Морква і буряк – холодостійкі рослини, їхнє 
насіння проростає при температурі нижче 10 
°С. Коренеплоди на зиму, зазвичай, сіють в сере-
дині листопада, коли температура повітря зни-
зиться до 0 °С, а ґрунту – до -2...-4 °С. Народні 
прикмети кажуть, що сіяти слід після опадання 
вишневого листа. Земля вже може промерзну-
ти, але під час денного тепла нагрівається. На-
віть сніг - не біда.  Прибирають його з грядки 
(залишки можна змести віником), сіють насін-
ня і засипають  борозенки приготовленою зем-
лею. За бажання, можна злегка утрамбувати 

ґрунт, а потім замульчувати перегноєм, компо-
стом або торфом (шар мульчі повинен бути не 
менше 3-4 см). Для більшої впевненості зверху 
слід насипати хвойну тирсу або вкрити грядки 
ялиновим гіллям.  Весь ризик підзимового по-
сіву культур складається в непередбачуваності 
погоди, коли раптово можуть нагрянути то від-
лиги, то морози. 

Якщо насіння успішно перезимує, то обов›яз-
ково дасть ранні сходи і вийде ранній урожай. 
Оскільки моркву і буряк висівають перед самим 
морозом, насіння потрібно вдвічі більше, ніж 
при весняній сівбі. Сходи з›являться навесні ві-
дразу після розморожування ґрунту. Далі їх по-
трібно прорідити, при необхідності, і підживи-
ти. Перше проріджування, зазвичай, проводять 
після появи одного-двох справжніх листочків, 
залишаючи між рослинами відстань 1,5-2,0 см. 
А через 15-20 днів роблять остаточне проріджу-
вання, збільшуючи відстані між рослинами до 
4-6 см. Якщо ґрунт бідний, не удобрений перед 
посівом, можна внести азотні добрива (15-20 г/
м2). Щоб отримати ранній урожай моркви і бу-
ряка, в кінці квітня над грядкою встановлюють 
дуги і накривають плівкою або нетканим мате-
ріалом (агроволокном). 

Слід пам›ятати, що урожай підзимового по-
сіву не може довго зберігатися, навіть, якщо 
обраний сорт  при весняному посіві має гарну 
лежкість. Тому найкраще використовуйте ці 
овочі влітку для приготування страв. А моркву і 
буряк, посіяні навесні, використовуйте для збе-
рігання. 

Фахівці радять: не 
садіть хризантеми 
під зиму, коли вони 

цвітуть. Коренева система 
квітки доволі тендітна, 
вона пошкоджується під 
час пересаджування. Це, у 
свою чергу, позначається 
на морозостійкості 
рослини і може призвести 
до її загибелі. 

Загальне правило щодо ви-
саджування або пересаджуван-
ня хризантем таке: це роблять 
навесні (зазвичай, у першій де-
каді травня), коли вже замороз-
ки й несподівані похолодання 
рослинам не страшні, хоча мож-
на й на початку літа - розвитку 
квітки це не зашкодить.

Але дехто з квітникарів вва-
жає, що краще купувати кущ, 
який цвіте - мовляв, тоді точ-
но видно, що саме ти придбав. 
Можна зробити й так, але тоді 
рослину не висаджують у ґрунт, 
а зберігають за загальними пра-
вилами. За якими?

Якщо купили кущик із груд-
кою землі, слід посадити росли-
ну в широкий неглибокий гор-
щик і низько обрізати.

Після цього хризантеми пе-
реносять у темне місце (сухий 
підвал, опалювальна тераса або 
тепла лоджія), де температура 
до весни буде в межах 4–6 °С, що 
є оптимальним для зберігання 
рослини. Зайвої вологості кві-
ти не люблять, але землю таки 
доведеться періодично зволо-
жувати - коли вона занадто пе-
ресихатиме.

Якщо приміщення, у якому 
можна зберігати хризантеми 
взимку, немає, то доведеться 
рослини прикопувати. Для цьо-
го визначають найбільш соняч-
не місце в саду, таке, де ґрунтові 
води далекі від поверхні. Там 
викопують траншею, розмір 
якої залежить від кількості й ви-

соти рослин: за глибиною вона 
має бути на 10–15 см вищою 
за найвищу рослину. У готову 
траншею переносять рослини в 
горщиках і контейнерах (якщо 
їх використали замість горщи-
ків), накривають її дошками або 
дерев’яними решітками, поверх 
яких стелять поліетиленову 
плівку. Краї цієї плівки можна 
присипати землею або притис-
нути її чимось до ґрунту. Зверху 
насипають шаром висотою 20–
25 см утеплювальний садовий 
матеріал: листя, хвою, мох або 
трохи садової землі. Тирсу ви-
користовувати небажано, адже 
вона взимку перетворюється 
на грудку, і навесні це створює 
незручності під час розкриття 
траншеї. Щоб рослини краще 
зберігалися, можна створити 
додатковий повітряний проша-
рок. Для цього над траншеєю 
догори дном встановлюють по-
рожні ящики, їх також накрива-
ють листям і присипають ґрун-
том. Постійна низька плюсова 
температура і стійкий рівень 
вологості в такому сховищі га-
рантують збереження хризан-
тем у горщиках взимку.

За прогнозами синоптиків, 
зима 2020-2021 в Україні очі-
кується тепла з нетривалими 
періодами морозів. У грудні 
протримається плюсова тем-
пература, а під Новий Рік мож-
ливі сніг і заморозки.

Метеорологи прогнозу-
ють збереження тенденцій 
минулих років: скорочен-
ня тривалості зими, пише 
Obozrevatel.

Начальник відділу агро-
метеорології Укргідромет-
центру Тетяна Адаменко під-
креслила, що є ймовірність, 
що зима буде безсніжною, як 
і минулого року, але також є 
ймовірність того, що в зимо-
вий період дощитиме. На її 
думку, це не найгірший варі-
ант, оскільки Україна зараз 
страждає від посухи.

Синоптик Віра Балабух 
прогнозує, що цієї зими очі-
кується мало снігу, крижані 
дощі, відлиги і невеликі мо-
рози.

У своєму річному прогно-
зі народний синоптик Воло-

димир Деркач розповів, що в 
грудні буде плюсова темпе-
ратура як вдень, так і вночі, 
а похолодання – тільки після 
свята Миколая. Він навіть наз-
вав останню декаду грудня 
"зимовим бабиним літом" че-
рез очікувану аномально те-
плу погоду. А ось перед самим 
Новим роком синоптик обіцяє 
невеликі заморозки і сніг.

Спеціалісти-метеорологи 
з довготривалих прогнозів 
AccuWeather очікують, що 
цьогорічна зима у Східній 
Європі буде холоднішою за 
минулорічну, однак середня 
температура повітря все одно 
буде вищою за багаторічну 
норму.

– В цілому сезон може в 
середньому дещо перевищу-
вати нормальну температуру, 
але одна велика різниця в по-
рівнянні з минулим роком по-
лягає в тому, що в регіоні пе-
ріодично спостерігатимуться 
похолодання, – йдеться у про-
гнозі європейських метеоро-
логів.

Мороз посівам не страшний

Як зберегти 
виноградні живці

Зима знову буде тепла
Яку погоду прогнозують метеорологи 

на найближчі місяці

Чому морку і буряк варто саджати восени

Чому не варто саджати хризантеми восени
Що робити з квітучими кущами у горщиках?

Господар
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Цвіти, розквітай, 
Україно моя, 

Любов'ю наповнюй 
серця незігріті.

З тобою ми щастя 
жадане знайдем,

Для нас ти 
найкраща у світі! На фото Івана ПШОНЯКА: учасники національно-патріотичного хору «Заграва» (м. Тернопіль).

СТРУНИ СЕРЦЯ

гніздечко
Сімейне

Цьогоріч ти 
така особлива
Їй трошки за сорок, вона 

одягнена у кашемірове пальто 
пастельного відтінку, на високих 

підборах, на голові елегантний 
капелюшок, а в руках букетик 
горобини, калини і листя клена, і 
ім'я цій жінці - Осінь. Іде впевнено, 
твердо і водночас легко. Вона сідає 
за твій столик на відкритій терасі 
кафе по вулиці Валовій, ви разом 
п'єте глінтвейн, смієтесь, щось 
згадуєте, про щось мрієте, ділитесь 
планами...

Вона теплим шарфом окутує твою шию, 
щоби було тепло прохолодними ранками.

Чекає тебе після роботи зі смачною вече-
рею і чашкою гарячого густого шоколаду. Тоді 
вмикаєте старі добрі комедії, кутаєтесь у пухо-
ву ковдру, бо вже похолодало, бо за вікном гри-
мить і блискає.

А зранку нагадує, аби обов'язково взяти з 
собою парасольку, бо пора тепер непевна, по-
года мінлива, бо надворі - Осінь.

І ти знову стрічаєш її, і вона знову прихо-
дить у твоє життя. Милує око алеями маргари-
ток з-за дерев'яного паркану, багровіє високим 
крислатим кленом на знайомій стежці, пахне 
гірким димом спаленого листя, стелиться мо-
лочним туманом вдосвіта і під вечір. Адже вона 
- це Осінь, і зараз час її тріумфу, її пісні, її танцю.

Сідаємо разом в парку на лавочці, на цей 
раз мовчимо. Тоді я їй кажу: «Цьогоріч ти така 
особлива, пахнеш мені празником, пляцками 
і чорнобривцями, шоколадкою з горіховою 
начинкою, а ще чорносливом... Пам'ятаєш?»  
«Звичайно, - відповідає вона - я все пам'ятаю».  

От уже кілька десятків я закохана в осінь. 
Колись я захворіла на неї, і здається, це - неви-
ліковно, це всерйоз і надовго. Щоразу сильні-
ше, щороку по-іншому, люблю багачкою в зо-
лоті, люблю зареваною жебрачкою у лахмітті, 
люблю... люблю... І це взаємно. Отак і живу, за-
дивлена, закохана, замилована в Осінь.

Неля ДРИБОТІЙ.

Звісно, ніхто її не побив. Хіба 
що сама доля… Марта це 
збагнула через роки, коли 

нещастя покотилися на її голову, 
її життя… Знала, що свідчити 
фальшиво – тяжкий гріх. Однак 
тоді, в той злощасний день, 
коли її подруга Ганна вбила 
свого чоловіка, Марта чомусь 
не думала про це. Було вже 
за опівніч. Марта, виснажена 
важкою роботою на фермі, міцно 
спала, як почула сильний стукіт 
у двері і переляканий крик 
Ганни: «Марто! Прокидайся! 
Відчини!»

Від несподіванки серце у Марти за-
тріпотіло, як пташка у клітці. Надворі 
ніч. Чи здуріла Ганна? Побачивши її босу, 
розхристану, спохопилася: «Що сталося, 
Ганно? Присядь, розповідай», - сказала.  

«Та яке присядь? Я свого Степана 
вбила! Розумієш? Застав мене з  кохан-
цем, зчепилися між собою. Думала, по-
вбивають один одного. Я взяла молоток. 
Розборонити хотіла. Вдарила ним Сте-
пана по голові. Словом, він не дихає! Не 
дихає!» - несамовито кричала Ганна, від 
якої несло запахом оковитої.  

«Швидка», що приїхала тоді разом з 
міліцією, констатувала смерть Степана. 

«Марто, благаю, будь свідком у суді. 
Скажеш, що Степан часто дебоширив, 
бив мене, ставав звіром, коли випивав. 
Мовляв, це він напав на мене, хотів вби-
ти, а я, обороняючись, відштовхнула 
його. Він впав і вдарився головою», - на 
колінах просила Ганна. Марті б запере-
чити, нагадати, як Степан не раз зоста-
вався з дітьми, коли Ганни по кілька днів 
не було вдома. Сам прав, варив, водив 
донечок у дитсадок в той час, як Ганна 
розважалася з черговим коханцем. Але 
Ганна зуміла Марту переконати: Степа-
на уже не повернеш. А якщо у в’язницю і 
її посадять, тоді що з  дітьми буде?

Ганна клялася, божилася, що покін-
чить з оковитою, буде дбати про доньок, 
лиш би Марта її захистила. Тим паче, що 
один з її коханців має зв’язки й обіцяв 
витягнути її з тої трясовини. 

Напередодні судового засідання 
Марта ходила ніби не своя. Всю ніч не 
могла заснути. Була мить, коли уже вирі-
шила – скаже на суді  правду. Але, згадав-
ши ридаючу Ганну, перелякані оченята її 
донечок, все ж понесла до суду брехню. 
Усе, що мала сказати, записала на папе-
рі, і цілий тиждень заучувала, як вірш. 
А для того, щоб переконати суддів, що 
каже правду, взяла із собою Біблію. «На 
святій Книзі клянуся – усе, що я розпо-
віла тут – чистісінька правда». Марта 
упевнено поклала на Біблію руку. «Бог 
скарає тебе за брехню! Щоб тобі світ був 

немилий!» - кричала до неї матір Степа-
на, яка аж зчорніла від горя. 

Ганну тоді виправдали – обійшлося 
умовним терміном. Вона зійшлася з ко-
ханцем, через якого, власне, і трапилася 
ця трагедія. І переїхала в райцентр. Хата 
в селі служить їм за дачу.

Приїжджає Ганна з чоловіком і ді-
тьми на шикарній іномарці. Сина йому 
народила. Така панна… А до Марти на 
сороковий день після смерті Степана 
чорним птахом постукала у вікно біда. 
На фермі, де працювала її мати дояркою, 
замкнув доїльний апарат. Бідолашна, не 
зрозумівши, чому припинився процес 
доїння, хотіла щось у ньому поправити і 
за лічені секунди впала, вбита струмом. 
Марта гадала, що збожеволіє від горя, 
коли їй зателефонували і  сповістили 
про трагедію. Без мами, якій заледве 
виповнилося п’ятдесят, ніби осиротів їх 
дім. І якби не думка про те, що вона ще  
потрібна чоловіку Тарасу і синочкам 
Іванкові і Павлику, - ладна була б, аби і її 
поклали в домовинну разом із матір’ю… 

Минула річниця, як відслужили 
службу Божу за упокій Софії – матері 
Марти. Ще у храмі Марта відчула слаб-
кість в усьому тілі, двоїння в очах і не-
зрозумілий біль у голові. Раніше з нею 
ніколи такого не було.

Заледве допленталася додому. У неї під-
нялася температура. Гадала, це – звичайна 
застуда. Випила пігулки і, вкутавшись, ля-
гла у ліжко, але полегшення не було. На-
впаки, їй стало зовсім кепсько. Стривоже-
ний Тарас викликав «швидку», яка забрала 
Марту у стаціонар. Діагноз лікарів приго-
ломшив чоловіка: у Марти – менінгіт. Стан 
її дуже важкий. Усе село збирало кошти на 
лікування Марти. Ганна, якій було відомо 
про її біду, нічим їм не допомогла. 

Від хвороби Марта відходила тяжко. 
Лікарі порекомендували їй змінити ро-
боту, і вона влаштувалася листоношею 
у відділення зв’язку. Робота клопітка, 
та все ж не вставала досвітком до корів, 
не двигала бідони з молоком, як колись. 
Поступово до молодого тіла повертали-
ся сили. «Я ж казав, усе буде  добре. Ко-
хаю тебе, Мартусю», - говорив їй Тарас. 
Він обожнював свою дружину, був зраз-
ковим батьком їхнім синам. Мав золоті 
руки. Тому  часто після роботи ходив під-
заробляти, аби їм легше жилося.  

Однієї ночі Марта прокинулася від 
жахливого сну, в якому бачила великий 
потік брудної води,  що з вулканною 
швидкістю наближався до неї. Здава-
лося, ось-ось дожене її. Звідкись вчув-
ся якийсь голос. Він кликав її по-імені. 
Вона не могла збагнути, звідки він йшов. 
Хотіла оглянутися, але їй перехопило 
дихання. Серце, здавалося, вискочить із 
грудей. Вона стала задихатися. І проки-
нулася. 

Весь день той сон не йшов їй з го-
лови. «Каламутна вода – не до добра 
сниться. Але ти – не переймайся. Сни, 
здебільшого, оманливі і не завжди збу-
ваються», - сказала їй старенька сусідка 
Катря, коли Марта поділилася з нею сво-
їми сновидіннями.   

Через тиждень Тарас із синами зі-
бралися на рибалку. Ставок у їхньому 
селі чистенький і риби водиться чимало. 
«Ми – до вечора. Побажай нам доброго 
улову», - поцілував Марту Тарас. «Ба-
жаю», - Марта лагідним поглядом обве-
ла своїх трьох мушкетерів – так вона їх 
називала.

Коли під обід на їх подвір’я заїхала 
незнайома автівка, у Марти щось запе-
кло усередині. Якийсь молодий чоловік, 
плутаючись у словах, сказав, що привіз 
Павлуся додому, а Тарас залишився там, 
на березі річки, біля Іванка, якого ви-
тягнули непритомного з води. Мовляв, 
туди, мабуть, вже прибула «швидка».

На жаль, врятувати Іванка не вдало-
ся. Світа від сліз не бачила Марта. Щодня 
бігала на кладовище на могилу сина. 
Носила йому іграшки, цукерки, печи-
во. Закосичувала горбик землі квітами.  
Розмовляла з ним. Плакала і сварилася, 
що не послухав тата тоді і, кинувши вуд-
ку, поліз у воду купатися. Він же завжди 
слухняним був… Як їм жити без нього? 
Без його милої усмішки, красивих оче-
нят, що дивляться зі світлини на хресті?

 «За що, Господи?» - якось у розпуці 
вклякла Марта перед образами. Її погляд 
впав на Біблію, з якою колись ходила до 
суду, як свідок. І фальшиво присягала… 
«Тепер ти розумієш – за що?» - Марті зда-
лося, ніби промовляли до неї лагідні очі 
Ісуса. Так, вона зрозуміла. І не може про-
стити собі той страшний гріх, що гризе її  
серце і досі. Аж слова Степанової матері 
«…щоб тобі світ став немилий» дотепер 
вчуваються їй.   

…Скоро дім Максима, якому несе пові-
стку. Он, це він виглядає її біля воріт. На об-
личчі Максим аж  подався, адже прийдеть-
ся йому свідчити проти двоюрідного брата. 
«Не оступися, Максиме. Не повтори моїх 
помилок, щоб потім не каятись», - мовила 
Марта, вручаючи конверт. «Як мені в очі 
братові потім дивитися?» - зі сльозами спи-
тав Максим. Марта важко зітхнула і, трішки 
подумавши, запитала у відповідь: «А Госпо-
ду ти зможеш у вічі глянути, якщо невинну 
людину запроториш у тюрму? Зможеш?»

Напружена пауза зависла у повітрі. 
Обличчя Максима пополотніло, вкрило-
ся холодним потом. «Спасибі, пані Мар-
то, що надоумили   мене, відвернули від 
гріха. Тепер я знаю точно: глянути у вічі 
Всевишньому я зможу. Не лукавлячи. 
З чистою і вільною душею», - упевнено 
мовив Максим.

Марія МАЛІЦЬКА.  

* * * * *
Спасибі, осене, за килимок із золота,
За різнобарв’я пізніх хризантем.
Присядь на призьбі, хоч надворі й холодно.
І небо плаче затяжним дощем.

Та ти присядь, спочинь, тобі ж ще міряти
Листопадові заболочені стежки.
Зостанься хоч на хвильку, щоб помріяти,
Торкнись теплом останнім до руки.

Присядь, помовчимо і розійдемось.
Я ж знаю, в кожного свої шляхи.
Ще жменька днів й назовсім розминемось…
Затримайся на хвильку, не спіши!

* * * * *
Обриває вітер золоті листочки,
Кидає під ноги в парках і садках,
Де-не-де ще чути трепетні дзвіночки
У останніх ніжних жайвора піснях.

Соняхи, схиливши голови до тину,
Журяться, що скоро вже прийде зима.
Літо зачепилось десь за павутину
Й роздає для світу крапельки тепла.

А тим часом в небі на хмаринці синій
Пропливає осінь з золотом в руках.
Хочеться, щоб кожен в круговерті сірій
Іскорку любові приберіг в серцях…

* * * * *
Лагідною просинню небо усміхається.
Осінь золотиста ледь теплом торкається.
І березам коси вітер розпліта...
Ну а десь в молитві квилить сирота.

І сльозинки падають перлами до ніг.
Скрізь по світі білому скільки тисяч їх,
Долею обділених, ласкою, теплом.
Все сумне й безрадісне для сиріт кругом.

Виглядають маму кожен день в вікно.
Сиротам теж хочеться, щоб затишно було,
Щоб всміхався батько і була сім'я, -
Про це мріє кожна бідна сирота.

Хтось їм співчуває, хтось минає їх,
Кинувши - страждає за батьківський гріх.
Хтось цукерку зрідка тицьне в кулачок,
Хтось замітить з жалем - 

в них одяг до дірок...

Всіх не обігрієш, всіх не пригорнеш.
Мамою і татом для всіх ти не будеш.
Але ти молитися можеш за сиріт.
Неважливо, скільки тобі нині літ,

Хай твоя молитва лине до Творця
За дітей,у кого статус сирота!
Щоб усі сирітки щасливими були,
Щоби усі сироти сім'ю свою знайшли!

День в обіймах осені тихо догоря.
Молиться десь щиро до Бога сирота.
В круговерті сірих і тривожних літ
Бережи, будь ласка, Боже, всіх сиріт!

Оксана ГУДЗЬ.

Невигадана історія«ЩОБ ГЛЯНУТИ 
у вічі Господу»

Ось уже сім років, як Марта працює листоношею, а 
повістку в суд доставляє вперше. Звикла, що люди чекають 
на неї: комусь пенсію несе, комусь пресу. Іноді стареньким на 

замовлення щось купляє, якщо самі не в змозі. 
І ось ця поїздка, якої боїться її сусід Максим, якого викликають 
на судове засідання як свідка. Марта по собі знає – неприємне 

це діло свідчити в суді. Надто ж якщо справа кримінальна, 
тяжка. Колись її покійна матір не раз повторювала поговірку: 

«Свідка б’ють – як дідька». Коли довелося Марті свідчити в 
суді, вона часто згадувала ті слова.

Осінні етюди

Коли ще жили 
батьки, сестри 
родичалися 

ближче. А потім, коли  
батьків не стало,  рідко 
зустрічалися, в кожної 
було своє життя.

Аделя виїхала у Полтаву, 
звідки був родом її чоловік. 
Колись молодих кухарів по-
силали на практику в Крим. 
Там вона й познайомилася з 
полтавцем і додому вже не по-
вернулася.

На чужині прижилася, піш-
ла на роботу, народила сина, 
чоловік був добрим, непиту-
щим. Та  ностальгія за своїм 
селом таки виникала. Тож і 
написала листа до дядькової 
доньки – своєї двоюрідної се-
стри Галини. Хвалилася, що 
її син Василь вчиться на свя-
щенника.

У Галини також підрос-
тала донька Оля, яка вчилася 
на дизайнера. Ось і виникла 
в неї ідея: може б її Оля стала 
дружиною священника? Тож 
натякнула про це сестрі. Аделя 
була не проти, адже діти уже 
далекі родичі, хоч і живуть за 
сотні кілометрів. Вирішили 
познайомитися ближче. 

Галина з Олею, взявши 
подарунки, вирушили в до-
рогу. Аделя радісно прийняла 
гостей. Наготувала, напекла, 
адже працювала в кафетерії, 
тож знала безліч рецептів. 

Оля  була у захваті. А ще 
більше враження дістала від 
юначого погляду, який щоразу 
обпікав і голубив. Василь був 
досить стриманим, ввічливим 
і не дуже говірким. Було ви-
дно, що гучні забави не дуже 

його цікавили. 
А от Оля була веселою, роз-

повідала йому про цікаві подо-
рожі, дискотеки, гарних хлоп-
ців. Василь уважно її слухав, 
не перебивав, але не вступав у 
цю легковажну розмову. Деякі 
дівочі фрази не дуже припали 
йому до душі, а Олі не подоба-
лися його нав’язливі бесіди на 
релігійні теми. 

Наговорившись, гості по-
їхали додому. Василь пообіцяв, 
що після закінчення третього 
курсу приїде на канікули до 
тітки. Галина дуже сподобала 
собі Василя і в їхній хаті тільки 
й було розмов, що про нього. 
«Ніде ліпшого, Олю, чоловіка 
не знайдеш», - натякала донь-
ці про заміжжя. У відповідь 
Оля жартувала. «Якось воно 
буде, мамо», - заспокоювала 
неньку. 

Василь - гарний на вигляд, 
але його релігійні погляди не 
дуже тішили Ольгу. Та засму-
чувати маму не хотіла. Хоче 
такого зятя – хай має. А там – 
видно буде. 

Коли Василь приїхав до 
них, Оля відразу захотіла піти 
з ним до клубу на танці. По-
казати його односельцям. Але 
Василь був проти. Ось тут і ви-
никло перше непорозуміння. 

«Олю, він недаремно став 
на такий шлях. Це – дар Бо-
жий», - казала мама. Але донь-
ка засумнівалася. «А з ким я на 
танці піду?» - образилася вона. 
«Олю, облиш тепер танці.  Ду-
май про завтрашній день і про 
створення сім’ї.  Вам потрібно 
одружитися до висвячення 
його на священника». Оля му-
сила коритися материнським 
словам. Так дійшло до весілля. 

Повінчалися молоді у церкві і 
почалося нове життя.

Василь дістав парафію у 
занедбаному селі. Людей там 
проживало мало. Перспектив 
не було. Оля знайшла роботу 
в місті. Василь часто підвозив 
її, а часом добиралася попут-
ками. 

Молодий священник був 
простим, привітним до пара-
фіян. Люди його полюбили та 
допомагали, чим могли. 

Приїздила Аделя – до мо-
лодят і до свахи Галини. Тіши-
лися матері своїми дітьми, але 
в сім’ї    не було все так гладко, 
як здавалося. Коли Оля дізна-
лася, що в них не буде дітей, 
бо Василь отримав опромінен-
ня під час служби в ракетних 
військах, вона зовсім впала 
духом. 

«От і поживу з ним, і по-
веселюся, навіть матір’ю не 
стану», - думала. Тож виріши-
ла: хай він буде її чоловіком, а 
вона буде діяти по-своєму. Оля 
почала зустрічатися з іншими 
чоловіками. Ті підвозили її і на 
роботу, і з роботи. Крутила ро-
мани то з одним, то з іншим. І, 
як наслідок, народила Іванка. 

Галина тішилася внуком. 
От тільки Василь ходив по-
хнюплений, але мовчав. Розу-
мів Ольгу, що не так їй живеть-
ся з ним. Тому й пробачав усі її 
витівки і сприймав їх терпля-
че. Ольга почувалася щасли-
вою. А через рік з’явилася до-
нечка Катя. 

Галина бавила внуків, Оль-
га продовжувала працювати, 
а Василь покірно зносив усі 
турботи буденного життя. 
Виховував цих дітей, вчив їх 
жити гідно, з вірою у серці, з 

любов’ю до Творця. Тільки 
вони удвох із Ольгою знали, 
що це - не Василеві діти.  І це 
була їх найбільша таємниця. 
Так і жили: Василь - у любові 
до своїх рідних та близьких, а 
Ольга – з твердим переконан-
ням, що чужий чоловік ліп-
ший, ніж свій.

Можливо, від цих проблем 
та стресів Василя почало три-
вожити серце. Не захотів по-
відомляти Олю про свою хво-
робу. Так і терпів болі, допоки 
серце раптово не зупинилося. 
Не встиг нічого сказати на 
прощання ні дружині, ні дітям.

Похорон був велелюдним і 
всюди чулося: добрим він був 
і священником, і чоловіком, і 
батьком. Плакали за ним діти, 
хоча вже й вчилися у вишах. 
Ось тільки Ольга байдуже 
дивилася на їх сльози. Якби 
вони знали, що Василь їм не 
рідний…

«Ще міг би жити, вчити 
дітей, одружити сина, видати 
заміж доньку. Та не судилося 
– у сорок п’ять літ залишив 
цей світ», - ридала Галина, яка 
найбільше любила і поважала 
зятя. А рідна мама так і не змо-
гла приїхати на похорон свого 
Василька, бо сама лежала у лі-
карні.

Через рік після поминок 
за чоловіком Ольга вдруге ви-
йшла заміж – за того, від кого 
народила Іванка. Та він про 
сина не знав. Ось і дочекалася 
вона чужого чоловіка, який 
залишив дружину з дітьми та 
переїхав жити до давно знайо-
мої йому жінки, а тепер – вдо-
ви. Отак у житті буває…

Оксана КИШКАНЮК.

На життєвих перехрестяхТаємниця
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СПОРТАРЕНА

У 3-у турі групового етапу 
Ліги чемпіонів донецький 
«Шахтар» програв німець-
кій «Борусії» з рахунком 0:6. 
Матч проходив у Києві на НСК 
«Олімпійському». Рахунок був 
відкритий на 8-й хвилині - від-
значився Алассан Плеа, пізні-
ше француз забив ще двічі і 
оформив хет-трик.

На 26-й хвилині Валерій 
Бондар переправив м’яч у сітку 
власних воріт. За менхенглад-
баську «Борусію» окрім Плеа, 
відзначились Ларс Штіндль і 
Рамі Бенсебаїні.

Після поразки 0:6 доне-
цький «Шахтар» має у своєму 
активі 4 очки. У 4-у турі Ліги 
чемпіонів команди зіграють 
у Менхенгладбаху. Матч відбу-
деться 25 листопада. Початок 
о 19:55.

У 3-му турі групового ета-
пу Ліги чемпіонів київське 
«Динамо» програло іспанській 
«Барселоні» з рахунком 1:2. На 
5-й хвилині матчу «Барсело-
на» вийшла вперед. Захисник 
«Динамо» Денис Попов сфолив 
на Ліонелю Мессі у власному 

штрафному майданчику і ар-
бітр поставив пенальті - арген-
тинець реалізував одинадця-
тиметровий удар.

Всередині другого тайму 
Жерар Піке подвоїв перевагу 
іспанського клубу. Проте, вже 
за 10 хвилин Віктор Циганков 
вдало зіграв на добиванні і 
скоротив відставання «Дина-
мо».

У наступному турі команди 
зустрінуться в Києві. Матч від-
будеться 24 листопада. Поча-
ток о 22:00.

У 3-у турі групового етапу 

Ліги Європи луганська «Зоря» 
вдома програла грецькому 
АЕКу з рахунком 1:4

Дубль у матчі зробив Марко 
Лівая, ще по одному м’ячу, за 
АЕК забили Петрос Манталос 
і Муамер Танкович. За «Зорю» 
відзначився лише Владислав 
Кочергін.

«Зоря» займає 4 місце в 
групі G і має 0 очок. Грецький 
АЕК з 3 балами - третій. Ліде-
ром квартету є англійський 
«Лестер», який виграв всі мат-
чі. Португальська «Брага» з 6 
пунктами друга. 

У матчах Ліги націй збірній Україні не допоможуть захисни-
ки Денис Попов і Віктор Корнієнко та форвард Артем Кравець. 
Центрбек «Динамо» отримав позитивний тест на коронавірус. А 
лівий оборонець «Шахтаря» і центральний нападник турецького 
«Коньяспору» не допоможуть національній команді через травми.

У товариському матчі з Польщею команда Шевченка зустрі-
неться 11 листопада, проти Німеччини зіграє 14 листопада, а 
проти Швейцарії – 17 листопада. Усі матчі українці проведуть на 
виїзді.

***
У сербському місті Новий Сад українці продовжують завойову-

вати медалі на чемпіонаті світу з самбо. Своє друге світове «золо-
то» у кар’єрі здобула Анастасія Шевченко. Вона у фіналі виборола 
перемогу у білоруски Гарелікової Віри. Срібні медалі виборола 
Марії Буйок і Размік Тоноян, бронзу здобули – Андрій Лайщук, Ан-
дрій Болобан, Олександр Волков та Вадим Бурчак.

Втретє поспіль «золото» у бойовому самбо виграв і Владислав 
Руднєв. У фіналі він переміг достроково - прийомом на задушення. 
«Срібло» - в активі Аліни Пащук, Наталії Смаль і Анатолія Волоши-
нова, «бронза» - на рахунку Грачика Осипяна і Богдана Бабенка.

***
12 листопада відбудуться фінали стикових матчів Євро-2020, 

в яких визначаться чотири останні учасники фінального турніру. 
Ще одного суперника дізнається і збірна України, яка 

напряму вийшла на Чемпіонат Європи. Синьо-жовті зіграють з 
Нідерландами та Австрією, а також переможцем Шляху D Грузія - 
Північна Македонія. 

***
Перспективний укра-

їнський боксер Владислав 
Сіренко наступний свій по-
єдинок проведе у Києві. У 
поєдинку проти Константи-
на Довбищенка він змагати-
меться за вакантний титул 
WBC Asia. Сіренко поки не 
знає поразок на професійно-
му ринзі. Він провів 14 боїв 
і у всіх переміг. У 13 боях 
перемога була здобута до-
строково. Відтак Сіренко наразі є чинним володарем поясів WBF 
International, German International та EBP в суперважкій вазі.

Останній поєдинок Сіренко провів на початку серпня в рамках 
дебютного шоу компанії Олександра Усика, рішенням суддів пере-
мігши Павла Кроленка (3-6, 2 КО).

Ліга чемпіонів 
Тернопільщини
8 листопада на футболь-

них полях Тернопільщини від-
булося три поєдинки третього 
туру:

Група А: ФК «Таурів» (Ко-
зівський район) – ФК «Пере-
волока» (Бучацький район) 
– 3:2 (0:1)

Група С: «Стандарт» 
(Вишгородок) – ФК «Заруд-
дя» (Зборівський район) – 5:0 
(3:0)

Група D: «Говерла» (Ду-
бівці) – ФК «Зарубинці» (Зба-
разький район) – 6:1 (4:0)

Група В: Матч «Колос-Бро-
вар» (Сидорів, Гусятинський 
район) – «Агроюніт-Захід» 
(Шумський район) – не відбув-
ся через карантинні обмежен-
ня у Гусятинському районі.

Ліга 
Тернопільщини
Відбулися чотири матчі 

третього туру:
Група В: ФК «Плісняни» 

(Зборівський район) – «Гали-
чина» (Чернихівці, Збаразь-
кий район) – 1:6 (0:1)

Група С: «Хатки-ОТГ» (Бе-
режани) – ФК «Сновидів» (Бу-
чацький район) – 1:2 (0:0)

Група С: «Поділлля» (В. 
Березовиця, Тернопільський 
район) – «Стрипа» (Купчинці, 
Козівський район) – 4:1 (3:1)

Група D: «Обрій» (Лані-
вецький район) – ФК «Лісни-
ки» (Бережанський район) – 
4:1 (4:1)

Перша ліга 
На футбольних полях Тер-

нопільщини відбулося три по-
єдинки 22-го туру:

ФК «Нараїв» – «Вікнини» 
(Вікно) – 5:0 (1:0)

 «Нива» (Підгайці) – ФК 
«Мельниця» (Мельниця-По-
дільська) – 1:1 (1:1)

 «Хатки» (Бережани) –  ФК 
«Трибухівці» – 2:1 (1:0)

Футзал
7 листопада стартувала 

Тернопільська футзальна ліга 
сезону-2020/21. Були зіграні 
матчі першого туру у її вищій 
лізі, де виступають 18 колек-
тивів:

 «Гермес-7» (Тернопіль) – 
ГУНП (Тернопіль) – 10:1

«САЮЗ» (Тернопіль) – «Го-
верла» (Дубівці) – 1:5

«Медобори» (Зелене) – 
«Поділля» (Васильківці) – 5:3

 «Автоцентр 88» (Терно-
піль) – «Агронива» (Терно-

піль) – 4:6
«Поділля» (В. Березовиця) 

– ФК «Козова» – 5:1
«Себн-Скриня» (Терно-

піль) – «Юніори» (Тернопіль) 
– 2:2

«Добрий Самарянин» 
(Вишгородок) – «Вікторія» (В. 
Ходачків) – 5:3

«1998» (Тернопіль) – 
«Wyscout» (Тернопіль) – 3:4

«Айва-Тірас» (Іванків) – 
«Aлюр» (Тернопіль) – 2:4

* * *
Асоціація футболу Терно-

пільщини запрошує команди у 
Ветеранську лігу з міні-футболу 
серед гравців, яким виповнило-
ся 40 років і більше.

Представників команд, які 
бажають взяти участь у вете-
ранських змаганнях з міні-фут-
болу, просимо зголошуватися 
за контактним телефоном: 097-
168-25-82 (Іван Сокіл, голова ко-
мітету ветеранського футболу)

ЄВРОКУБКИ: три матчі – 
три ПОРАЗКИ З 6 по 8 листопада пройшли матчі 9-го туру 

Української Прем’єр-Ліги.
У центральному матчі на «Олімпійському» зустріча-

лися «Динамо» і «Шахтар». Зустріч завершилася впевненою 
перемогою гірників. Через спалах коронавірусу в «Динамо» 
Мірча Луческу зміг внести в заявку на цей матч тільки 16 
гравців.

Рахунок у матчі був відкритий на 34-й хвилині - Додо по-
дав з правого флангу, Руслан Нещерет помилився на виході, а 
Жуніор Мораєс забив головою.

Перед перервою «Динамо» залишилося в меншості після 
того, як Сергій Сидорчук грубо збив Віктора Корнієнка.  У се-
редині другого тайму «Шахтар» подвоїв свою перевагу в ра-
хунку - Тарас Степаненко пробив здалеку, м’яч влучив у п’яту 
Маркосу Антоніо і залетів у кут воріт.

Ще через сім хвилин гірники довели рахунок до велико-
го - Алан Патрік в дотик завдав прицільного удару з-за меж 
штрафного.

«Ворскла» відстояла третю сходинку, зігравши внічию 
проти бронзового призера минулого сезону «Зорі». Матч з 
двома вилученнями завершився без забитих голів.
Результати матчів:
«Дніпро-1» - «Колос» - 0:2
«Олімпік» - «Маріуполь» - 3:3
«Олександрія» - «Львів» - 1:0
«Десна» - «Минай» - 1:0
«Рух» - «Інгулець» - 2:2
«Динамо» - «Шахтар» - 0:3
«Зоря» - «Ворскла» - 0:0

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, визначила 
найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 
9-го туру. За підсумком голосування перемогу здобув півзахис-
ник «Шахтаря» Тарас Степаненко.

«Шахтар» переміг 
ослаблене «Динамо»

Тернопільський футбол
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З нагоди Всеукраїнського дня 
працівників культури та майстрів 
народного мистецтва державними 

нагородами відзначили жителів 
Тернопільської області. Відповідний 
указ про нагородження підписав 
Президент України Володимир 
Зеленський.

Звання "Заслужений артист України" при-
своїли Оксані Сачко - артистці Тернопільського 

академічного обласного українського драма-
тичного театру імені Т. Г. Шевченка та Оксані 
Малецькій – артистці-вокалістці Тернопіль-
ської обласної філармонії.

Також за значний особистий внесок у розви-
ток національної культури і мистецтва, вагомі 
творчі здобутки та високу професійну майстер-
ність нагородили орденом "За заслуги" ІІІ сту-
пеня Ярослава Лемішку – директора Тернопіль-
ської обласної філармонії.

Природну перлину Кременця 
вже прикрашає «Трон природи» 
від Василя Петровського та 

оригінальна лавка у формі борсука. 
Нещодавно з’явилася нова скульптура 
з робочою назвою «Закодоване 
послання. Народження». 

- Моя нова робота символізує процес на-
родження задуму, умови, які повинні бути, щоб 
він не помер, а був реалізований, - розповідає 
Василь Петровський. – Ця скульптура – черго-
вий крок до створення галереї «Під відкрити 
небом» у Кременецькому ботанічному саду. Це 
буде серія робіт із різних матеріалів, об’єдна-
них одним концептом, які гармоніюватимуть із 
природним середовищем, у якому вони будуть 
розміщені. 

На створення скульптури Василь Петров-
ський витратив понад два тижні. Спершу нама-

лював ескіз, далі з пінопласту виготовив форму. 
Після цього обрав місце, де можна було б вста-
новити скульптуру, щоб воно максимально до-
повнювало задум творчої роботи і щоб сама ро-
бота проглядалася з усіх сторін. Обрав для цього 
затишний куточок саду. 

Василь Петровський зізнається: виготов-
ляючи скульптури, він відкритий для експери-
ментів і часто дозволяє творчому процесу роз-
виватися самим собою. 

- Інколи я до кінця процесу не уявляю, якою 
буде  моя робота, - розповідає чоловік. - Процес 
творення відбувається інтуїтивно. До прикладу, 
моя остання робота у два шари покрита армова-
ною сіткою, на яку я викладав бетон. В одному 
місці ця конструкція продавилася. Я спершу по-
думав, що потрібно це виправити. А потім вирі-
шив, не потрібно. Адже це ще раз підкреслить, 
наскільки броньована і міцна ця шкарлупа і 
яку сила мала тендітна рослина, що їй вдалося 
проламати цей захист. Треба уважно ставитися 
до помилок, адже інколи вони показують нові 
шляхи і повороти. 

Василь Петровський зізнається, Кременець 
відкрив у його творчому житті новий етан і нові 
горизонти. І карантин, який, на перший погляд, 
- це обмеження і перешкода, допоміг йому від-
крити для себе нові можливості.  До творчості 
у Кременецькому ботанічному саду художник 
працював лише з деревом. Зараз же він почав 
працювати із різними матеріалами і фактурами, 
зокрема бетоном і металом. Сьогодні у Василя 
Петровського дуже багато ідей та оригінальних 
проектів. Він запевняє, ще не раз здивує своєю 
творчістю кременчан та всю Україну. 

Юля ТОМЧИШИН. 

Триває передплата  на 2021 рік! 
Ознайомитись з Каталогом видань України «Преса пош-

тою» на І півріччя 2021 року» та «Каталогом місцевих ви-
дань Тернопільської області» можна на сайті www.ukrposhta.
ua у розділі  Послуги «Періодичні видання», оформити пе-
редплату можливо у розділі «Передплатити». Для швидкого 
та зручного оформлення замовлення кожний передплатник 
може скористайтися сервісом «Онлайн передплата» на сай-
ті АТ «Укрпошта». Вартість приймання онлайн  передплати 
дешевша. 
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Дві талановиті тернополянки 
отримали звання заслужених

ВАСИЛЬ ПЕТРОВСЬКИЙ:
 «У Кременці розпочався 

новий етап моєї творчості»
Талановитий художник 

створив нову 
концептуальну скульптуру 

для ботанічного саду 

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬЛюди nday.te.ua

Вони захищали Україну
Ланівчанин Михайло Усар – солдат-контрактник, який 

служив у зоні АТО-ООС у 2019-2020 роках в лавах 128-ї гірни-
чо-штурмової бригади. Брав участь у бойових діях у селі Бог-
данівка під Волновахою. Також ланівчанин Сергій Маглюк – 
молодший сержант-контрактник, який захищав Україну у зоні 
АТО-ООС в 2014-2017 роках у рядах 80-ї десантно-штурмової 
бригади. Брав участь у боях в напрямку Іловайська, в місті Ща-
стя, селі Піски під Донецьком.

 Дякуємо вам, наші Герої, за мужність! 
Фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА.
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.00 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка.
06.35 М/с «Попелюшка».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 01.35 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

02.00 Суспiльна студiя.
09.30, 16.25 Т/с «Величнi Медичi».
10.30 Стильнi подорожi.
10.55 Дивовижнi сади. Венецiанськi 

сади - Iталiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.25, 00.00 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
17.30 Д/с «Дикая планета».
18.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
20.00 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
00.05 Перша шпальта.
00.35 Т/с «Полдарк».
03.55 Д/ф «Хто створив Змiєвi Вали?»
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, 03.20 «ТСН».
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 04.50 «Життя 

вiдомих людей».
13.10, 14.20, 15.20 «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 «Грошi».
00.00 «Дубiнiзми».
00.20 «Танцi з зiрками».

Iíòер
02.30 «Легенди бандитської Одеси».
03.10, 09.35, 18.00, 19.00 «Стосується 

кожного».
03.15 Х/ф «Максим Перепелиця».
04.50, 04.55 «Телемагазин».
05.20, 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».
10.35, 12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
15.45 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.00 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
02.00 Х/ф «Всього один поворот».

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10 Громадянська оборона.
06.00 Факти тижня.

08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.45, 13.15 Х/ф «Смерч».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.15 Х/ф «Таксi 4».
16.35 Х/ф «Таксi 5».
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.10, 21.20 Х/ф «Вiйна богiв».
22.45 Свобода слова.
00.00 Х/ф «Каратель».
01.45 Х/ф «Повстання».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.35, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
07.20 Т/с «Комiсар Рекс».
10.25 МастерШеф. Професiонали.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Детектор брехнi.
20.10, 22.45 Т/с «Продається будинок 

iз собакою».
00.55 Слiдство ведуть екстрасенси.
03.00 Найкраще на ТБ.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
08.30 Lе Маршрут.
09.30, 19.00 Супер Топ-модель по-

українськи.
12.00 М/ф «Iван Царевич i Сiрий Вовк».
14.00 Х/ф «Капiтан Марвел».
16.20 Х/ф «Чорна пантера».
21.30 Х/ф «Доктор Дулiттл».
23.00 Х/ф «Доктор Дулiттл 2».
00.50 Х/ф «Тiло Дженнiфер».
02.55 Служба розшуку дiтей.

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 «Бойовi машини».
08.15 Д/с «Свiт майбутнього. Планета 

Земля».
09.30 Машина часу.
10.10, 11.10, 05.10 Д/с «Крила вiйни».
12.30 Pro Вiйсько.
13.00 Час. Пiдсумки тижня з А. 

Мiрошниченко.
14.10 Д/с «Масштабнi iнженернi по-

милки».
15.30, 03.10 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Любов, ненависть i 

пропаганда».

18.10, 22.00 Д/с «Найбiльшi танковi 
битви».

19.20, 01.15 «Кондратюк у понедiлок».
21.40 Час-Time.
00.30 Д/с «Топ 10: Таємницi й за-

гадки».
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, 

03.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30, 03.30 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 «Шуша», 9 i 10 с.
23.30 Т/с «Шуша», 11 с.
00.30, 02.00 Х/ф «Будинок для двох».
01.30 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.25 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
11.00 Х/ф «Силач Санта-Клаус».
12.50 Х/ф «Крадене побачення».
14.25 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
16.30 Т/с «Я - зомбi».
20.00 «Орел i решка. Дива свiту».
22.00, 01.45 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
23.50 Х/ф «Дев`ятки».
02.30 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.45, 05.00 «Top Shop».
05.45 Х/ф «Папуга, що говорить на 

iдиш».
07.35, 16.50, 20.50, 02.55 «Випадковий 

свiдок».
07.55 Х/ф «Прощавайте, фараони!»
09.20 Х/ф «Балада про доблесного 

лицаря Айвенго».
10.55, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.25 

«Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.50 «Втеча. Реальнi iсторiї».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.20 Х/ф «Страховик».
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, 00.00 Країна У.
11.15 Т/с «Батько рулить».
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.00 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка 2.
19.15 Т/с «Батько рулить 2».
21.15 Х/ф «Ласкаво просимо, або 

Сусiдам вхiд заборонено».
23.00 Сiмейка У.
02.00 Щоденники Темного.
02.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 
М. Шамановим та М. Матросовим.

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, Ю. 

Шпачинською 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.
08.40, 01.50 Правда життя.
09.50, 00.40 Речовий доказ.
11.00, 17.50 Дика природа Чилi.
12.00, 16.50 Найєкстремальнiший.
13.00 Скарб.ua.
13.55, 19.45 Фантастичнi iсторiї.
14.55 Повiтрянi воїни.
16.00, 21.45 Сучаснi дива.
18.50 Україна: забута iсторiя.
20.45 Бойовий вiдлiк.
22.40 Мадагаскар.
23.40 Земнi катаклiзми.
02.50 Великi українцi.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Раз на раз не випадає».
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.30, 03.00 «Зорянi долi».
11.10 «Моя правда».
12.00 Х/ф «Запорожець за Дунаєм».
14.00 Х/ф «Фантоццi».
16.00 Т/с «Вiчний поклик».
19.00, 00.40 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Добре сидимо».
00.20 «Академiя смiху».
03.10 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.20 «ДжеДАI».
06.10, 19.25 Т/с «Опер за викликом 3».
10.05 «Загублений свiт».
14.05 Х/ф «Лiтак проти вулкана».
15.50 Х/ф «Водяний свiт».
18.15, 01.50 «Спецкор».

20.30, 21.30 Т/с «Янголи».
22.30, 00.05 Т/с «Кiстки 5».
02.50 «Облом.UA».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

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 Т/с «Друзi».
13.00 Т/с «СуперКопи».
16.10, 19.00 Т/с «Швидка».
20.00 Т/с «Новобранець».
22.50 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
04.00 Роздовбаї.
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
02.00 Тенiс. WTA. Лiнц. Фiнал.
03.00 Снукер. Northern Ireland Open-

2019. Фiнал. Трамп - О`Саллiван.
04.00, 11.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Цюрс. Жiнки. Паралельний сла-
лом.

05.00, 12.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Цюрс. Чоловiки. Паралельний 
слалом.

06.00, 09.30, 13.30 Снукер. English Open. 
Фiнал. Трамп - Н. Робертсон.

08.00 Автоперегони. WTCR. Адрiя. 
Перегони 2.

08.45 Автоперегони. WTCR. Адрiя. 
Перегони 3.

14.45 Тенiс. АТР. Пiдсумковий турнiр. 
День 1.

16.00, 20.45, 22.00 Тенiс. АТР. 
Пiдсумковий турнiр. День 2.

18.00, 20.00 Снукер. Northern Ireland 
Open. Раунд 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Уельс - Iрландiя. Лiга Нацiй УЄФА.
07.45, 13.05 «Лiга Нацiй. Матч-центр».
08.40 Нiдерланди - Боснiя i Герцеговина. 

Лiга Нацiй УЄФА.
10.30 «Великий футбол».
11.15 Бельгiя - Англiя. Лiга Нацiй УЄФА.
13.35, 22.50 Огляд 2-го iгрового дня. 

Лiга Нацiй УЄФА.
13.55 Iталiя - Польща. Лiга Нацiй УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00, 02.20 Швецiя - Хорватiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
17.50 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
18.45, 21.40 «Головна команда».
19.50 Нiмеччина - Україна. Лiга Нацiй 

УЄФА.
00.35 Данiя - Iсландiя. Лiга Нацiй УЄФА.
04.10 Словаччина - Шотландiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
05.55 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.35 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка.
06.35 М/с «Попелюшка».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 01.15, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

01.45 Суспiльна студiя.
09.30, 16.25 Т/с «Величнi Медичi».
10.30 Стильнi подорож.
10.55 Дивовижнi сади. Багатель - 

Францiя.
15.10, 21.35, 23.35, 01.40, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Суперчуття».
21.45 Нашi грошi.
22.10 Д/с «Свiт дикої природи».
23.40 Д/с «Дикi тварини».
00.15 Т/с «Полдарк».
04.25 Д/ф «Одесити на Донбасi».

Êаíаë “1+1”
06.00, 09.25, 10.25 «Життя вiдомих 

людей».
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, 03.45 «ТСН».
11.25, 12.20, 14.15, 14.35 «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».
00.45 Х/ф «Вiктор Франкенштейн».
02.40 «Грошi».

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. 

Сiмейна хронiка».
18.00, 19.00, 03.25 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.00 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
01.55 Х/ф «Розмах крил».

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 Секретний фронт.

10.55, 13.15 Х/ф «Назад у майбутнє».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50, 16.15 Х/ф «Назад у майбутнє 2».
16.20 Х/ф «Назад у майбутнє 3».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Козаки. Абсолютно брехли-

ва iсторiя».
23.20 Х/ф «Iнший свiт».
01.45 Анти-зомбi.

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
07.10 Т/с «Комiсар Рекс».
10.15 МастерШеф. Професiонали.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Таємницi ДНК.
20.10, 22.45 Т/с «Продається будинок 

iз собакою».
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».
12.00 М/ф «Iван Царевич i Сiрий Вовк 

2».
13.20 Суперiнтуїцiя.
15.00 Хто зверху? (12+).
17.00, 19.00 Любов на виживання.
21.00 Х/ф «Встигнути за Джонсами».
23.10 Х/ф «Подорожi Гулiвера».
00.50 Т/с «Сирена».

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 «Бойовi машини».
08.15 Д/с «Свiт майбутнього. Планета 

Земля».
09.30 Машина часу.
10.10, 11.10, 05.10 Д/с «Крила вiйни».
12.30 Стоп Реванш.
13.10, 14.10 Д/с «Масштабнi iнженернi 

помилки».
15.30, 03.10 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Любов, ненависть i 

пропаганда».
18.10, 22.00 Д/с «Найбiльшi танковi 

битви».
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, 23.50 

Сьогоднi.

09.30 Зоряний шлях.
10.30, 04.00 Реальна мiстика.
12.30, 05.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
17.00 Т/с «Вiдважнi».
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Футбол. Лiга Нацiї УЄФА. 

Швейцарiя - Україна.
00.10 Т/с «Бiля причалу», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Бiля причалу».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.50,  23.50 Т/с «Мисливцi  за 

релiквiями».
12.40, 20.00 «Орел i решка. Дива свiту».
14.40, 22.00, 01.35 «Орел i решка. На-

вколо свiту».
16.30 Т/с «Я - зомбi».
02.30 Х/ф «Дев`ятки».
04.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Чотири листи фанери, або 

Два вбивства в барi».
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 «Чорна стрiла».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.50 «Втеча. Реальнi iсторiї».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Легенди бандитського Києва».
01.40, 02.50 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя».
04.50 «Top Shop».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

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

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 
М. Шамановим та М. Матросовим.

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, Ю. 

Шпачинською i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.

17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

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

зовцем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.40, 01.50 Правда життя.
09.50, 00.40 Речовий доказ.
11.00, 17.50 Дика природа Чилi.
12.00 Найєкстремальнiший.
13.00 Скарб.ua.
13.50, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
14.50 Повiтрянi воїни.
15.50, 21.50 Сучаснi дива.
16.50 Гнiв небес.
18.50 Україна: забута iсторiя.
20.50 Бойовий вiдлiк.
22.40 Мадагаскар.
23.40 Земнi катаклiзми.
02.45 Таємницi дефiциту.
05.05 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Ми, двоє чоловiкiв».
07.05, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.35 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
10.05 «Спогади».
11.05, 03.05 «Зорянi долi».
11.55 «Моя правда».
12.45 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi».
14.15 Х/ф «Другий трагiчний Фантоццi».
16.20 Т/с «Вiчний поклик».
19.00, 00.55 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Вантаж без маркування».
00.40 «Академiя смiху».
03.15 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.10 «ДжеДАI».
06.10 Т/с «Команда «А» 2».
08.05 Х/ф «Чорний орел».
09.55, 17.15 «Загублений свiт».
13.30 Х/ф «Втеча з Лос-Анджелеса».
15.25 Х/ф «Кiкбоксер».
18.15, 01.40 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за викликом 3».
20.20, 21.20 Т/с «Янголи».
22.20, 23.55 Т/с «Кiстки 5».
02.40 «Облом.UA».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

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 Т/с «Друзi».
13.00 Т/с «СуперКопи».
16.10, 19.00 Т/с «Швидка».
20.00 Т/с «Новобранець».
22.50 Мамареготала. Найкраще.

03.30 Чистоплюї.
04.00 Роздовбаї.
04.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 02.30, 06.00, 09.30, 14.00, 18.00 

Снукер. Northern Ireland Open. 
Раунд 1.

01.10 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Цюрс. 
Жiнки. Паралельний слалом.

01.50 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Цюрс. 
Чоловiки. Паралельний слалом.

04.00 Автоперегони. WTCR. Адрiя. 
Перегони 2.

04.30 Автоперегони. WTCR. Адрiя. 
Перегони 3.

05.00, 11.30 Стрибки на лижах з 
трамплiну. Кубок свiту-2019/20. 
Лахтi. HS 130.

08.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Альта-
Бадiа. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

08.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Адель-
боден. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

13.00 Настiльний тенiс. Свiтовий тур. 
Austrian Open.

14.45 Тенiс. АТР. Пiдсумковий турнiр. 
День 2.

16.00, 21.00, 22.00 Тенiс. АТР. 
Пiдсумковий турнiр. День 3.

20.00 Гольф. PGA Tour. «Мастерс». 
Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 16.00 Швейцарiя - Iспанiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
07.50 Огляд 2-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.20, 18.40 Нiмеччина - Україна. Лiга 

Нацiй УЄФА.
12.10 «Великий футбол».
12.55 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
13.50 Бельгiя - Англiя. Лiга Нацiй УЄФА.
17.50, 00.30 Огляд 1-го iгрового дня. 

Лiга Нацiй УЄФА.
20.30, 22.30, 23.40 «Головна команда».
21.35 Live. Швейцарiя - Україна. Лiга 

Нацiй УЄФА.
02.05 U-21. Україна - Пiвнiчна Iрландiя. 

Вiдбiр до Євро-2021.
03.55 Iспанiя - Нiмеччина. Лiга Нацiй 

УЄФА.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

16 листопада

17 листопада
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.35 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка.
06.35 М/с «Попелюшка».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 01.15, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

01.45 Суспiльна студiя.
09.30, 16.25 Т/с «Величнi Медичi».
10.30 Стильнi подорожi.
10.55 Дивовижнi сади. Ботанiчний сад 

- Бразилiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 23.35, 01.40, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
17.30 Нашi грошi.
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.55 Д/с «Дикi тварини» Найсильнiшi.
21.45 Слiдство. Iнфо. Нарадча кiмната.
23.40 Д/с «Дикi тварини».
00.15 Т/с «Полдарк».
04.25 Д/ф «Висота 307.5».

Êаíаë “1+1”
06.00, 09.25, 10.25 «Життя вiдомих 

людей».
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, 03.45 «ТСН».
11.25, 12.20, 14.20, 14.45 «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, 23.45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
00.55 «Свiт навиворiт».

Iíòер
05.20, 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. 

Сiмейна хронiка».
18.00, 19.00, 03.25 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.00 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
02.00 Х/ф «П`ять хвилин страху».
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.
11.45, 13.15 Х/ф «Прибульцi».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.35, 16.15 Х/ф «Прибульцi в Америцi».
17.45 Т/с «Коп з минулого».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с «Козаки. Абсолютно брехли-

ва iсторiя».
23.20 Х/ф «Iнший свiт 3: Повстання 

лiканiв».
01.05 Х/ф «Iнший свiт».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.30, 23.05 Т/с «Доктор Хаус».
07.20 Т/с «Комiсар Рекс».
10.20 МастерШеф. Професiонали.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Про що мовчать жiнки.
20.10, 22.45 Т/с «Другий шанс на перше 

кохання».
01.00 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».
11.50 Х/ф «Доктор Дулiттл».
13.20 Хто проти блондинок? (12+).
15.20 Хто зверху? (12+).
17.20, 19.00 Дiти проти зiрок.
20.50 Х/ф «Лiга видатних джентльменiв».
22.50 Х/ф «Бiйня в офiсi».
00.40 Т/с «Сирена».
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 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 Стоп Реванш.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Бойовi машини».
08.15 Д/с «Свiт майбутнього. Планета 

Земля».
09.30 Машина часу.
10.10, 11.10, 05.10 Д/с «Крила вiйни».
12.30 Спостерiгач.
13.10, 14.10 Д/с «Масштабнi iнженернi 

помилки».
15.30, 03.10 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Любов, ненависть i 

пропаганда».
18.10, 22.00 Д/с «Найбiльшi танковi 

битви».
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»
06.30, 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, 03.00 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 «Шуша», 12 i 13 с.
23.30 Т/с «Шуша», 14 с.
00.30, 02.00 Х/ф «Блискуча кар`єра».
01.30 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.50,  00.00 Т/с «Мисливцi  за 

релiквiями».
12.40, 20.00 «Орел i решка. Дива свiту».
14.40, 22.00, 01.40 «Орел i решка. На-

вколо свiту».
16.30 Т/с «Я - зомбi».
02.35 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 Х/ф «Сiмейний каламбур, або 

Хто кому хто».
07.55, 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 «Хронiка пiкiруючого бом-

бардувальника».
10.35, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Таємницi кримiнального свiту».
14.30 «Тюремна казка. В очiкуваннi 

дива».
15.30 «Сповiдь ката».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Легенди бандитського Києва».
01.45, 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, 00.00 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить 2».
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.00 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Наречений на двох».
23.00 Сiмейка У.
02.00 Щоденники Темного.
02.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 

М. Шамановим та М. Матросовим.
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, Ю. 

Шпачинською 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, 01.50 Правда життя.
10.10, 00.40 Речовий доказ.
11.20 Боротьба за виживання.
12.20 Найєкстремальнiший.
13.20 Скарб.ua.
14.10, 19.55 Фантастичнi iсторiї.
15.05 Повiтрянi воїни.
16.00, 21.50 Сучаснi дива.
16.55 Гнiв небес.
17.55 Дика природа Чилi.
18.55 Україна: забута iсторiя.
20.50 Бойовий вiдлiк.
22.40 Мадагаскар.
23.40 Земнi катаклiзми.
03.05 Нашi.
05.40 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф «Запорожець за Дунаєм».
07.05, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
09.30, 03.00 «Зорянi долi».
09.45 «Моя правда».
10.35 Х/ф «Червоний колiр Бразилiї».
14.35 Х/ф «Матрос Чижик».
16.15 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00, 00.50 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Зiрки на крилах».
00.30 «Академiя смiху».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.10 «ДжеДАI».
06.10 Т/с «Команда «А» 2».
08.00 Х/ф «Життя обману».
09.50, 17.15 «Загублений свiт».
13.50 Х/ф «Горець 2».
15.25 Х/ф «Горець 3».
18.15, 01.40 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за викликом 3».
20.20, 21.20 Т/с «Янголи».
22.20, 23.55 Т/с «Кiстки 5».
02.40 «Облом.UA».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».

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

09.30 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».
13.00 Т/с «СуперКопи».
16.10, 19.00 Т/с «Швидка».
20.00 Т/с «Новобранець».
22.50 Мамареготала. Найкраще.
03.25 Чистоплюї.
04.00 Роздовбаї.
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 03.05, 06.00, 09.30, 14.00 Снукер. 

Northern Ireland Open. Раунд 1.
01.05, 11.00 Вiтрильний спорт. Огляд.
01.35 Автоперегони. WTCR. Адрiя. 

Огляд.
02.05 Автоперегони. World Endurance. 

Бахрейн. Огляд.
04.00 Настiльний тенiс. Свiтовий тур. 

Austrian Open.
05.00 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту-2019/20. Осло. HS 134.
08.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Гармiш-

Партенкiрхен. Чоловiки. Слалом-
гiгант. Спроба 2.

08.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Хинтер-
стодер. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

11.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-
бок свiту-2019/20. Лахтi. HS 130.

13.00 Гольф. PGA Tour. «Мастерс». 
Огляд.

14.45 Тенiс. АТР. Пiдсумковий турнiр. 
День 3.

16.00, 21.10, 22.00 Тенiс. АТР. 
Пiдсумковий турнiр. День 4.

18.00, 20.00 Снукер. Northern Ireland 
Open. Раунд 2.

20.40 Тенiс. «АТР: за кадром».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
06.55, 13.55 Францiя - Швецiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
08.40 Огляд 1-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Iспанiя - Нiмеччина. Лiга Нацiй 

УЄФА.
12.10 U-21. Україна - Пiвнiчна Iрландiя. 

Вiдбiр до Євро-2021.
16.00 Швейцарiя - Україна. Лiга Нацiй 

УЄФА.
17.50 «Головна команда».
18.40, 21.20, 01.30, 03.35, 05.40 Топ-

матч.
18.50 Live. Вiрменiя - Пн. Македонiя. 

Лiга Нацiй УЄФА.
20.55 «Auto гол!».
21.35 Live. Польща - Нiдерланди. Лiга 

Нацiй УЄФА.
23.40 Бельгiя - Данiя. Лiга Нацiй УЄФА.
01.45 Казахстан - Литва. Лiга Нацiй 

УЄФА.
03.50 Грузiя - Естонiя. Лiга Нацiй УЄФА.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.35 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка.
06.35 М/с «Попелюшка».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 01.15, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

01.45 Суспiльна студiя.
09.30, 16.25 Т/с «Величнi Медичi».
10.30 Стильнi подорожi.
10.55 Дивовижнi сади. Сад Бурле Марк-

са - Бразилiя.
15.10, 21.35, 23.35, 01.40, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
17.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.55, 23.40 Д/с «Дикi тварини».
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.10 Д/с «Свiт дикої природи».
00.15 Т/с «Полдарк».
04.25 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

Êаíаë “1+1”
06.00, 09.25, 10.25 «Життя вiдомих 

людей».
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, 04.00 «ТСН».
11.25, 12.20, 14.15 «Одруження 

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 «Українськi сенсацiї».

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. 

Сiмейна хронiка».
18.00, 19.00, 03.25 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.00 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
02.10 Х/ф «Потяг поза розкладом».

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.

12.35, 13.15 Х/ф «Вiйна богiв».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.05, 16.15 Т/с «Пес».
17.45 Т/с «Коп з минулого».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
21.25 Т/с «Козаки. Абсолютно брехли-

ва iсторiя».
23.20 Х/ф «Iнший свiт 4: Пробудження».
01.00 Х/ф «Iнший свiт 3: Повстання 

лiканiв».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.35, 23.05 Т/с «Доктор Хаус».
07.15 Т/с «Комiсар Рекс».
10.15 МастерШеф. Професiонали.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Другий шанс на перше 

кохання».
01.00 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 13.00, 01.50 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
11.10 Х/ф «Доктор Дулiттл 2».
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Самотнiй рейнджер».
00.10 Х/ф «Вовки-перевертнi».
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 «Бойовi машини».
08.15 Д/с «Свiт майбутнього. Планета 

Земля».
09.30 Машина часу.
10.10, 11.10, 05.10 Д/с «Крила вiйни».
12.30 Невигаданi iсторiї.
13.10, 14.10 Д/с «Масштабнi iнженернi 

помилки».
15.30, 03.10 Час «Ч».
16.20 Таємницi вiйни.
17.10, 23.10 Д/с «Любов, ненависть i 

пропаганда».
18.10, 22.00 Д/с «Найбiльшi танковi 

битви».
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 «Шуша».
23.20 По слiдах.
00.00, 02.00 Х/ф «Сусiди по розлу-

ченню».
01.30 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.50,  00.00 Т/с «Мисливцi  за 

релiквiями».
12.40, 20.00 «Орел i решка. Дива свiту».
14.40, 22.00, 01.00 «Орел i решка. На-

вколо свiту».
16.30 Т/с «Я - зомбi».
01.50 Х/ф «Убивчий вогник».
03.20 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Вiнчання зi смертю».
07.50, 16.50, 20.50, 02.55 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.25 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Акселератка».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Вартiсть життя».
14.45 «Полювання на монстрiв».
15.40 «Продавцi мрiй».
18.20, 04.00 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Легенди бандитського Києва».
01.15, 03.30 «Речовий доказ».
05.00 «Top Shop».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
10.15, 00.15 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить 2».
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.15 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Алоха».
23.15 Сiмейка У.
02.15 Щоденники Темного.
03.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 
М. Шамановим та М. Матросовим.

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, Ю. 

Шпачинською i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.

17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

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

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.35, 01.50 Правда життя.
09.45, 00.40 Речовий доказ.
10.55, 17.50 Боротьба за виживання.
11.55 Найєкстремальнiший.
12.55 Скарб.ua.
13.50, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
14.50 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
15.55, 21.50 Сучаснi дива.
16.50 Гнiв небес.
18.50 Україна: забута iсторiя.
20.50 Бойовий вiдлiк.
22.40 Невiдомий Китай.
23.40 Земнi катаклiзми.
02.45 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Сватання на Гончарiвцi».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.35 «Моя правда».
09.30, 02.45 «Зорянi долi».
10.25 Х/ф «Мартин Боруля».
12.20 Х/ф «Королiвський генерал».
14.35 Х/ф «Ми, двоє чоловiкiв».
16.05 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00, 01.20 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Їх знали тiльки в обличчя».
00.50 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Команда «А» 2».
07.00 Х/ф «Тактична сила».
08.45, 17.15 «Загублений свiт».
13.45 Х/ф «Незбагненне».
15.45 Х/ф «Катастрофа на авiалiнiї».
18.15, 01.40 «Спецкор».
18.50, 02.10 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Опер за викликом 3».
20.20, 21.20 Т/с «Янголи».
22.20, 23.55 Т/с «Кiстки 5».
02.40 «Облом.UA».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

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 Т/с «Друзi».
13.00 Т/с «СуперКопи».
16.10, 19.00 Т/с «Швидка».
20.00 Т/с «Новобранець».
22.50 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.

04.00 Роздовбаї.
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 07.00, 09.30, 14.00 Снукер. 

Northern Ireland Open. Раунд 2.
01 .00 ,  01 .30  Ол iмп iйськ i  i гри . 

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

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

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

Пiтер ван ден Хугенбанд.
03.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Свiтлана Хоркiна.
04.00 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».
05.00, 05.30, 06.00 Олiмпiйськi iгри. 

«Foul Play».
06 .30  Ол iмп iйськ i  i гри .  «Сила 

особистостi».
08.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Кур-

шевель. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

08.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Лiнц. 
Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.

11.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-
бок свiту-2019/20. Осло. HS 134.

12.30 Автоперегони. WTCR. Адрiя. 
Перегони 2.

13.15 Автоперегони. WTCR. Адрiя. 
Перегони 3.

14.45 Тенiс. АТР. Пiдсумковий турнiр. 
День 4.

16.00, 20.40, 22.00 Тенiс. АТР. 
Пiдсумковий турнiр. День 5.

18.00, 19.00 Снукер. Northern Ireland 
Open. Раунд 3.

20.10, 20.25 Гольф. Тайгер Вудс.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Iспанiя - Нiмеччина. Лiга Нацiй 

УЄФА.
07.50 «Auto гол!».
08.15, 12.10, 22.50 Огляд 2-го iгрового 

дня. Лiга Нацiй УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 00.35 Англiя - Iсландiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
13.55, 04.10 Вiрменiя - Пн. Македонiя. 

Лiга Нацiй УЄФА.
16.00 Польща - Нiдерланди. Лiга Нацiй 

УЄФА.
17.50 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
18.45, 21.40 «Головна команда».
19.50 Швейцарiя - Україна. Лiга Нацiй 

УЄФА.
02.20 Францiя - Швецiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
05.55 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

18 листопада

19 листопада
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка.
06.35 М/с «Попелюшка».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 01.15, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

01.45 Суспiльна студiя.
09.30, 16.25 Т/с «Величнi Медичi».
10.30 Стильнi подорожi.
10.55 Дивовижнi сади. Люксембурзький 

сад - Францiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 23.35, 01.40, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
17.25 VoxCheck.
17.30 Перша шпальта.
18.55, 21.45 Д/с «Суперчуття».
19.55, 23.40 Д/с «Дикi тварини».
22.10 Принц Чарльз: всерединi герцог-

ства «Корнуолл».
00.15 Т/с «Полдарк».
03.35 «Зворотнiй вiдлiк».

Êаíаë “1+1”
06.00, 09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 14.20 

«Життя вiдомих людей».
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, 03.40 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 «Лiга смiху».
22.45 «Вечiрнiй квартал».
00.45 Х/ф «Як украсти мiльйон».
03.00 «#Гуднайт_Клаб».
05.10 «Свiтське життя».

Iíòер
05.25, 23.00 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14.20, 15.20, 00.55 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка».
18.00, 01.50 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
21.00 «Мир i вiйна».
03.20 «Чекай на мене. Україна».
04.45 «Телемагазин».
05.15 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 01.20 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 Громадянська оборона.

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

Стогнiєм.
10.10 Анти-зомбi.
11.05, 12.40, 13.15 Т/с «Вижити за 

будь-яку цiну 3».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.20, 16.20, 00.15 «На трьох».
17.15, 20.10 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 «На трьох 8».
01.50 Революцiя гiдностi.
02.25 Острiв небайдужих.

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.05, 19.00, 22.45 Холостячка.
10.10, 23.50 Як вийти замiж.
11.15 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.25, 18.05 Весiльнi драми.
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.
09.00 Суперiнтуїцiя.
10.50 Любов на виживання.
12.50 Аферисти в мережах.
13.50 Х/ф «Самотнiй рейнджер».
16.50 Х/ф «Лiга видатних джентльменiв».
19.00 Х/ф «Клони».
21.00 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт».
23.10 Х/ф «Страшнi iсторiї для розповiдi 

у темрявi».
01.30 Т/с «Сирена».
02.25 Служба розшуку дiтей.
02.30 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 «Бойовi машини».
08.15 Д/с «Свiт майбутнього. Планета 

Земля».
09.30 Машина часу.
10.10, 11.10, 05.10 Д/с «Крила вiйни».
12.30 На власнi очi.
13.10, 14.10 Д/с «Масштабнi iнженернi 

помилки».
15.30, 03.10 Час «Ч».
16.20 Кендзьор.
17.20, 23.10 Д/с «Любов, ненависть i 

пропаганда».
18.10, 22.00 Д/с «Найбiльшi танковi 

битви».
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 «Сiмейний портрет», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Сiмейний портрет», 3 i 4 с.
18.00 Гучна справа.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Про що не розповiсть рiчка», 

1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Про що не розповiсть рiчка».
04.00 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Орел i решка. Шопiнг».
10.15, 15.00, 22.00, 00.50 «Орел i решка. 

Навколо свiту».
12.10 Х/ф «Прикинься моїм чоловiком».
14.00 «Орел i решка. Дива свiту».
17.00 Х/ф «Крихiтка на мiльйон 

доларiв».
19.45 Х/ф «Бандити».
00.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
01.35 «Бiйцiвський клуб».
02.30 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.10 Х/ф «Фарт».
07.55, 17.20, 20.50, 02.55 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.25 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Нiчна пригода».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50, 03.55 «Правда життя».
14.40 «Жертви краси».
15.40 «ВБРСВ: безжальне правосуддя».
16.50 «Нашi права».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Легенди бандитського Києва».
01.15, 03.25 «Речовий доказ».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
10.15 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить 2».
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.25 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Австралiя».
00.25 Сiмейка У.
02.15 Теорiя зради.
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00 «Репор-
тер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 
М. Шамановим та М. Матросовим.

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, Ю. 

Шпачинською 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.
08.40, 01.50 Правда життя.
09.50, 00.40 Речовий доказ.
11.00, 13.55 Фантастичнi iсторiї.
12.00 Найєкстремальнiший.
13.00 Скарб.ua.
14.55 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
16.00, 21.50 Сучаснi дива.
16.55 Гнiв небес.
17.55 Мадагаскар.
18.55 Україна: забута iсторiя.
19.50 Їжа богiв.
20.50 Бойовий вiдлiк.
22.40 Невiдомий Китай.
23.40 Земнi катаклiзми.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Зiрки на крилах».
07.10, 09.00, 02.05 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.00 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.50 Х/ф «Небилицi про Iвана».
12.20 Х/ф «Гангстери i фiлантропи».
13.55 Х/ф «Вантаж без маркування».
15.45 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Товариш генерал».
00.35 Х/ф «Три гiльзи вiд англiйського 

карабiна».
02.35 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 03.40 «ДжеДАI».
06.30 Т/с «Територiя ¹8».
08.10, 17.20 «Загублений свiт».
14.05 Х/ф «В iм`я Бен-Гура».
15.50 Х/ф «Король Артур i лицарi 

круглого столу».
18.15, 03.10 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Придорожнiй заклад».
21.50 Х/ф «Чорна вода».
23.50 Х/ф «Спека».
01.40 Х/ф «Американський йєтi».
04.10 «Облом.UA».
04.30 «Цiлком таємно-2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

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 Т/с «Друзi».
13.00 Т/с «СуперКопи».
16.00, 19.00 Т/с «Швидка».
20.10 Х/ф «Еквiлiбрiум».
22.15, 23.25 Мамареготала. Найкраще.
23.00 Без краватки.
03.15 Чистоплюї.
03.45 Роздовбаї.
04.35 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00, 02.30, 06.00, 09.30, 13.00 Снукер. 

Northern Ireland Open. Раунд 4.
01.05, 11.30 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Кубок свiту-2019/20. 
Лiллехаммер. HS 140.

04.00 Автоперегони. World Endurance. 
1000 км Спа.

05.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 
«Турне 4-х трамплiнiв». Огляд.

08.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Сестрiєре. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

08.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Крань-
ска-Гора. Жiнки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

12.30 Вiтрильний спорт. Огляд.
13.45 Гольф. PGA Tour. «Мастерс». 

Огляд.
14.45 Тенiс. АТР. Пiдсумковий турнiр. 

День 5.
16.00 Тенiс. АТР. Пiдсумковий турнiр. 

День 6.
18.00, 20.00, 20.45 Снукер. Northern 

Ireland Open. 1/4 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
06.30 Швейцарiя - Україна. Лiга Нацiй 

УЄФА.
08.15 U-21. Україна - Пiвнiчна Iрландiя. 

Вiдбiр до Євро-2021.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Францiя - Швецiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
12.10, 03.40 Польща - Нiдерланди. Лiга 

Нацiй УЄФА.
13.55 Бельгiя - Данiя. Лiга Нацiй УЄФА.
16.00 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
16.55 Англiя - Iсландiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
18.45, 03.30, 05.30 Топ-матч.
18.55 Live. Рух - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
20.55 Огляд 1-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Передмова до 

туру.
23.20 Iспанiя - Нiмеччина. Лiга Нацiй 

УЄФА.
01.10 Чемпiонат Францiї. Передмова 

до туру.
01.40 Монако - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 01.40, 03.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.20, 00.45, 

02.40, 03.55, 05.35 Новини.
07.10 М/с «Чорний пiрат».
08.05 Д/с «Тваринна зброя».
09.00 Божественна лiтургiя Право-

славної Церкви України у Свято-
Михайлiвському Золотовер-
хому соборi з нагоди Собору 
архiстратига Михаїла та iнших 
небесних сил безплотних.

11.30 Х/ф «Ромео i Джульєта», 2 с.
13.25, 21.25 Д/ф «Жiнки Майдану».
14.30 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Вiдсутнiсть доказiв. Дiзнатися 

правду про Снiгову людину.
16.55 Х/ф «Свята Сiм`я», 2 с.
18.55 Д/с «Дикi тварини».
19.30 Д/ф «Капелани».
22.25 Революцiя гiдностi. Майдан.
23.45 Д/ф «Веронськi скарби».
01.10 #@)?$0 з Майклом Щуром.
02.10, 04.20 #ВУкраїнi.
04.45 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00, 05.20 «Життя вiдомих 

людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
15.00 Т/с «Свати».
19.30, 03.45 «ТСН».
20.15 «Чистоnews».
20.20, 22.20, 03.00 «Вечiрнiй квартал».
23.15, 00.15 «Свiтське життя».
01.15 «Лiга смiху».

Iíòер
05.55 «Слово Предстоятеля».
06.05 Х/ф «Жандарм i iнопланетяни».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.10 Х/ф «Гусарська балада».
13.00 Х/ф «Бiле сонце пустелi».
14.45 Х/ф «Невловимi месники».
16.20 Т/с «Голос з минулого», 1-4 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.10 «Нюрнберзький процес. Без права 

на помилування».
23.00 Х/ф «Справа Коллiнi».
01.20 Х/ф «Чорта з два».
03.00 «Подробицi» - «Час».
03.30 «Орел i решка. Шопiнг».
04.45 Х/ф «Сiм няньок».

ICTV
04.45 Скарб нацiї.
04.55 Еврика!
05.05 Факти.
05.30 Т/с «Копи на роботi».
06.30 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
08.10 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 3».

10.15 Х/ф «Цар скорпiонiв 5: Книга 
Душ».

12.10, 13.00 Х/ф «Цар скорпiонiв 3: 
Книга мертвих».

12.45 Факти. День.
14.40 Х/ф «Цар скорпiонiв 4: У пошуках 

влади».
16.40 Х/ф «Цар скорпiонiв 2: Сходжен-

ня воїна».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Мумiя».
21.10 Х/ф «Велика стiна».
23.00 Х/ф «Людина з залiзними ку-

лаками».
00.50 Х/ф «Прибульцi».
02.40 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.50, 10.55 Т/с «Другий шанс на перше 

кохання».
07.50 Неймовiрна правда про зiрок.
12.55 Т/с «Продається будинок iз со-

бакою».
16.55, 23.05 Хата на тата.
19.00 МастерШеф.
01.05 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
07.50, 10.00 Орел i решка.
12.00 Lе Маршрут.
13.10 Хто зверху? (12+).
15.10 М/ф «Альоша Попович i Тугарин 

Змiй».
16.50 М/ф «Добриня Микитович i Змiй 

Горинич».
18.10 М/ф «Iлля Муромець i Соловей-

Розбiйник».
19.50 М/ф «Три богатирi i Шамаханська 

цариця».
21.00 Х/ф «Першому гравцю приготу-

ватися».
00.10 Х/ф «Громобiй».
02.00 Т/с «Сирена».
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 Д/с «Крила вiйни».
07.10, 16.10 Д/с «Бойовi машини».
07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
08.15 Д/с «Свiт майбутнього. Планета 

Земля».
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 «Мiлi».
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 «Найбiльшi танковi битви».
00.10 Кiнозлива.
00.25 Х/ф «Гетьман».
03.20, 04.10 Культ Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 03.50 Реальна мiстика.
08.00, 15.20 Т/с «Шуша».
17.00 Т/с «Розмiнна монета», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Розмiнна монета», 3 i 4 с.
23.15 Т/с «Свiй чужий син», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Свiй чужий син».
03.20 Контролер.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30 Х/ф «Прикинься моїм чоловiком».
12.20 Х/ф «Бандити».
14.50 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Вкради мою дружину».
01.50 «Бiйцiвський клуб».
02.35 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.25 Х/ф «Пам`ятай iм`я своє».
07.15 Х/ф «Викликаємо вогонь на 

себе».
13.35 «Легенди карного розшуку».
15.30, 03.00 «Випадковий свiдок».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.30 «Свiдок».
19.30 Х/ф «За сiрниками».
21.25 Х/ф «Цiнний вантаж».
23.20 Х/ф «Контрольний пострiл».
01.20 «Хвороби-вбивцi».
03.40 «Речовий доказ».
04.40 «Легенди бандитської Одеси».
05.00 «Top Shop».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.00 М/ф «Iгор».
12.35 Х/ф «Три пера».
13.45 Х/ф «Наречений на двох».
15.30 Х/ф «Ласкаво просимо, або 

Сусiдам вхiд заборонено».
17.15 Х/ф «Випадковий шпигун».
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Х/ф «Смерть на похоронi».
00.45 Панянка-селянка.
01.45 Теорiя зради.
02.30 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 «Мiнiстерство правди».
10.30 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
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.
07.35, 01.00 Мiстична Україна.
08.25 Iсторiя українських земель.
10.10 Речовий доказ.
11.10, 00.00 Фантастичнi iсторiї.
12.10 Крила вiйни.
14.10 Невидиме навколо нас.
16.00 Мадагаскар.
17.00 Невiдомий Китай.
18.00 Iлюзiї сучасностi.
21.00 Похованi таємницi Бiблiї.
01.50 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Їх знали тiльки в обличчя».
07.10, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Зорянi долi».
10.10 «Моя правда».
11.00 «Невiдома версiя».
11.50 Х/ф «Молодий майстер».
13.50 Т/с «Людина в прохiдному дворi».
19.00 Х/ф «Фантоццi бере реванш».
20.40 Х/ф «Фантоццi йде на пенсiю».
22.35 Х/ф «Було у батька три сини».
01.05 Х/ф «Доброго ранку!»
03.10 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 09.25 «ДжеДАI».
10.25, 00.35 «Загублений свiт».
13.15 Х/ф «Люсi».
15.00 Х/ф «12 раундiв».
17.00 Х/ф «12 раундiв 3: Блокада».
18.45 Х/ф «Азартнi iгри».
20.45 Х/ф «Повiтряний маршал».
22.45 Х/ф «Деяка справедливiсть».
02.25 «Облом.UA».
03.15 «Цiлком таємно-2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20, 16.00, 23.00 Мамареготала. Най-

краще.
09.20 М/ф «Чiп i Дейл: Бурундуки-

рятiвники».
11.30 Check-in. Україна.
13.45 Середземноморський Check-in.
18.00 Х/ф «Еквiлiбрiум».
20.10 Х/ф «Престиж».
02.45 Чистоплюї.
03.40 Роздовбаї.
04.35 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.05, 05.00, 12.15 Стрибки на лижах з 

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

01.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 
«Турне 4-х трамплiнiв». Огляд.

02.00, 08.45, 10.30 Гiрськi лижi. Кубок 
свiту. Зельден. Жiнки. Слалом-
гiгант. Спроба 2.

02.30, 06.00, 09.30 Снукер. Northern 
Ireland Open. 1/4 фiналу.

04.00 Автоперегони. World Endurance. 
«24 години Ле-Мана». Огляд.

08.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден. 
Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 1.

11.05, 13.20, 18.55 Гiрськi лижi. Ку-
бок свiту. Левi. Жiнки. Слалом. 
Спроба 1.

14.05, 19.25 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Левi. Жiнки. Слалом. Спроба 2.

15.15 Тенiс. АТР. Пiдсумковий турнiр. 
День 6.

16.00 Тенiс. АТР. Пiдсумковий турнiр. 
1/2 фiналу.

18.00 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-
бок свiту. Вiсла. HS 134. Команди.

20.00, 20.45 Снукер. Northern Ireland 
Open. 1/2 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Бельгiя - Данiя. Лiга Нацiй УЄФА.
07.45, 18.10 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
08.15 Францiя - Швецiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Рух - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
12.10 Швейцарiя - Україна. Лiга Нацiй 

УЄФА.
13.55 Монако - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
15.55 Live. Кротоне - Лацiо. Чемпiонат 

Iталiї.
17.55, 18.40, 20.55 Топ-матч.
18.55 Live. Спецiя - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
21.10 Фiнали Лiги чемпiонiв (2007-2012).
21.40 Live. Ювентус - Кальярi. Чемпiонат 

Iталiї.
23.40 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
00.35 Iнгулець - Динамо. Чемпiонат 

України.
02.20 Шахтар - Александрiя. Чемпiонат 

України.
04.05 Марсель - Нiцца. Чемпiонат 

Францiї.
05.55 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

20 листопада

21 листопада
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.45, 02.40, 

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

загiн».
09.00 Божественна Лiтургiя Православ-

ної Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української 

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

толицької Церкви в Українi.
13.30, 00.15 Леонардо да Вiнчi.
14.30 Телепродаж.
15.00, 01.10 Країна пiсень.
16.00 Т/с «Величнi Медичi».
19.15 Д/с «Всi на море. Чилi».
20.00 Д/с «Боротьба за виживання».
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф «Мерi: створення принцеси».
00.10, 04.20, 05.25 Погода.
02.10 #ВУкраїнi.
04.25 Д/ф «Жiнки Майдану».

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.30, 10.45 «Великi випуски з Антоном 

Птушкiним 2».
11.50 «Свiт навиворiт 11: Китай».
12.50, 01.50 «Свiт навиворiт».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30, 04.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
00.00 Х/ф «Усе заради кохання».

Iíòер
05.55 Х/ф «Жандарм i жандарметки».
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».
21.30 Х/ф «Невловимi месники».
23.15 Х/ф «Бiле сонце пустелi».
01.00 «Речдок».

ICTV
05.00 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!
05.20 Факти.
05.45, 09.30 Громадянська оборона.
06.35 Бiльше нiж правда.
07.30 Анти-зомбi.
08.30 Секретний фронт.
10.25, 13.00 Т/с «Пес».
12.45 Факти. День.
16.40 Х/ф «Мумiя».
18.45 Факти тижня.
21.20 Х/ф «Веном».

23.20 Х/ф «Iнший свiт 4: Пробудження».
00.50 Х/ф «Прибульцi в Америцi».
02.20 Я зняв!

ÑТБ
05.25 Х/ф «Кохана жiнка механiка 

Гаврилова».
06.50 Х/ф «Мiмiно».
08.50 МастерШеф.
12.55 Хата на тата.
14.55 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
21.05 Я соромлюсь свого тiла.
23.05 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 02.30 Вар`яти.
08.50 Х/ф «Подорожi Гулiвера».
10.40 Дiти проти зiрок.
12.00 М/ф «Альоша Попович i Тугарин 

Змiй».
13.50 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт».
16.00 Х/ф «Першому гравцю приготу-

ватися».
19.00 Х/ф «Пасажири».
21.00 Х/ф «Армагеддон».
00.10 Х/ф «Омен».

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, 10.10, 11.10 Д/с «Крила вiйни».
07.10, 16.10 Д/с «Бойовi машини».
07.50 Актуально: Економiка. Полiтика. 

Соцiум.
08.15 Невигаданi iсторiї.
08.35, 15.45 Vоїн - це я!
08.45 Натхнення.
09.25 Хронiка тижня.
12.25 Х/ф «Благородне серце».
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 «Найбiльшi танковi битви».
23.10 Кiнозлива.
23.25 Х/ф «Гетьман».
01.55 Огляд преси.
03.15, 04.20 Культ Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
09.15 Т/с «Референт».

13.10 Т/с «Опiкун».
17.00 Т/с «Невипадковi зустрiчi», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
20.00 Т/с «Невипадковi зустрiчi».
22.00 Т/с «Дружини на стежцi вiйни», 

1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Дружини на стежцi вiйни».
02.30 Агенти справедливостi.

Ê1
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Ух ти show».
09.10 М/ф «Астробой».
11.00 Х/ф «Бойфренд з минулого».
13.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Крихiтка на мiльйон 

доларiв».
02.25 «Бiйцiвський клуб».
03.15 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Останнiй гейм».
07.30 «Слово Предстоятеля».
07.35 «Будьте здоровi».
08.10 «Страх у твоєму домi».
11.50 Х/ф «За сiрниками».
13.45 Х/ф «Тридцять три».
15.15 Х/ф «Довга, довга справа...»
17.00 Х/ф «Цiнний вантаж».
19.00 Х/ф «Формула кохання».
20.45 Х/ф «Висота».
22.30 Х/ф «Мовчазна отрута».
00.10 Х/ф «Контрольний пострiл».
02.10 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.55 Х/ф «Принц-ведмiдь».
12.05 Х/ф «Русалонька».
13.45 Х/ф «Алоха».
15.45 Х/ф «Австралiя».
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Х/ф «Я, Ерл i та, що помирає».
01.00 Теорiя зради.
02.30 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.
10.10, 20.00 «Мiнiстерство правди».
10.30, 22.00 «П`ята колонка» з Х. 

Чернегою.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.10 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
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».
20.20 «Про вiйсько».
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.
07.50, 00.50 Мiстична Україна.
08.40 Iсторiя українських земель.
10.00 Речовий доказ.
11.00 Фантастичнi iсторiї.
12.00 Таємнича свiтова вiйна.
13.00 Похованi таємницi Бiблiї.
16.00 Невiдомий Китай.
18.00 Iлюзiї сучасностi.
21.00 Invisible.
22.50 Їжа богiв.
23.50 Боротьба за виживання.
01.40 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Товариш генерал».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 02.45 «Зорянi долi».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Шербурзькi парасольки».
13.00 Х/ф «Чорний тюльпан».
15.10 Х/ф «Без року тиждень».
16.30 Х/ф «Бережiть жiнок».
19.10 Х/ф «Амелi».
21.25 Х/ф «Арсен Люпен».
23.45 Х/ф «Чекаю i сподiваюся».

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
08.50 «Загублений свiт».
12.45 Х/ф «Неймовiрний Халк».
14.50 Х/ф «Атлантичний рубiж».
16.20 Х/ф «Атлантичний рубiж: 

Воскресiння».
18.00 Х/ф «Воркрафт: Початок».
20.10 Х/ф «П`ятий елемент».
22.40 Х/ф «Андроїд-полiцейський».
00.10 Х/ф «Мега-акула проти Колоса».
01.55 «Облом.UA».
03.25 «Цiлком таємно-2017».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20, 00.20 Мамареготала. Найкраще.
09.30 Без краватки.
09.50 М/ф «Чiп i Дейл: Бурундуки-

рятiвники».
11.40 Пiвнiчний Check-in.
16.00 Мамареготала.
18.00 Х/ф «Мiсто грiхiв».
20.30 Х/ф «Мiсто грiхiв 2: Жiнка, за-

ради якої варто вбивати».
22.30 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.00 Чистоплюї.
03.55 Роздовбаї.
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.35, 14.05, 15.15, 18.45 Гiрськi лижi. 

Кубок свiту. Левi. Жiнки. Слалом. 
Спроба 2.

01.30, 05.00, 12.15, 15.50 Стрибки на 
лижах з трамплiну. Кубок свiту. 
Вiсла. HS 134. Команди.

02.30, 06.00, 07.00, 09.30 Снукер. 
Northern Ireland Open. 1/2 фiналу.

04.00 Автоперегони. World Endurance. 
Бахрейн. Огляд.

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

08.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден. 
Чоловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.

10.30, 11.05, 13.30 Гiрськi лижi. Ку-
бок свiту. Левi. Жiнки. Слалом. 
Спроба 1.

16.50 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Вiсла. HS 134.

19.30 Тенiс. АТР. Пiдсумковий турнiр. 
1/2 фiналу.

20.00 Тенiс. АТР. Пiдсумковий турнiр. 
Фiнал.

22.00 Снукер. Northern Ireland Open. 
Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 01.40, 03.45 Топ-матч.
06.10 Монако - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
08.10 Спецiя - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.55, 23.00 Футбол News.
10.20, 16.15, 23.20 Журнал Лiги 

чемпiонiв.
10.50 Олiмпiк - Зоря. Чемпiонат України.
12.40, 16.45 «Суперматчi». Лiга Європи 

УЄФА.
12.50 Лiга Нацiй УЄФА. Огляд туру.
13.45 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.55 Live. Мiнай - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
16.55 Live. Десна - Львiв. Чемпiонат 

України.
18.55 Фiнали Лiги чемпiонiв (2008-2014).
19.25 Live. Ворскла - Колос. Чемпiонат 

України.
21.20 «Великий футбол».
23.50 Iнтер - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
01.55 Рух - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
03.55 Удiнезе - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 22 листопада

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4

Поíедіëоê, 16 ëиñòоïада 
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.55, 22.35 Добрі традиції
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Межа правди
15.10 Шалене стажування
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Коли орел ата-

кує» +16
01.00 Х.ф.«Дочки-матері» +16 

Віâòороê, 17 ëиñòоïада 
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Сільський календар
08.00 На контролі
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Добрі традиції
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Диявольський 

острів» 
17.00 Древо
17.30 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання 
20.00 Відкрита зона
20.30 Спогади
21.00 Машина часу
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Епоха» +16

Ñереда, 18 ëиñòоïада
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Відкрита зона
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм

10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15 Шалене стажування
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Останній мис-

ливець» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання 
20.00 Сім’я від А до Я
21.00 Спогади
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф. «Дитячий будинок» 

Чеòâер, 19 ëиñòоïада
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Українські традиції
14.30 Євромакс 
15.00, 21.00 Обираємо життя
15.30 Машина часу
15.45, 19.55 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
21.35 Майстер-клас з Н. Фіцич 
22.35, 04.00 Х.ф.«Переполох у гур-

тожитку» +16 
01.00 Х.ф. «Дитячий будинок» 

П’яòíиця, 20 ëиñòоïада
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Відкрита зона
08.00 Завтра-сьогодні
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15 Машина часу
11.30 Обираємо життя
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Його мати та я» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Сільський календар
20.30 Спогади
21.00 Українські традиції
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Листи вбивці» +16 

Ñóáоòа, 21 ëиñòоïада
06.00, 10.15, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35, 10.30 Про нас 
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30 Обираємо життя
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30 Шалене стажування
11.00 На контролі
12.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
12.30, 00.30 Х.ф.«А тепер, пані та 

панове» +12 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Те, що любиш 
17.00, 03.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання 
19.30 У фокусі Європа
0.10 Ірина Федишин, «Ти тільки мій»
21.40, 03.45 Х.ф.«Довгі заручини» 

+16
00.10 Вікно в Америку
02.30 Завтра-сьогодні 

Íедіëя, 22 ëиñòоïада
06.00, 16.30, 03.00 Огляд світових 

подій
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40 Українські традиції
09.00 Справжня ціна
09.30 У фокусі Європа 
10.00 Пряма трансляція Божествен-

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

11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Сім’я від А до Я
15.30 Древо
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку 
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті. 

Тиждень
20.00 Обираємо життя
21.00 Шалене стажування
22.15, 04.15 Х.ф. «Смак романти-

ки» +12
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Листи вбивці» +16 
02.30 «Гал-кліп»

UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 16 ëиñòоïада
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40, 

21.00 Новини  
9.10 Втеча до села

10.00 Т/с «Жіночий рай»
11.05 Історія високої моди
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Марійчин Першосвіт
15.03 Англійська абетка всесвіт 

Першосвіт
15.05 М/с «Чорний пірат» 
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Лайфхак українською 
16.00 Т/с «Росселла» 
17.15, 18.40, 22.45 Книга-мандрівка. 

Україна. 
17.20 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.45 Експедиція зі Стівом Бек-

шеллем
18.45 БУК:Маршрут 
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 #ВУКРАЇНІ 
20.15 Пліч-о- пліч 
20.35 Загадки чернівецьких атлантів
20.55 ЕкоЛюди
21.30 UA:Спорт 
21.35 Шерифи для нових громад 
21.45 Д/ф «Клітка для двох» 
22.50 Українська читанка

Віâòороê , 17 ëиñòоïада
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспіль-

ному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40, 

21.00 Новини
9.10 Втеча до села 
10.00 Т/с «Жіночий рай»
11.05 Історія високої моди
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Піщана казка 
15.05 М/с «Чорний пірат» 
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Лайфхак українською 
16.00 Т/с «Росселла»
17.15 Книга-мандрівка. Україна. 
17.20 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.45 Експедиція зі Стівом Бек-

шеллем
18.40 Буковинські загадки
18.50 Край пригод 
19.00 Сьогодні. Головне
19.50 Наші гроші 
20.15 Пліч-о-пліч 
20.30 ЕкоЛюди» 
21.25 12 міфів про Донбас 
21.30 Д/ф «Гідра» 
22.45 Загадки чернівецьких атлантів
22.50 Українська читанка

 Ñереда, 18 ëиñòоïада
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспіль-

ному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40, 

21.00 Новини 
9.10 Втеча до села
10.00 Т/с «Жіночий рай»
11.05 Зроблено в Італії 
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Марійчин Першосвіт
15.05 М/с «Чорний пірат»
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Кіношкола вдома 
15.55 Лайфхак українською 

16.05 Т/с «Дама під вуаллю» 
17.15, 18.40 Книга-мандрівка. Укра-

їна
17.20 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.45 Експедиція зі Стівом Бек-

шеллем
18.50 Недалечко
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Крим .Реалії 
20.15 StopFakeNews 
20.30 12 міфів про Донбас 
21.25 ЕкоЛюди» 
21.30 Д/ф «Олександр Довженко: 

Одеський світанок» 
22.00 Книга-мандрівка. Україна.
22.05 Т/с «Містер Селфрідж» 
22.50 Українська читанка

Чеòâер, 19 ëиñòоïада
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40, 

21.00 Новини 
9.10 Втеча до села
10.00 Т/с «Жіночий рай»
11.05 Легендарні визначні місця 
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Піщана казка 
15.05 М/с «Чорний пірат»
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Дама під вуаллю»
17.15, 21.35 Книга-мандрівка. Укра-

їна
17.20 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.45 Д/ц « Автомобілі, які зробили 

Британію великою» 
18.40 Street Схід 
18.55 12 міфів про Донбас
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
20.15 ЗміниТИ
20.30 ЕкоЛюди» 
21.30 Загадки чернівецьких атлантів
21.50 Земля, наближена до неба 
22.05 Т/с «Містер Селфрідж
22.50 Українська читанка

 П’яòíиця, 20 ëиñòоïада
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40, 

21.00 Новини
9.10 Втеча до села
10.00 Т/с «Жіночий рай»
11.05 Легендарні визначні місця
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Марійчин Першосвіт
15.05 М/с «Чорний пірат»
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Кіношкола вдома
15.55 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Дама під вуаллю»
17.15, 21.35 Книга-мандрівка. Укра-

їна. 
17.20 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.45 Школа 4.0 
18.10 Розумні речі
18.40 Крутий заміс
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 «VoxCheck»

19.55 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 ЗміниТИ
20.30 ЕкоЛюди» 
21.30 Загадки чернівецьких атлантів
21.50 Роздивись 
22.05 Т/с «Містер Селфрідж
22.50 Українська читанка

 Ñóáоòа, 21 ëиñòоïада
6.00, 16.15 #ВУКРАЇНІ 
6.30, 19.40 Разом
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.

Дайджест 
7.30 Смаки Європи 
8.35 Геолокація: ВОЛИНЬ
9.10 Втеча до села
10.40 Т/с «Жіночий рай»
11.35 Енеїда
12.35 Д/ф «Кіноперформанс. На-

родний Малахій!» 
13.20, 15.50 Пліч -о-пліч 
13.35 Я вдома
14.00 Лайфхак українською 
14.20 М/с «Робін Гуд» 
15.05 Марійчин Першосвіт
15.10 Додолики 
15.20 Книга-мандрівка. Україна. 
15.25 «Шо? Як? « 
16.00 Пишемо історію
16.40 Наші гроші 
17.10 Х/ф «Стрімголов» 
19.00 Культ особистості 
19.15 Відтінки України 
20.10 Д/п «Майдан Гідності» 
21.10 Д/ф «Ричард Левове Серце» 
22.00 Розсекречена історія

 Íедіëя, 22 ëиñòоïада 
6.00, 16.40, 19.40 Разом
6.30, 18.50 #ВУКРАЇНІ
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.

Дайджест 
7.30 Смаки Європи 
8.30 Світова медицина 
9.00 Божественна Літургія Право-

славної Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви 
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні 
13.30 Відтінки України
14.00 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобі поясню
14.20 М/с «Робін Гуд» 
15.05 Марійчин Першосвіт
15.10 Додолики 
15.20 Книга-мандрівка. Україна. 
15.25 «Шо? Як? « 
15.50 Невідомі Карпати
16.05 Українська читанка
16.15 Пліч - о- пліч
17.10 Х/ф «Цар Давид. Ідеальний 

володар
19.15 Обличчя 
20.10 На східному фронті 
21.05 «Секрети Сонячної системи»
22.05 Д/ф «Заміновані вірністю» 
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Inspired зробив добірку про-
стих, але дуже смачних ре-
цептів від українських блоге-
рів та кулінарів, які зроблять 
будь-яке чаювання приємним. 

БРАУНІ З ГРЕЦЬКИМ 
ГОРІХОМ

За рецептом Данила Панова, 
фіналіста проекту «Мастер-
шеф 3»

Брауні – це шоколадне тістеч-
ко характерного коричневого 
кольору. Може мати консистен-
цію торта, кекса або печива.

ПОТРІБНО: 200 г чорного шо-
коладу (від 64%), 150 г верш-
кового масла, 3 великих або 4 
маленьких яйця, 150 г цукру, 1 
пакетик ванільного цукру, 1 ст. 
л. гіркого какао, 1 щіпка солі, 75 
г борошна, 1 ч. л. розпушувача, 
100 г грецьких горіхів (або ін-
ших за бажанням), форма для 
випікання 25 на 25 см.

ПРИГОТУВАННЯ: у сотейни-
ку на водяній бані розтопити 
шоколад та масло. Час від часу 
помішувати ложкою, а коли шо-
коладно-масляна суміш стане 
однорідною – зняти її з плити.

Окремо підсмажити горіхи 
в духовці при температурі 170 
градусів до утворення красиво-
го рум’янцю (7-10 хв.). Головне, 
щоб горіхи не підгоріли, адже 
навіть шоколад не заховає цьо-
го смаку. Остиглі горіхи очисти-
ти від лушпиння, порубати або 
злегка подробити качалкою, 
залишаючи при цьому доволі 
великі шматочки. У гарячу шо-
коладно-масляну суміш дода-
ти цукор, ванільний цукор та 
трішки солі. Добре розмішати 
вінчиком. По одному, обережно, 
ввести яйця. Кожен раз ретель-
но вимішувати суміш вінчиком. 
Додати просіяне борошно з роз-
пушувачем та какао. Дуже добре 
перемішати до утворення одно-
рідної маси. Додати горіхи та пе-
ремішати.

Вилити суміш у форму для ви-
пікання. Поставити її у духовку, 
розігріту до 180-190 градусів. 
Час випікання приблизно 18-20 
хв. Головне – не пересушити бра-
уні. Готовий брауні перекласти 
на тарілку. Посипати горіхами, 
цукровою пудрою або подавати 
із морозивом та карамельним 
соусом.

 ПАРИЗЬКИЙ ФЛАН

За рецептом кулінарної бло-
герки та власниці домашньої 
кондитерської Юлії Гвоздьової 

Паризький флан – класика 
паризьких кондитерських крам-
ниць, кафе та бістро. Це кондитер-
ський крем, запечений у вигляді 
відкритого пирога на пісочному 
тісті.

ПОТРІБНО ДЛЯ ПІСОЧНОЇ 
ОСНОВИ: 105 г борошна вищо-
го сорту, 60 г вершкового масла 
(холодного), 13 г молотого миг-
далю, 3 г солі, 18 г цукрової пудри, 
2 жовтки. Для крему: 1 яйце та 1 
жовток, 60 г цукру, 45 г кукуру-
дзяного крохмалю, 150 мл рідких 
жирних вершків (не менше 30% 
жирності), 350 мл жирного моло-
ка, 1 стручок ванілі.

ПРИГОТУВАННЯ: для пісоч-
ної основи з’єднати разом усі сухі 
складові, ретельно перемішати.

Додати масло маленькими 
шматочками і розтерти руками до 
стану “дрібного м’якого піску”.

Додати жовтки. Замісити швид-
ко тісто (не вимішуючи). Як тіль-
ки тісто зібралося в кулю, при-
плюснути його у вигляді шайби, 
загорнути в плівку і відправити в 
холодильник на годину-півтори.

ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ КРЕМУ 
у металевій ємності змішати ра-
зом цукор і крохмаль, додати яйце 
і жовток. Розтерти дерев’яною 
лопаткою до однорідності. Влити 
молоко і вершки, додати стручок 
ванілі, розрізаний уздовж на-
впіл. Поставити на водяну баню 
і, постійно помішуючи віночком, 
заварити до густоти жирної сме-
тани. Дати охолонути до теплого. 
Вийняти стручок ванілі.

Далі дно форми застелити пе-
карським папером. Тісто розкача-
ти завтовшки 5 мм. Викласти ним 
дно і стінки форми. Вилити у фор-
му крем, розрівняти. Випікати 
при 180 градусів, 40-45 хв. Дати 
повністю охолонути. Провести 
плоским ножем по периметру 
остиглого пирога, між стінками 
форми і стінками пирога. На-
крити форму плоскою тарілкою 
і перевернути все разом «догори 
ногами». Таким же чином пере-
вернути флан «із ніг на голову» у 
блюдо. Подавати флан охолодже-
ним. Можна прикрасити свіжими 
ягодами і присипати цукровою 
пудрою.

 СИРНО-ГАРБУЗОВА 
ЗАПІКАНКА З ВАНІЛЛЮ

За рецептом блогера Едуарда 
Насирова

ПОТРІБНО ДЛЯ ПІСОЧНОГО 
ТІСТА: 50 г вершкового масла, 
100 г борошна, 1 ст. л. води, щіпка 
цукру і солі. Також: 1,25 склян-
ки молока, 1/2 склянки манки, 
1 ч. л. ванільного екстракту, 400 
г запеченого гарбуза (половину 
перетворити у пюре), 300 г сиру, 
2 яйця, ½ склянки цукру, трішки 
подрібненої кураги (за бажання), 
трішки гарбузового насіння, щіп-
ка солі, мед для подачі, форма для 
випікання 22-24 см.

ПРИГОТУВАННЯ: розігріти 
духовку до 180 градусів. Влити 
в каструлю молоко, довести до 
кипіння, тонкою цівкою всипати 
манку. Готувати 2 хв., безперервно 
помішуючи (стан каші середньої 
густини). Додати в манну кашу 
гарбуз і перемішати. Ввести сир, 
жовтки, цукор, щіпку солі, ваніль, 
курагу і добре перемішати. Білки 
збити до м’яких піків і акуратно 
ввести в тісто.

Приготувати окремо пісочне 
тісто або купити готове. Далі тіс-
то розкачати і викласти на дно 
форми присипаної борошном. 
Підготовлену масу викласти по-
верх пісочного тіста, розрівняти 
і присипати насінням. Поставити 
в духовку і випікати близько го-
дини. Стан запіканки час від часу 
перевіряйте зубочисткою або на 
пружність рукою. Готову запікан-
ку остудити трохи і покрити за до-
помогою кисті рідким медом. Ви-
тримати перед подачею до столу 
2-3 год. в холодильнику.

 
ПРЯНИКОВІ ЧОЛОВІЧКИ

За рецептом блогерки Анас-
тасії Голобородько 

Імбирні або пряникові чо-
ловічки – один із символів свят 
в Європі та США. Пряники або пе-
чиво з додаванням імбиру легко 
приготувати самостійно і вдома.

ПОТРІБНО: 1 склянка цукру, 2 
ст. л. гарячої води, 2 ч. л. яблучно-
го оцту, 2 яйця, 2 ч. л.  розпушува-
ча або соди, 5 склянок борошна, 
200 г вершкового масла, 1 ч. л. 
меленого імбиру, 1 склянка меду 
або патоки, пів чайної ложки сві-

жомеленого чорного перцю, 1 ч. 
л. солі, пів чайної ложки меленої 
гвоздики. 

ДЛЯ ГЛАЗУРІ: 1 яєчний білок, 
180 г цукрової пудри, сік полови-
ни лимона.

ПРИГОТУВАННЯ: змішати бо-
рошно, соду або пекарський поро-
шок, сіль і спеції. Вершкове масло 
попередньо дістати з холодильни-
ка, щоб воно розм’якло. У великій 
мисці розтерти масло з цукром до 
однорідної маси. У суміш додати 
мед і яйця. Ретельно вимісити. До-
дати воду й оцет, перемішати і в 
цю масу додати суху суміш борош-
на і прянощів. Замісити тісто. Роз-
ділити тісто на 4 частини, кожну 
загорнути в харчову плівку і зали-
шити в холодильнику на 1-2 год.

Духовку розігріти до 180 гра-
дусів. Тісто розкачати на дошці 
до пластини товщиною до пів-
сантиметра. Вирізати фігурки 
чоловічків і викласти їх на деко, 
попередньо застеливши його пер-
гаментним папером. Випікати 15-
20 хв. 

Білок для глазурі трохи збити 
в мисці, змішати з цукровою пу-
дрою і соком лимона. Добре зби-
ти до однорідності. Розділити на 
кілька частин і змішати кожну з 
невеликою кількістю харчового 
барвника. Пензликом розмалю-
вати гаряче печиво. Зверху на 
глазур можна «приклеїти» різно-
кольорові посипання для випічки.

 
АРОМАТНІ ВАТРУШКИ З 

МАНДАРИНОВОЮ ЦЕДРОЮ

За рецептом блогерки Юлії 
Волочай 

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: 1 саше 
швидкодіючих сухих дріжджів, 
120 мл теплого молока, 100 г цу-
кру, 2 ст. л. шафрану, 400 г борош-
на, 60 мл вершків (35% жирності), 
щіпка морської солі, 150 г верш-
кового масла (82% жирності), 1 
жовток (для покриття булочок 
згори). Для начинки: 200 г свіжого 
домашнього сиру, 60 мл вершків, 
2 яйця, 4 ст. л. цукру, ванільний 
екстракт, пів чайної л. соди.

ПРИГОТУВАННЯ: для тіста 
приготуйте опару (своєрідна за-
кваска). У великій мисці залийте 
дріжджі з цукром теплим моло-
ком та добре розмішайте. Пучка-
ми пальців розітріть шафранові 
нитки до стану порошку та додай-
те до опари, перемішайте ще раз. 
Накрийте суміш згори рушником 

та залиште на 20 хв. Засипте бо-
рошно, додайте вершки та роз-
мішайте до стану однорідного 
липкого тіста. Далі візьміть м’яке 
та тепле вершкове масло та вмі-
сіть його в тісто. Накрийте тісто 
та поставте в тепле місце на годи-
ну чи, навіть, дві. За цей час тісто 
виросте втричі. Дістаньте його на 
дошку та обмісіть присипаними 
борошном долонями протягом 
3-4 хв. Формуйте тісто у диски, 
схожі на еритроцити та викладай-
те на пергаментний папір. Поки 
тісто розстоюється, приготуйте 
начинку.

ДЛЯ НАЧИНКИ сир розітріть з 
цукром та содою, залиште в спо-
кої на 10 хв. Додайте вершки та 
яйця, ваніль. Добре змішайте усе 
та викладайте столовою ложкою 
всередину тістових дисків. Змаж-
те ватрушки згори яйцем та запі-
кайте протягом 35 хв. при темпе-
ратурі 180 градусів.

РУЛЕТ НАШВИДКУРУЧ 

Кулінарний блогер Дмитро 
Дорошенко пропонує приготу-
вати смачний десерт, на який 
ви не витратите більше 25 
хвилин 

ПОТРІБНО: 200 г борошна, 100 
г абрикосового джему або будь-
якого варення, 50 г цукру, 50 мл 
води, 45 мл олії, 30 г меду, 1/2 ч. 
л соди, 1/2 ч. л меленої кориці (за 
бажанням), дрібка солі. 

ПРИГОТУВАННЯ: в каструлю 
з товстим дном виливаємо воду, 
додаємо цукор та мед. Ставимо на 
повільний вогонь та підігріваємо. 
Коли суміш почне закипати, дода-
ємо соду і швидко перемішуємо. 
Мед погасить соду, в результаті 
чого утвориться пишна піна. Від-
ставляємо каструлю з вогню, до-
даємо олію й добре перемішуємо. 
У великій мисці змішуємо борош-
но, сіль та корицю. Сюди ж вили-
ваємо рідину та замішуємо тісто. 
Додавати більше борошна не по-
трібно, цієї кількості достатньо, 
щоб замістити круте, але еластич-
не тісто. Розкачуємо тісто в пласт 
товщиною близько 3 мм, пере-
кладаємо на пергамент і випікає-
мо в духовці 5 хв. за температури 
200°C. Гарячий рулет змащуємо 
джемом і швидко скручуємо, поки 
він не охолов. Інакше ламатиметь-
ся. Готовий рулет залишаємо хо-
лонути. Перед подаванням можна 
посипати цукровою пудрою. 

6 РЕЦЕПТІВ 

Листопад - це не тільки вихори яскравого листя. Це також короткі дні та дуже довгі 
ночі. Щоб не поринати з головою у «віртуальне спілкування», зустрічайтесь з близькими та 

друзями вдома за чашкою ароматного чаю та власноруч зробленим солоденьким.

для осіннього чаювання 
від кулінарних блогерів
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ВІДПОВІДІ

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ЗІБРАЛИ 
МЕНШЕ КАРТОПЛІ, ПЛОДІВ ТА 

ЯГІД, АНІЖ ТОРІК
На 1 жовтня цього року в області всіма катего-

ріями господарств зібрано 902,9 тисяч тонн кар-
топлі (на 2,1% менше, ніж на 1 жовтня 2019-го.); 
143 тисячі тонн овочів відкритого ґрунту (на 1,3% 
більше) та 50,2 тисячі тонн плодів та ягід (на 7,2% 
менше).

Господарства населення залишаються основни-
ми виробниками зазначених культур. Загалом, до-
могосподарства зібрали 97,6% картоплі, 98,4% ово-
чів відкритого ґрунту, 94,9% ягід та 82,4% плодів 
(від загального обсягу їх виробництва в області). 

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

РОЗПОЧАЛАСЯ ПЕРЕДПЛАТА
«Нашого ДНЯ» на 2021 рік!

1 місяць - 28 грн. 50 коп. 
3 місяці - 86 грн. 10 коп.
6 місяців - 165 грн. 20 коп.
1 рік - 325 грн. 20 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош.

індекс - 68710

 ПРОДАЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ 
торгового центру в с . Майдан 

Гусятинського району. 
Загальна площа 328.4 кв. м. 

Довідки за телефоном: 
+38 097 344 69 74

В Укркондпромі 
прогнозують 
подорожчання 

солодощів в Україні. Це 
обумовлено тим, що 
стрімко зростають ціни 
на складові смаколиків. У 
жовтні ціни на борошно, 
олію та цукор підвищилися на 10-20%.  
А від початку року це здорожчання становило 
майже 30-50%. Збільшення цін зумовлене також 
збитками, які кондитери отримали за останній 
місяць, пише Бізнес.ua.

В Асоціації вважають, що найболючішого цінового тиску 
зазнає насамперед «соціальна кондитерка»: галетне, затяж-
не та цукрове печиво, крекер, оскільки борошно має велику 
частку в собівартості цієї продукції.

Згідно з прогнозом, зростання цін на борошняні кон-
дитерські вироби може варіюватися в діапазоні 8-10% у 
листопаді-грудні 2020 року. Це знизить істотно попит на 
солодощі до кінця року і призведе до втрати близько тисячі 
робочих місць.

СОЛОДОЩІ ПОДОРОЖЧАЮТЬ 
І ЦЕ «ЗВІЛЬНИТЬ» ЧИМАЛО ПРАЦІВНИКІВ

ЦІНА ГАЗУ ЗРОСТАТИМЕ 

Вартість на 
газ в Україні 
зростатиме 

до грудня. Про це 
заявив директор 
енергетичних 
програм Центру світової економіки і 
міжнародних відносин НАНУ Валентин 
Землянський, пише УБР. «По-перше, 
ми входимо в так званий високий 
сезон - опалювальний, коли завжди 
підвищується ціна на газ. Від того, чи 
буде зима суворою або досить теплою, 
залежатиме й швидкість підвищення. 
Але точно збільшення буде», - вважає 
експерт.

«Щодо тарифів на електроенергію, думаю, до 
кінця року вони підвищуватися не будуть. Але 
після 1 січня такої гарантії немає, і «під ніж» ціл-
ком може піти пільговий тариф, який гарантує 
для населення по 90 коп. кВт/год за перші 100 
кВт/год. Я не виключаю, що обсяг електроенер-
гії, який споживає домогосподарство, буде дове-
дений до рівня 1,68 грн. кВт/год.», - прогнозує 
експерт.

11 листопада - хмарно з проясненням, без опадів, 
температура повітря вночі 2-3, вдень 5-6 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.23, захід - 16.40. 

12 листопада - хмарно, без опадів, температура 
повітря вночі 0-1, вдень 2-4 градуси тепла. Схід сон-
ця - 7.25, захід - 16.38. 

13 листопада - хмарно, вночі можливий дощ, 
температура повітря вночі 2-3, вдень 4-6 градусів те-
пла. Схід сонця - 7.26, захід - 16.37. 

14 листопада - хмарно, без опадів, температура 
повітря вночі 1-3, вдень 4-6 градусів тепла. Схід сон-
ця - 7.28, захід - 16.36. 

15 листопада - хмарно, без опадів, температура 
повітря вночі 2-3, вдень 3-5 градусів тепла. Схід сон-
ця - 7.30, захід - 16.34. Новий місяць. 

16 листопада - хмарно, без опадів, температура 
повітря вночі 0-1, вдень 3-5 градусів тепла. Схід сон-
ця - 7.31, захід - 16.33. 

17 листопада - хмарно, можливий дощ, темпера-
тура повітря вночі 1-4, вдень 5-6 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.33, захід - 16.32. 

Погода в Тернополі 
й області
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ГОРОСКОП
З 11 по 18 листопада

ОВЕН 
Є перепона, на яку варто звернути ува-

гу. Це вашi емоції, намагайтеся стриму-
ватися. У декого з вас вiдбудеться доле-
носне знайомство.

ТЕЛЕЦЬ 
У вас додасться домашнiх справ. Тож 

запасiться терпiнням, оскiльки основна 
робота ляже саме на вашi плечi. У вихiд-
нi вiдвiдайте близьких i батькiв.

БЛИЗНЮКИ 
Зiрки обiцяють стабільність. Ви легко 

можете витрачатися на дрібницi, ні в 
чому собі не відмовляючи. Багатьом iз 

вас удасться знайти додатковий заро-
біток.

РАК 
Варто направити енергію на заняття 

спортом, бiльше бувайте на свiжому 
повiтрi. Зустрічайтеся частіше з друзя-
ми та близькими, вiдвiдайте культурнi 
заходи.

ЛЕВ
На вас чекає тріумф у кар’єрі та суспіль-

ному життi. Але це не означає, що потріб-
но поспішати: робіть продумані кроки, 
не залишаючи своєї комфортної зони.

ДІВА
Варто спробувати щось нове, напри-

клад зареєструватися на сайті зна-
йомств і зустріти там свою половинку. У 
декого з вас романи можуть закінчити-

ся серйозними стосунками.
ТЕРЕЗИ 

Зірки нагадують про мудрість і вміння 
слухати. Розташовуйте до себе парт-
нерiв, iдіть на компроміси - зайві сварки 
нікому не потрібні.

СКОРПІОН 
Пам’ятайте, що шанс до успіху - це ком-

фортні стосунки з начальством і колега-
ми, поважайте їхню думку. Що стосуєть-
ся грошей, то варто економити.

СТРІЛЕЦЬ 
Звернiть увагу на потреби близьких 

людей, iмовірно, вам із ними буде важ-
ко знайти спільну мову. Не провокуйте 
оточуючих на скандали.

КОЗЕРІГ 
Ви нетерплячі натури, і це призводить 

до того, що вам хочеться знати все на-
перед і відразу. Не поспішайте, покажіть 
найкращі якостi, адже їх у вас багато.

ВОДОЛІЙ 
Вас чекають завдання від начальства, 

які буде дуже важко виконати. Тут го-
ловне не здаватися, пам’ятайте, що це 
допоможе піднятися вам по кар’єрних 
сходах.

РИБИ
Можливi бурхливі романи і не менш 

бурхливі з’ясування стосунків. Щоб зро-
бити правильний вибiр, прислухайтеся 
до власного серця.

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.

Вітаємо!
Добру і щиру похресницю та 
хресну, люблячу матір і ба-

бусю, турботливу дружину, 
гарну людину

Оксану Денисівну Яніцьку
із Ягільниці 

Чортківського району
з ювілеєм!

 Хай літа цвітуть 
під мирним небом, 

У добрі і спокої – до ста,
 Хай Господь дає усе, що треба, 
Душу благодаттю огорта! 
Хай сльоза не заступає сонця
 І самотність серця не гнітить, 
Хай завжди до рідного віконця
 Гарна звістка птахою летить.
 Зичимо родинної любові,
 Радості на кожен день і мить.
 Зичимо у доброму здоров’ї 
Внуків до вінця благословить!
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається!
Нехай доля буде, наче повна чаша,
Будь завжди щаслива, ювілярко наша!
Хай віра, надія, мир і любов
Крокують у кожній хвилині життя,
Ласки від Бога, добра від людей – 
На многії і благії літа!

 З любов’ю і повагою – хресна мама Таїся, 
похресник Сергійі вся велика родина.

Вітаємо!
Коханого чоловіка, любля-

чого синочка і братика, 
доброго дядечка   

Михайла 
Володимировича 

Горголя
із с. Вікнини Збаразького 

району
 із 30-річчям!

 Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
 Нехай здійсняться тисячі бажань, 
Щоб доля дарувала тільки щастя, 
Ні грама бід, ні крапельки страждань. 
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
 І кожен день усміхнено радіє, 
А доля подарує зорепад
 І щирих друзів, і найкращі мрії!
 Хай здоров’я не зрадить завчасно, 
Мир і злагода будуть в сім’ї,
 Хай у серці весна буде ясна 
Навіть в сірі, захмарені дні!
 Нехай Господь в житті допомагає, 
Дарує довголіття й безмір ласк, 
Хай Свою ласку з неба посилає 
Сьогодні, завтра й повсякчас.
Хай радість сонцем усміхається,
Усе омріяне збувається!
 З любов’ю і повагою - дружина Миросла-

ва, мама Ольга, дядько Григорій, сестра 
Наталя з чоловіком Миколою, племінни-

ки Ніка, Ваня, Сергій.

Вітаємо!
Дорогого батька, дідуся і прадідуся

Івана Константиновича Мечика
з с. Великі Вікнини на Збаражчині

з 80-річним ювілеєм!
Ці роки, неначе пташка, пролетіли,
Їх ніколи не вернеш назад,
Ніби вчора було вісімнадцять,
А сьогодні уже вісімдесят.
Дарма, що літа минули,
І на скронях Ваших давно сивина,
Бажаєм Вам ще довго прожити,
Здоров’я міцного бажаємо Вам.
Щоб внуків встигли одружити
І правнуків благословити в світ.
Усе в житті було: і радості, і біди,
І мед солодкий, і гіркий полин,
Тепер хай буде менше кривди,
А більше гарних, щасливих хвилин.
З любов’ю ми всі вітаємо Вас,
Дякуєм за серце чуйне, ніжне,
За щиру турботу, за добру пораду,
За ніжну усмішку спасибі від кожного з нас!
Живіть Ви, рідненький, ще довго на світі
І будуть Ваші діти любов’ю зігріті.
Бажаєм здоров’я міцного і всяких благ до нього! 
З повагою і любов’ю – дочка Світлана, зять Олександр, 

син  Микола, невістка Надія, син Олександр, невістка 
Леся, внуки Сергій, Аня з чоловіком Миколою, Людми-

ла з чоловіком Володею, Вася, Михайло, Софія, Люба, 
Іван, Іванка, правнуки Софійка, Діма, Захарчик і ма-

ленький Сашуня та вся велика родина.

Вітаємо!
Дорогого чоловіка, тур-

ботливого татуся, 
доброго зятя і швагра 

Миколу Володимиро-
вича Костюка

із с. Вікнини
 Збаразького району

 із 35-річчям!
 Сердечно бажаєм в цей 
день особливий, 
Щоб доля складалась 
яскраво, щасливо!
Щоб у мирному небі
Тобі сонце всміхалось,
Щоби всі Твої мрії та плани збувались!
Нехай всі тривоги ідуть в небуття, 
Удачу і радість дарує життя!
Щоб був здоровий, а також багатий,
Щоб сміхом веселим повнилася хата. 
Як сон, негаразди щоби забувались, 
А краще, щоб зовсім вони не з’являлись! 
Хай Бог милосердний з високого неба
Пошле у житті, чого тільки треба. 
Хай Твої стежини стелить дивоцвіт
На многая, многая, многая літ!
І ще побажаєм Тобі наостанок:
Нехай буде гарним кожнісінький ранок!

 З любов’ю і повагою - дружина Ната-
ля, діти Сергій, Ваня, Ніка, мама Оль-

га, дядько Григорій, швагро Михайло 
з дружиною Мирославою. 

Вітаємо!
Люблячого чоловіка, доброго тата, щирого 

дідуся, ніжного прадідуся
Івана Константиновича Мечика

з с.  Великі Вікнини
із 80-річчям!

Таке суцвіття літ не кожен назбирає,
Такий великий скарб не кожен осягне,
А молодість човном все далі відпливає
І серця ніжних струн лиш інколи торкне.
Вклоняємось, рідний, Вам низько до ніг
І Бога благаєм, аби Вас беріг.
Дай Вам, Боже, днів щасливих,
Дай добра, здоров’я, сили.
Дай любові, згоди, втіхи,
Змоги дай життю радіти. 
А сьогодні на це свято
Щастя зичим Вам багато. 
Нехай день цей смуток забере,
Замете незгоди і печалі.
А найкраще – аби разом ще
Вашу сотню літ ми зустрічали!
Хай Господь благословляє,
Многих літ Вам посилає.
Від нас Вам подяка і шана висока,
За ласку, турботу на довгії роки! 

З повагою і любов’ю – дружина 
Галина, дочки Лариса, Люба, 

Мирослава, Світлана
 із сім’ями, сини Микола, Олександр 

із сім’ями, 16 онуків, 4 правнуки і вся 
велика родина.

Вітаю!
Дорогого кума 

Івана Константиновича Мечика
з с.  Великі Вікнини на Збаражчині

з ювілеєм!
Пропливає долі неспокійна річка,
А за нею линуть роки-журавлі! 
Ось і загорілася вже 80-та свічка
Вам на ювілейному столі! 
Не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття – довгий вік! 
Із ювілеєм Вас вітаю, 
Хай буде радісним 

кожен наступний рік! 
Нехай життя 

здається добрим дивом
І плідні будуть справи та шляхи,
Нехай живеться легко і щасливо, 
Благословенні будьте 

Богом і людьми! 
Нехай затишок буде у Вашому домі,
На душі хай буде спокійно завжди,
Здоров’я міцного і гарної долі
Нехай Господь дає на довгі роки!

З повагою – кума Феодосія Гусарчук.

 


