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4 стор.

20 жовтня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 3-5, вдень 13-15 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 7.476, за-
хід - 18.17. Повний місяць.

21 жовтня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 6-7, вдень 17-19 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 7.48 захід 
- 18.15. 

22 жовтня - хмарно, можливий 

дощ, температура повітря вночі 
8-10, вдень 11-12 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.50, захід - 18.13. 

23 жовтня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 4-5, вдень 8-9 гра-
дусів тепла. Схід сонця - 7.52, захід 
- 18.11. 

24 жовтня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вночі 
1-2, вдень 7-8 градусів тепла. Схід 

сонця - 7.53, за-
хід - 18.10. 

25 жовтня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вночі 1-2, 
вдень 8-9 градусів тепла. Схід сон-
ця - 7.55, захід - 18.08. 

26 жовтня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вночі 0-1, 
вдень 10-11 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.56, захід - 18.06.

Погода в Тернополі й області

5 стор. 10-11 стор.

20 
стор.

На 84 році життя не стало 
акторки Тернопільського 
драмтеатру, заслуженої 

артистки України

 Марії Гонти

Діана ДОЛА: 
«Осінь – ідеальна 

пора для турботи 
про шкіру обличчя 
і її оздоровлення»

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

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

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
«Нашого ДНя» на 2022 рік!

індекс - 
68710

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

1 місяць – 34 грн. 50 коп.
3 місяці – 99 грн. 40 коп.
6 місяців – 192 грн. 80 коп.
12 місяців – 379 грн. 60 коп.

САД МИКОЛИ ПИЛИПІВА...
У ПАП «АРКАДІЯ» ЗІБРАЛИ 

РЕКОРДНИЙ УРОЖАЙ ЯБЛУК

Коли їхати з Гусятина на Тернопіль, й 
минувши село Кут, справа від траси, за 
лісосмугою, розкинувся фруктовий сад. 

Ще декілька днів тому крізь опале листя тут 
виднілись червонобокі апетитні яблука... 

Це поля агропідприємства «Аркадія», яке понад 15 
років очолює заслужений працівник сільського господар-
ства Микола Іванович Пилипів. Із початку 
заснування власного підприємства він заре-
комендував себе як добрий господарник та 
успішний фермер не тільки на Тернопільщи-
ні, а й в Україні.

ПРАВИЛА ПОїЗДОК 
МІж РЕГІОНАМИ: 

які документи потрібні

2
стор.

«Мамо, чому ви 
мене не 

любили?»
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З 21 жовтня набувають чинності нові 
правила міжрегіональних перевезень на 
жовтому та червоному рівнях епіднебез-

пеки. Йдеться про автомобільний транспорт 
на автобусних маршрутах, авіаційний та 
залізничний транспорт міжобласного сполу-
чення. Норми не будуть застосовуватись до 
міських та внутрішньообласних перевезень. 
Для користування міжрегіональним тран-
спортом у регіонах із жовтим та червоним 
рівнем епіднебезпеки потрібно буде мати 
один із документів: 

•	оформлений	 на	 порталі	 “Дія”	 або	 в	 однойменному	
додатку	“жовтий”	чи	“зелений”	міжнародний	чи	вну-
трішній	COVID-сертифікат	на	підставі	отримання	од-
нієї	дози	вакцини	або	повного	курсу	вакцинації;
•	документ	про	отримання	однієї	дози	вакцини	–	фор-
ма	063-О,	яку	можна	отримати	одразу	після	процеду-
ри	у	лікаря,	який	проводив	щеплення;
•	міжнародне	свідоцтво	про	вакцинацію,	яке	буде	чин-
ним	рік	від	дати	останнього	щеплення.	Його	можна	
оформити	у	лікаря,	що	проводив	щеплення	в	пункті	

вакцинації	закладу	охорони	здоров'я,	або	в	сімейно-
го	лікаря;
•	негативний	 результат	 ПЛР-тесту	 або	 експрес-тесту	
на	COVID-19,	чинні	72	години	від	часу	здавання	ма-
теріалу	на	аналіз.
—	Відповідальність	за	наявність	у	всіх	водіїв,	чле-

нів	екіпажу	літака	та	пасажирів	 зазначених	докумен-
тів	несеперевізник.	Наразі	на	етапі	тестування	перебу-
ває	 COVID-сертифікат	 на	 підставі	 одужання	 пацієнта.	
Підставою	 для	 отримання	 COVID-сертифіката	 стане	
одужання	особи,	якщо	перед	цим	діагноз	був	підтвер-
джений	позитивним	ПЛР-тестом.	Документ	може	бути	
отриманий	не	раніше	14-го	дня	після	встановлення	ді-
агнозу.	Важливо,	що	і	факт	захворювання	(позитивний	
ПЛР-тест),	і	факт	одужання,	мають	бути	підтверджені	
в	електронній	системі	охорони	здоров’я,	-	пояснює	ди-
ректорка	 департаменту	 охорони	 здоров’я	 Тернопіль-
ської	облдержадміністрації	Ольга	Ярмоленко.

Такий	сертифікат	буде	чинним	180	днів	з	моменту	
встановлення	діагнозу.	Оформити	його	можна	буде	в	
додатку	“Дія”.	Коли	він	стане	доступним	для	користу-
вачів,	 його	 також	 можна	 буде	 використовувати	 для	
поїздок	громадським	транспортом	міжрегіонами.

Вперше за 50 років ка-
пітально відремонту-
вали міст через річку 

Серет на автошляху Н-18 
Івано-Франківськ – Бучач 
- Тернопіль. Мостовики 
зробили прогонову будову, 
котра здатна витримати 
сучасний потік транспор-
ту, адже траса Н-18 на 
Тернопільщині є вкрай 
завантаженою. Це – основ-
на туристична артерія у 
напрямку Карпат.

Спорудження	мосту	відбува-
ється	 за	 програми	 Володимира	

Зеленського	 «Велике	 будівниц-
тво».	 Укладено	 перший	шар	 ас-

фальтобетонного	 покриття	 на	
мосту.	 Триває	 облаштування	

тротуарів,	бордюрів	та	бар’єрно-
го	огородження.	Також	на	мосту	
буде	 укладено	 верхній	 шар	 по-
криття	 з	 щебенево-мастиково-
го	 асфальтобетону	 та	 нанесена	
розмітка.

Підрядна організація: ТОВ 
«ГЛОБАЛ БІЛД ІНЖИНІРИНГ».

-	Ремонтуючи	міст	у	Струсо-
ві,	 пріоритетом	була	якість.	Че-
рез	затяжні	дощі	підряднику	до-
водилося	робити	паузи	в	роботі,	
аби	 не	 порушувати	 технологію.	
Цей	 міст	 -	 один	 із	 найскладні-
ших	 і	 найграндіозніших	 об’єтів	
«Великого	 будівництва»	 в	 Тер-
нопільскій	області,	 -	ояснює	го-

лова	 облдержадміністрації	 Во-
лодимир	Труш.

Міст	 з	 балкового	 перероби-
ли	в	арковий.	Облаштували	три	
основні	елементи	моста:	гофро-
вану	арку	та	двіпрогонові	труби	
із	 металоконструкцій	 системи	
Віакон.	 Прогонові	 труби	 вико-
ристовуватимуться	 для	 про-
пуску	великих	потоків	води.	На	
вході	та	виході	з	труб	на	щебене-
ву	 основу	 влаштовані	 матраци	
Рено	для	укріплення	пойми	річ-
ки	Серет.

Габарити	 моста	 збільшили	
до	9	метрів,	розширили	тротуа-
ри	по	обидва	боки	до	1,5	метра.

- То не бабця, то моя мама, 
- ридала в розпачі 
донька. - Благаю, робіть 

щось, рятуйте…

Але	медики	діяли	згідно	з	протоколом.	
Перш	за	все,	треба	зробити	тест	на	коро-
навірус	 і	 дочекатися	 його	 результатів.	 А	
тим	часом	 збігав	 дорогоцінний	час,	 коли	
пацієнту	медична	допомога	була	необхід-
на	вже.	

Це	 -	 невигаданий	 сюжет.	 Це	 -	 реалії	
життя.	Нинішнього…

Хочеться	 волати	 -	 люди,	 що	 з	 нами	
сталося?	 Невже	 невидимий	 коронавірус	
засліпив	 серце,	 розум,	 свідомість,	 людя-
ність?	Невже	тепер	житимемо	лише	згідно	
з	протоколом?	

Інший	сюжет	з	нинішніх	реалій.	Моло-
да	жінка	з	температурою	майже	40	граду-
сів	теж	чекала	висновку	тесту	–	ковід	у	неї	
чи	ні.	І	вже	аж	тоді		її	почали	обстежувати	
та	надавати	медичну	допомогу	за	прото-
колом.	Така	мораль		сьогодення.

Але	 є	 ще	 інший	 бік	 медалі,	 не	 менш	
важливий	і	хвилюючий.	Коли		людина	за-
дихається,	не	має	чим	дихати,	рідні	блага-
ють	про	порятунок.	А	його,	цей	порятунок,	
пропонують	шукати	 в	 обласному	 центрі,	
іншому	 віддаленому	 медичному	 закладі.	

Бо	до	недавнього	часу	районна,	а	нині	КНП	
«Лановецька	міська	лікарня»,	а	мову	веду	
саме	про	це,	не	мала	дозволу	на	лікуван-
ня	ковіду,	оскільки	не	відповідає	вимогам	
МОЗу.

Не	стану	заглиблюватися	в	те,	які	саме	
вимоги	 потрібно	 виконати.	 Лише	 скажу,	
що	коли	«запахло	смаленим»,	тобто,	коли	
кількість	 хворих	 почала	 зашкалювати,	
коли	число	смертей	почало	зростати,	зга-
дали,	що	і	в	Ланівцях	є	інфекційний	відділ.	
Справді,	в	той	час,	коли	повсюди	знищува-
лися	інфекційні	відділення,	на	Лановеччи-
ні	його	зберегли.	Вирішували	цю	пробле-
му	навіть	на	сесії	районної	ради.	Завдяки	
наполегливості	завідуючої	відділом	Ольги	
Рижак,	 свідомості	 тодішньої	 голови	 ра-
йонної	 ради	 Руслани	 Кушнір	 і	 депутат-
ського	рішення	відділ	вдалося	зберегти.

Далі	 збереження	 справа	 не	 пішла,	 бо	
медична	 галузь	 в	 державі	 перебудовува-
лася.	 З	 єдиної	 взаємозв’язаної	 структури	
утворилося	три	-	 	швидка	допомога,	пер-
винна	і	лікувальна	ланки.	З	різним	рівнем	
фінансування	й	окремим	керівництвом.	 І	
лише	ті,	 хто	безпосередньо,	 як	мовиться,	
«варився	в	цьому	котлі»,	знають,	як	складно	
стало	вирішувати	різного	роду	проблеми.	

А	ковід	не	чекав.	Він	з’явився	і	все.	Все	
прискорив	-	і	вирішення	проблем,	і	людські	

смерті.	Замість	влітку	-	ремонт	в	інфекцій-
ному	відділі		Лановецької	лікарні	почався	
лише	в	жовтні.	Швиденько	замінили	вікна,	
зробили	опалення.	Того	дня,	коли	я	побу-
вала	у	відділі,	там	був	повний	ремонтний	
хаос.	Одні	замінювали	батареї,	інші	штука-
турили,	білили,	фарбували.	Ольга	Іванівна	
бідкалася,	що	повільно	роблять.	Бо	ковід	
вже	знову	наступив	на	п’яти.

І	нарешті	прийшов	дозвіл	на	лікування	
ковідних	хворих.	

-	Як	тільки	 завершиться	ремонт	в	 ін-
фекційному,	 прийматимемо	 хворих	 там,	
-	 розповідає	 виконувач	 обов’язків	 голов-
ного	лікаря	Лановецької	лікарні	Олег	Бо-
гатюк.	–	Зараз	для	цього	пристосували	ди-
тячий	відділ,	який	перевели	в	гінекологію.			

-	 Інфекційний	відділ	розрахований	на	
35	ліжок,	-	каже	Ольга	Рижак.	-		Якщо	долу-
чити	ще	дві	палати,	відведених	під	бакла-
бораторію,	то	додасться	ще	10	ліжок.	Плюс		
25	 в	 дитячому.	 Таким	 чином,	 матимемо	
можливість	лікувати	майже	70	хворих.

Це	все	 суха	 статистика.	А	 ті,	 хто	ліку-
вався	в	 інфекційному	відділенні	 за	попе-
редньої	 ковідної	 хвилі,	 добре	 знають,	 які	
зусилля	стоять	за	цими	цифрами.	Як	«ви-
тягували»	майже	з	того	світу	людей.	І	сьо-

годні	 вони	 вдячні	 Ользі	 Іванівні,	 медич-
ним	сестричкам,	всьому	персоналу	відділу.	
На	жаль,	було	кілька	летальних	випадків.	
Сумно	і	боляче.

Саме	 тому,	 щоб	 вони	 не	 повторюва-
лися,	хочеться,	щоб	ті,	кого	спіткало	таке	
лихо,	 як	 ковід,	 отримували	 допомогу	 в	
своїй	 лікарні,	 Лановецькій.	 А	 не	 «розки-
дали»	людей	то	в	Шумськ,	то	в	Збараж,	у	
Кременець	 чи	 Тернопіль.	 По-перше,	 рід-
ним	складно	доїхати	до	свого	пацієнта,	та	
й	коштує	це	недешево.	А	доводиться	їхати,	
адже	 часто	 треба	 купити	 медикаменти,	
яких	не	вистачає	в	лікарнях,	хоча	ковід,	як	
декларують	високі	чиновники,	мали	б	лі-
кувати	взагалі	 безкоштовно.	Чи	віднести	
хворій	 людині	щось	 поїсти,	 теплого	 чаю,	
якихось	фруктів.	

І	коли	вже	після	територіального	поді-
лу	єдиним	господарем	і	єдиною	підтрим-
кою	 Лановецької	 лікарні	 стала	 міська	
рада,	 то	 хотілося	 б	 і	 відчувати	 руку	 під-
тримки	та	хазяйновитості.	Якби	так	було,	
то	не	застав	би	ковід	зненацька	непідгото-
ваною	до	епідемії	лановецьку	медицину.	І	
не	робили	б	на	глум	утеплення,	опалення,	
ремонт	в	інфекційному	відділі	восени.	Так,	
вже	 є	 розпорядження	 на	 обслуговуван-
ня	пацієнтів	лікувального	закладу	другої	
хвилі	захворюваності.	Так,	вже	заметуши-
лися	 	 представники	 міської	 ради,	 допо-
магаючи	лікарні.	А	могло	би	бути	інакше,	
якби	 усі	 відповідальні	 владні	 структури	
робили	все	вчасно	і	заздалегідь.	

Ганна КРАЙНЄВА.

Студенти ЗУНУ взяли 
участь у віртуальному 

міжнародному проєкті

Цього року Західноукраїнський 
національний університет долучився 
до віртуального міжнародного 

проєкту «Working Across Borders».

У	 заході	 беруть	 участь	 провідні	 університети	
Німеччини,	 Італії,	 Фінляндії,	 Бельгії,	 Канади,	 США,	
Бангладешу,	Індонезії,	Словенії,	Еквадору,	Нідерлан-
дів,	Гани,	Казахстану,	Словенії	та	інших	країн.

Класичний	університет	Тернополя	став	єдиним	
учасником	з-поміж	українських	закладів	вищої	осві-
ти.	Координатор	 -	кафедра	міжнародних	економіч-
них	 відносин	 навчально-наукового	 інституту	 між-
народних	відносин	ім.	Б.	Д.	Гаврилишина	ЗУНУ.

Це	 -	 міждисциплінарний	 проєкт,	 у	 межах	 якого	
студенти	 працюють	 в	 міжнародних	 командах	 над	
створенням	бізнес-стратегії	для	компанії-замовни-
ка	Garcia	-	виробника	джинсового	одягу.

Будівництво Струсівського моста наближається до завершення

Правила поїздок між регіонами: 
які документи потрібні

Новини ЗУНУ

«БаБця хоче померти…»
Такий вердикт винесла лікарка доньці, 

яка вночі привезла матір в лікарню. 
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У свято Покрови Пресвятої 
Богородиці та День 
вшанування захисників 

та захисниць України після 
Божественної Літургії гуштинці 
зібралися біля символічної 
могили борцям за волю України, 
аби освятити її і вшанувати 
полеглих українських Героїв. 

Символічну могилу спорудили у Гу-
штині ще в 90-х. Займався усім, нині уже 
89-річний політв’язень, учасник Ворку-
тинського повстання Павло Хома. Саме 
він змайстрував величезний металевий 
хрест, який здіймається в небо. Але час 
поступово руйнував пам’ятку. Тож Пав-
ло Хома звернувся за допомогою до ди-
ректора ПАП «Дзвін» Василя Градового і 
виконавчого директора Олега Гундзика. 
Завдяки аграріям вдалося оновити па-
тріотичний символ села. 

Панахиду в пам'ять полеглих і чин 
освячення могили борцям за волю Укра-
їни здійснив місцевий парох отець Олег 
Сушельницький. Він зі словами вітання і 
молитви звернувся до захисників нашої 
держави. 

Урочистості розпочала староста села 
Гуштин Тетяна Білик. Вона наголосила 
у вітальному слові, як важливо берег-
ти пам’ять про людей, які віддали свої 
життя за Україну, говорила про відчай-
душність і героїзм учасників УПА та по-
дякувала усім причетним за відновлен-
ня символічної могили борцям за волю 
України. 

Ведучі дійства Людмила Слободян 
та Ангеліна Чіпак розповіли про одно-
сельчан, які були учасниками національ-
но-визвольних змагань і віддали свої 
життя за рідну землю. Їх вшанували хви-
линою мовчання. 

Зворушливим був виступ ініціатора і 
організатора цього проекту Павла Хоми. 
Він прочитав три патріотичні поезії і по-
дякував усім за відновлення патріотич-
ного символу села. 

Слова пам'яті про полеглих воїнів і 

вдячності сучасним захисникам у День 
їхнього свята прозвучали з уст директо-
ра ПАП «Дзвін», депутата обласної ради 
Василя Градового, виконавчого дирек-
тора Олега Гундзика, депутата Скала-По-
дільської ОТГ Павла Андрушківа, голови 
Скала-Подільської ОТГ Ігоря Лободи, го-
лови районної організації політв'язнів 
і репресованих Галини Свідзінської, ке-
рівника шкільного музею «Історія хліба» 
Ганни Вериги.

Сільський хор під керівництвом ди-

ректора Гуштинського будинку куль-
тури Олега Ковея виконав патріотичні 
пісні «Гей, на Півночі, на Волині!», «Як у 
Цареграді», «Ішли ми до бою», «О, Укра-
їно!» Чоловічий ансамбль піднесено ви-
конав «То не грім загримів». Дует у скла-
ді Тетяни Білик і Ганни Вериги зворушив 
усіх присутніх творами  «У полі могила», 
«Ой, Боже, зглянься на нас».

Із щемом у серці присутні слухали 
«Молитву за Україну», яка полилася із 
уст талановитої виконавиці Ліани Лу-

каш. Школярі прочитали патріотичні 
поезії. Почесну варту біля могили несли 
учасники АТО Олег Лужняк та Володи-
мир Боровський.

У Гуштині бережуть світлу пам'ять 
про українських Героїв і дякують за їх 
сміливість, відчайдушність і звитягу, за 
те, що ризикують своїми життями, за те, 
що, не вагаючись, віддали їх заради своєї 
країни. 

Марія ГОРОБЕЦЬ,
начальник ВПЗ села Гуштин.

«Пам’яТь Про наших героїв жиТиме у серцях завжди»
У Гуштині Скала-Подільської громади на Тернопільщині 

відновили могилу борцям за волю України

Посеред мальовничих 
лісів Шумщини, в 
урочищі Дігтярня 

біля села Антонівців, є 
унікальний повстанський 
музей просто неба. Коли 
у воєнний час почало 
зароджуватися українське 
підпілля, ці місця стали 
справжньою знахідкою 
для повстанців. Тут на-
весні 1943 року створили 
велику базу УПА, в якій 
була облаштована вся не-
обхідна інфраструктура, 
починаючи від медичного 
забезпечення і до харчу-
вання. 

За даними дослідників, у 
шумських лісах пройшли вишкіл 
понад 17 тис. повстанців. Загони 
щоденно поповнювали люди: 
бійці приймали присягу і готу-
валися до боротьби проти оку-
пантів. Розгромити табір змогли 
лише з неба, коли влітку 1943 
року німці прислали сюди авіа-
цію з фронту. У 1946 році в лісах 
біля села Антонівці відбувся один 
із найбільших боїв Української 
повстанської армії проти НКВД. 
Тоді від села, де жило понад тися-

чу людей, залишилося лише три 
хатини.

У 1990-х роках історичне 
місце на Шумщині почали відро-
джувати і створили музей просто 
неба. Атмосфера тут насправді 
особлива – величний ліс, мальов-
нича природа, тиша і спокій. А ще 
тут витає незвичайний дух мину-
лого. Зібравши спогади очевид-
ців, в музеї відтворили найвідомі-
ші табірні об’єкти. У шумському 
лісі була одна з підстаршинських 
шкіл УПА, а тепер тут можна по-
бачити, як виглядав літній клас 
цієї школи, довідатись про зброю, 
якою воювали повстанці. Поруч 
розташований будиночок само-
го штабу. Всередині на стендах - 
розповідь про визвольні змаган-
ня на Шумщині, українські стяги 
і спогади очевидців. 

Як розповідає завідувачка 
відділу «Антонівецька респу-
бліка» Шумського краєзнавчого 
музею Світлана Кузьмич, ло-
кації відтворювали зі спогадів 
повстанців. 

«Тут є піч, схожа на ту, якою 
користувалися повстанці, є ка-
пличка, відтворена криївка, - роз-
повідає жінка. – Також облашту-

вали алею слави. Це 35 каменів з 
іменами загиблих повстанців із 
довколишніх сіл».

За алеєю цвинтар із березови-
ми хрестами. На могилах немає 
прізвищ. Пані Світлана пояснює, 
могили не підписували, аби не 
наразити рідних повстанців або 
їх однофамільців на небезпеку. 
«Адже енкаведисти були дуже 
жорстокі та наполегливо розшу-
кували рідних хлопців, аби їх по-
карати, - каже вона. - Переклада-
ючи сосновим віттям, побратими 

ховали по троє-четверо хлопців 
і дівчат, бо коли йшов бій, то не 
було часу копати ями. На цвинта-
рі 13 могил, але скільки там лю-
дей поховано – не відомо». 

Щороку 14 жовтня до «Анто-
нівецької республіки» приїжджа-
ють сотні людей, аби вшанувати 
українських героїв. Цьогоріч тут 
провели літературно-мистець-
ке свято «Луни повстанського 
краю». Співали повстанські пісні, 
декламували поезії, відслужили 
літургію у капличці, помолилися 
за загиблих повстанців на цвин-
тарі,  а також пригощали усіх 
кашею з польової кухні та духмя-
ним повстанським хлібом. 

Загалом за рік музей УПА на 

Шумщині відвідують більше 5 
тисяч туристів. Повстанський му-
зей просто неба – це особливий 
живий історичний простір, від-
відувачі якого можуть побачити 
і відчути події минулого. Люди з 
різних куточків України приїжд-
жають сюди, щоб набратися пов-
станського духу, пройти вишкіл, 
дізнатися про історію рідного 
краю і подякувати відчайдушним 
сміливцям, які 
боролися і відда-
вали свої життя 
за свою країну. 

«ТУТ ПРИйМАЛИ ПРИСяГУ ПОВСТАНцІ І ВІДДАВАЛИ жИТТя ЗА УКРАїНУ»
В Антонівцях на Тернопільщині діє музей УПА посеред лісу

Юля 
ТОМЧИШИН.
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15 жовтня щороку в світі 
відзначають День білої тростини. 
Він покликаний нагадати 

суспільству про людей з порушеннями зору. 
Вони живуть поруч з нами, проте через 
свої особливі потреби часто залишаються 
виключеними з життя соціуму.

Незрячі та слабозорі люди потребують дещо інших 
умов: пандусів, тактильних доріжок, звукових маячків 
та багато іншого. Водночас зовнішні умови – це далеко 
не все, над чим потрібно працювати нашому суспіль-
ству, аби стати соціально дружнім до людей з обмеже-
ними можливостями. Не менш важливою є повага до 
людського різноманіття, готовність приймати і взаємо-
діяти з особливими категоріями населення. 

Сьогодні тема інклюзії набуває все більшого поши-
рення. Вийшовши за межі освіти, вона крокує до різних 
сфер нашого життя. Культурний простір теж не залиша-
ється осторонь зазначених процесів, бібліотеки, театри, 
музеї роблять сміливі кроки в напрямку інклюзії. 

Національний заповідник «Замки Тернопілля», маю-
чи досвід роботи з різними групами відвідувачів та ро-
зуміючи потребу реальних дій щодо адаптації пам’яток 
архітектури для інклюзивної аудиторії, створив проєкт 
«Доторкнись – Відчуй – Пізнай». Цей проєкт здобув 
підтримку Українського культурного фонду і буде ре-
алізований до кінця листопада 2021. Він націлений на 
пристосування Збаразького замку для прийому відвіду-
вачів з вадами зору. Проєкт передбачає забезпечення фі-
зичної доступності пам’ятки та її інформаційну доступ-
ність, зокрема, встановлення тактильних мнемосхем і 
спеціальних знаків, маркування сходин, створення так-
тильної моделі Збаразького замку, друк путівника та 
буклетів з історією замку шрифтом Брайля та ін.

У рамках проєкту значну увагу приділено інклюзив-
ній компетентності персоналу, тобто організації взає-

модії співробітників заповідника з уразливими групами 
на принципах поваги до людської гідності. З цією ме-
тою в Збаразькому замку було проведено тренінг «Осо-
бливості обслуговування відвідувачів з вадами зору в 
музейних закладах». Захід розрахований для фахівців 
у сфері туризму, музейних працівників та фахівців, що 
працюють з маломобільними групами населення.  Його 
провела незряча, виконавчий директор Львівського 
обласного осередку ВГО «Українська спілка інвалідів – 
УСІ», керівник Ресурсного центру освітніх інформацій-
них технологій для осіб з особливими потребами Націо-
нального університету «Львівська політехніка» Оксана 
Потимко.

Протягом п’яти годин працівники НЗ «Замки Тер-
нопілля» та колеги з інших музейних закладів області 
отримували практичні поради щодо роботи з відвіду-
вачами з вадами зору. Пані Оксана під час тренінгу по-
будувала роботу таким чином, що сформульовані те-
оретичні правила були підкріплені власним досвідом 
учасників тренінгу. Зокрема, аби краще пояснити, чому 
під час руху між музейними залами не варто продовжу-
вати вести екскурсію, двом учасникам було запропоно-
вано одягнути чорні пов’язки на очі та пройтись залом з 
допомогою тростинки і у цей час прослухати фрагмент 
екскурсії. Як з’ясувалось, учасники експерименту нічо-
го не почули, оскільки були зосереджені на своїх рухах. 
Усвідомлення первинних причин простих правил дало 
можливість не просто механічно їх завчити, а зрозуміти 
і запам’ятати.

Учасники тренінгу на кілька годин занурились у 
життя людей з вадами зору. Вони спробували «побачити 
на дотик» тактильні малюнки, подивились фрагменти 
мультфільму та кінофільму так, як їх сприймають нез-
рячі та слабозорі. Ці заходи допомогли збагнути, як саме 
потрібно інформаційно адаптовувати наші музеї. Вони 
дозволили осмислити, як побудувати свою роботу екс-
курсоводу, працюючи саме з такою групою відвідувачів.

Окремої уваги заслуговує тема аудіодискрипції – 

вербального опису візуального контенту для осіб з ва-
дами зору. Аудіодискрипція дозволяє незрячим особам, 
використовуючи слух поряд із дотиком, дізнаватись 
про те, що вони неспроможні осягнути зором. Учасни-
ки тренінгу мали можливість попрактикувались і в цій 
справі, а слушні поради і рекомендації фахівців лише до-
дали сміливості та бажання втілювати здобуті навики 
на практиці.

Уже незабаром не тільки працівники НЗ «Замки Тер-
нопілля», а й представники Тернопільського обласного 
краєзнавчого музею, Тернопільського обласного худож-
нього музею, обласного комунального музею Богдана 
Лепкого, обласного літературно-меморіального музею 
Юліуша Словацького в Кременці сміливо працювати-
муть з відвідувачами з вадами зору та зможуть присто-
сувати музейні експозиції для потреб таких туристів.

Цінність подібних заходів полягає ще й у тому, що 
вони перетворюються на майданчики для обговорен-
ня та популяризації інклюзії, допомагають створювати 
сприятливі умови для інтеграції осіб з інвалідністю в 
соціальне культурне середовище. 

Тетяна ДУМСЬКА, 
заступниця генерального директора 

Національного Заповідника 
«Замки Тернопілля» з наукової та

 культурно-просвітницької роботи. 

Акторка померла 18 жовтня. 
Марія Гонта, на жаль, 
не змогла впоратись з 

коронавірусом.

«Ця талановита, працьовита актри-
са з хорошими зовнішніми і голосовими 
даними полонила серця глядачів і багато 
років не переставала дивувати їх широ-
кою палітрою створених нею образів», 
- пише Тернопільський академічний дра-
матичний театр ім. Т. Шевченка на своїй 
сторінці у фейсбуці.

Марія Гонта народилася 17 грудня 
1937 року в селі Новомалин на Рівнен-
щині. Від 1962 року працювала в Терно-
пільському драмтеатрі ім. Т. Шевченка. 
Режисери залюбки використовували її 
щедрий талант, доручали головні ролі, 
ставили на неї вистави. Вимоглива до 

себе, Марія Гонта сповна розкрилася як 
актриса, чиї роботи стали окрасою Тер-
нопільської сцени, і довела, що їй під 
силу будь-який жанр – від оперети до 
трагедії. 

За своє життя вона зіграла понад 
сотню ролей, серед яких Ганна («Маруся 
Богуславка» Михайла Старицького), Ма-
руся Чурай («Дівчина з легенди» Любові 
Забашти), Рахіра («Земля» Василя Ва-
силька за Ольгою Кобилянською), Натал-
ка («Наталка Полтавка» Миколи Лисен-
ка) та багато інших. Артистка - лауреатка 
премії Марії Заньковецької. Також вона 
мала довічну президентську стипендію.

Друзі та прихильники таланту Марії 
Гонти, журналісти, які брали в неї ін-
терв’ю, діляться теплими спогадами про 
артистку у соцмережах. 

«Лагідна й усміхнена, привітна, 
по-материнськи добра, щира у розмові 
й талановита, віддана сцені та театрові. 
Такою я знав, такою й пам’ятатиму Ма-
рію Євгенівну Гонту. Страшна звістка, що 
пішла Велика Артистка у засвіти, за межу 
життя, сильно вразила…

Марія Гонта мовила: «Я настільки 
люблю театр, що й не знаю, як колись 
доведеться його залишити. У молодості, 
йдучи повз нього, ловила себе лише на 
думці, що я тут працюю. А зараз навіть 

кожен шматочок штукатурки, який від-
летів з будівлі, помічаю, бо це мій дім», 
- згадує журналіст Микола Шот.  «Марія 
Євгенівна Гонта була з тієї рідкісної по-
роди акторок, які не працюють, вони 
служать в театрі. Завжди елегантна, ви-
тримана, вона жила сценою і не сходила з 
неї до останнього дня», - розповідає жур-
налістка Наталя Колтун. 

«Заслужена артистка України. Справ-
жня зірка української сцени…

Вона ні на що не скаржилася, крім 
часу, який для усіх актрис світу - невбла-
ганний.

Світла пам'ять чудовій українській 
актрисі, яка так і не дочекалася звання 
"народної", хоча з позицій історії укра-
їнського театру, вона була дійсно народ-
ною, як ніхто інший у цей суперечливий 
час», - пише журналіст Олег Вергеліс. 

Редакція «Нашого ДНя»
 також щиро сумує 

з приводу великої втрати. 
Захоплюємося. Пам’ятаємо…

«Пішла велика арТисТка у засвіТи»
На 84 році життя не стало акторки Тернопільського 

драмтеатру, заслуженої артистки України Марії Гонти

У музеях і замках Тернопільщини 
допоможуть незрячим «побачити» експонати

Культурний простір зроблять більш 
доступними для людей з порушеннями зору
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Осінь – доволі складний період для 
нашої шкіри, адже перехід від 
тепла до холоду є для неї справжнім 

стресом. Однак саме ця пора – найкраща 
для відновлення та живлення шкіри 
обличчя. Тож після періоду літніх відпусток 
і мандрівок у теплі краї варто подбати 
про красу і здоров’я свого личка. як це 
правильно робити і з чого варто починати, 
ми розпитали у Діани ДОЛИ, лікарки-
дерматологині, трихологині поліклінічного 
відділення КНП «Тернопільська комунальна 
міська лікарня №2». 

- Діано, розкажіть про особливості догляду за 
шкірою восени?

- Після літа шкіра виснажена, суха і схильна до 
проявів старіння. Тому осінь – це час активного від-
новлення. Насамперед, важливо правильно зволо-
жувати її. Для цього можна використовувати різно-
манітні креми. Але якщо ви бачите, що проблеми це 
не вирішує, то зверніться до дерматолога, який проа-
налізує ситуацію і призначить професійний засіб для 
зволоження. Якщо мова про обличчя, то важливо що-
дня ретельно знімати косметику. Засіб для вмивання 
варто обрати відповідно до типу шкіри. А от крем на 
осінь купуйте з середньою за щільністю текстурою, 
а флюїди відкладіть до весни.  Візьміть до уваги, що 
денний крем має зволожувати шкіру, а нічний вітамі-
нізувати, щоб підготувати до зими. У склад повинні 
входити активні вітамін Е, С і А. Не варто забувати, що 
сонячна активність восени не така, як влітку, але шкі-
ру все ще потрібно захищати від сонця. Можна зни-
зити ступінь захисту від ультрафіолетових променів, 
але зовсім забувати про це не варто. Використовува-
ти креми з SPF-захистом потрібно завжди, однак во-
сени фактор захисту можна знизити до 15-30, тоді як 
влітку він повинен бути 50 і вище. І не варто забувати 
про, здавалося б, очевидне: важливе для підтримки 
здорової і красивої шкіри збалансоване харчуван-
ня, дотримання питного режиму і повноцінний сон. 
Ваше личко за це вам подякує своїм гарним та свіжим 
виглядом. 

- які проблеми зі шкірою можна вирішити у цю 
пору, за що братися насамперед?

- Осінній догляд за шкірою – це чудовий час для 
використання кислотних пілінгів. Вони допомага-
ють оновленню і омолодженню шкіри, освітлюють 
пігментні плями, які з’являються із віком і після ва-
гітності,  лікують наслідки акне, вирівнюють колір 
обличчя і роблять шкіру сяючою. Проте у цьому пи-
танні необхідно довіритися спеціалісту, який допо-

може підібрати правильні та корисні кислоти. Також 
саме зараз загострюється проблема розширених ка-
пілярів. Якщо на вашому обличчі з’являється червона 
сітка, то намагайтеся захистити шкіру заздалегідь за 
допомогою захисного крему. Також вам слід обирати 
доглядові продукти із поміткою «від куперозу», щоб 
не мати нездорового рожевого кольору на щоках. 
Саме восени ви можете боротися з цією проблемою з 
допомогою лазерної терапії, як дає гарні результати. 

- Багатьох людей, особливо у підлітковому віці, 
турбують вугрові висипання (акне). яка причина 
їх виникнення і чи важко їх лікувати?

- Дійсно, значна частина моїх пацієнтів звертаєть-
ся саме з проблемами акне. Це захворювання, яке ви-
никає через запалення сальної залози. Причин його 
насправді дуже багато. Це може бути і неправильний 
догляд за обличчям, порушення гігієни, використан-
ня косметичних засобів, які не підходять вашому 
типу шкіри, зміна гормонального фону, незбалансо-
ване харчування, захворювання шлунково-кишково-
го тракту, постійні стреси, генетична схильність, су-
путні захворювання, прийом лікарських препаратів. 
Тому пацієнти, котрі звертаються, повинні пройти 
обстеження, і тільки після цього ми призначаємо 
лікування. Багато людей не розуміє цього і спершу 
використовує розрекламовані або ж народні засоби і 
лише після цього, не отримавши покращення, звер-
тається до лікаря. Коли ж ми визначаємо причину не-
дуги, то акне на початковій стадії можна вилікувати, 
правильно підібравши догляд для шкіри. Якщо ж це 
2-3 стадія, то потрібне місцеве лікування антибіоти-
ками або ретиноїдами, у складніших випадках анти-
біотики та інші засоби вживають внутрішньо, також 
необхідна корекція харчування.

- Осінь – період загострення хронічних недуг. З 
якими проблемами ще звертаються до вас пацієн-
ти в цю пору?

- Одна з поширений вірусних інфекцій, яка турбує 
багатьох, - це герпес. Він може проявлятися як на шкі-
рі обличчя, так і на інших ділянках тіла, проникаючи 
в нервові закінчення. Тому не варто нехтувати цією 
недугою і слід одразу ж звертатися до лікаря, аби 
якісно її пролікувати. 

- Сьогодні дуже популярні різні омолоджуючі 
процедури. Що порадите ви?

- На базі нашого закладу у відділенні «Хірургія од-
ного дня» ми проводимо ін’єкції плазмотерапії. Цей 
метод показав свою ефективність. Після літа шкіра 
виснажена, суха. Плазмотерапія допомагає її відно-
вити. Лікар робить ін’єкції плазми крові, яку ми ви-

діляємо у спеціальній центрифузі.  Фактори росту, 
які містять тромбоцити, стимулюють поділ клітин 
і омолодження шкіри. Плазмотерапія також сприяє 
зволоженню шкіри, це чудовий метод боротьби з пі-
гментацією, а ще згладжує шрами, розтяжки і сліди 
постакне, які важко піддаються лікуванню; ефектив-
на в боротьбі з темними колами під очима. Плазмо-
терапія впливає на глибокі шари шкіри, в результа-
ті тканини стають більш насиченими, пружними, 
зволоженими, а обличчя омолодженим. У цій терапії 
багато своїх позитивних моментів, наприклад, від-
сутність алергічної реакції. Плазмотерапія стимулює 
організм до вироблення колагену, забезпечує сяйво 
та пружність шкіри.  Притипоказанням є тільки за-
хворювання крові, онкологічні та аутоімунні недуги, 
запальні та вірусні захворювання в стані загострення, 
вагітність. Перед плазмоліфтингом за декілька днів 
бажано перейти на здорове харчування, щоб плазма 
максимально збагатилася корисними елементами. 
Також потрібно відмовитися від алкоголю.

- Багато моїх подруг скаржаться, що з приходом 
осені інтенсивніше випадає волосся. Це типове 
явище чи все-таки варто звертатися до трихоло-
га?

- Дійсно, є таке явище, як сезонне випадіння волос-
ся. Якщо в середньому за день випадає 100 волосин, а 
у вас випало 150, то це ще нормально. Але якщо така 
ситуація триває довше, аніж три місяці, варто звер-
нутися до лікаря. Активне випадіння волосся може 
бути пов’язане із дефіцитом вітамінів, мікроелемен-
тів, зокрема заліза, або ж виникає після перенесених 
інфекційних недуг, зокрема після коронавірусу. А ще, 
якщо влітку ви не використовувати SPF-захист для 
волосся, не носили головні убори, то ймовірно, що у 
вас трапився опік шкіри голови і, як наслідок, актив-
ніше випадає волосся. Також через зниження темпе-
ратури погіршується кровообіг шкіри голови і це теж 
позначається на рості та випадінні волосся. До слова, 
щиро раджу у холодну пору носити головний убір і 
ховати волосся під верхній одяг. Адже різкі перепа-
ди температури дуже негативно 
впливають на його здоров’я. Також 
використовуйте зволожуючі засоби 
для догляду, аби ваше волосся було 
блискуче і красиве. 

Юля ТОМЧИШИН.

Тернопільська лікарка розповіла про омолодження з допомогою 
плазмотерапії та якими засобами потрібно користуватися у сезон холодів

Діана ДОЛА: «Осінь – ідеальна 
пора для турботи про шкіру 

обличчя і її оздоровлення»

В Україні за 18 жовтня по-
мерла рекордна кількість 
хворих на Covid-19 - 538 

людей. Про це повідомляють у 
МОЗ. Попередній рекорд смерт-
ності був 6 квітня, коли померла 
481 людина. На Тернопільщині 
18 жовтня померло 18 людей. 
Загалом кількість померлих за 
весь час пандемії в Україні сяг-
нула 61,3 тисячі людей.

Найбільшу кількість нових випад-
ків захворювання зафіксували в Одесь-

кій, Харківській, Дніпропетровській та 
Запорізькій областях - понад тисяча 
нових хворих у кожному з цих регіонів. 
Коронавірус поширюється в Україні 
дуже стрімко. Лише за минулий тиж-
день захворіло 105 тисяч людей, що на 
11% більше, ніж тижнем раніше. Хво-
роба за сім днів забрала життя 2,3 тис. 
українців, що на 22% більше, ніж за 
тиждень до цього, розповів головний 
санітарний лікар Ігор Кузін.

Смертей від Covid-19 в Україні зараз 
більше, ніж у першу хвилю. І однією з при-
чин цього є поширення штаму Дельта.

"Більшість випадків коронавірусу 
зараз спричинені саме цим новим шта-
мом. Він вже є у кожній області. Він 
більш заразний, швидше поширюєть-
ся, люди важче хворіють", - говорить 
Сергій Дубров, президент Асоціації 
анестезіологів України.

З понеділка в Україні стали «чер-
воними» Донецька, Дніпропетровська, 
Запорізька та Одеські області. Тут ма-
ють закрити все, окрім продуктових 
магазинів, аптек та заправок. Не пра-
цюватимуть торгові центри, кафе, кі-
нотеатри, не відбуватимуться концер-
ти та інші масові заходи. Але «червоних 

зон» в Україні найближчим часом може 
стати ще більше, говорить Ігор Кузін.

У МОЗ також повідомляють, що 
зростає кількість вакцинованих. За 
минулу добу 193 тисячі людей отри-
мали щеплення. Загалом вже понад 8 
млн українців отримали хоча б одну 
дозу вакцини, 6 млн 573 тисячі людей 
є повністю вакцинованими.

ЧЕРГОВИй АНТИРЕКОРД СМЕРТНОСТІ ВІД КОРОНАВІРУСУ ЗАфІКСУВАЛИ В УКРАїНІ
У МОЗ кажуть, червоних зон може побільшати
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Сім туристичних об'єктів від 
локального до міжнародного 
рівнів значення змогли поба-

чити любителі трейлового бігу в 
Кременці під час «Кремінь трейл 
фест 2021». Бігуни з Тернополя, 
Рівного, Львова, Кременця, Ради-
вилова, Бродів долали гору Бону, 
П’ятницьке кладовище, Дівочі 
скелі, джерело «Корито», підніма-
лися вгору по унікальній дерев’я-
ній санній трасі, познайомилися 
з об’єктом Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО - геодезичним знаком 
«Дуга Струве», пробігли повз гео-
логічну пам'ятку природи - скелі 
Словацького. Погода сприяла, а 
осінь розфарбувала околиці у свої 
фірмові кольори.

Трейловий біг у світі, в Україні та на 
Тернопіллі стає все більш популярним 
завдяки ентузіастам, які обожнюють 
пробіжки природними стежками. Недар-
ма у серпні 2015 року трейл визнали од-
нією з дисциплін легкої атлетики.

Організатори змагань «Кремінь 
Трейл» Ігор Левчук та Михайло Онишків 
вважають, що трейловий забіг – це філо-
софія, адже долаючи маршрути, кожен 
собі сам обирає мету. Можна випробову-
вати себе на нових трасах, можна милу-
ватись природою, можна знайомитись з 
такими ж любителями бігу.

- Ідея про трейл у Кременці народ-
жувалась поступово, - розказує Михайло 
Онишків, керівник громадської органі-
зації «Команда Терен». – Ми обоє люби-
телі побігати новими маршрутами, нам 
подобається Кременець з його гірським 
рельєфом, до того ж приваблювали 
трамплін для стрибків на лижах та єдина 
в Україні санна траса довжиною 1157 м, 
перепадом висот у 94 м та 15 поворота-
ми.

Вперше організувати повноцінні зма-
гання «Кремінь Трейл» вдалось у 2019 
році, тоді учасникам дали можливість 
бігти на трьох промаркованих трасах - 
довжиною 10 км, 21 км і ультрамарафон-
ній – 45 км.

- Це було незабутньо, - згадує співор-
ганізатор змагань Ігор Левчук. - Вперше, 
долаючи підйом угору, санною трасою 
бігли люди, а на трампліні нам вдалось 
влаштували для охочих незвичну лока-
цію – підйом вгору по шнурковій сітці. До 
того ж дві з цих трас (21 і 45 км) Михайлу 
Онишкову вдалось сертифікувати згідно 

з міжнародним стандартом ITRA, що для 
невеликого містечка є дуже престижним, 
адже бігуни, які проходять сертифіко-
вану трасу, отримують спеціальні бали 
і можуть претендувати на участь у най-
престижнішому трейловому старті світу 
- Ultra-Trail du Mont-Blanc – бігу гірськи-
ми стежками Монблану.

Формат зустрічі у 2021 році виріши-
ли змінити на більш вільний і подібний 
на зустріч друзів, які давно не бачились. 
Коли у суботу 16 жовтня з’явились перші 
учасники трейлу, у великому казані вже 
апетитно булькав бульйончик, був нарі-
заний скибочками козячий сир від друга 
Дмитра Чупіна у чайнику настоювався 
фірмовий трав’яний чай Ігоря Левчука. У 
той день за обідом обговорили завтраш-
ні забіги та вирішили відвідати креме-
нецькі катакомби, вік яких, кажуть, сягає 
більш ніж 500 років.

Неділя зустріла гарною погодою. 
Вперше учасники забігів змогли вибира-
ти собі свій графік, маршрут і час старту. 
Фестивальний формат дозволив кожно-
му з тридцяти учасників насолодитись 
сповна бігом мальовничою кременець-
кою природою.

Тих, хто обрав десятикілометровий 
маршрут «Воловиця», названий так на 
честь гори, мусив подолати набір висо-
ти 380 м, але натомість бігуни побачили 
з висоти пташиного польоту трамплін, 
для них відкривався вид на Кременець 
і колишній Кременецько-Волинський 
ліцей (Кременецьку обласну гуманітар-
но-педагогічну академію ім. Тараса Шев-
ченка), гору Бону та руїни Кременецько-
го замку.

На трасі «Сім чудес» (21 км) чекали 
туристичні родзинки «Кремінь Трейлу» - 
П'ятницький цвинтар, на якому поховані 

козаки війська Максима Кривоноса, що 
загинули під час битви за замок у жовтні 
1648 року. Далі стежка вела до Дівочих 
скель. За легендою, з них у прірву ки-
нулись дівчата, щоби не глумились над 
ними татари, які захопили Кременець 
у далекі часи. Бігли повз джерело «Ко-
рито», яке колись напувало ціле місто, і 
зараз потічок з нього напуває річку Ікву. 
Пробігаючи Словацькі скелі, уявляли, як 
тут писав вірші поет Юліуш Словацький, 
а геодезичний знак «Дуга Струве» вра-
зив, адже це частинка майже трьох тисяч 
кілометрової уявної лінії, яка тягнеться 
від Норвегії до Старої Некрасівки під Із-
маїлом в Україні на березі Дунаю. Лінія 
прокладена у 19 столітті під керівниц-
твом видатного астронома і геодезиста 
Вільгельма Струве, пересікає з півночі на 
південь територію десяти держав: Нор-
вегії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, 
Литви, Росії, Білорусі, України та Молдо-
ви. 

Обидві траси завершувалися в одно-
му місці. Учасники збігали вниз поряд 
з трампліном бази олімпійської підго-
товки з лижного двоборства, а попере-
ду чекали горячі «обіймашки», якими 
славиться трейл. «Ми запалюємо бігом, 
тому ми #Кремезні», - зауважують у со-
цмережах організатори. А з кременю, як 
відомо, висікаються іскри, які запалю-
ють бігом учасників «КреміньТрейл».

Ось так бігли учасники заходу, пі-
знаючи історію Тернопільщини та на-
бираючись енергії від потічків, дерев і 
дивовижних історій Кременеччини. Тра-
диційно серед бігунів обрали найсприт-
ніших. Переможці дистанції «Воловиця» 
серед хлопців були всі з міста Радивилів: 
Андрій Фомін завоював 1 місце, подолав-
ши дистанцію за 1 год. 15 хв., Сергій Ва-

летський - 2 місце, Олег Гнатюк - 3 місце. 
Серед дівчат найкраще пробігла Ірина 
Водяна з Радивилова та Світлана Вітюк з 
Тернополя.

На дистанції «Сім чудес» найкращими 
були Андрій Беднарчук (Броди) - 1 місце, 
Сергій Місько (Броди) - 2 місце, Сергій 
Карпюк (Кременець) - 3 місце.

Учасники поділилися враженнями 
від осіннього бігу Кременеччиною. «Всім 
дякую за гарно проведений час! Ігор і 
Міша - ви неймовірні! Скелі Словацького 
я знайшла», - написала відома волонтер-
ка трейлових забігів тернополянка Світ-
лана Клак. «Дуже по-осінньому красиво і 
цікаво! Вдячна за все і всім!», - також у за-
хопленні тернополянка Світлана Вітюк.

«Дякую усім, хто брав участь у цьому 
дійстві! Зарядився на 100%! До зустрі-
чі!», - поділився емоціями бігун з Радиви-
лова Андрій Фомін.

«Ігоре, дякую за організацію такого 
дійства, дистанція дуже цікава, особли-
во зараз. Було важко, було тяжко, але ти 
добився тільки посмішок на обличчі в 
людей, які фінішували, і це головне! Дя-
кую за такий приємний подарунок на 
фініші», - і такі слова вдячності почули 
організатори від Сергія Валетського з Ра-
дивилова.

 «Вселенські подяки організаторам, 
був вперше, але точно не востаннє! Трейл 
супер!» - підсумовують новачки.

На фініші пригощали зупою, чаєм, ка-
вусею. Усі учасники отримали у фірмових 
наплічниках заходу сувеніри та медаль 
фінішера - справжній кремінь із написом 
«Кремінь Трейл 2021». А ще кожному по-
дарували справжні маленькі гарбузики, 
щоби ще раз повернулись на це свято 
спорту та трейлу.

Олена МУДРА.

гора Бона, П’яТницьке кладовище, 
«дуга сТруве», вгору По санній Трасі: 
у Кременці є унікальні маршрути для трейлу
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Рейтинг Байдена різко падає
Рейтинг схвалення роботи прези-

дента США Джо Байдена на 10% ниж-
чий, ніж у його колишнього боса, екс-
президента Барака Обами, за той же 
період президентства 2009 року. Згідно 
з опитуванням RealClearPolitics або RCP, 
рейтинг схвалення Обами в жовтні 2009-
го був 53%, а рейтинг несхвалення - 40%. 
Про це пише «New York Post». Рейтинг Ба-
йдена неухильно знижується відтоді, коли 
вступив на посаду. Його адміністрація не 
надто успішно намагається впоратися з 
безліччю викликів і робить багато грубих 
помилок, починаючи з безладного виве-
дення військ з Афганістану й закінчуючи 
рекордним потоком нелегальних іммі-
грантів через південний кордон США. А от 
рейтинг експрезидента Дональда Трампа 
зростає. І зараз випередив Байдена на 2% 
- 48% американців позитивно ставляться 
до Трампа і 46% - до Байдена.
У Німеччині зростуть штрафи 
за перевищення швидкості 

Німецький уряд проголосував за 
плани щодо підвищення штрафів за 
порушення правил дорожнього руху. 
Про це повідомляє «The Local». Новий за-
конопроєкт включає суворі штрафи за 
перевищення швидкості, рух смугами для 
громадського транспорту та велодоріжка-
ми, несанкціоноване паркування в таких 
місцях, як автобусні смуги та велодоріж-
ки. Так, за незаконне користування троту-
арами, велодоріжками буде накладатися 
штраф у розмірі до 100 євро замість по-
передніх 25. За перевищення обмеження 
швидкості водії платитимуть щонаймен-
ше 70 євро замість 35. Сума штрафу буде 
збільшуватися залежно від рівня переви-
щення. У деяких випадках водій може от-
римати штраф у розмірі 400 євро за пере-
вищення обмежень у міських районах.
1% заможних американців 
володіє більшими статками, 

ніж середній клас
Видання «Bloomberg» інформує, що 

сукупний капітал 60% американських 
домогосподарств з середнього класу 
менший, ніж активи найбагатших лю-
дей США. Таким чином, американське 
багатство продовжує концентруватися 
на верхівці. Згідно з останнім звітом Фе-
дерального резерву, статки 1% найза-
можніших американців оцінюють у $36,2 
трильйона, а 60% представників серед-
нього класу - у $35,7 трильйона. ФРС за-
фіксувала такий результат уперше з 1989 
року, моменту початку вивчення цих да-
них. У 2020 році статки 1% багатіїв зросли 
приблизно на $4 трильйони, що більше 
ніж загальний обсяг багатства 50% аме-
риканців, які мають фінансові труднощі. 
Також із початку пандемії коронавірусу 
капітал мільярдерів у США збільшився на 
$1,8 трильйона. Протягом останніх 50 ро-
ків пересічній американській сім’ї стає все 
важче накопичувати капітал. 

Мільярди людей 
не можуть дозволити собі 

здорове харчування
Приблизно 3 млрд осіб - близько 

40% всього населення Землі - не може 
дозволити собі здорове харчування. 
Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутер-
ріш, передає УНН. За його словами, зростає 
голод, кількість тих, хто недоїдає, а також 
тих, хто страждає на ожиріння. Гутерріш 
зазначив, що в результаті пандемії коро-
навірусу і викликаних нею проблем в еконо-
міці ситуація серйозно погіршилася - брак їжі 
зараз відчувають близько 140 млн осіб.

Польща виганятиме 
нелегальних мігрантів

Польський парламент проголосу-
вав за легалізацію вигнання мігрантів 

на кордоні. Після прийняття поправки до 
закону парламент також схвалив будів-
ництво прикордонної споруди вартістю 
353 млн євро, яке повинно бути облад-
нане датчиками руху, передає УНН. Зміни 
в законі передбачають, що мігранти, які 
незаконно перетинають кордон і були 
затримані на місці, повинні покинути те-
риторію Польщі. Їм також може бути забо-
ронений в’їзд в країну на термін від шести 
місяців до трьох років. В останні тижні 
Варшава розмістила на кордоні тисячі 
солдатів, звела паркан з колючого дроту 
і ввела надзвичайний стан, яке забороняє 
журналістам і гуманітарним організаціям 
доступ до всієї лінії 400-кілометрового 
кордону.

США відкриють кордони 
для вакцинованих іноземців

Білий дім заявив, що іноземні від-
відувачі, які повністю вакциновані від 
COVID-19, зможуть в’їжджати до США з 
8 листопада, написав у Твіттер поміч-
ник прессекретаря Білого дому Кевін 
Муньос. Це стосується як до міжнародних 
авіаперельотів, так і наземних переве-
зень. Цей крок послабить ряд заборон і 
замінить їх більш однаковими вимогами 
для прибуваючих міжнародних авіапа-
сажирів. А також стане довгоочікуваною 
новиною для індустрії туризму. Адже 
міжнародний туризм був під забороною. 
Заборони на поїздки в США були введені 
у перші дні пандемії. Протягом останніх 
місяців обмеження на поїздки людей, які 
бажають в’їхати у США, перетворилися 
в серйозний трансатлантичний розрив. 
Європейські лідери, розчаровані відсут-
ністю прогресу, почали публічно заявляти 
про свої претензії, акцентуючи, що це зав-
дає шкоди відносинам між Європою і США.

Пандемія загнала 
італійців у злидні

В Італії вже понад 5,6 мільйонів лю-
дей живуть у злиднях. Пандемія корона-
вірусу різко погіршила фінансовий стан 
італійців. Бідних мешканців стало більше 
на 1 мільйон, аніж до пандемії COVID-19, 
повідомила гуманітарна організація 
Caritas Italia. У документі зазначено про 
кризу «небаченого масштабу». У 2 міль-
йонах бідних сімей проживають понад 
1,3 мільйона неповнолітніх, які не мають 
фінансів для гідного життя. Багато італій-
ців, які перебували на межі бідності, на 
тлі пандемії опинились у повних злиднях. 
Caritas Italiana закликала уряд прем’єр-мі-
ністра Італії Маріо Драгі переглянути дер-
жпрограми допомоги. Більше, ніж полови-
на італійців, які потребують допомогу, не 
можуть її отримати. Також чимало італій-
ців страждають від великої заборговано-
сті. Ще до пандемії мільйони сімей Італії 
мали надвисокі борги, які неможливо ви-
платити, передає «Facenews».

Ноу-хау в Іспанії: лавки з 
кришок пластикових пляшок 

Усі екологічні організації висту-
пають за те, що пластикова упаковка 
повинна легко перероблятися. Або ж її 
потрібно робити таким чином, щоб мож-
на було використовувати неодноразово. 
Піклуючись про екологію, в Іспанії поча-
ли з кришок пластикових пляшок робити 
лавки. Вони виявилися довговічнішими, 
ніж дерев’яні, пише «Закон і Бізнес». Це 
завдяки тому, що кришки пресуються 
дуже щільно і в результаті на сидіннях не 
утворюються тріщини. Також такі лавки 
не зможуть псувати комахи. Крім того, 
якщо на сидіннях хтось намалює графіті, 
то це можна буде легко відтерти. Лавки з 
кришок встановлюють поблизу місцевих 
шкіл. Матеріал для лавок збирають у них 
же. Таким чином дітям бу-
дуть прищеплювати звич-
ку відповідального став-
лення до навколишнього 
середовища.

МВф погіршив прогноз 
відновлення економіки України

Міжнародний валютний фонд про-
гнозує зростання валового внутрішньо-
го продукту України у 2021 році на рівні 
3,5%. Економіка України не відновиться 
після падіння у 2020 році на 4,0%. Про це 
свідчить огляд МВФ за жовтень 2021 року, 
передає «РБК-Україна». Таким чином, ВВП 
України зростатиме повільніше, ніж в ціло-
му у світі (прогноз МВФ на 2021 рік - 5,9%).

Скільки заробляє голова 
Антикорупційного суду

Зарплата голови Вищого антикоруп-
ційного суду Олени Танасевич за вере-
сень склала 218 557,81 грн, її заступни-
ка Євгена Крука - 132 408,67 грн, голови 
Апеляційної палати Даниїли Чорнень-
кої - 185 462,71 грн. Про це йдеться у від-
повіді суду на запит «Українських Новин». 
Зарплата Танасевич за вересень склада-
ється з окладу в розмірі 100 949 грн, до-
плат за роботу, що передбачає доступ до 
державної таємниці, і перебування на ад-
мінпосаді - по 10 094 грн, доплати за нау-
ковий ступінь - 15 142 грн, доплати за ви-
слугу років - 30 284 грн. Оплата щорічної 
основної відпустки склала 43 624 грн, від-
рядження - 8 163 грн, індексація - 202 грн.
«Укрпошта» підвищує тарифи

Тарифи «Укрпошти» на універсальні 
послуги поштового зв’язку зростуть із 1 
грудня цього року. Таке ж рішення ухвали-
ла Нацкомісія, що здійснює державне регу-
лювання у сфері зв’язку та інформатизації, 
пише Finance.ua. Отже, тарифи змінюють-
ся на пересилання листа, поштової картки 
(пріоритетні, масою до 50 г) зросте на 15% 
- із 13 до 15 гривень; тариф на бандероль 
(пріоритетні, масою до 250 г) збільшать на 
15% - із 19,50 до 22,50 гривень; за кожне 
рекомендоване відправлення (картка, лист, 
бандероль) понад плату за масу тариф зро-
сте на 16% - із 9,50 до 11 гривень; вартість 
посилки без оголошеної цінності масою до 
10 кг в межах України залишиться на рівні 
30 гривень, за 1 кг - 5 гривень.

У Буковель хочуть 
прокласти залізницю

Керівництво Укрзалізниці вивчає 
можливість будівництва нової залізнич-
ної гілки від станції Татарів до курорту 
Буковель в Івано-Франківській області. 
Про це Центру транспортних стратегій 
розповів директор філії УЗ Пасажирська 
компанія Олександр Перцовський. За його 
словами, вартість проєкту становить міні-
мум мільярд гривень, однак, незважаючи 
на це, уже є зацікавлені приватні інвесто-
ри. Чиновник заявив, що на будівництво 
нової гілки піде не менше року з моменту 
прийняття рішення, а найближчим часом 
необхідно поліпшити інфраструктуру на-
явних прилеглих залізничних станцій. «У 
найближчі рік-два ми попрацюємо над 
поліпшенням інфраструктури станцій 
(Татарів, Ясиня), щоб перетворити їх на 
пересадкові хаби, звідки туристи будуть 
відправлятися на довколишні курорти, 
замість того, щоб їхати кілька годин з Іва-
но-Франківська», - сказав Перцовський.

Україна скасує мораторій 
на експорт лісу в обмін 

на гроші від ЄС
Мораторій на експорт лісу-кругляку 

в Євросоюз Україна може скасувати в об-
мін на 600 млн євро. Це - другий транш 
макрофінансової допомоги від ЄС, йдеться 

у спільній заяві, яку підписали Володимир 
Зеленський, президент Європейської ради 
Шарль Мішель та президент Єврокомісії 
Урсула фон дер Ляєн на саміті Україна-ЄС, 
передає «AGROtrend». На переконання 
журналіста Юрія Віннічука, ЄС ставиться 
до України як до сировинної бази й потре-
бує лісу-кругляку у значно більших масш-
табах, ніж можуть забезпечити українські 
контрабандисти. Тому ЄС у 2019 році ініці-
ював процедуру вирішення спору навколо 
мораторію шляхом арбітражного розгляду. 
Арбітражна група визнала: мораторій був 
несумісним з Угодою про асоціацію Украї-
ни з ЄС. А щоб Україна зняла заборону на 
експорт лісу, ЄС прив’язав це рішення до 
виділення макрофінансової допомоги. На 
ЄС припадало 70% експорту, а вздовж кор-
дону були зведені деревообробні заводи, 
орієнтовані на сировину з українських Кар-
пат. Після заборони експорту кругляк виво-
зився контрабандою під виглядом дров.

ПриватБанк вводить нові 
обмеження на перекази

ПриватБанк вводить нові обмежен-
ня на грошові перекази. Тепер відправ-
ляти або отримувати на карту можна не 
більше 100 переказів на місяць. Про це 
йдеться на сайті ПриватБанку. Такі заходи 
вводяться у рамках боротьби з відмиван-
ням грошей і у зв’язку з вимогами фінан-
сового моніторингу. «Тому з жовтня 2021 
року ми вносимо незначні корективи в 
правила здійснення Р2Р переказів за лімі-
тами на перекази з картки на картку Visa/
Mastercard через всі канали», - сказано в 
повідомленні. Тож встановлюються ліміти 
на календарний місяць як для переказів 
по Україні, так і за кордон: для відправни-
ка - 100 переказів по Україні та 25 міжна-
родних; для одержувача - 100 переказів по 
Україні та 30 міжнародних.

Частина людей не зможе 
вийти на пенсію з 2022 року 

У Мінсоцполітики повідомляють, 
що в Україні у наступному році більша 
частина громадян не зможуть вийти 
на пенсію у 60 років. Мовляв, причина 
цього - введення гнучкого коридору та 
прив’язка до стажу. При цьому, формально 
- загальний пенсійний вік залишиться на 
рівні 60-ти років. Про це повідомляє «Пер-
ший діловий». У відомстві зазначають, 
згідно з розрахунками, частині українців 
доведеться допрацьовувати до 63-х і 65-ти 
років. Так, у 2022 році у 60 років вийдуть 
пенсію ті громадяни, які мають понад 29 
років стажу; у 63 роки - ті, хто має 19-29 
років; у 65 років - ті, хто має 15-19 років. Ті, хто 
не мають навіть 15 років стажу, взагалі зали-
шаться без пенсій. А в 2028 році тільки 55% 
громадян зможуть вийти на пенсію у 60 років.

У Польщі стурбовані: 
наші заробітчани 

вибирають Німеччину
У Польщі заявили про серйозну еко-

номічну загрозу: українські заробітча-
ни після офіційної реєстрації залиша-
ють країну і їдуть до Німеччини. І хоч 
отримати дозвіл на роботу там набагато 
складніше, зате середня зарплата в кілька 
разів вища. Ще в 2019-ому близько 79,2% 
всіх посвідок на проживання, які отри-
мували українці в ЄС, видавала Польща, 
йдеться в даних Євростату. Ще до 40% 
заробітчан у Польщі працюють без дозво-
лу на проживання або навіть дозволу на 
роботу. Поступово ситуація змінюється. 
Українці жертвують шансом легалізувати-
ся в Польщі й шукають можливості влаш-
туватися в Німеччині, де одна з найвищих 
в Європі зарплат. Другий варіант - офіцій-
но наші громадяни оформляються в Поль-
щі, але працювати воліють на німців. «Це 
серйозна загроза для Польщі», - обурився 
в коментарі «Bloomberg» голова польсько-
го кадрового агентства Кшиштоф Інглот. 
Поки українці шукають кращих умов робо-
ти в Польщі, самі поляки воліють заробляти 
в Німеччині, Норвегії, Великобританії. Така 
ситуація пояснюється розміром зарплат. 

україна світ

Ольга ЧОРНА.
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як розповіли у Тернопільській обласній прокуратурі, злочинці діяли 
впродовж червня цього року. За версією слідства, організована група з 
трьох осіб – мешканців Київщини та Одещини  незаконно заволоділа 

автомобілями марки Toyota Land Cruiser 200, Mazda CX-9 та Mazda 3. Всі 
автівки вони поцупили в Тернополі, завдавши потерпілим шкоди на загальну 
суму понад 2 мільйони гривень.

Під час досудового розслідування правоохоронцям уже  вдалося відшукати та повернути 
потерпілим 2 автомобілі - Toyota та Mazda 3.

У  прокуратурі розповіли, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 
злочинців передали до суду. Їм інкримінують ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння 
транспортним засобом).

До помешкання 66-річного жителя села Петриків 
Тернопільського району екіпаж патрульної поліції 
прибув на виклик його дружини. Напередодні жінка 

зателефонувала на лінію 102 і повідомила про домашнє 
насилля з боку чоловіка.

Назустріч поліцейським господар вийшов зі зброєю в руках і став по-
грожувати вбивством.

Правоохоронцям вдалося обеззброїти зловмисника та затримати його, 
- розповіли у поліції Тернопільської області.

З’ясувалося, на мисливську рушницю, якою погрожував, пенсіонер мав 
дозвіл. На момент вчинення злочину чоловік перебував у стані алкоголь-
ного сп’яніння. 

Тепер пенсіонера звинувачують у погрозі вбивством працівникам пра-
воохоронного органу (ч. 1 ст. 343 Кримінального кодексу). Йому обрали 
запобіжний захід – нічний домашній арешт. 

Жорстоке поводження з тваринами 
інкримінують працівники 
поліції мешканцю Чортківського 

району. Чоловік смертельно травмував 
собаку.

Про інцидент правоохоронцям повідомила жи-
телька Мельнице-Подільської ОТГ. Вона розповіла, 
що знайшла мертвого собаку в криниці на території 
свого господарства. Будинок жінки обладнаний ка-
мерою відеоспостереження, яка і зафіксувала про-
типравне.

- Як з’ясувалося, собаку породи пекінес забив 
родич жінки, з яким склалися неприязні відноси-
ни. Чоловік зайшов на подвір’я, коли господарів 
не було вдома. Собака почав гавкати на нього, він 
схопив палку та забив тварину. Мертвого домаш-
нього улюбленця викинув в колодязь, - розповіли 
у поліції Тернопільської області.

Правоохоронці розшукали порушника. За фак-
том злочину відкрито кримінальне проваджен-
ня відповідно до ст. 299 (жорстоке поводження з 
тваринами) КК України. За такі дії передбачений 
штраф до 51 000 гривень, арешт до шести місяців 
або обмеження волі на термін до 3 років.

Чотири кредити на суму 30 
тисяч гривень оформили 
невідомі особи на жителя 

Підволочиська. Зі слів потерпілого, 
на його мобільний телефон 
надійшли сповіщення з проханням 
повернути гроші. Однак сам заявник 
запевнив правоохоронців, що 
жодних позик онлайн не оформляв.

Як розповіли у поліції Тернопільської об-
ласті, так звані мікрокредити ‒ це невеликі 
суми грошей, які банк або небанківська ор-
ганізація надає в кредит на певний період. 
Такий кредитний договір можна укласти з 
мікрофінансовою організацією, у тому числі 
через Інтернет. Для цього необхідно лише 
зареєструватись на відповідному сайті та 
внести всі необхідні дані. Процес недовгий 
та нескладний, тому цим все більше корис-
туються недобросовісні особи ‒ шахраї.

Працівники поліції наголошують про 
обов’язкову необхідність пильнувати за 
паспортом. Не давайте особисті документи 
в руки стороннім, а якщо вас просять його 

показати для підтвердження особи, старай-
тесь завжди прикривати серію та номер (це 
зручно можна робити великим пальцем). 
У жодному разі не залишайте документи в 
якості застави, наприклад, для ломбардно-
го кредиту. Якщо потрібно залишити десь 
ксерокопію паспорта, обов’язково переко-
найтесь, що така вимога справді обґрунто-
вана. У крайньому випадку, на копії паспор-
та завжди можна залишити замітку ручкою 
– зіпсовану копію не вийде використовува-
ти в шахрайських цілях.

- Не потрібно залишати будь-де персо-
нальних даних, - кажуть у поліції. - Часто в 
Інтернеті, реєструючись на різних сервісах, 
просять особисті дані. Якщо ви зустрічає-
тесь з вимогою вказати, зокрема, серію та 
номер паспорта, то це повинно виклика-
ти підозру. Винятком, звичайно, є тільки 
оформлення кредиту онлайн або звернення 
в інші установи, наприклад, Бюро кредит-
них історій, де без цих даних не обійтись. У 
всіх інших випадках (в Інтернет-магазинах, 
у соціальних мережах) залишати конфіден-
ційну інформацію небезпечно. 

- До поліції надійшло пові-
домлення від медиків про те, 
що до них з проникаючим но-
жовим пораненням доправи-
ли 61-річного чоловіка. Слідчі 
встановили, що травму потер-
пілий отримав за місцем сво-
го проживання від 40-річного 
сина, - розповіли у поліції Тер-

нопільської області. 
За попередньої інформаці-

єю, родичі розпивали спирт-
не, коли між ними виникла 
суперечка. Що стало причи-
ною сварки, пригадати не мо-
жуть. В якийсь момент 40-річ-
ний чоловік схопив кухонний 
ніж та завдав ним удар в ногу 

своєму батькові. Отримане 
потерпілим поранення ква-
ліфікували як середньої тяж-
кості.

За даним фактом розпоча-
то кримінальне провадження. 
Санкція статті передбачає по-
карання до 3 років позбавлен-
ня волі. 

Черговий факт шахрай-
ства задокументували 
у селі Петрикові. Після 

спілкування з додзвонюва-
чем з карткового рахунку 
місцевої жительки зникла 
чимала сума.

Потерпіла розповіла правоохо-
ронцям обставинам події: до неї за-
телефонував невідомий та назвався 
співробітником фінустанови. Він 
зазначив, що в банківській системі 
відбувається перепис інформації. 
А щоб не відбулося автоматизова-
не блокування рахунку, необхідно, 
мовляв, зазначити персональні 
дані. Жінка зробила те, що її попро-

сили. Однак, за деякий час вона от-
римала сповіщення про списання за-
ощаджень в розмірі 31 800 гривень.

Аби не потрапити на гачок та-
ких шахраїв, поліцейські радять 
бути уважними. 

- Працівники банку не телефо-
нують клієнтам, щоб дізнатися ін-
формацію про пароль та особисті 
дані, - розповіли у поліції Терно-
пільської області. - У разі такої си-
туації і коли названий працівник 
дзвонить зі звичайного номера 
мобільного телефону, завершуйте 
розмову і передзвоніть за номером 
фінустанови. Якщо ви все таки по-
трапили на гачок шахраїв, не зволі-
кайте, телефонуйте на лінію «102».

Рекетирів, які тероризували 
перевізника, залишать під вартою

Троє зловмисників намагалися «вибити» 
гроші у тернопільського підприємця. Тер-
нопільський апеляційний суд підтримав 

позицію прокуратури і залишив під вартою без 
можливості внесення застави трьох осіб, які 
вимагали у перевізника 30 тисяч гривень. За 
даними слідства, зловмисники погрожували по-
терпілому та його родині фізичною розправою і 
знищенням майна, якщо той не віддасть кошти. 

- Трьох рекетирів поліцейські затримали нещодавно 
поблизу Почаєва, - розповіли у Тернопільській обласній 
прокуратурі. - Суд першої інстанції частково задовольнив 
вимоги прокурора, взявши під варту підозрюваних. Проте, 
всупереч клопотанням публічного обвинувача, ще й визна-
чив їм суму застави у 90 тисяч 800 гривень кожному. Про-
куратура оскаржила ці рішення в апеляції.

Хильнув зайвого і погрожував 
поліцейським вбивством 

Пенсіонеру з Тернопільщини загрожує 
до трьох років позбавлення волі

Судитимуть викрадачів елітних авто 
У Тернополі троє злодіїв поцупили автомобілів на суму понад 2 мільйони гривень 

Шахраї оформили на чоловіка 
30 тисяч кредиту

Поліцейські розшукують зловмисників і 
радять, як вберегти кошти

«АЛЛО, ВАМ ТЕЛЕфОНУЮТЬ З БАНКУ» - 
як шахраї полюють за нашими 

грошима по телефону
Дзвінок від псевдопрацівника банку вартував 

жительці Тернопільщини понад 30 тисяч гривень

За напад жителю Залозецької селищної 
громади загрожує до 3 років позбавлення волі

НАКИНУвСЯ З НОЖЕм НА БАтьКА

Житель Чортківського району відповідатиме 
перед законом за вбивство собаки

ЗАБИВ ПЕКІНЕСА, БО НЕ СПОДОБАЛОСЬ, яК ГАВКАВ
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Чому потрібен калій, як врятувати 
кущі від морозів і навіщо потрібен попіл

У період розвитку і плодоношення чагарники 
малини забирають із землі поживні речо-
вини. Щоб наступного року рослина знову 

виросла, необхідно восени підгодувати малину.

Слід видалити бур'яни під кущами і перекопати ґрунт у 
міжряддях, обрізати застарілі, сухі пагони і лише тоді перехо-
дити до підгодівлі малини, яка проводиться наприкінці літа 
- на початку осені. Ремонтантну малину треба добре піджи-
вити і підготувати до зимового періоду у жовтні-листопаді, 
оскільки ці рослини у вересні плодоносять.

Перегній і компост треба додати у ґрунт перед перекопу-
ванням у один раз на 3-4 роки. На одному квадратному метрі 
розташовуйте не більше 5 кг добрива. А торф щороку засто-
совуйте для мульчування. Таким чином відбувається захист 
кореневої системи від холоду. До того ж ґрунт збагачується 
корисними речовинами, зберігається його вологість протя-
гом тривалого часу.

Курячий послід слід використовувати з особливою обе-
режністю, оскільки це добриво висококонцентроване. Щоб 
не завдати шкоди малиннику, розведіть його рідиною у від-
повідній пропорції 1:20. Після цього приготованим розчином 
проведіть полив, рівномірно проливаючи ґрунт у міжряддях.

Після збору ягід застосовуйте попіл для відновлення за-
пасу калію і зниження кислотності ґрунту. Візьміть просія-
ний деревний попіл і насипте його у пристовбурові кола всіх 
кущів.

У осінньому добриві може бути безліч різних мікроеле-
ментів. Обираючи добрива, звертайте увагу на те, щоб у скла-
ді була мінімальна кількість азоту, оскільки елемент впливає 
на розвиток рослини. А ось препарати з вмістом фосфору і ка-
лію просто необхідні, їх треба застосовувати для підгодівлі. 
Радимо використовувати суперфосфат і сульфат калію. Калій 
допомагає підвищити холодостійкість культури. Сульфат ка-
лію (40 г) додайте разом з суперфосфатом. Фосфорне добри-
во можна замінити калімагнезією (25-30 г на кущ). Під час 
обробки молодих кущиків дозу зменшуйте удвічі.

Восени також краще саджати малину. При цьому додавай-
те у ґрунт мінеральні, і органічні добрива. На один квадрат-
ний метр землі внесіть перегній (10 кг) або готовий компост 
у тій же кількості, а також кальцій і фосфор у однаковій про-
порції (по 20 г). Усі інгредієнти розсипте по землі, зверху до-
дайте органіку, ґрунт перекопайте і саджайте малину. 

Побілка потрібна не зара-
ди естетики, а для того, 
щоб подбати про кору 

плодових дерев і їх здоров’я. Перш 
за все потрібно підготувати до по-
білки самі дерева, вибравши для 
цього похмурий день. Розстеліть 
під яблунею або грушею поліе-
тиленову плівку так, щоб на неї 
під час роботи падало все сміття. 
Далі руками в рукавичках зніміть 
зі стовбура і великих гілок лишай-
ники, мох, муміфіковані плоди, 
що залишилися. Дерев'яною або 
пластиковою лопаткою зіскобліть 
підгнилі шматочки кори, очистить 
всілякі поглиблення і щілини на 
стовбурі. Якщо виявите серйозні 
механічні пошкодження і глибокі 
рани, замажте їх садовим варом.

Далі готуємо суміш для побіл-
ки. Беремо гашене вапно, клей 

на органічній основі або мило, а 
також фунгіцид. Важливим ком-
понентом суміші є глина, яку до-
дають для в'язкості і липкості. До 
того ж глина «працює» як хороша 
замазка для тріщин, що з'явили-
ся на корі. До складу суміші для 
побілки потрібно обов'язково 
включити і мідевмісний препарат 
(«бордоська суміш» та інші), який 
запобігає розвитку хвороботвор-
них грибів.

Важливо білити дерева в пого-
жий день і наносити суміш ретель-
но, в кілька шарів. Фарбувати-бі-
лити потрібно не тільки нижню 
частину стовбура (штамб дерева), 
але й скелетні гілки, бо вони та-
кож можуть сильно постраждати, 
отримавши сонячні опіки. Нано-
сити фарбу або побілку потрібно 
широкими рухами зверху вниз, ре-
тельно фарбуючи всі складки-ям-
ки на корі: на ній не повинно зали-
шатися темних плям.

Не всі городники знають, 
що крохмаль є однією 
з найефективніших 

підгодівель для смородини. 
Оскільки в цій речовині ба-
гато калію, який покращує 
родючі властивості землі.

Використовувати підгодівлю по-
трібно в жовтні. За кілька місяців крохмаль 
наситить ґрунт, а навесні коріння смородини отри-
має всі необхідні корисні елементи. Завдяки калію 
якість врожаю покращиться - ягоди будуть вели-
кими і солодкими. Більш того, гілки смородини 

стануть міцнішими, що дозволить рослині 
без труднощів пережити зиму.

Знадобиться 200-300 грамів по-
рошку картопляного крохмалю. До-
дайте вказану кількість крохмалю в 
каструлю, наповнену трьома літрами 

води. Поставте ємність на плиту. До-
ведіть суміш до кипіння. Після цього до 

отриманої суміші долийте ще десять літрів 
води. Ретельно перемішайте. В кінцевому підсум-
ку ви отримаєте приблизно чотирнадцять літрів 
підгодівлі. Цієї кількості вистачить на чотири кущі 
смородини. На кожен кущ вилийте близько трьох 
літрів натурального добрива.

Восени троянди вже здерев'янілі, тож легше 
піддаються живцюванню і укоріненню. 
Живці потрібно зрізати якомога ближче 

до основи куща. Потрібно відламати держак 
з "п'ятою" - невеликим шматочком кори. Це 
набагато ефективніше, ніж простий косий зріз 
секатором. 

Висаджувати живці потрібно в дуже пухку, поживну і во-
логу землю. Вкривати потрібно відразу 3-4 живці однією по-
ловинкою 1,5 л пластикової пляшки, в якій зроблено неве-
ликий отвір для провітрювання. Перед висадкою "п'яточку" 
живця потрібно занурити в «Корневин» або інший препарат 
для стимуляції росту коренів.

Ґрунт біля живців має бути вологим, але застою води не 
можна допускати. Висаджувати троянду на постійне місце 
без пляшки можна, коли живці проростуть так, що вигляда-
тимуть з отвору в пляшці. Садити троянду на постійне місце 
найкраще у вологу, прохолодну погоду. 

У весняного і осіннього періоду по-
садки є свої переваги, але зараз ми 
докладніше зупинимося на посадці 

цибулі «під зиму», тобто - осінньому. 
Зазвичай, цибулю-сіянку висаджують в 
кінці жовтня і в перших числах листо-
пада. Цей період вважається найбільш 
сприятливим. Коли температура стабіль-
но коливається від двох градусів тепла до 
мінус одного морозу, цибулини повинні 
вже вкоренитися, але не прорости.

яку сіянку купувати?
Найкраще дрібну: великі по весні часто дають 

стрілки. Звичайно, можна посадити кілька вели-
ких цибулин для ранньої повноцінної зелені, але 
як тільки з'являться квітконоси, цибульку можна 
висмикувати.

У чому плюси посадки 
цибулі під зиму?

Урожай дозріває приблизно у липні місяці. Цю 
цибульку практично не вражає цибулева муха. Пе-
резимувавши, рослина вже в достатній мірі зміц-
ніла і не боїться шкідників. Така цибуля добре збе-
рігається. Її потрібно тільки добряче підсушити 
на сонці, потім на горищі, і можна відправляти на 
зберігання.

 Підготовка до посадки
Висаджують в грунт тільки здоровий непош-

коджений матеріал. Далі проводиться калібруван-
ня: дрібну цибулю до дрібної, середню до серед-

ньої і т.д. Для чого це робиться? Щоб на грядках не 
було лисин, а цибуля проростала рівномірно. Для 
захисту від шкідників і захворювань цибулю попе-
редньо замочують в спеціальному засобі, рожево-
му розчині марганцівки або 1% розчині перекису 
водню на 2-3 години. Потім просушують. Таке на-
сіння, звичайно ж, швидше проростає.

 Де краще посадити 
цибулю-сіянку?

У добре освітлених і провітрюваних місцях. 
Грунт повинен бути пухким. Для посадки вибирай-
те місця, де навесні не буде накопичуватися і сто-
яти вода, в іншому випадку, цибулинки загинуть. 
Перед посадкою землю потрібно добре перекопа-
ти і удобрити (компост + зола; фосфорно-калійні 
добрива), далі потрібно зробити невеликі рядоч-
ки (глибина - три-чотири сантиметри). Якщо сі-
янку висадити на меншу глибину, по весні вона 
може просто «вискочити» з грунту. Відстань між 
насінням - п'ять-шість сантиметрів; між рядками 
- сантиметрів п'ятнадцять, але є сорти, де відстань 
збільшується і до двадцяти п'яти сантиметрів. 
Тому уважно вивчайте інструкцію на упаковці.

ПІДжИВЛЮЄМО

 МАЛИНУ 
ВОСЕНИ, щОБ ОТРИМАТИ 

ГАРНИй ВРОжАй

СЕКРЕтИ І тОНКОщІ вДАЛОгО 
ОСІННьОгО вКОРІНЕННЯ тРОЯНД

РАННІЙ вРОЖАЙ тА ІмУНІтЕт вІД шКІДНИКІв: 
ЧОМУ ВАРТО САДИТИ ОЗИМУ цИБУЛЮ

БІЛИТИ ДЕРЕВА ПОТРІБНО НЕ НАВЕСНІ, А ВОСЕНИ
Як захистити дерева від сонячних опіків і хвороб

СмОРОДИНІ ДОПОмОЖЕ КРОхмАЛь: 
як отримати великі і солодкі ягоди
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* * * * *
Хотів смуток торкнутись серця,
У похмурі надворі дні,
Небо вкрили сіренні хмари,
Наче вечір вже надворі.
Хотів смуток торкнутись серця,
Уже близько підкрався він,
Десь подівся прекрасний настрій,
Тихий смуток засів в душі.
Хотів смуток торкнутись серця,
Вкрасти щастя і радість днів,
Я подумала, що в житті цім,
Лише щастя запрошу в дім.
Враз засяяла радість в серці,
В душі місце для щастя лиш,
Полонила любов все інше,
Бо життя - це прекрасна мить.
Не пускайте той смуток в душу,
Не давайте йому той шанс,
Щоби кожен наш день у долі,
Найпрекраснішим був для нас!
Бо життя - це дарунок Божий,
Неповторний, найкращий дар!
Нам даровано все найкраще,
Із любові Творця до нас...

* * * * *
Де сон подівся - я не знаю,
На небі зірка догорає,
Пробігла ніч, як мить єдина,
Встає надворі нова днина.
Де сон подівся - я не знаю,
Не сплю так часто я ночами,
У тишині ночей чарівних,
Милуюся красою їх я.
Де сон подівся - я не знаю,
Я в тишині відпочиваю,
Є час на роздуми життєві,
Є час помріяти ночами.
Де сон подівся - я не знаю,
Ось уже ранок зустрічаю,
Погасли зорі в небі - ранок,
Над горизонтом вже світанок.
Ніч покидає простір тихо,
Місяць пішов на відпочинок,
Гамір надворі наростає -
Новий день нас усіх вітає!

* * * * *
Задивилась у осінь днина,
Ніч украла її годину.
Сонце світить, все менше гріє,
Приморозити все воліє.
Задивилась у осінь днина,
Літо легко так відпустила.
Господиня та осінь вправна,
Урожайна вона, урожайна.
Задивилась у осінь днина,
На деревах жовтіє листя. 
Достигає горобина й калина,
Ми потрохи ідемо в зиму.
Щораз днина коротша - правда,
Ще годину додадуть зайву.
А вірніше віддадуть нашу,
Ту, що вкрали весною також.
Ми у осені, осінь з нами,
Листя жовте в букет сладаєм.
Ми із осені йдем у зиму,
А з зими - у весняну днину!

* * * * *
Так далеко думками буваю,
Так далеко, дивуюся, знаю,
А, що думці, у неї ж є воля,
Вона вільна у діях є своїх.
Так далеко думками буваю,
І радію, бува, потерпаю,
Бо ж та думка невидима, знаю,
А он силу, яку вона має.
Так далеко думками буваю,
Десь у Всесвіті часто гуляю,
Може Бога зустріну в тім краю,
Бо прохання важливе я маю:
- Боже Отче - єдина надіє,
Хай пропаде ота пандемія,
Ти прости нам гріхи цього світу,
Хай здоров’я пошириться світом.
Ти пробач нам щоденні провини,
Бо ми люди і маємо хиби,
Поможи нам гріховність здолати,
І щасливе життя усім мати!

Богдана ОЛЕКСИШИН.

На фото Івана ПШОНЯКА: бібліотекар Тетяна Глова та учасники хору с. Ланівці, 
завклубом с. Тулин Уляна Граблюк із сином Володимиром (Борщівщина).

гніздечко
Сімейне

Міля народила дівчинку. 
Петро, дізнавшись новину, 
добряче напився. В селі 

думали - від щастя. Насправді ж 
Петро заливав оковитою злість. 
Ще маленької не бачив, а вже не 
любив її. 

Із пологового будинку Мілю забирали 
батьки. Вона плакала. Молоденька медсе-
стра думала - від радості. Насправді ж - від 
душевного болю через дурну чоловікову 
впертість. 

- Що, зраднице? - зустрів Мілю на ганку 
захмелілий Петро. - Нормальні жінки хлоп-
ців народжують, а ти… 

Маленьку назвали Люба. Мілина матір 
сумно жартувала: нелюба Люба. 

Петро жодного разу не взяв доньку на 
руки. Щоб не чути дитячих плачів, пере-
брався спати до літньої кухні. Батьки й ро-
дина опам’ятовували чоловіка. Але не було 
ради на його затятість. 

Коли Любі виповнилося шість років, на 
світ з’явився брат Антон. Петро хвалився 
сином. Пригощав усіх у сільській забігай-
лівці. На запитання про Любу відмахувався, 
мовляв, вона його не цікавить. 

Люба побоювалася батька. Навіть, коли 
він проходив повз неї, душею відчувала 
його холод і нелюбов. 

Коли Антон почав ходити, Люба змуше-
на була пантрувати брата. 

- Мілю, дитині треба уроки вчити, а не 
нянькою бути, - казала мати. - Застерігала я 
колись тебе: не спіши у вісімнадцять років 
заміж, та ще й за навіженого Петра. Та й він 
«зеленим» був. Щойно з армії повернувся і 
вже на женячку потягнуло. 

Міля, не бажаючи накликати чоловіко-
вого гніву, ігнорувала материні зауваги. 

- Якщо будеш в усьому потакати й годи-
ти Петрові, він тобі на голову сяде, - не вга-
вала матір. - Він уже гріх за Любу має. Хто 
таке видів, щоб батько рідну дитину так 
не любив? Ось Каленики вдочерили малу 
після смерті сестри. Дбають про неї. Вона 
Каленичиху матір’ю називає, а Каленика - 
батьком. А твій… 

- Мамо, не лізьте в наше з Петром життя. 
Здавалося, від батька передалася Ан-

тонові нелюбов до сестри. Усі свої провини 
брат перекладав на Любу. Скаржився на неї 

заради того, аби батьки вчергове висвари-
ли сестру. 

Люба ж поспішала стати дорослою. Че-
кала, коли отримає атестат і залишить дім. 
Назавжди. 

Їй не справили нової випускної сукні. 
Мати позичила плаття в родички. І босоні-
жки в Люби були трохи поношені. На випус-
кний батько не прийшов. Інший радів би, 
що у доньчиному атестаті лише три четвір-
ки, а решта - відмінно. Та Петрові байдуже. 

Антон же до науки не надавався: крім 
трійок, у щоденнику більш нічого не було. 
Бабуся дала Любі гроші на дорогу, коли та 
їхала вступати до педагогічного училища, і 
благословила внучку. 

Міля ж сказала: 
- Я не маю за що тебе вдягати-взувати, 

коли будеш вчитися. Спершу треба було за-
робити, а потім про науку думати. 

- Їдь, їдь, дитино, - втрутилася у розмо-
ву бабуся. - Поки живу, буду допомагати. А, 
ти, Мілю, побійся Бога таке городити. Бо не 
знаєш, до кого на старості доведеться голо-
ву прихилити... 

…Люба збиралася заміж за брата подру-
ги-одногрупниці. 

- Хіба те весілля потрібне? - запитала 
доньку Міля. - Одні витрати. 

Микита, наречений, втішав обраницю. 
А їй було боляче та образливо. Й незручно 
перед Микитою та його батьками. 

На вечірці Петро сидів, наче чужий. 
Міля була ні в сих, ні в тих. А Люба хотіла, 
аби швидше закінчилася забава. 

Маленьке чоловікове містечко стало 
для Люби великим затишним світом. Ми-
кита кохав і шанував дружину. Свекруха зі 
свекром називали Любу «дитинкою». Мо-
лоду жінку поважали на роботі. Люба пра-
цювала вихователькою у дитсадку. Вона 
любила своїх непосидюх. А вони дарували 
тепло своїх сердечок добрій Любові Петрів-
ні. 

Згодом у родині з’явилася на світ Ната-
лочка. Свекор величезними ручищами ніж-
но брав крихітку і примовляв: 

- На мене схожа. Дідусева внучка. Ач, мій 
ніс… 

Люба плакала від радості. Такої любові 
вона не знала від рідної сім’ї. 

До села Люба з чоловіком навідувалась 
радше заради бабусі. Коли ж старенької не 
стало, відчула: її тут ніхто не чекає. Мати з 
батьком переймалися тільки Антоном. Роз-
пещений син одружуватися не поспішав. 
Та й дівчата від Антона швидко тікали: не 
витримували його запального характеру 
та зарозумілості. В Антонових друзях були 
перші дебошири на селі. До роботи парубок 
не надавався. І потреби не було. Батьки ще-
дро спонсорували його «кишенькові витра-
ти». 

…Антон не хвилювався за материне 
здоров’я, коли та занедужала. Злостився, 
що лікування потребує багато грошей. Що 
матір тепер не може йому догоджати. 

Люба навідувала Мілю в лікарні. Запи-
тувала, чи приїжджав Антон. 

- Він не має часу. 
- Може, на роботу пішов? 
- Що ти таке кажеш? Де в селі добру ро-

боту знайти? 
- Мамо, чому ви мене не любили? І не 

любите. Ні ви, ні батько. 
Міля мовчала. Бо що мала відповісти? 

Що все життя годила й потакала чоловіко-
ві, а потім - синові? Боялася, аби любов до 
доньки не відштовхнула Петра? Хоча він, 
перемовлялися сільські молодиці, потай 
бігав до Зойки-зоотехнічки. Міля чоловіка 
на зраді не застукала. Але зауважила, яким 
нахабним поглядом дивилася на неї Зойка. 
І співчутливо - односельці. Що Антон, коли 
занедужала й не мала дати грошей на чер-
гову примху, мало руки на неї не підняв? 
Що розуміє: ні чоловікові, ні синові, вона, 
хвора, не потрібна? Що не може попроси-
ти пробачення у неї, в Люби? Сама не знає, 
звідки така впертість. Що довгими безсо-
ними ночами вимолює в Бога не прощення 
і здоров’я, а смерті? 

Люба чекала, що скаже матір. Міля вда-
вала, що заснула. Люба тихенько вийшла з 
палати. Міля відкрила очі… 

Із першими зазимками не стало Мілі. 
Після похорону до Люби підійшов брат: 

- Ти того… не забувай, що батька маєш. 
Випрати, хату побілити мусиш. 

- Твоя сестра нічого не мусить, - втру-
тився у розмову Микита. - До цього часу ти 
її у гості не запрошував. 

- А я не в гості запрошую. Батькові хто 
допомагати буде? 

- Ти! 
Петро до доньки ні на похороні, ні після 

похорону не підійшов. Наче Люби й не було. 
…Антон невдовзі перебрався жити на 

друге село до колишньої пасії, яка овдовіла. 
Петро залишився сам. 

Приходив Антон до батька, коли лис-
тоноша приносила пенсію. Петро вділяв 
синові дещицю грошей. Син ішов. А Петро 
чекав, коли добра сусідка Настя принесе 
миску гарячого борщу чи супу. 

- Ти б, Петре, з Любою помирився, - 
якось сказала сусідка. - І внучка Наталя у 
тебе слічна. 

Той махнув рукою. 
…Петро посковзнувся на сходах біля 

ганку під час першого заморозку. Звихнув 
ногу й потовкся. Повернувся з лікарні в хо-
лодну порожню хату. Син жодного разу не 
провідав батька. Зате не забув прийти у 
«пенсійний» день. 

- Антоне, хіба ти не знав, що я у шпита-
лі? 

- Часу не мав. І до району тепер недеше-
во добиратися. Ти того… Любі дай знати, 
щоб приїхала. Випере, зварить щось. 

Петро промовчав… 
Якось Петро зібрався до містечка, де 

жила донька. Ось її будинок. Великий, до-
бротний. На подвір’ї - дорога автівка. Кру-
гом порядок. З хати вистрибнуло маленьке 
дівча. Любина внучка, а його правнучка. 
Петро почухав потилицю. Він не поїхав на 
весілля, коли Люба віддавала заміж Ната-
лю. 

Вслід за малою вийшли Люба з Мики-
тою. Микита взяв маленьку на руки. Підки-
нув до неба. Всі щасливо засміялися. 

Петро кілька разів прошкутильгав 
туди-сюди біля будинку. 
Розболілася нога. В животі 
млоїло від голоду. Ступити 
на доньчине подвір’я не на-
важився… 

Сокровенне

Ольга ЧОРНА

Осінь золотила сад. Клено-
вою гілкою стукала у шибку, 
наче хотіла щось порадити 

двом подругам, які сиділи за 
столом. В затишній кімнаті їхня 
нехитра розмова переривалася 
дзеньканням бокалів зі справж-
нім французьким шампанським, 
яке передала родичка господині з 
Італії. Якась невидима туга вита-
ла в повітрі, бриніла сльозою на 
очах, торкалася глибини самого 
серця. 

- Кому я тепер потрібна? – стиха мо-
вила Ніна, дивлячись на бульбашки, що 
легковажно піднімалися вгору з дна 
келиха і щасливо вмирали на його по-
верхні, поцілувавшись із повітрям. Вона 
застигла в сумовито-траурній позі і якби 
поруч був художник, він би не обминув 

її своєї увагою. Каштанові кучері хвиля-
ми спадали на округлі плечі. Сіро-голубі 
очі були глибокими і чистими. Уся її фі-
гура випромінювала елегантність, була 
складена пропорційно, лиш вага була 
попереду всіх інших стандартів. Але, як 
для п’ятдесятилітньої жінки, не псувала 
її, а навпаки, захищала від зморшок та ін-
ших вікових змін. Ось тільки душа її була 
вкрай виснаженою постійними стресами, 
що наче мухи обсіли голову. 

Ніну покинув чоловік. Це сталося не 
раптово, але… Вчора він її просто вбив 
своїми словами. Їхнє подружнє життя 
нічим особливим не вирізнялося. Та й 
любові великої не було. Жили, як всі. 
Працювали, сина виростили. Коли Оста-
па звільнили із заводу, реорганізувавши 
його, він вирішив податися на заробітки 
закордон. Бо ж молодий ще, гожий. Отак, 
на тих заробітках, десять років збігло за 
водою. Спершу він надсилав гроші регу-
лярно, бо сина треба було вчити. Потім 
знайшов легшу роботу, сказав, що на бу-
дові важко працювати, і помагати став 
менше. Надзвонював рідко, віддалився 
якось. Ні разу не приїхав за довгий час, то 
й відвикли один від одного. 

А оце пандемія вигнала додому. Ці пів 
року вони жили, неначе у пеклі. Двоє лю-

дей не могли порозумітися. Сварки спа-
лахували через побутові дрібниці, розхи-
тували нерви обом. Але Ніна відчувала, 
що любить чоловіка. Наче якесь друге 
дихання в ній відкрилося. А він, навпаки 
– був холодним та замкнутим. А то, якось, 
в неділю, за вечерею, коли Ніна мала на-
дію на інтим, признався, що давно має 
іншу, кохає її, і не вірить, що Ніна теж всі 
ці роки була святою. Наступного дня зі-
брав речі і поїхав, не сказавши куди. Вони 
вже були розлучені давно, правда, фік-
тивно, а тепер це стало реальністю.

- Я нікому не потрібна, не потрібна! – 
повторювала знов і знов Ніна. 

Її подруга – Орися, жінка заміжня і по-
важна, заспокоювала:

- Перестань, в тебе все буде добре!
Орисин чоловік був на роботі. Він не 

любив, коли до жінки приходили подру-
ги, злився, тому нині вона скористала-
ся його відсутністю. Русокоса, струнка, 
швидка в діях і словах, вона щебетала, як 
весняна синичка.

- Та ти поглянь на себе! Та ти ж красу-
ня, ти лише рукою махнеш і будеш мати 
кого забажаєш.

Вона встала і відчинила вікно, щоб 
впустити погідного осіннього тепла до 
кімнати. В квітнику пишалися розкіш-

ні айстри та майори, жоржини різно-
барв’ям вабили очі, чорнобривці цвіли 
українським вишиттям.

Дорогою, що пролягала в кількох ме-
трах біля вікна, повільно їхала машина. 
Водій задивився на вікно і Ніна, якось ав-
томатично, махнула рукою.

Чорний джип зупинився. З нього вий-
шов симпатичний чоловік, років п’ятде-
сяти. Він повагом пішов до хвіртки. Ніна 
завмерла, а в Орисі серце ледве не виско-
чило з грудей. Не дай Боже, зараз надійде 
її ревнивий чоловік.

Але на щастя, хвіртка виявилася 
замкненою.

Подруги швидко зачинили вікно, за-
сунули гардини. Через 
хвилю шок пройшов, 
вони розсміялися і на-
повнили келихи шам-
панським…

«Мамо, чому ви 
мене не любили?»

- Перший має бути син, - сказав Петро, коли 
дружина Міля завагітніла. 
- Кого Бог пошле, той і буде. 

- Навіть не думай дівку народити! 

На порозі майже 
листопад. Місяць 
нашого з тобою 

кохання і… розлуки. 

Ми зустрілися у дощ. Ти ска-
зав: це до щастя. І я повірила. 
Закохалася, мов дівчисько, хоч 
за плечима майже тридцять. 
Час спливав од весни до осені, 
до нашого з тобою листопаду. 

Три роки ми були разом, у 
які складалися неймовірно ща-

сливі дні. Не розуміла я лише 
одного: ти чомусь уперто не 
хотів переїжджати до мене на-
зовсім, хоча я жила одна. Усе 
відкладав на «потім». Я мрія-
ла про те, як у нас народяться 
діти. Хлопчик і дівчинка. Ти теж 
ніби бажав цього. Та коли я за-
вагітніла, ти раптом чомусь за-
панікував. Став рідше бувати у 
мене, відмовлявся іти зі мною 

гуляти, особливо у людні місця. 
Врешті, котрогось дня зізнався, 
що насправді ти – одружений. І 
в тебе уже підростає двоє синів. 

Я навіть не плакала. Просто 
я була настільки здивована, що 
у мене не було слів. Як може до-
рослий чоловік бути настільки 
безвідповідальним? Перед сво-
єю власною сім’єю, переді мною, 
жінкою, якій обіцяв золоті гори, 

а головне – перед самим собою.
 Я народила донечку. Без 

тебе. Але вдячна тобі за те, що 
подарував мені це маленьке 
диво. Чи сумую я за тобою? Хіба 
коли падає дощ. І то лише тріш-
ки. Адже ти казав – це до щастя. 
А воно в мене уже є – донечка 
Настуся, яка вчиться вимовля-
ти перше слово – «мама»… 

Оксана В. м. Тернопіль.

Це – мій Лапшин…
Вже мало тішить листопад,
Калини грона вже не гріють.
Став пусткою осінній сад,
В туманах зорі майоріють.
Немає жвавих ластів'ят,
І соловейко не співає.
Лиш ворон кряче невпопад, 
Та хижі яструби кружляють.
Ще до села загляне лис,
Щоб куркою поласувати.
Сховався зайчик в сірий хмиз,
Щоб жертвою когось не стати.
Осінні будні на селі,
Озвуться гавканням собачим.
Всі - і дорослі, і малі,
За літом мало що не плачуть. 
Це мій Лапшин, село святе,
Частинка в рідній є країні.
Я Богу дякую за те,
Що народилась в Україні!

Надія РЕПЕЦЬКА.
с. Лапшин на Бережанщині.

Ліричним рядком

Про кохання  Коли дощ – до щастя

Життєві сюжети Зачинена хвіртка

Раїса ОБШАРСЬКА

О, пісне українська, 
чиста і багата,
Чарівна, світла, 

вічна і жива,
Чудова, рідна 

і завжди крилата –
Це почуття, одягнені

 у музику й слова…
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Тернопільський футбол

* * * * *
За підсумками 11-го туру чемпіонату 

України з футболу "Динамо" зберегло лі-
дерство, "Шахтар" залишився на другому, 
а "Ворскла" - на третьому місці.

В 11 турі "Шахтар" переміг у Києві 
"Зорю" з рахунком 6:1. "Динамо" розгро-
мило у гостях "Львів" - 4:1. Кияни мають 
29 очок та зберігають лідерство. У "Шах-
таря" на 3 пункти менше та друга позиція 
в турнірній таблиці. У трійці лідерів з 24 
балами також перебуває "Ворскла", яка 17 
жовтня переграла у гостях "Олександрію" 
- 2:1. 

* * * * *
Українець Тарас Шелестюк провів пер-

ший бій з лютого 2020 року та нокаутував 
мексиканця Ернесто Неспану. У Канкуні 
(Мексика) Тарас Шелестюк, який висту-
пає у напівсередній вазі (до 66,7 кг) мав 
битися з 22-річним мексиканцем Рікардо 
Саласом Родрігесом, проте в останній мо-
мент його замінив 40-річний Ернесто Ес-
пана. Українець здобув перемогу в 10 ра-
унді технічним нокаутом. Для нього цей 
бій став першим з лютого минулого року. 

35-річний Тарас Шелестюк є чемпіо-
ном світу серед любителів у категорії до 

69 кг та бронзовим призером Олімпіа-
ди-2012. Він виграв усі свої 19 поєдинків 
на професійному рингу. 

* * * * *
Двоє спортсменів з Тернопільщини 

представляють Україну на чемпіонаті 
Європи з боксу серед молоді, який прохо-
дить в місті Будва (Чорногорія). У складі 
збірної команди України, Тернопільщину 
представляють боксери ТОФБУ - Каріне 
Айрапетян та Володимир Куліковський.

* * * * *
18 жовтня в Греції запалили вогонь 

зимової Олімпіади-2022 в китайському 

Пекіні. Естафету вогню, який буде достав-
лений до Пекіна, розпочав грецький гір-
ськолижник Іоанніс Антоніу.

У церемонії брали участь тільки офіцій-
ні особи, включаючи главу Міжнародного 
олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха.

Зимова Олімпіада-2022 в Пекіні відбу-
деться з 4 по 22 лютого. Паралімпійські 
ігри-2022 пройдуть з 4 по 13 лютого.

На зимовій Олімпіаді-2018 в Пхенчхані 
збірна України зуміла завоювати одну ме-
даль - золото команді приніс фристайлист 
Олександр Абраменко в лижній акробатиці.

СПОРТАРЕНА

* * * * *

14 жовтня у Підволочиську на стадіоні «Колос» від-
бувся матч за Суперкубок серед переможців Ліги 
чемпіонів та Ліги Тернопільщини сезону-2020/21. 

Трофей розіграли ФК «Плотича» (Білецька громада) та ФК 
«Вишнівець» (Вишнівецька громада). З рахунком 1:0 пере-
могу святкував колектив з Вишнівця.

За рівної гри в першому таймі на 27-й хвилині Максим 
Кобельчук зумів відзначитися красивим за виконанням уда-
ром. Незважаючи на всі зусилля, кіпер ФК «Плотича» не зу-
мів дотягнутися до м’яча, який поцілив у самісіньку «дев’ят-
ку» (1:0).

У другому таймі вишнівецька команда вже грала другим 
номером, віддавши ініціативу супернику. На 77-й хвилині 
оборонець вишнівецької команди Володимир Терещенко не 
за правилами зупинив прохід нападника суперника Анджея 
Бернарда і арбітр матчу призначив справедливий пенальті. 
Після удару з позначки кіпер ФК «Вишнівець» Антон Пан-
кевич зумів рукою дістати м’яча та перевести його на куто-
вий. Цей епізод став ключовим у матчі. За інерцією команда 
з Плотичі продовжувала атакувати, але їх випадки вже не 
були такими гострими, як до епізоду з пенальті, та не зміни-
ли рахунку на табло.

* * * * *
17 жовтня, відбулося шість поєдинків 

другого туру Ліги чемпіонів Тернопільщини:
ГРУПА A

• ФК "Гайворонка" – "Вікторія" (В. Бірки) – 2:2 (1:1)
• "Галичина" (Чернихівці) – "Дністер" (Стінка) – 1:1 (1:0)

ГРУПА В
• ФК "Товстолуг-Застінка" – ФК "Івачів" – 0:2 (0:2)

ГРУПА С
• "Колос" (Домаморич) – ФК "Плотича" – 0:5 (0:2)
• ФК "Росохач" – "Збруч" (Збручанське) – 2:1 (0:0)

ГРУПА D
• "Колос" (Буглів) – "Говерла" (Дубівці) – 0:3 (0:1)

* * * * *
Відбулося 12 поєдинків 

другого туру Ліги Тернопільщини: 
ГРУПА А

• ФК «Шумськ-Агроюніт» (Обич) – ФК «Косів» – 1:3 (0:1)
• ФК «Лісники» – «Колос» (Стрілківці) – 2:2 (1:1)

ГРУПА В
•  «Легіон» (Драганівка) – ФК «Іванчани»– 5:0 (2:0)
•  «Вікнини» (Вікно) – ФК «Заруддя» – 4:1 (1:0) 

ГРУПА С
• ФК «Переволока» – «Хатки» (Бережани) – 0:9 (0:3)
• ФК «Ласківці» – ФК «Вигнанка» – 3:1 (2:0)

ГРУПА D
• ФК «Збараж» – ФК «Зелена» – 1:0 (0:0)
• ФК «Таурів» – «Самець» (Підволочиськ) – 3:1 (2:0)

ГРУПА Е
• «Скала-Айва» (Скала-Подільська) – ФК «Смиківці» – 1:3 

(0:1)
• ФК «Максимівка» – ФК «Присівці» – 3:0 (1:0)

ГРУПА F
• ФК «Біла» – «Лісма» (Шляхтинці) – 3:6 (0:4)
•  «Сокіл» (В. Березовиця) – ФК «Зарваниця» – 3:0 (2:0).

10 жовтня в рамках 13-
го туру Першої ліги 
в Луцьку на стадіоні 

"Авангард" зустрілися терно-
пільська "Нива" та "Волинь".

Тернополяни підійшли до 
цього поєдинку з трьома по-
спіль поразками та новим головним тренером. Ним 
став 50-річний досвідчений спеціаліст Андрій Сер-
гійович Купцов.

Ігрову кар'єру Андрій Купцов розпочинав у рід-
ному Кривому Розі. У якості гравця виступав також 
за донецький "Шахтар", львівські "Карпати", запо-
різьке "Торпедо" та донецький "Металург".

Тренерську кар'єру теж розпочинав у "Кривбасі". 
Після цього тривалий час працював у ФК "Олексан-
дрія" та львівських "Карпатах".

Після 12 турів, в останньому з яких «Нива» на 
своєму полі мінімально поступилася «Оболоні», тер-
нополяни опустилися у турнірній таблиці Першої 
ліги на восьму сходинку, маючи в активі 15 очок. Тож 
не дивно, що результат кожного наступного поєдин-
ку для них є надважливим. 

Цю істину футболісти довели вже у Луцьку, де 
їм вдалося взяти гостьовий заліковий пункт. Матч 
з «Волинню» завершився унічию 1:1 і перервав при-
кру серію поразок «Ниви». 

А вже минулої п’ятниці у матчі 14-го туру чемпі-
онату України з футболу серед команд Першої ліги 
тернопільська «Нива» вдома здолала ВПК «Агро» із 
Дніпропетровщини.

Рахунок зустрічі – 2:0.
Тернополяни доволі переконливо розібралися з 

одним із аутсайдерів першої ліги і долю поєдинку 
вирішили ще у першому таймі. У складі «Ниви» ду-
блем відзначився Сергій Кисленко – 15 і 31 хв.

Наразі наша команда, набравши 19 очок, посідає 
5 місце у турнірній таблиці.

Щоправда, відставання від найближчого конку-
рента становить 5 очок і кілька команд, які дихають 
в спину тернополянам, поки що зіграли на 1-2 гри 
менше. Але, навіть якщо конкуренти зіграють про-
пущені матчі, тернопільська команда все одно збе-
рігає шанси у боротьбі за 4 місце, яке дає право грати 
стикові матчі за вихід у вищу лігу.

Збірна України вийшла на фініш-
ну пряму відбору на чемпіонат 
світу: у жовтневих матчах ко-

манда зіграла ігри проти двох пря-
мих суперників, в яких набрала 4 
очки (перемога над Фінляндією та 
нічия з Боснією та Герцеговиною). 
Такі результати дозволили Україні 
втриматися на другому місці у групі 
перед останніми турами - 9 очок.

Однак питання щодо виходу в 
плей-оф (саме друге місце дає таке 
право) зовсім не вирішене. Боснія та 
Герцеговина й Фінляндія мають до-
статньо шансів на другу позицію, у 
цих збірних ще й матч у запасі.

Турнірна таблиця групи D 
(після восьмого ігрового туру)

• Франція - 12 очок (6 матчів), 8:3
• Україна - 9 очок (7), 9:8
• Фінляндія - 8 очок (6), 7:7
• Боснія та Герцеговина - 7 очок 

(6), 8:7
• Казахстан - 3 очки (7), 5:12
Відтак у листопаді залишилося 

зіграти:
Субота, 13 листопада. Боснія та 

Герцеговина - Фінляндія, Франція - 
Казахстан

Вівторок, 16 листопада. Боснія та 
Герцеговина - Україна, Фінляндія - 
Франція.

Існує кілька сценаріїв, за яких Укра-
їна збереже друге місце. 

На жаль, після втраченої перемо-
ги у Львові над Боснією та Герцего-
виною, наша команда опинилася у 
ситуації, коли не все залежить ви-
ключно від неї. Навіть перемога в 
останньому матчі не може гаранту-
вати команді Олександра Петракова 
другого місця.

Не менш ключовим для українців 
буде матч Боснія та Герцеговина - 

Фінляндія в передостанньому турі. 
Саме від результату цієї гри буде 
залежати розподіл шансів перед ос-
таннім туром.

ВАРІАНТ №1.
Боснія та Герцеговина перемагає 

Фінляндію. Тоді Україні потрібна 
лише перемога над боснійцями в ос-
танньому турі.

За такого сценарію перед останнім 
туром в боснійців буде 10 очок, в 
українців - 9, у фінів - 8. І матч Укра-
їна - Боснія та Герцеговина перетво-
рюється на "лобовий": переможець 
виходить у плей-оф.

ВАРІАНТ №2.
Нічия у матчі Боснія та Герцегови-

на - Фінляндія. Тоді є два сценарії: 
а) перемога України; б) нічия проти 
боснійців та непрограш Франції у грі 
проти Фінляндії.

За такого сценарію перед останнім 
туром в українців та фінів - 9 очок, у 
боснійців - 8.

Перемога України майже напевне 
виведе збірну в плей-оф (єдиний 
сценарій, за якого Україна не вихо-
дить: Фінляндія виграє з різницею в 
3+ голи у Франції).

Але у випадку нічиєї між боснійця-
ми та фінами Україні може підійти 
нічия в останньому турі! Тоді потріб-
но стежити за грою у Фінляндії, де 
Франція має не програти.

ВАРІАНТ №3.
Перемога Фінляндії у грі проти 

Боснії та Герцеговини. Тоді Украї-
ні потрібна перемога та перемога 
Франції у грі проти Фінляндії.

За такого сценарію перед останнім 
туром у фінів - 11 очок, в українців - 
9, у боснійців - 7.

Матч Боснія та Герцеговина - Укра-
їна буде прохідним для господарів, 
вони втратять усі шанси. Утім, на-
віть перемога над боснійцями не 
гарантує Україні другого місця: по-
трібна перемога Франції або "суха" 
нічия (за умови, що фіни виграють у 
боснійців 1:0).

ВАРІАНТ №4. 
Як не дивно, у нашої команди ще 

є примарний шанс на перше місце 
у групі. Дві поразки Франції, непро-
граш Боснії та Герцеговини у матчі 
проти Фінляндії, розгромна перемо-
га України. Але цей сценарій є фак-
тично нереальним.

Франція має програти вдома Ка-
захстану і на виїзді Фінляндії (ба-
жано, не забивати при цьому). А 
Фінляндія - не перемогти Боснію та 
Герцеговину на виїзді.

Тоді розгромна перемога в 3+ м'ячі 
України над Боснією та Герцегови-
ною виведе саме українців на перше 
місце у групі (може бути і перемога в 
два голи, за умови двох сухих пора-
зок французів).

За новими правилами у плей-оф 
виходять усі 10 других місць від-
біркових груп, а також дві команди 
за результатами сезону Ліги Націй. 
Вони будуть розподілені на сіяні та 
несіяні (Україні у разі виходу точ-
но буде несіяною), поділені на три 
четвірки. У форматі півфінали-фінал 
визначаться три останні володарі 
путівок на ЧС-2022.

З новим тренером – нічия і перемога

ЧС-2022: надія помирає останньою
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1.ІнформацІя про суб’єкта 
господарювання 

Місцезнаходження юридичної осо-
би: 02192, місто київ, вулиця малиш-
ка, будинок 3, квартира 722. тел. 068 
0024715, e-mail: techno.torf@gmail.com

(місцезнаходження юридичної особи 
або місце провадження діяльності фізич-
ної особи - підприємця (поштовий індекс, 
адреса), контактний номер телефону). 

2. планована дІяльнІсть, 
її характеристика, технІчнІ 

альтернативи
Планована діяльність, її характерис-

тика.
ТОВ «ТЕХНО-ВСЕСВІТ» повідомляє 

про плановану діяльність з видобування 
торфу на ділянці «Руська Гута» родови-
ща «Старники», розташованого за 5 км 
на північний захід від села Руська Гута 
Шумської міської територіальної грома-
ди Кременецького району Тернопільської 
області. 

Корисна копалина на родовищі пред-
ставлена торфом низинного типу драго-
винного підтипу і складена, в основному, 
драговинним (41%), осоковим (28%), 
очеретяним (20%) і очеретяно-осоковим 
(11%) видами торфу четвертитнного віку. 
Потужність торф’яного покладу на родо-
вищі змінюється в межах від 0,8 до 3,5 м, 
середня – 2,0 м. 

Технічна альтернатива 1.
На родовищі буде запроектовано ви-

добування торфу фрезерним (поверхне-
во-пошаровим) та екскаваторним (кар`єр-
ним) способами.

При фрезерному способі видобування 
торфу буде мати сезонний характер (з 10 
травня по 15 вересня), тобто 129 кален-
дарних днів, та складатиметься з наступ-
них технологічних операцій:

- фрезерування верхнього шару покла-
ду торфу на глибину до 20 мм для отри-
мання торф`яної крихти;

* Суб’єкт господарювання має право 
розглядати більше технічних та територі-
альних альтернатив.

- сушіння (ворушіння) торф`яної крих-
ти шляхом дворазового її перевертання 
на поверхні торфового покладу та під 
дією сонячного випромінювання та пото-
ку повітря;

- валкування (згрібання) висушеного 
до нормативної вологи фрезерного торфу 
у валки;

- збирання торфу з валків та розванта-
ження його у навали на спеціальних пло-
щадках (підштабельних смугах);

- штабелювання фрезерного торфу з 
метою забезпечення зберігання готової 
продукції в польових умовах.

при екскаваторному способі видо-
бування торфу буде здійснюватися 
упродовж календарного року та скра-
датиметься з наступних технологічних 
операцій:

- екскавація торфу-сирцю на визначену 
глибину покладу з послідуючим наванта-
женням у транспортні засоби;

- транспортування торфу-сирцю та 
його розвантаження на спеціальну пло-
щадку;

- підгортання екскаваторного торфу з 
метою його подальшого зберігання.

Технічна альтернатива 2
Видобування торфу можливо здійсню-

вати гідромеханічним способом при яко-
му за допомогою потужних гідравлічних 
помп поклад торфу розмивається водою 
у співвідношенні 2 м.куб. води на 1 м.куб. 
торфу. 

Отримана торф`яна пульпа по спе-
ціальних турбопроводах за допомогою 
помп транспортується та заливається на 
заздалегідь підготовлені технологічні 
площадки. Після певного періоду часу, 
необхідного для стабілізації пульпи, вико-
нується технологічний процес видобутку 
фрезерного торфу.

3. мІсце провадження 
планованої дІяльностІ, 

територІальнІ альтернативи.
Місце провадження планованої діяль-

ності. Територіальна альтернатива 1.
Ділянка «Руська Гута» родовища «Стар-

ники», розташоване за 5 км на північ-
ний захід від села Руська Гута Шумської 
міської територіальної громади Креме-
нецького району Тернопільської облас-
ті. Діяльність з видобування торфу буде 
здійснюватися на земельній ділянці в ме-

жах родовища «Городок». 
Ділянка «Руська Гута» займає півден-

но-східну частину родовища «Старники» 
і простягається в північно-східному на-
прямку на 3 км при ширині від 0,9 до 1,3 
км. На півночі і північному заході по кор-
дону між Тернопільською і Рівненською 
областями ділянка «Руська Гута» межує 
з ділянкою «Майдан» родовища «Старни-
ки», що розташована в Дубенському райо-
ні Рівненської області.

Експлуатація родовища буде здійсню-
ватися на підставі спеціального дозволу 
на користування надрами №6539 від 28 
липня 2021 року.

Місце провадження планованої діяль-
ності. Територіальна альтернатива 2.

У зв’язку з тим, що видобування торфу 
заплановане в межах спецдозволу та роз-
віданих запасів корисних копалин терито-
ріальна альтернатива планової діяльності 
не розглядається. 

4. соцІально-економІчний вплив 
планованої дІяльностІ

Соціально-економічний вплив плано-
ваної діяльності має позитивні наслідки 
у вигляді: забезпечення зайнятості міс-
цевого населення та створення нових ро-
бочих місць у районі та області, причому 
підприємство вживатиме усіх заходів для 
створення безпечних умов праці, покра-
щення матеріальних умов працівників та 
забезпечення дотримання нормативних 
вимог з охорони і гігієни праці; надхо-
дження додаткових коштів до бюджетів 
всіх рівнів (податки, збори, рентна плата 
за користування надрами), що безумовно 
відобразиться на розвитку інфраструкту-
ри району та області.

 
5. ЗагальнІ технІчнІ 

характеристики, у тому числІ 
параметри планованої дІяльностІ 

(потужнІсть, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо)

Технологія фрезерного та екскаватор-
ного способів видобутку торфу в якості 
первинного етапу роботи передбачає 
осушення болота. Для цього на ньому 
прокладають осушувальну мережу. Пере-
важна більшість болотно-підготовчих та 
осушувальних робіт у межах ділянки вже 
виконана попереднім надрокористува-
чем. Незважаючи на це, перед розробкою 
покладу передбачається виконати комп-
лекс технологічних заходів з осушення 
торф’яної ділянки, а з її поверхні видали-
ти деревинну рослинність, яка з’явилась 
за період простою ділянки (в разі її наяв-
ності).

Гідрогеологічні умови наступної роз-
робки сприятливі: покрівля торф’яного 
покладу знаходиться вище рівня ґрунто-
вих вод, водовідведення буде відбуватись 
самопливом за допомогою системи кана-
лів, які поглиблюються для забезпечення 
норми осушення.

Державним балансом запасів корисних 
копалин України станом на 01.01.2021 
року обліковано балансові запаси торфу 
ділянки «Руська Гута» родовища «Стар-
ники» у кількості 1045 тис.т за категорією 
С1, з яких експлуатаційні запаси станов-
лять 900,7 тис.тонн при умовній (40 %) 
вологості.

Загальний строк розробки запасів ді-
лянки «Руська Гута» визначається експлу-
атаційними запасами торфу по ділянці та 
заданою річною потужністю по видобу-
ванню фрезерного торфу. Заявлена річна 
потужність з видобутку торфу майбут-
нього торфопідприємства складає 40,0 
тис. тонн при умовній волозі 40%. Площа 
ділянки робіт складає 274 га.

 6. екологІчнІ та ІншІ 
обмеження планованої 

дІяльностІ За альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1

• здійснення усіх робіт на підприємстві 
відповідно з затвердженими технічни-
ми документами, дозволами, ліцензіями, 
угодами та з використанням сировини та 
матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ та 
інших нормативних документів;

• дотримання розмірів санітарно захис-
ної зони; 

• дотримання дозволених обсягів вики-
дів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря відповідно до дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря;

• підтримання обладнання та устатку-
вання у належному технічному стані;

• забезпечення заходів по безпечному 
веденню гірничих робіт згідно з НПАОП 
0.00-1.24-10.

• водні ресурси – дотримання вимог 
Водного кодексу України щодо охорони 
вод; - ґрунти – дотримання вимог щодо 
охорони родючого шару ґрунту згідно За-
кону України «Про охорону земель»;

• поводження з відходами – організація 
місць тимчасового зберігання та передача 
всіх видів утворених відходів відповідно 
до Закону України «Про відходи».

• дотримання правил пожежної безпе-
ки;

• встановлення інших обмежень - від-
повідно до вимог чинного законодавства.

Щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження є анало-

гічними як для технічної альтернативи 1.
Щодо територіальної альтернативи 1 
• дотримання розмірів санітарно-за-

хисної зони;
• топографо-геодезичні, інженерно-ге-

ологічні, екологічні та інші дослідження 
будуть здійснюватися у необхідному об-
сязі, згідно вимог чинного законодавства.

Щодо територіальної альтернативи 2 
У зв’язку з тим, що видобування торфу 

заплановане в межах спецдозволу та роз-
віданих запасів корисних копалин терито-
ріальна альтернатива планової діяльності 
не розглядається. 

 
7. необхІдна еколого-Інженерна 

пІдготовка І Захист територІї 
За альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1
Розширення площі ділянки родовища 

не планується, додаткова еколого-інже-
нерна підготовка території не потрібні. 

Вжиття заходів, направлених на запо-
бігання аваріям, обмеження і ліквідація їх 
наслідків та захист людей і довкілля від їх 
впливу.

Щодо технічної альтернативи 2
Розширення площі ділянки родовища 

не планується, додаткова еколого-інже-
нерна підготовка і захист території не 
потрібні.

Щодо територіальної 
альтернативи 1

У зв’язку з тим, що видобування торфу 
заплановане в межах спецдозволу та роз-
віданих запасів корисних копалин терито-
ріальна альтернатива планової діяльності 
не розглядається. 

 Щодо територіальної 
альтернативи 2

У зв’язку з тим, що видобування торфу 
заплановане в межах спецдозволу та роз-
віданих запасів корисних копалин терито-
ріальна альтернатива планової діяльності 
не розглядається.

8. сфера, джерела та види
 можливого впливу на довкІлля:

Щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого 

впливу планованої діяльності на довкілля 
розглядатимуться на наступні компонен-
ти: клімат і мікроклімат; повітряне сере-
довище; геологічне середовище; водне се-
редовище; земельні ресурси; рослинний і 
тваринний світ; соціальне та техногенне 
середовища.

Щодо технічної альтернативи 2
Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля є аналогічними як для 
планованої діяльності.

Щодо територіальної 
альтернативи 1

Дотримання зон санітарної охорони та 
рівня шуму на межі житлової забудови.

Щодо територіальної 
альтернативи 2

Не розглядається.

9. належнІсть планованої 
дІяльностІ до першої чи другої 

категорІї видІв дІяльностІ та 
об’єктІв, якІ можуть мати Значний 
вплив на довкІлля та пІдлягають 

оцІнцІ впливу на довкІлля 
(ЗаЗначити вІдповІдний пункт І 
частину статтІ 3 Закону україни 

“про оцІнку впливу на довкІлля”)
Згідно Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» планова діяльність 
відноситься до першої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підляга-

ють оцінці впливу на довкілля, відповід-
но пункту 15 частини 2 статті 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року: 
кар’єри та видобування корисних копа-
лин відкритим способом, їх перероблення 
чи збагачення на місці на площі понад 25 
гектарів або видобування торфу на площі 
понад 150 гектарів.

10. наявнІсть пІдстав для 
ЗдІйснення оцІнки 

транскордонного впливу на 
довкІлля (в тому числІ наявнІсть 
Значного негативного транскор-
донного впливу на довкІлля та 
перелІк держав, довкІлля яких 

може ЗаЗнати Значного 
негативного транскордонного 

впливу (Зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки тран-

скордонного впливу на довкілля відсутні.

 
11. планований обсяг дослІджень 

та рІвень деталІЗацІї ІнформацІї, 
що пІдлягає включенню до ЗвІту 

З оцІнки впливу на довкІлля
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля» та Додатку 4 
до «Порядку передачі документації для 
надання висновку з оцінки впливу на до-
вкілля та фінансування оцінки впливу 
на довкілля» затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 
2017 р. №1026.

Зокрема, планується провести оцінку 
впливу на повітряне, водне, геологічне 
середовища та ґрунт, а також соціальне 
і техногенне середовища, рослинний та 
тваринний світ у межах ділянки, клімат, 
передбачається виконання розрахунків 
розсіювання шкідливих речовин в ат-
мосферному повітрі, аналіз концентрації 
шкідливих речовин на межі санітарно-за-
хисної зони і на межі житлової забудови, 
розрахунків ризиків та рівнів шуму.

12. процедура оцІнки впливу 
на довкІлля та можливостІ для 

участІ в нІй громадськостІ
Планована суб’єктом господарювання 

діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу 
на довкілля відповідно до Закону України 
«про оцінку впливу на довкілля». оцін-
ка впливу на довкілля - це процедура, 
що передбачає: 
• підготовку суб’єктом господарювання 

звіту з оцінки впливу на довкілля; 
• проведення громадського обговорення 

планованої діяльності; 
• аналіз уповноваженим органом звіту 

з оцінки впливу на довкілля, будь-
якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт господарювання, а також ін-
формації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, під 
час здійснення процедури оцінки тран-
скордонного впливу, іншої інформації;

• надання уповноваженим органом мо-
тивованого висновку з оцінки впливу 
на довкілля, що враховує результати 
аналізу, передбаченого абзацом п’ятим 
цього пункту; 

• врахування висновку з оцінки впливу 
на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, зазначеного у 
пункті 14 цього повідомлення. 
У висновку з оцінки впливу на довкілля 

уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльно-
сті, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови її 
провадження. 

Забороняється розпочинати прова-
дження планованої діяльності без оцінки 
впливу на довкілля та отримання рішення 
про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля 
передбачає право і можливості громад-
ськості для участі у такій процедурі, зо-
крема на стадії обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії роз-
гляду уповноваженим органом поданого 
суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля протя-
гом щонайменше 25 робочих днів громад-
ськості надається можливість надавати 
будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та плано-
ваної діяльності, а також взяти участь у 

громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля буде 
повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого Ка-
бінетом Міністрів України з метою запо-
бігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби (COVID-19), 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
до повного його скасування та протягом 
30 днів з дня скасування карантину, гро-
мадські слухання не проводяться і не при-
значаються на дати, що припадають на 
цей період, про що зазначається в оголо-
шенні про початок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 
13. громадське обговорення 
обсягу дослІджень та рІвня 
деталІЗацІї ІнформацІї, що 

пІдлягає включенню до ЗвІту
 З оцІнки впливу на довкІлля

Протягом 20 робочих днів з дня опри-
люднення цього повідомлення на офіцій-
ному веб-сайті уповноваженого органу 
громадськість має право надати уповно-
важеному органу, зазначеному у пункті 15 
цього повідомлення, зауваження і пропо-
зиції до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, 
вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації та розгляду 
Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і 
пропозицій громадськості вони будуть 
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що 
надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт го-
сподарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауваження 
і пропозиції громадськості, надані у про-
цесі громадського обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформа-
ція про це включається до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

14. рІшення про провадження 
планованої дІяльностІ.

відповідно до законодавства рішен-
ням про провадження даної планованої 
діяльності буде:

Висновок з оцінки впливу на довкілля, 
у якому визначено допустимість прова-
дження даної планованої діяльності (ча-
стина 3 статті 11 Закону України « Про 
оцінку впливу на довкілля»)

(вид рішення відповідно до частини 
першої статті 11Закону України “Про оцін-
ку впливу на довкілля”)

що видається 
Міністерством захисту довкілля та при-

родних ресурсів України
 (орган, до повноважень якого нале-

жить прийняття такого рішення)

15. усІ Зауваження І пропоЗицІї 
громадськостІ до планованої 

дІяльностІ, обсягу дослІджень 
та рІвня деталІЗацІї ІнформацІї, 

що пІдлягає включенню до ЗвІту 
З оцІнки впливу на довкІлля, 

необхІдно надсилати до
міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів україни. департа-
мент екологічної оцінки та контролю. 
поштова адреса: вул. митрополита 
василя липківського, 35, київ 03035. 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua. телефон: 
(044) 206-31-50, (044) 206-31-40. 

контактна особа: котяш лада пав-
лівна, заступник директора департа-
менту екологічної оцінки, контролю та 
екологічних фінансів – начальник від-
ділу формування державної політики в 
сфері екологічного контролю.

(найменування уповноваженого орга-
ну, поштова адреса, електронна адреса, 
номер телефону та контактна особа).

(дата офіційного опублікування в Єдиному
Реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, 
для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНО-ВСЕСВІТ» 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ 41298051 фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облі-

кової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають 
відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Геолокацiя: Волинь.
06.30 М/ф «Бегемот та сонце».
06.40 М/ф «Таємниця країни суниць».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.05, 02.20, 05.25 Новини.
07.05 Земля, наближена до неба.
07.20 Роздивись.
07.50 Буковинськi загадки.
08.05 Т/с «Вiктор Гюго: ворог дер-

жави».
09.05, 02.55 Погода.
09.50 Т/с «Серцебиття».
11.35, 18.20 «По-людськи».
12.35 Д/с «Дикуни».
13.10, 01.40 Прозоро: про актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
15.10, 21.35, 00.30, 02.45, 05.50 Спорт.
15.20 Концерт. Нiна Матвiєнко та Дми-

тро Андрiєць.
16.30 Д/с «Боротьба за виживання».
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с «Тваринна зброя».
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.45 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
00.40 Т/с «Бальтазар».
03.00 Я вдома.
03.30 Д/ф «З України до Голiвуду».
04.45 Д/ф «Олександр Довженко: 

Одеський свiтанок».
05.10 Невiдомi Карпати.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

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

19.30, 02.55 «ТСН».
09.25, 10.20, 04.35, 05.35 «Життя вiдо-

мих людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45 Т/с «Моя улюблена Страшко».
21.30, 22.35, 23.55 Т/с «Свати».
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подiй дня».
00.05 «Танцi з зiрками».

Iíòер
03.45, 04.10 М/ф.
04.45, 05.00 «Телемагазин».
05.15, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером».
09.20 Ранок з Iнтером.
10.05, 18.00, 19.00, 03.25 «Стосується 

кожного».
12.25 Х/ф «Весiльна вечiрка».
14.25 Х/ф «Без гальм».
16.10 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика справа».

23.50 Т/с «Хороша дружина».
01.35 Х/ф «Звинувачується весiлля».
02.55 «Подробицi» - «Час».

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10 Громадянська оборона.
05.55 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
11.20, 13.15 Х/ф «Цар скорпiонiв 2: 

Сходження воїна».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.15 Т/с «Брюс».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25 Прихована небезпека.
21.30 Т/с «Пес 6».
22.30 Свобода слова.
00.00 Х/ф «300 спартанцiв».
02.10 Х/ф «300 спартанцiв 2: Вiдро-

дження iмперiї».
03.55 Я зняв!

ÑТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома».
05.50 Т/с «Комiсар Рекс».
07.50 МастерШеф. Професiонали.
12.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 СуперМама.
20.15, 22.50 Т/с «Некероване кохання».
23.05 Т/с «Крiпосна».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.15 Орел i решка.
09.25 Т/с «Надприродне».
11.55 Х/ф «Скеля».
14.45 Х/ф «Повiтряна в`язниця».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Пекельна кухня.
21.10 Х/ф «Суддя Дредд».
23.05 Х/ф «Суддя Дредд 3D».
01.00 Х/ф «100 футiв».
02.35 Служба розшуку дiтей.
02.40 Зона ночi.
04.50 Абзац!

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

06.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
07.10, 08.10, 21.30 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Найекстремальнiший».
08.15, 00.25 Вечiр з Янiною Соколовою.
08.50 М/ф.
09.00 Пiдсумки тижня з А. Мiрошни-

ченко.

10.10 Д/с «Секретнi нацистськi бази».
11.10, 17.10, 01.10, 05.10 Д/с «Великi 

танковi битви».
13.15, 18.10, 19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
20.20, 02.00 «5 копiйок».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiдсумки дня.
23.10 Д/с «Вирiшальнi битви Другої 

свiтової вiйни».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

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

годнi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Я везу тобi красу.
11.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 3».
14.30, 15.30, 17.00, 04.35 Т/с «Топтун».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мiсце пiд сонцем».
23.10 Правдива iсторiя. Арсенiй Яце-

нюк, ч. 1.
00.10 Гучна справа.
02.00 Реальна мiстика.

Ê1
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30, 01.25 «Орел i решка. Шопiнг».
09.30 «Орел i решка. Навколо свiту».
10.30, 18.10 «Орел i решка. Навколосвiт-

ня подорож».
11.30 Х/ф «Неймовiрна подорож мiсте-

ра Спiвета».
13.30, 21.00 «Iнше життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
20.10 «Мам, я роблю бiзнес!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
02.15 Т/с «Три сестри».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 «Таємницi свiту».
07.25, 17.00, 03.15 «Випадковий свiдок».
07.55 Х/ф «Iнтердiвчинка».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.30, 16.30, 19.00, 02.45 «Свiдок».
14.45 Х/ф «Мул».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00, 03.20 Т/с «Нарко: Мексика».
00.55 Х/ф «Схованка».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Т/с «Прибулець».
10.30 Х/ф «Рiздво з невдахами».
12.20, 18.00 4 весiлля.
13.10, 16.00, 03.50 Панянка-селянка.
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
17.00 Богиня шопiнгу. Батли за патли.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.30, 23.30 Країна У 2.2.
23.00 Одного разу в Одесi.
00.00 Т/с «Нове життя Василини Пав-

лiвни».
01.00 Танька i Володька.
02.15 Країна У 2.1.
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 
«Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк 
та С. Вардою.

09.10, 10.10 «Новини країни» з К. Ашiон 
та П. Рольником.

11.10, 12.10 «Новини країни» з М. Клюк 
та О. Близнюком.

13.15 «Обiдня перерва» з М. Шамановим 
та М. Стецюк.

14.15 «Великий день» з А. Сайчуком, 
Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.

16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук та В. 

Волошиним.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
19.45 «Десять днiв Незалежностi Укра-

їни».
20.00 «Про полiтику» з С. Орловською 

та А. Мухарським.
22.00 «Спецтема» з Т. Березовцем.
23.00 «Перша передача» з О. Федченко.

МÅГА
06.30 Страх у твоєму домi.
07.30 Бандитська Одеса.
09.40, 01.40 Речовий доказ.
10.50 Довiдник дикої природи.
11.50 Скарб.ua.
12.50 Там, де нас нема.
13.50 Природа сьогодення.
14.50 Повiтрянi воїни.
15.50, 21.45 Як влаштований Всесвiт.
16.50, 20.50 Магiя океанiв.
17.50, 00.40 Секретнi територiї.
18.50 Дике виживання.
19.50 Неймовiрнi винаходи.
22.40 Орел i решка.
23.40 Таємнi космiчнi катастрофи.
02.40 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
03.40 Мерилiн Монро.
04.35 Прокляття скiфських курганiв.

Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «Дiд лiвого крайнього».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 10.15 «Моя правда».
09.45, 02.05 «Зорянi долi».
11.05 Х/ф «На мосту».
12.50 Х/ф «Суперпограбування в 

Мiланi».
14.40 Х/ф «Сiнг-Сiнг».
16.50 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
19.00, 01.05, 02.45 Т/с «Пуаро Агати 

Крiстi».
21.00 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi».
22.50 Т/с «Парфум».
03.35 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.20 Т/с «Карпатський рейнджер».
10.15 Х/ф «Книга Iлая».
12.40 Х/ф «Згадати все».
14.55, 16.55 «Загублений свiт».

17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Грошi».
20.25, 21.25 Т/с «Козирне мiсце».
22.30, 00.30 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
00.05 «Дубинiзми».
02.20 «Вiдеобiмба 2».
04.45 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
07.20 М/ф «Темний плащ».
08.15 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 Т/с «Друзi».
11.30 Мамареготала.
14.45 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
15.50 Т/с «СуперКопи».
17.20, 19.00 Т/с «Швидка».
20.20 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.15 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
01.00 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
01.30 Велоспорт-трек. ЧC. Рубе. День 5.
02.30 Гiрськi лижi. КМ. Зельден. Чо-

ловiки. Слалом-гiгант. Спроба 1.
03.00 Гiрськi лижi. КМ. Зельден. Чо-

ловiки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
04.00, 07.30, 13.30 Снукер. Scottish 

Open. Фiнал.
06.00 Автоперегони. «24 години Ле-Ма-

на».
09.30, 15.30, 23.05 Велоспорт. «Мiлан - 

Сан-Ремо». Чоловiки.
11.30 Тележурнал. Олiмпiйськi iгри.
14.30 Кiнний спорт. Global Champions 

Tour. Шаморiн. Конкур.
17.30 Тенiс. ATP 250. Антверпен. Фiнал.
18.30, 20.30 Тенiс. ATP 500. Вiдень. 

Перше коло.
22.30, 23.35 Новини.
22.35 Дзюдо. Турнiр Великого шолома. 

Париж.
23.40 Автоперегони. World Endurance 

Championships-2020. Бахрейн.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 19.20 Топ-матч.
06.10 Гезтепе - Трабзонспор. Чемпiонат 

Туреччини.
08.10 Рух - Мiнай. Чемпiонат України.
10.00 «Великий футбол».
11.40, 22.50 Аякс - ПСВ. Чемпiонат 

Нiдерландiв.
13.20 Остiн - Х`юстон Динамо. MLS.
15.00, 19.00, 22.30 Футбол News.
15.20 Чорноморець - Львiв. Чемпiонат 

України.
17.10 Металiст - Подiлля. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
19.30 Ворскла - Шахтар. Чемпiонат 

України.
21.20 «Extra Time».
22.15 Yellow.
00.35 Верес - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
02.20 Бешикташ - Галатасарай. Чемпiо-

нат Туреччини.
04.05 Десна - Олександрiя. Чемпiонат 

України.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Геолокацiя: Волинь.
06.30 М/ф «Братик Кролик та братик 

Лис».
06.40 М/ф «Дощику, дощику, припу-

сти».
06.50 М/ф «Неслухняна мама».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 02.10, 05.10 Новини.
07.05 Земля, наближена до неба.
07.20 Край пригод.
08.05 Т/с «Таємний агент».
09.05 Погода.
09.15 Телепродаж.
09.50 Т/с «Серцебиття».
11.35, 18.20 «По-людськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10, 01.25 Прозоро: про актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 05.45 Спорт.
15.20 Концерт. Iво Бобул.
16.30 Д/с «Боротьба за виживання».
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с «Тваринна зброя».
19.55 Д/с «Суперчуття».
22.00 Полюси.
23.00 Бiгус Iнфо.
00.25 Т/с «Бальтазар».
03.00 Я вдома.
03.30 Х/ф «Якого любили всi».
04.35 #ВУкраїнi.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

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

19.30, 02.55 «ТСН».
09.25, 10.20, 04.35, 05.35 «Життя вiдо-

мих людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45 Т/с «Моя улюблена Страшко».
21.30, 22.35, 23.55 Т/с «Свати».
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подiй дня».
00.05 Х/ф «Мiст шпигунiв».

Iíòер
05.30, 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, 11.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Коко до Шанель».
14.40, 15.40 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.30 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика справа».
23.50 Т/с «Хороша дружина».
01.30 Х/ф «Самотня жiнка бажає по-

знайомитися».
03.00 «Подробицi» - «Час».
04.20 М/ф.

05.00 «Телемагазин».

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.05 Факти.
05.35, 20.25, 01.45 Громадянська обо-

рона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
11.00, 13.30 Х/ф «Цар скорпiонiв 3: 

Книга мертвих».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50 Т/с «Розтин покаже 2».
14.50, 16.20 Т/с «Пес».
17.45 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с «Пес 6».
22.35 Т/с «Юрчишини 2».
23.50 Х/ф «Призначення».
02.45 Я зняв!

ÑТБ
05.25 Т/с «Комiсар Рекс».
08.30 МастерШеф. Професiонали.
12.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 СуперМама.
20.15, 22.50 Т/с «Некероване кохання».
23.05 Т/с «Крiпосна».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.40 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.45 Орел i решка.
09.50 Т/с «Надприродне».
12.30 Любов на виживання.
14.20 Х/ф «Тор 3. Рагнарек».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Екси.
21.00 Х/ф «Без обличчя».
23.55 Х/ф «Море спокуси».
02.05 Вар`яти.
02.35 Зона ночi.
04.50 Абзац!

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
07.10, 08.30, 21.30 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Найекстремальнiший».
08.35 Д/с «Iсторiя навколо нас».
08.50 М/ф.
09.00, 22.00 Час новин. Пiдсумки дня.
10.10 Д/с «Секретнi нацистськi бази».
11.10, 17.10, 01.10, 05.10 Д/с «Великi 

танковi битви».
13.10, 18.00, 19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10, 00.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
20.20, 02.00 «Дiйовi особи».

21.40 Час-Time.
23.00 Д/с «Вирiшальнi битви Другої 

свiтової вiйни».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

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

годнi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Я везу тобi красу.
11.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 3».
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мiсце пiд сонцем».
23.10 Правдива iсторiя. Арсенiй Яце-

нюк, ч. 2.
00.10 Гучна справа.
01.30 Телемагазин.
02.00 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Ух ти show».
08.50 «Мам, я роблю бiзнес!»
09.45, 18.00 «Орел i решка. Навколосвiт-

ня подорож».
11.40 Т/с «Дикий янгол».
13.30, 21.00 «Iнше життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
20.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 «Орел i решка. Шопiнг».
02.20 Т/с «Три сестри».
03.15 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.55 «Top Shop».
06.25 «Свiдок. Агенти».
07.55, 17.00, 02.40 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.10 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45 Т/с «Вавилон-Берлiн».
18.20 «Будьте здоровi».
23.00, 03.15 Т/с «Нарко: Мексика».
01.05 «Легенди бандитського Києва».
01.35 «Правда життя».
02.45 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Т/с «Прибулець».
10.30 Х/ф «Команда «А».
12.50, 16.00, 03.50 Панянка-селянка.
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
17.00 Богиня шопiнгу. Батли за патли.
18.00 4 весiлля.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.30, 23.30 Країна У 2.2.
23.00 Одного разу в Одесi.
00.00 Т/с «Нове життя Василини Пав-

лiвни».
01.00 Танька i Володька.
02.15 Країна У 2.1.
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 
та С. Вардою.

09.10, 10.10 «Новини країни» з К. Ашiон 
та П. Рольником.

11.10, 12.10 «Новини країни» з М. Клюк 
та О. Близнюком.

13.15 «Обiдня перерва» з М. Шамановим 
та М. Стецюк.

14.15 «Великий день» з А. Сайчуком, 
Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.

16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук та В. 

Волошиним.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Двобiй» з С. Орловською.
21.00 «Нейтральна територiя» з В. Кал-

нишем та О. Курбановою.
23.00 «Вiйна за незалежнiсть».

МÅГА
06.30 Страх у твоєму домi.
07.30 Бандитський Київ.
09.45, 01.30 Речовий доказ.
10.55 Довiдник дикої природи.
11.55 Скарб.ua.
12.55 Там, де нас нема.
13.55 Природа сьогодення.
14.55 Повiтрянi воїни.
15.55, 21.45 Як влаштований Всесвiт.
16.50, 20.50 Магiя океанiв.
17.50, 00.35 Секретнi територiї.
18.50 Дике виживання.
19.50 Неймовiрнi винаходи.
22.40 Орел i решка.
23.40 Апокалiпсис: Нескiнченна вiйна.
02.40 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
03.40 Леонiд Биков. Зустрiчна смуга.
04.35 Мiсто, яке зрадили.
05.30 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
04.50 Х/ф «Чорна Рада».
05.05 Кiнотрейлери.
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.10 «Моя правда».
10.40, 01.50 «Зорянi долi».
12.00 Х/ф «Таємничий острiв».
13.40 Х/ф «Граф Монте Крiсто».
16.50, 22.50 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
19.00, 00.50, 02.30 Т/с «Пуаро Агати 

Крiстi».
21.00 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi».
03.20 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 18.50, 19.30 «ДжеДАI».
08.15 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
10.10 Х/ф «День незалежностi».
13.00 Т/с «Брати по кровi 2».
15.55, 16.55 «Загублений свiт».
17.55, 01.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».

20.25, 21.30 Т/с «Козирне мiсце».
22.30, 00.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.10 «Вiдеобiмба 2».
04.45 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Темний плащ».
08.15 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 Т/с «Друзi».
11.30 Мамареготала.
14.20 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
15.50 Т/с «СуперКопи».
17.20, 19.00 Т/с «Швидка».
20.10 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.10 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
01.00 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
01.00 Снукер. Scottish Open. Фiнал.
02.30 Автоперегони. «24 години Ле-Ма-

на».
04.00, 07.30, 13.30 Снукер. «Мастерс». 

Фiнал.
06.00 Автоперегони. World Endurance 

Championships-2020. Бахрейн.
09.30, 15.30 Велоспорт. «Тур Фландрiї». 

Чоловiки.
11.30 Тележурнал. Олiмпiйськi iгри.
12.30 «Зал слави: Сiдней-2000».
15.00 Дзюдо. Турнiр Великого шолома. 

Париж.
17.30, 18.30, 20.30 Тенiс. ATP 500. Вi-

день. Перше коло.
22.30 Новини.
22.35 Автоперегони на витривалiсть. «6 

годин Спа». Перегони.
23.30 Ралi. Extreme E. Сардинiя. Рев`ю.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 13.50, 15.20, 15.45, 22.50 

Топ-матч.
06.10 Чорноморець - Львiв. Чемпiонат 

України.
08.10 Аякс - ПСВ. Чемпiонат Нiдер-

ландiв.
10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол News.
10.20 Ворскла - Шахтар. Чемпiонат 

України.
12.10 «Великий футбол».
14.05 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд 

туру.
15.35, 20.30, 23.00 Yellow.
16.00, 18.55, 01.10, 03.25 «Студiя Live».
16.50 Live. Україна (ж) - Iспанiя (ж). 

Вiдбiр до ЧС-2023.
19.30 Чемпiонат Туреччини. Огляд туру.
20.40 Бешикташ - Галатасарай. Чемпiо-

нат Туреччини.
23.10 Live. Спортинг - Фамалiкан. Кубок 

португальської лiги.
01.35 Металiст 1925 - Олександрiя. 

Кубок України.
03.55 Рух - Мiнай. Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

25 жовтня

26 жовтня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Геолокацiя: Волинь.
06.30 М/ф «Будиночок для равлика».
06.40 М/ф «Дiвчинка та зайцi».
06.50 М/ф «Найсправжнiсiнька при-

года».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 02.10, 05.10 Новини.
07.05 Земля, наближена до неба.
07.20 Край пригод.
08.05, 09.05 Погода.
08.10 Т/с «Таємний агент».
09.50 Т/с «Серцебиття».
11.35, 18.20 «По-людськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10, 01.25 Прозоро: про актуальне.
14.00 Країна пiсень.
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 05.45 Спорт.
15.20 Концерт. Наталiя Валевська.
16.05 Мiста та мiстечка.
16.30 Д/с «Боротьба за виживання».
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с «Тваринна зброя».
19.55 Д/с «Суперчуття».
22.00 Полюси.
23.00 Перша шпальта.
00.25 Т/с «Бальтазар».
03.00 Я вдома.
03.30 Х/ф «Ярослав Мудрий».
04.40 #ВУкраїнi.

Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

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

19.30, 02.40 «ТСН».
09.25, 10.20, 04.20, 05.35 «Життя вiдо-

мих людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45 Т/с «Моя улюблена Страшко».
21.30, 22.35, 23.55 Т/с «Свати».
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подiй дня».
00.05 Х/ф «Темнi часи».

Iíòер
05.30, 22.00 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00, 11.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Дiана: Iсторiя любовi».
14.40, 15.40 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.30 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика справа».
23.45 Т/с «Хороша дружина».
01.25 Х/ф «Буднi карного розшуку».
03.00 «Подробицi» - «Час».
04.15 М/ф.

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей.
04.20 Факти.
04.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
10.55, 13.30 Х/ф «Цар скорпiонiв 4: У 

пошуках влади».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45 Т/с «Розтин покаже 2».
14.45, 16.30 Т/с «Пес».
17.45 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25, 01.45 Секретний фронт.
21.30 Т/с «Пес 6».
22.35 Т/с «Юрчишини 2».
23.50 Х/ф «Анаконда».
02.40 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.05 Т/с «Комiсар Рекс».
08.00 МастерШеф. Професiонали.
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 СуперМама.
20.15, 22.50 Т/с «Некероване кохання».
23.05 Т/с «Крiпосна».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.15 Орел i решка.
09.20 Т/с «Надприродне».
12.40 Любов на виживання.
14.45 Х/ф «Неймовiрний Халк».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Дiти проти зiрок.
20.35 Х/ф «Ворог держави».
23.05 Х/ф «Конвоїри».
01.25 Вар`яти.
02.35 Служба розшуку дiтей.
02.40 Зона ночi.
04.50 Абзац!

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

06.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
07.10, 08.30, 21.30 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Найекстремальнiший».
08.35 Д/с «Iсторiя навколо нас».
08.50 М/ф.
09.00, 22.00 Час новин. Пiдсумки дня.
10.10 Д/с «Секретнi нацистськi бази».
11.10, 17.10, 01.10, 05.10 Д/с «Великi 

танковi битви».

13.15, 18.10, 19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10, 00.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
20.20, 02.00 «Велика полiтика».
21.40 Час-Time.
23.00 Д/с «Вирiшальнi битви Другої 

свiтової вiйни».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

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

годнi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Я везу тобi красу.
11.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 3».
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мiсце пiд сонцем».
23.10 Т/с «Кришталева мрiя».
01.30 Телемагазин.
02.00 Гучна справа.
03.00 Реальна мiстика.

Ê1
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Ух ти show».
08.50, 20.00 «Орел i решка. Перезаван-

таження».
09.45, 18.00 «Орел i решка. Навколосвiт-

ня подорож».
11.40 Т/с «Дикий янгол».
13.30, 21.00 «Iнше життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 «Орел i решка. Шопiнг».
02.10 Т/с «Три сестри».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.20 «Будьте здоровi».
07.50, 17.00, 02.45 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.15 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Нiчна пригода».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45 Т/с «Вавилон-Берлiн».
18.20 «Вартiсть життя».
23.00, 03.10 Т/с «Нарко: Мексика».
01.05 «Легенди бандитського Києва».
01.40 «Правда життя».
02.50 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Т/с «Прибулець».
10.30 Х/ф «Двiйник».
12.40, 16.00, 03.50 Панянка-селянка.
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
17.00 Богиня шопiнгу. Батли за патли.
18.00 4 весiлля.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.30, 23.30 Країна У 2.2.
23.00 Одного разу в Одесi.
00.00 Т/с «Нове життя Василини Пав-

лiвни».
01.00 Танька i Володька.
02.15 Країна У 2.1.
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, 
18.50 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк 
та С. Вардою.

09.10, 10.10 «Новини країни» з К. Ашiон 
та П. Рольником.

11.10, 12.10 «Новини країни» з М. Клюк 
та О. Близнюком.

13.15 «Обiдня перерва» з М. Шамановим 
та М. Стецюк.

14.15 «Великий день» з А. Сайчуком, 
Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.

16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук та В. 

Волошиним.
18.10 «Ексклюзив» с В. Калнишем.
19.00 «Велика середа» з М. Ганаполь-

ським.
22.00 «Спецтема» з Т. Березовцем.
23.00 «Новини вiд Христини» з Х. 

Чернегою.

МÅГА
06.30 Страх у твоєму домi.
07.30 Бандитська Одеса.
09.45, 01.40 Речовий доказ.
10.55 Дикi Фiлiппiни Найджела Марвiна.
11.55 Скарб.ua.
12.55 Там, де нас нема.
13.55 Природа сьогодення.
14.55 Повiтрянi воїни.
15.55, 21.45 Як влаштований Всесвiт.
16.50, 20.50 Магiя океанiв.
17.50, 00.40 Секретнi територiї.
18.50 Дике виживання.
19.50 Найєкстремальнiший.
22.40 Орел i решка.
23.40 Апокалiпсис: Нескiнченна вiйна.
02.40 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
03.40 Органи на експорт.
04.35 Лiлiпути.
05.35 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Анничка».
07.10, 09.00, 02.05 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 Моя правда.
10.10, 01.55 «Зорянi долi».
10.40 «Моя правда».
11.30 Х/ф «Здивуй мене».
13.10 Х/ф «Моя старша сестра».
14.50, 21.00 Т/с «Мiс Марпл Агати 

Крiстi».
16.50, 22.55 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
19.00, 00.55, 02.35 Т/с «Пуаро Агати 

Крiстi».
03.35 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 18.50 «ДжеДАI».
08.50 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
10.45 Х/ф «День незалежностi: Вiдро-

дження».

13.00 Т/с «Брати по кровi 2».
15.55, 16.55, 19.30 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.20 Т/с «Козирне мiсце».
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
01.50 «Вiдеобiмба 2».
04.45 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Темний плащ».
08.15 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 Т/с «Друзi».
11.30 Мамареготала.
14.50 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
15.50 Т/с «СуперКопи».
17.10, 19.00 Т/с «Швидка».
20.10 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.10 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
01.00 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.30 «ERC All Access».
01.00 «Сiмейнi традицiї на Балканах».
02.00 «Speed Boarders».
02.30, 03.00 «Олiмпiйський форпост».
03.30, 04.00, 04.30 «Всупереч усьому».
05.00 Д/ф «Любити Марадону».
06.30 «Бiг в КНДР».
07.30, 13.30 Снукер. Welsh Open. Фiнал.
09.30, 22.35 Велоспорт. Amstel Gold. 

Чоловiки.
11.30 «Зал слави: Солт-Лейк-Сiтi-2002».
12.30 «Зал слави: Афiни-2004».
15.30 Велоспорт. «Льєж - Бастонь - 

Льєж». Чоловiки.
17.30 Тенiс. ATP 500. Вiдень. Перше 

коло.
18.00 «ATP: За кадром».
18.30, 20.30 Тенiс. ATP 500. Вiдень. 

Друге коло.
22.30, 23.00 Новини.
23.05 Автоперегони на витривалiсть. «8 

годин Портiмао». Перегони.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 19.05 Топ-матч.
06.10, 02.30 Спортинг - Фамалiкан. 

Кубок португальської лiги.
08.10 Ворскла - Шахтар. Чемпiонат 

України.
10.00, 14.45, 20.15, 22.15 Футбол News.
10.20, 00.15 Україна (ж) - Iспанiя (ж). 

Вiдбiр до ЧС-2023.
12.10, 13.00, 15.55, 23.25, 02.00 «Студiя 

Live».
12.45, 18.55 Yellow.
13.55 Live. Верес - Ворскла. Кубок 

України.
16.25 MLS. Огляд туру.
16.55 «Fan Talk».
19.25 «Extra Time».
20.30 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд 

туру.
21.25 Live. Гiмарайнш - Бенфiка. Кубок 

португальської лiги.
04.15 Бешикташ - Галатасарай. Чемпiо-

нат Туреччини.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Геолокацiя: Волинь.
06.30 М/ф «Найменший».
06.40 М/ф «Золоторогий олень».
06.50 М/ф «Про порося, яке вмiло грати 

в шашки».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 02.10, 05.10 Новини.
07.05 Земля, наближена до неба.
07.20 Край пригод.
08.05, 09.05, 05.05 Погода.
08.10 Т/с «Таємний агент».
09.15 Телепродаж.
09.50 Т/с «Серцебиття».
11.35, 18.20 «По-людськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10, 01.25 Прозоро: про актуальне.
14.00 Країна пiсень.
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 05.45 Спорт.
15.20 Концерт. Анатолiй Гнатюк.
16.25 Буковинськi загадки.
16.30 Д/с «Дикi тварини».
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с «Тваринна зброя».
20.00 Д/с «Дайвiнг з акулами».
22.00 Полюси.
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.25 Т/с «Бальтазар».
03.00 Я вдома.
03.30 Х/ф «Ярослав Мудрий».
04.50 Невiдомi Карпати.

Êаíаë “1+1”
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, 03.05 «ТСН».
09.25, 10.20, 04.20, 05.35 «Життя вiдо-

мих людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.31 «ПроCпорт».
20.33 «Чистоnews».
20.40 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
00.45 «ТСН: 10 вражаючих подiй дня».
00.55 Х/ф «Пiд покровом ночi».

Iíòер
05.30, 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, 11.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Ромi».
14.40, 15.40 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.55 «Стосується кож-

ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика справа».
23.45 Т/с «Хороша дружина».
01.30 Х/ф «Беремо все на себе».
03.00 «Подробицi» - «Час».
04.50 «Телемагазин».

ICTV
03.50 Скарб нацiї.
04.00 Еврика!
04.05 Факти.
04.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
11.00, 13.30 Х/ф «Цар скорпiонiв 5: 

Книга душ».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50 Т/с «Розтин покаже 2».
14.45, 16.30 Т/с «Пес».
17.45 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.25, 01.50 Анти-зомбi.
21.30 Т/с «Пес 6».
22.35 Т/с «Юрчишини 2».
23.50 Х/ф «Анаконда 2: Полювання на 

прокляту орхiдею».
02.45 Я зняв!

ÑТБ
05.20 Т/с «Комiсар Рекс».
08.20 МастерШеф. Професiонали.
12.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 СуперМама.
20.15, 22.50 Т/с «Некероване кохання».
23.05 Т/с «Крiпосна».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20 Орел i решка.
09.25 Т/с «Надприродне».
12.55 Любов на виживання.
14.55 Х/ф «Норбiт».
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.10 Х/ф «Блейд».
23.45 Х/ф «Корабель-примара».
01.40 Вар`яти.
02.35 Служба розшуку дiтей.
02.40 Зона ночi.
04.50 Абзац!

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
07.10, 08.30, 21.30 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Найекстремальнiший».
08.35, 12.40 Д/с «Iсторiя навколо нас».
08.50 М/ф.
09.00, 22.00 Час новин. Пiдсумки дня.
10.10 Д/с «Секретнi нацистськi бази».
11.10, 17.10, 01.10, 05.10 Д/с «Великi 

танковi битви».
13.15, 18.00, 19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
20.20, 02.00 «Прямим текстом з Юрiєм 

Луценком».
21.40 Час-Time.
23.00 Д/с «Вирiшальнi битви Другої 

свiтової вiйни».
00.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

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

годнi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Я везу тобi красу.
11.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 3».
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мiсце пiд сонцем».
23.10 Слiдами українського мета-

лобрухту.
23.50, 02.00 Т/с «Кришталева мрiя».
01.30 Телемагазин.
02.30 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Ух ти show».
08.50, 20.00 «Орел i решка. Перезаван-

таження».
09.45, 18.00 «Орел i решка. Навко-

лосвiтня подорож».
11.40 Т/с «Дикий янгол».
13.30, 21.00 «Iнше життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
01.25 «Орел i решка. Шопiнг».
02.15 «Орел i решка. Навколо свiту».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.55 «Top Shop».
06.20 «Вартiсть життя».
07.50, 17.00, 02.55 «Випадковий свi-

док».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.25 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Право на пострiл».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45 Т/с «Вавилон-Берлiн».
18.20, 01.50 «Правда життя».
23.00, 03.25 Т/с «Нарко: Мексика».
00.50 «Легенди бандитського Києва».
03.00 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Т/с «Прибулець».
10.30 Х/ф «Форсаж».
12.40, 16.00, 03.50 Панянка-селянка.
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
17.00 Богиня шопiнгу. Батли за патли.
18.00 4 весiлля.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.30, 23.30 Країна У 2.2.
23.00 Одного разу в Одесi.
00.00 Т/с «Нове життя Василини Пав-

лiвни».
01.00 Танька i Володька.
02.15 Країна У 2.1.
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 
«Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк 
та С. Вардою.

09.10, 10.10 «Новини країни» з К. Ашiон 
та П. Рольником.

11.10, 12.10 «Новини країни» з М. Клюк 
та О. Близнюком.

13.15 «Обiдня перерва» з М. Шамано-
вим та М. Стецюк.

14.15 «Великий день» з А. Сайчуком, 
Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.

16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук та В. 

Волошиним.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
19.45 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
20.15 «Про полiтику» з С. Орловською 

та А. Мухарським.
22.00 «Спецтема» з Т. Березовцем.

МÅГА
06.30 Страх у твоєму домi.
07.30 Бандитський Київ.
09.55, 01.35 Речовий доказ.
11.05 Дикi Фiлiппiни Найджела Марвiна.
12.00 Скарб.ua.
13.00 Мiсця сили. Хотин.
13.55 Природа сьогодення.
14.55 Повiтрянi воїни.
15.55, 21.45 Як влаштований Всесвiт.
16.50 Океани.
17.50, 00.40 Секретнi територiї.
18.50 Дике виживання.
19.50 Найєкстремальнiший.
20.50 Магiя океанiв.
22.40 Орел i решка.
23.40 Адольф Гiтлер. Шлях.
02.45 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
03.45 Єврорабинi.
04.40 Професiя - альфонс.
05.35 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.15 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмель-

ницький».
05.30 Кiнотрейлери.
07.10, 09.00, 02.05 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 09.45 «Моя правда».
09.30, 01.55 «Зорянi долi».
10.35 Х/ф «Чорна Рада».
13.20 Х/ф «Головне встигнути».
15.00, 21.00 Т/с «Мiс Марпл Агати 

Крiстi».
16.50, 22.50 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
19.00, 00.55, 02.35 Т/с «Пуаро Агати 

Крiстi».
03.35 Кiноляпи.
04.35 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 18.50 «ДжеДАI».
08.15 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
10.10 Х/ф «Царство небесне».
13.05 Т/с «Брати по кровi 2».

15.55, 16.55 «Загублений свiт».
17.55, 19.30, 01.50 «Секретнi матерiа-

ли».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.20 Т/с «Козирне мiсце».
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.05 «Вiдеобiмба 2».
04.45 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Темний плащ».
08.15 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 Т/с «Друзi».
11.30 Мамареготала.
14.50 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
15.50 Т/с «СуперКопи».
17.20, 19.00 Т/с «Швидка».
20.10 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
22.10 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
01.00 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
01.00 Снукер. Welsh Open. Фiнал.
02.30 Автоперегони на витривалiсть. «6 

годин Спа». Перегони.
04.00, 07.30, 13.30 Снукер. The Players 

Championship. Фiнал.
06.00 Автоперегони на витривалiсть. «8 

годин Портiмао». Перегони.
09.30 «GolfTV Weekly».
10.00, 22.35 Велоспорт. «Льєж - Бастонь 

- Льєж». Чоловiки.
11.30 «Зал слави».
12.30 «Зал слави: Пекiн-2008».
15.30 Велоспорт. ЧC. Чоловiки. Шосейна 

перегони.
17.30, 18.30, 20.30 Тенiс. ATP 500. Вi-

день. Друге коло.
22.30 Новини.
23.00 «Прожектор спорту».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10, 22.50 Чорноморець - Шахтар. 

Кубок України.
08.10 «Fan Talk».
10.00, 14.45, 19.45, 22.30 Футбол News.
10.20 Оболонь - Агробiзнес. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
12.10 «Extra Time».
13.00, 15.55, 20.55 «Студiя Live».
13.55 Live. Альянс - Львiв. Кубок 

України.
16.25 Гiмарайнш - Бенфiка. Кубок пор-

тугальської лiги.
18.15 Yellow.
18.25 MLS. Огляд туру.
18.55 Live. Рух - Зоря. Кубок України.
21.25 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд 

туру.
00.35 Спортинг КС - Лос-Анджелес 

Гелаксi. MLS.
02.20 Металiст - Колос. Кубок України.
04.05 Фламенго - Атлетiко Паранаенсе. 

1/2 фiналу. Кубок Бразилiї.
05.55 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

27 жовтня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Геолокацiя: Волинь.
06.30 М/ф «Курча в клiтиночку».
06.40 М/ф «Зерно».
06.50 М/ф «Що на що схоже».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.50, 02.10, 05.10 Новини.
07.05 Земля, наближена до неба.
07.20 Край пригод.
08.05, 09.05 Погода.
08.10 Т/с «Таємний агент».
09.50 Т/с «Серцебиття».
11.35, 18.20 «По-людськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10, 00.40 Прозоро: про актуальне.
14.00 Країна пiсень.
15.10, 21.45, 00.25, 02.45, 05.45 Спорт.
15.20 Концерт. Пiснi про кохання.
16.30 Д/с «Дикi тварини».
17.00, 01.20 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с «Дайвiнг з акулами».
19.55 Д/с «Суперчуття».
22.00 Х/ф «Пригоди Жуль Верна. За-

гадковий острiв».
03.00 «Зворотнiй вiдлiк».
04.40 Невiдомi Карпати.

Êаíаë “1+1”
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 «ТСН».
09.25, 10.20, 06.00 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Лiга смiху».
22.40 «Маскарад».
00.25 Х/ф «Вiкторiя та Абдул».
02.40 Х/ф «Мiст шпигунiв».

Iíòер
05.20, 23.50 «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, 11.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Єлизавета: Золоте сто-

лiття».
14.40, 15.40, 01.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «007: Казино «Рояль».
04.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
05.10 «Телемагазин».

ICTV
03.40 Скарб нацiї.
03.45 Я зняв!

03.50 Еврика!
03.55 Служба розшуку дiтей.
04.00, 01.25 Факти.
04.30 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10, 20.10 Дизель-шоу.
11.45, 13.15, 23.00, 01.50 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00 Т/с «Розтин покаже 2».
15.00, 16.15 Т/с «Пес».
16.50 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 2».
18.45 Факти. Вечiр.

ÑТБ
04.40 Х/ф «Бiльше, нiж друг».
07.00, 19.00, 22.50 Холостячка Злата 

Огнєвiч.
11.30, 00.00 Як вийти замiж.
12.20, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
01.00 Битва екстрасенсiв.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.15 Орел i решка.
09.25 Пекельна кухня.
11.40 Екси.
13.50 Дiти проти зiрок.
15.10 Х/ф «Суддя Дредд».
17.00 Х/ф «Блейд».
19.40 Х/ф «Блейд 2».
22.00 Х/ф «Блейд: Трiйця».
00.25 Х/ф «Примари Марса».
02.10 Служба розшуку дiтей.
02.15 Зона ночi.
05.50 Вар`яти.

5 êаíаë
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
07.10, 08.10, 21.30 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Найекстремальнiший».
08.15, 12.30 Форшмак.
08.40 Натхнення.
08.50 М/ф.
09.00, 22.00 Час новин. Пiдсумки дня.
10.10 Д/с «Секретнi нацистськi бази».
11.10, 17.10, 01.10, 05.10 Д/с «Великi 

танковi битви».
13.15, 18.00, 19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10, 00.10 Д/с «Повiтрянi воїни».
20.15, 02.00 «Час за Гринвiчем».
21.40 Час-Time.
23.00 Д/с «Вирiшальнi битви Другої 

свiтової вiйни».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.40 Т/с «Не говори менi про любов».
14.40, 15.30 Т/с «Сiм`я i небагато спра-

ведливостi».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00, 02.00 Т/с «Топтун».
01.30 Телемагазин.
02.30 Т/с «Пробудження любовi».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Ух ти show».
08.50, 20.10 «Орел i решка. Перезаван-

таження».
09.45 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
11.40 Т/с «Дикий янгол».
13.30, 21.10 «Iнше життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 90210».
18.00 Х/ф «Вечеря з придурками».
22.10 Т/с «Доктор Хаус».
01.30 «Орел i решка. Навколо свiту».
02.25 Т/с «Три сестри».
03.20 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.55 «Top Shop».
06.25, 01.50 «Правда життя».
07.55, 17.00, 02.55 «Випадковий свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.25 «Свi-

док».
09.00 Х/ф «Дурнi помирають по п`ят-

ницях».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.40 Т/с «Вавилон-Берлiн».
18.20 «Таємницi свiту».
23.00, 03.25 Т/с «Нарко: Мексика».
00.50 «Легенди бандитського Києва».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.30 Т/с «Прибулець».
10.30 Х/ф «Подвiйний форсаж».
12.40, 16.00, 03.50 Панянка-селянка.
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
17.00 Богиня шопiнгу. Батли за патли.
18.00 4 весiлля.
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
22.30, 23.30 Країна У 2.2.
23.00 Одного разу в Одесi.
00.00 Т/с «Нове життя Василини Пав-

лiвни».
01.00 Танька i Володька.
02.15 Країна У 2.1.
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 
та С. Вардою.

09.10, 10.10 «Новини країни» з К. Ашiон 
та П. Рольником.

11.10, 12.10 «Новини країни» з М. Клюк 
та О. Близнюком.

13.15 «Обiдня перерва» з М. Шамановим 

та М. Стецюк.
14.15 «Великий день» з А. Сайчуком, 

Ю. Шпачинською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук та В. 

Волошиним.
18.00 «Моя країна» з М. Ганапольським 

та Ю. Литвиненко.
21.00 «Влада хохотала» з Ю. Петру-

шевським.
21.30 «Мiнiстерство правди».
22.00 «Запорєбрик News» з О. Кур-

бановою.
22.15 «Українськi вiстi».
22.30 «Watchdogs».

МÅГА
06.30 Страх у твоєму домi.
07.30 Бандитська Одеса.
10.00, 01.40 Речовий доказ.
11.10 Дикi Фiлiппiни Найджела Марвiна.
12.05 Скарб.ua.
13.05 Мiсця сили. Нiжин.
13.55 Природа сьогодення.
14.55 Повiтрянi воїни.
15.55, 21.45 Як влаштований Всесвiт.
16.50 Океани.
17.50, 00.40 Секретнi територiї.
18.50 Дике виживання.
19.50 Найєкстремальнiший.
20.50 Магiя океанiв.
22.40 Орел i решка.
23.40 Адольф Гiтлер. Шлях.
02.50 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
03.50 Прокляття Че Гевари.
04.40 Правда життя.
05.50 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «Веселi Жабокричi».
07.10, 09.00, 02.50 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 10.30 «Моя правда».
10.00, 03.20 «Зорянi долi».
11.20 Х/ф «Захар Беркут».
13.00 Х/ф «Фабрика щастя».
14.40, 21.00 Т/с «Мiс Марпл Агати 

Крiстi».
16.50 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
22.50 Х/ф «Владика Андрiй».
01.25 Х/ф «Смертельно живий».
03.25 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 18.50, 02.40 «ДжеДАI».
09.25 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
10.25 Х/ф «Ледi-яструб».
13.00 Т/с «Брати по кровi 2».
15.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.05 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Фантастична четвiрка».
21.40 Х/ф «Фантастична четвiрка 2».
23.15 Х/ф «День незалежностi».
03.15 «Цiлком таємно-2017».
03.45 «Вiдеобiмба 2».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Темний плащ».
08.15 М/ф «Качинi iсторiї».
09.30 Т/с «Друзi».
11.30 Мамареготала.
14.50 Т/с «Сишиш-шоу. Бар».
15.55 Т/с «СуперКопи».
17.20 Т/с «Швидка».
19.00 Х/ф «Ефект метелика».
21.10 Х/ф «Ефект метелика 2».
23.00 Х/ф «Коматозники».
01.10 Мамареготала. Найкраще.

ªâроñïорò
00.30, 06.00 Автоперегони на ви-

тривалiсть. «6 годин Монци». 
Перегони.

01.00 Снукер. The Players Championship. 
Фiнал.

02.30 Автоперегони на витривалiсть. «8 
годин Портiмао». Перегони.

04.00, 07.30, 13.30 Снукер. ЧС-2020. 
Фiнал.

09.30, 22.35 Велоспорт. ЧC. Чоловiки. 
Шосейна перегони.

11.30 «Зал слави».
12.30 «Зал слави: Лондон-2012».
15.30 Велоспорт. «Париж - Рубе». 

Чоловiки.
17.30 Тенiс. ATP 500. Вiдень. Друге 

коло.
18.30, 20.30 Тенiс. ATP 500. Вiдень. 

1/4 фiналу.
22.30, 23.35 Новини.
23.40 Автоперегони. «24 години Ле-Ма-

на».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Верес - Ворскла. Кубок України.
08.10 Гiмарайнш - Бенфiка. Кубок пор-

тугальської лiги.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол News.
10.20, 13.00, 15.20, 17.30 «Студiя Live».
11.15 Альянс - Львiв. Кубок України.
13.30 Спортинг КС - Лос-Анджелес 

Гелаксi. MLS.
15.45 Металiст - Колос. Кубок України.
18.00 «УПЛ. Розклад туру».
19.20 Чемпiонат Туреччини. Огляд туру.
19.55 Live. Трабзонспор - Рiзеспор. 

Чемпiонат Туреччини.
20.45, 21.55 Yellow.
22.05 MLS. Огляд туру.
22.50 Рух - Зоря. Кубок України.
00.35 Фламенго - Атлетiко Паранаенсе. 

1/2 фiналу. Кубок Бразилiї.
02.20 Чорноморець - Шахтар. Кубок 

України.
04.05 «Fan Talk».
05.55 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 04.35 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.40, 02.00, 

05.35 Новини.
07.10 М/ф «Як козаки олiмпiйцями 

стали».
07.30 М/ф «Як козаки у хокей грали».
07.50 М/ф «Як козаки кулiш варили».
08.05 Д/с «Дикi Дива».
08.25, 04.10 #ВУкраїнi.
09.10 Телепродаж.
09.40 Вiдтiнки України.
10.10 Х/ф «Поруч з Iсусом: Йосип з 

Назарета».
11.55 Х/ф «Поруч з Iсусом: Юда».
13.45, 04.00 Х/ф «Веселi Жабокричi».
15.15 Країна пiсень.
16.20 Концерт. Наталiя Валевська.
16.55, 00.05 Х/ф «Пригоди Жуль Вер-

на. Загадковий острiв».
18.50 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
21.25 Д/с «Особливий загiн. Супер-

чуття».
22.25 Д/с «Боротьба за виживання».
01.45 Невiдомi Карпати.
01.55, 03.55 Погода.
02.25 Д/с «Дикi тварини».
02.50 Бiгус Iнфо.
03.20 Перша шпальта.

Êаíаë “1+1”
07.00, 05.30, 06.00 «Життя вiдомих 

людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiт навиворiт 13. Еквадор».
19.30, 04.25 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Маскарад».
22.00 «Жiночий квартал».
23.40 «Свiтське життя».
00.40 Х/ф «Фатальна спокуса».
03.00 Х/ф «Вiкторiя та Абдул».

Iíòер
05.40 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
06.35 М/ф.
07.00 Х/ф «Жандарм iз Сен-Тропе».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Все для тебе».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Людина-амфiбiя».
14.00 Т/с «Нi кроку назад!», 1-6 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.05 Т/с «Побачити океан», 1-4 с.
01.55 Х/ф «Казка про Жiнку i Чо-

ловiка».
03.15 Х/ф «Iдеальний чоловiк».
03.45 «Подробицi» перехiд на зимовий 

час.
05.05 Х/ф «Йдучи - йди».

ICTV
05.35 Скарб нацiї.
05.45 Еврика!
05.50 Факти.
06.20 Анти-зомбi.
07.15 Громадянська оборона.
08.15 Прихована небезпека.
09.15, 13.00 Т/с «Дiльничний з ДВРЗ 

2».
12.45 Факти. День.
14.25 Х/ф «Стрiлець».
16.55 Х/ф «Подорож до центру Землi».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Подорож 2: Таємничий 

острiв».
21.00 Х/ф «Розлом Сан-Андреас».
23.25 Х/ф «Швидше кулi».
01.25 Х/ф «Анаконда».
02.45 Х/ф «Анаконда 2: Полювання на 

прокляту орхiдею».
03.35 Я зняв!

ÑТБ
05.25, 10.55 Т/с «Некероване кохання».
07.50 Неймовiрна правда про зiрок.
16.40 Хата на тата.
19.00 Україна має талант.
22.00 МастерШеф.

Íоâий êаíаë
06.10 Хто проти блондинок? (12+).
08.05, 09.55 Kids` Time.
08.10 Х/ф «Пiвнiчний полюс».
10.00 Орел i решка. Земляни.
11.00 Орел i решка. Чудеса свiту.
13.15 Хто зверху? (12+).
15.40 М/ф «Альоша Попович i Тугарин 

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

Горинич».
18.35 Х/ф «Капiтан Марвел».
21.00 Х/ф «Чорна Пантера».
23.50 Х/ф «Клiк: З пультом по життю».
02.00 Вар`яти.
02.10 Зона ночi.

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

12.00, 15.00, 20.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

06.10 Д/с «Найнебезпечнiшi польоти».
07.10 Д/с «Найекстремальнiший».
07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Еко-

номiка. Полiтика. Соцiум.
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
08.40 Натхнення.
09.10 Автопiлот.
09.30 Майстри ремонту.
10.15, 19.30, 00.35 Невигаданi iсторiї.
10.35 Медекспертиза.
11.10, 01.10 Д/с «Великi танковi 

битви».
12.15, 22.00 Концерт.

15.15 Х/ф.
18.00 «Час за Гринвiчем».
19.00 Д/с «Секретно: Друга свiтова 

вiйна».
20.10, 02.10, 05.10 Рандеву.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35 Вiкно до Америки.
23.30 Гончаренко рулить.
00.10 Є сенс.
03.10 Культ ура!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.30, 03.40 Реальна мiстика.
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
10.30 Т/с «Щоб побачити веселку».
14.10 Т/с «Моя мила найда», 1 с.
16.00 Т/с «Моя мила найда».
20.00 Головна тема.
21.00 Маска 2.
23.30 Що? Де? Коли?
01.00, 02.15 Т/с «Топтун».
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
09.40 Х/ф «Остiн Пауерс: Мiжнародна 

людина-загадка».
11.15 Х/ф «Вечеря з придурками».
13.30 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
00.00 Т/с «Ганнiбал».
03.15 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.55 «Top Shop».
06.00 Х/ф «Самотня жiнка бажає по-

знайомитись».
07.40 Х/ф «Вiчний поклик».
14.35 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
15.45 Т/с «Коломбо».
19.00, 02.15 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Золоте теля».
23.00 Х/ф «Смертоносний воїн».
00.55 «Таємницi кримiнального свiту».
02.45 «Випадковий свiдок».
03.30 «Речовий доказ».
03.55 «Правда життя. Професiйнi 

байки».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.00 Х/ф «Залiзний Ганс».
11.30 Х/ф «Диявол з трьома золотими 

волосинами».
12.30, 14.00, 15.30, 23.20, 00.50, 03.35 

Одного разу пiд Полтавою.
13.30, 15.00 Танька i Володька.
17.00 Х/ф «Потрiйний форсаж: Токiй-

ський дрiфт».
19.00 Х/ф «Форсаж 4».
21.00 Х/ф «Форсаж 5».
00.20 Одного разу в Одесi.
02.35 Зiрки, чутки та Галлiвуд.
04.05 Панянка-селянка.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
08.45 «Щасливий снiданок».
09.00 «Щасливе iнтерв`ю».
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 17.00 

«Репортер». Новини.
10.10 «Cоцiальний статус» з В. Бiр-

зулом.
10.40 «Перша передача» з О. Федченко.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.15, 21.30 «Влада хохотала».
13.45 «Новини вiд Христини» з Х. 

Чернегою.
14.15, 15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» з М. Гаєм та 

I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з В. Калнишем.
20.00 «Культурна полiтика» з Ю. Лит-

виненко.
20.30 «Вiйна за незалежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiжнародний огляд 

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

МÅГА
06.30 Випадковий свiдок.
09.10 Речовий доказ.
10.20 Правда життя.
11.20, 18.05 У пошуках iстини.
12.20, 00.00 Секретнi територiї.
13.20 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
14.20 Таємницi Бермудського трикут-

ника.
17.05 Природа сьогодення.
19.00 Довiдник дикої природи.
20.00 Океани.
21.00 Людина i Всесвiт: протистояння.
01.05 Левиний рик.
02.05, 05.55 Мiстична Україна.
03.10 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
Субота, 30 жовтня
05.00 Х/ф «Полiт золотої мушки».
07.10, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 10.10 «Моя правда».
09.35, 02.00, 02.50 «Зорянi долi».
11.00 Х/ф «Чорний козак».
12.40 Х/ф «Загублене мiсто».
14.30 Х/ф «Арсен Люпен».
17.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
21.00 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi».
22.45 Х/ф «Чоловiки шукають при-

годи».
01.00 Х/ф «Чоловiчi iсторiї».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00 «ДжеДАI».
09.00 «Вiпи i топи».
10.50, 01.10 «Загублений свiт».
12.50 Х/ф «У пошуках скарбiв нiбе-

лунгiв».
15.15 Х/ф «Спис долi».
17.50 Х/ф «У пошуках бурштинової 

кiмнати».
20.05 Х/ф «Скелелаз».
22.15 Х/ф «Мiньйон».
00.10 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
03.10 «Цiлком таємно-2017».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/с «Небезпечна зона».
08.40 М/ф «Вартовi Галактики».
09.20 М/ф «Месники: Найбiльшi герої 

Землi».
10.20 М/ф «Аладдiн».
11.10 М/с «Сiмпсони».
12.30, 03.00 Мамареготала. Найкраще.
19.20 Х/ф «Мортал Комбат».
21.15 Х/ф «Мортал Комбат 2: Зни-

щення».
23.00 Х/ф «Армiя темряви».
00.50 Х/ф «Нова ера Z».

ªâроñïорò
01.00 Снукер. ЧС-2020. Фiнал.
02.30 Автоперегони на витривалiсть. «6 

годин Монци». Перегони.
04.00, 07.30, 17.30 Снукер. British Open. 

Фiнал.
06.00, 09.30 Автоперегони. «24 години 

Ле-Мана».
10.15 «Wheels & Heels».
10.45, 19.30, 23.30 Автоперегони на 

витривалiсть. «6 годин Бахрейна». 
Перегони.

20.30, 23.25 Новини.
20.35 «Зал слави: Рiо-2016».
21.35 Велоспорт. «Париж - Рубе». 

Чоловiки.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 00.55 Топ-матч.
06.10 Санта-Клара - Порту. Кубок пор-

тугальської лiги.
08.10 Альянс - Львiв. Кубок України.
10.00, 15.00, 17.45, 22.30 Футбол News.
10.20 «УПЛ. Розклад туру».
11.20, 03.00 Трабзонспор - Рiзеспор. 

Чемпiонат Туреччини.
13.10 Металiст - Колос. Кубок України.
15.20 Чемпiонат Туреччини. Огляд туру.
16.00 Yellow.
16.15, 18.55 «УПЛ Online».
16.55 Live. Шахтар - Десна. Чемпiонат 

України.
19.30 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд 

туру.
20.25 Live. Iнтер Маямi - Нью-Йорк 

Сiтi. MLS.
01.10 Марiуполь - Динамо. Чемпiонат 

України.
03.50 Iнгулець - Верес. Чемпiонат 

України.
05.40 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

29 жовтня

30 жовтня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 02.30 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.35, 02.05, 

05.35 Новини.
07.10 М/ф «Як козаки у футбол грали».
07.30 М/ф «Як козаки прибульцiв зу-

стрiчали».
07.50 М/ф «Як козаки сiль купували».
08.10 Погода.
08.15 Д/с «Дикi тварини».
09.00 Божественна Лiтургiя Православної 

Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української 

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

толицької Церкви в Українi.
13.30 Цiна вiри.
15.10 UA:Фольк. Спогади.
16.25 Концертна програма Романа 

Скорпiона.
17.45 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
19.55 Д/с «Дикий свiт».
21.25, 03.25 Х/ф «Дворецький».
00.05 #@)?$0 з Майклом Щуром.
01.00 Д/ф «Вибiр».

Êаíаë “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт 13. Еквадор».
11.00, 02.45 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiтське життя».
19.30, 04.35 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
00.20 «Лiга смiху».

Iíòер
06.55 Х/ф «Жандарм у Нью-Йорку».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя».
12.50 «Речдок. Велика справа».
17.15 Х/ф «007: Казино Рояль».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Т/с «Нi кроку назад!».
04.10 «Речдок».

ICTV
03.55 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Факти.
04.45 Не дай себе ошукати.
05.45 Прихована небезпека.
06.40 Анти-зомбi.
07.40 Секретний фронт.
08.40 Громадянська оборона.
09.40 Х/ф «Атомна блондинка».
11.55, 13.00 Х/ф «Солт».
12.45 Факти. День.

14.05 Т/с «Пес».
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Рятувальники Малiбу».
23.45 Х/ф «Водiй для копа».
01.35 Х/ф «Цар скорпiонiв 2: Сходжен-

ня воїна».
03.20 Я зняв!

ÑТБ
04.50 Т/с «Тiльки скажи».
09.10 МастерШеф.
13.45 СуперМама.
18.40 Битва екстрасенсiв.
21.00 Один за всiх.
22.10 Таємницi ДНК.
23.20 Україна має талант.

Íоâий êаíаë
05.45, 23.25 Вар`яти.
06.45, 08.15 Kids` Time.
06.50 М/ф «Том i Джерi: Втрачений 

дракон».
08.20 М/ф «Альоша Попович i Тугарин 

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

Горинич».
11.25 Х/ф «Клiк: З пультом по життю».
13.40 Х/ф «Капiтан Марвел».
16.05 Х/ф «Чорна Пантера».
18.55 Х/ф «Учень чародiя».
21.00 Х/ф «Принц Персiї: Пiски часу».

5 êаíаë
06.00 Вiкно до Америки.
06.10, 00.15 Д/с «Найнебезпечнiшi 

польоти».
07.00, 08.00, 08.50, 15.00, 20.00, 00.00, 

01.00, 03.00, 04.00 Час новин.
07.10 Д/с «Найекстремальнiший».
07.50, 21.25 Актуально: Економiка. По-

лiтика. Соцiум.
08.05 Невигаданi iсторiї.
08.25 Vоїн - це я!
08.35 Натхнення.
09.00 Божественна лiтургiя ПЦУ.
11.00 Божественна лiтургiя УГКЦ.
12.15 Х/ф.
15.15, 22.00 Концерт.
18.00, 02.00, 05.00 Пiдсумки тижня з А. 

Мiрошниченко.
19.00 «Прямим текстом з Юрiєм Лу-

ценком».
20.10 Машина часу.
21.00 Час новин. Пiдсумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
01.10 Д/с «Великi танковi битви».
03.10 Обережно, дiти!
04.10 Фiзкульт ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50, 04.20 Реальна мiстика.
09.10 Т/с «Мiсце пiд сонцем».
17.00 Т/с «Мить, вкрадена у щастя», 

1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Мить, вкрадена у щастя».
23.00, 02.00 Т/с «Щоб побачити ве-

селку».
01.30 Телемагазин.
03.20 Гучна справа.
05.30 Т/с «Топтун».

Ê1
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Ух ти show».
09.40 «Орел i решка. Шопiнг».
10.35 Х/ф «Пастка для привида».
12.20 Х/ф «Остiн Пауерс: Мiжнародна 

людина-загадка».
14.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
00.00 Т/с «Ганнiбал».
03.15 «Нiчне життя».
ÍТÍ
05.30 Х/ф «Небилицi про Iвана».
06.55 Х/ф «Веселi Жабокричi».
08.15 «Слово Предстоятеля».
08.20 «Випадковий свiдок. Навколо 

свiту».
10.50 Т/с «Коломбо».
13.50 Х/ф «Золоте теля».
17.05 Х/ф «Це було в Пеньковi».
19.00 Х/ф «Сержант мiлiцiї».
23.00 Х/ф «Братство по кровi».
01.05 Х/ф «Смертоносний воїн».
03.00 «Речовий доказ».
ТÅТ
10.00 М/ф «Бi Мувi: Медова змова».
11.30 Х/ф «Рапунцель».
12.30, 14.00, 15.30, 00.30, 02.15 Одного 

разу пiд Полтавою.
13.30, 15.00 Танька i Володька.
17.00 Х/ф «Форсаж 6».
19.25 Х/ф «Форсаж 7».
22.00 Х/ф «Форсаж 8».
01.45, 03.15 Одного разу в Одесi.
03.45 Панянка-селянка.
05.50 Кориснi пiдказки.
Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 

«Репортер». Новини.
09.15 «Медексперт» з К. Трушик.
10.10 «Про особисте» з Н. Фiцич.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.10 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
13.40 «Запорєбрик News» з О. Курба-

новою.

14.00, 15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» з М. Гаєм та I. 

Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з В. Калнишем.
20.00 «Прямий доказ».
20.20 «Watchdogs».
20.45 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.00 «Влада хохотала» з Ю. Петру-

шевським.
22.30 «Щасливий день з полiтиком».

МÅГА
06.50 Випадковий свiдок.
09.25 Речовий доказ.
10.35 Правда життя.
11.35, 18.30 У пошуках iстини.
12.30, 00.15 Секретнi територiї.
13.30 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
14.30 Людина i Всесвiт: протистояння.
17.30 Природа сьогодення.
19.30 Океани.
21.30 Таємницi Бермудського трикут-

ника.
01.15 Левиний рик.
02.15, 05.05 Мiстична Україна.
03.10 Прихована реальнiсть.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Кам`яний хрест».
07.10, 09.00, 01.40 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 10.30 «Моя правда».
10.00, 01.05, 02.10 «Зорянi долi».
11.20 Х/ф «Сьома пелюстка».
13.05 Х/ф «Фантоццi».
15.00 Х/ф «Синьйор Робiнзон».
17.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
21.00 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi».
22.50 Х/ф «Мамай».
00.15 Х/ф «Перекотиполе».

Êаíаë «2+2»
07.05 «ДжеДАI».
08.10, 00.00 «Загублений свiт».
12.20 Х/ф «Найкращi серед найкра-

щих».
14.20 Х/ф «Найкращi серед найкра-

щих 2».
16.20 Х/ф «Найкращi серед найкра-

щих 3».
18.10 Х/ф «Найкращi серед найкра-

щих 4».
20.00 Х/ф «Особливо небезпечний».
22.05 Х/ф «Ласкаво просимо в капкан».
02.05 «Вiдеобiмба 2».
04.40 «Найкраще».
04.45 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
07.20 М/с «Небезпечна зона».
08.40 М/ф «Вартовi Галактики».
09.20 М/ф «Месники: Найбiльшi герої 

Землi».

10.20 М/ф «Аладдiн».
11.10 М/с «Сiмпсони».
12.30, 03.00 Мамареготала. Найкраще.
17.00 Мамареготала.
19.15 Х/ф «Керрi».
21.10 Х/ф «Я знаю, що ви скоїли ми-

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

минулого лiта».
01.10 Х/ф «Я завжди знатиму, що ви 

зробили минулого лiта».

ªâроñïорò
00.55, 09.30, 21.00 The Minute.
01.00 Снукер. British Open. Фiнал.
02.30 Автоперегони. «24 години Ле-Ма-

на».
04.00, 07.30, 17.00 Снукер. Northern 

Ireland Open. Фiнал.
06.00, 21.10 Автоперегони на витри-

валiсть. «6 годин Бахрейна». 
Перегони.

09.35, 23.05 Велоспорт. «Тур Ломбар-
дiї». Чоловiки.

11.30, 19.00 «Зал слави: Пхенчхан-2018».
12.30 Кiнний спорт. Кубок свiту. Трiон. 

Конкур.
14.00 Велоспорт. «Париж - Тур». Чо-

ловiки.
14.30 Тенiс. ATP 500. Вiдень. Пiвфiнал.
15.00 Тенiс. ATP 500. Вiдень. Фiнал.
17.45 Велокрос. Кубок свiту. Оверейсе. 

Жiнки.
18.15 Велокрос. Кубок свiту. Оверейсе. 

Чоловiки.
20.00 «Зал слави: Токiо-2020».
21.05, 23.00 Новини.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 12.40, 01.20, 03.20, 05.30 

Топ-матч.
06.10 АЗ Алкмар - Зволле. Чемпiонат 

Нiдерландiв.
08.10 «Fan Talk».
10.00, 13.00, 14.45, 17.45, 20.15, 23.00 

Футбол News.
10.20 Шахтар - Десна. Чемпiонат Укра-

їни.
12.10, 13.15, 15.55, 16.25, 18.55 «УПЛ 

Online».
12.50, 23.20 Yellow.
13.55 Live. Колос - Львiв. Чемпiонат 

України.
16.55 Live. Рух - Олександрiя. Чемпiонат 

України.
19.25 Live. Металiст 1925 - Зоря. Чем-

пiонат України.
21.20 «Великий футбол».
23.30 Спарта - Феєнорд. Чемпiонат 

Нiдерландiв.
01.30 Галатасарай - Газiантеп. Чемпiонат 

Туреччини.
03.40 Орландо - Нешвiлл. MLS.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 31 жовтня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4

Поíедіëоê, 25 жоâòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кін-

дер 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 Про-
вінційні вісті. Тиждень

08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30 Завтра-сьогодні
09.00, 17.00 Древо
09.55, 22.35 Цінуй справжнє
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі-

дування Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Усіма широтами
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас 
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Клятва 

Мадо» 
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф.«Вічна північ» +16 

Віâòороê, 26 жоâòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кін-

дер 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 Про-
вінційні вісті.

07.35 Погляд зблизька
08.00 На контролі
09.00 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі-

дування Мердока»
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00 Цінуй справжнє
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.00 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Усіма широтами
21.20 Цінуй справжнє
21.30 Shift. Життя в цифрі 
21.45 ЗУНУ NEWS 
22.35, 04.00 Х.ф.«Застиглі в 

часі» +16 
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф.«Велика порожнеча» 

Ñереда, 27 жоâòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кін-

дер 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 Про-
вінційні вісті.

07.35 Межа правди
08.30 ЗУНУ NEWS 
08.45 Древо
08.55 Цінуй справжнє
09.00 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі-

дування Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Усіма широтами
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Те, що любиш 
14.30 Відкрита зона

17.00 Древо
17.30 Українські традиції
17.55 Цінуй справжнє
19.30 Наші вітання
20.00 «Ангела Меркель. Кан-

цлерка в кризові часи»
21.00 Усіма широтами
21.30 Машина часу
22.40, 04.00 Х.ф. «Маленька 

Фадетта» 
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф.«По той бік мину-

лого» 

Чеòâер, 28 жоâòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кін-

дер 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 Про-
вінційні вісті.

07.35 Український гастротур
08.30 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі-

дування Мердока»
11.15 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич
11.30 Усіма широтами
12.00, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що любиш
14.00 Провінційні вісті
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
15.45 Цінуй справжнє
17.00 Древо
17.30 Євромакс
19.30 Наші вітання
19.55 Цінуй справжнє
20.00 Завтра-сьогодні
20.30 Усіма широтами
21.00 Д/ц «Жива УПА. Терно-

пільщина»
21.30 Машина часу
22.35, 04.00 Х.ф.«Бонневіль» 

+16 
01.00 Х.ф.«Французька для 

початківців» 

П’яòíиця, 29 жоâòíя
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кін-

дер 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 Про-
вінційні вісті.

07.35 Завтра-сьогодні
08.00 У фокусі Європа
08.30, 17.30 ПроОбраз з Натал-

кою Фіцич
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслі-

дування Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Усіма широтами
12.00, 02.30 Хіт-парад 
14.10 Д/ц «Жива УПА. Терно-

пільщина»
14.30 Відкрита зона
17.00 Древо
19.30 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.00 Українські традиці
21.20 Цінуй справжнє
21.30 Єдина країна
22.35, 04.00 Х.ф.«В облозі» 

+12 
01.00 Х.ф.«Поліцейський за 

наймом» +16 

Ñóáоòа, 30 жоâòíя
06.00, 09.30, 14.40 Кіндер клуб

06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті 
07.35 Про нас 
08.00 Єдина країна 
08.30, 03.30 Завтра-сьогодні
08.55 Цінуй справжнє
09.00 Час-Tайм
10.30 Про нас 
11.00 На контролі
12.00 ПроОбраз з Наталкою 

Фіцич
12.20, 00.30 Х.ф.«Легенда Ба-

гера Ванса» 
16.30 Shift. Життя в цифрі 
17.00 «Ангела Меркель. Кан-

цлерка в кризові часи»
18.00 Наші вітання
19.00 Єдина країна
19.30 У фокусі Європа
19.55 Цінуй справжнє
20.10 Арсен і Тоня. Музична 

Love Story 
20.50 Х.ф. «Розкішне життя» 

+16
22.20, 04.00 Х.ф. «Шість дру-

жин Генрі Лефея» +16 
00.10 Вікно в Америку
02.30 Арсен і Тоня. Музична 

Love Story 

Íедіëя, 31 жоâòíя
06.00, 12.00 Кіндер клуб
07.00, 09.15 За спорт
07.15 Українські традиції
07.40, 01.00 Х.ф. «Розкішне 

життя» +16
09.30, 21.00 Єдина країна
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Со-
бору УГКЦ м.Тернопіль 

11.40 Shift. Життя в цифрі
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Машина часу
16.25, 21.40 Цінуй справжнє
16.30 Д/ц «Жива УПА. Терно-

пільщина»
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, 03.00 Огляд світових 

подій
21.45, 04.15 Х.ф.«Кохаючись» 

+16 
23.30 У фокусі Європа 

 UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 25 жоâòíя
6.00 Українська абетка пер-

шосвіт 
6.05 піщана казка
6.15 М/ф «Бегемот та cонце»
6.25 Українська абетка всесвіт 

першосвіт 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 20.40 Новини 
9.10 Т/с «Гордість»
11.45 Енеїда, 
12.10 Я вдома
12.35 Край пригод 
12.50 Буковинські загадки
13.05 Д/ц «Дикуни. Дикі заба-

ви в зоопарку Сан-Дієго
13.30 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню англій-

ську
13.50 піщана казка
13.55 Цикл Українська абетка 

всесвіт першосвіт 

14.00 Додолики 
14.10 М/ф «Черевички»
14.20 М/ф «Козлик та його 

горе»
14.30 М/ф « Свара»
14.40 М/ф «Некмітливий го-

робець»
14.45 М/ф «Ниточка та коше-

ня»
15.06 Древо
15.15 Відтінки України 
15.50 Загадки чернівецьких 

атлантів
16.05 Д/ф «Печерні»
17.30 Земля ,наближена до 

неба 
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 Геолокація: ВОЛИНЬ.
20.25 Невідомі Карпати 
21.00 Х/ф «Пані Боварі» 16+
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких 

атлантів
0.00 Д/ф «Бовсунівські бабу-

сі» 12+

Віâòороê , 26 жоâòíя
6.00 Українська абетка пер-

шосвіт 
6.05 піщана казка
6.15 М/ф «Двоє справедливих 

курчат»
6.25 Українська абетка всесвіт 

першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 20.40 Новини
9.10 Т/с «Гордість»
11.50 Загадки чернівецьких 

атлантів
11.55 Древо 
12.10 Я вдома
12.35 Край пригод 
12.50 Загадки чернівецьких 

атлантів
13.05 Д/ц «Дикуни. Дикі заба-

ви в зоопарку Сан-Дієго
13.30 Лайфхак українською
13.40 Ок, я тобі поясню 
13.45 Піщана казка
13.50 Цикл Українська абетка 

всесвіт першосвіт 
13.55 Додолики
14.10 М/ф «День, коли ща-

стить»
14.20 М/ф «Велика подорож»
14.30 М/ф «Ведмедик і той хто 

живе в річці»
14.40 М/ф «Як козаки інопла-

нетян зустрічали»
15.06 Сковорода. Гастробайки 
15.20 Відтінки України
15.50 Культ.Особистості
16.05 Т/с «Масантоніо»
17.30 Населена земля 
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 Геолокація: ВОЛИНЬ.
20.25 Невідомі Карпати 
21.00 Т/ш «Зворотний відлік
22.40 Гендерні окуляри
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких 

атлантів
0.00 Д/ф «»Северин Наливай-

ко. Остання битва!»» 12+

Ñереда, 27жоâòíя
6.15 М/ф «Повертайся, Капі-

тошко»
6.25 Українська абетка всесвіт 

першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному.

7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.40, 22.20 Но-
вини

9.10 Т/с «Гордість»
11.50 Загадки чернівецьких 

атлантів
11.55 Древо 
12.10 Я вдома 
12.35 Край пригод 
12.50 Загадки чернівецьких 

атлантів
13.05 Д/ц «Дикуни. Дикі заба-

ви в зоопарку Сан-Дієго
13.30 Лайфхак українською
13.40 Кіношкола вдома 
13.45 Піщана казка
13.50 Цикл Українська абетка 

всесвіт першосвіт 
13.55 Додолики
14.10 М/ф «Дощику, дощику, 

припусти»
14.20 М/ф «Найсправжнісінька 

пригода»
14.30 М/ф « Лис і дрізд «
14.40 М/ф «Як козаки на ве-

сіллі гуляли «
15.06 Історії (не)забутих сіл 

Тернопільщини
15.15 Візуальний код , 
15.45 Культ Особистості
16.05 Т/с «Масантоніо»
17.30 Роздивись 
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 Я вдома 
20.25 Шукачі пригод 
21.00 Зупини мене, якщо змо-

жеш 
22.00 StopFakeNews 
22.10 Шерифи для нових гро-

мад
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких 

атлантів
0.00 Х/ф «Вавилон ХХ»

Чеòâер, 28 жоâòíя
6.00 М/ф «Коп і Штик - завзяті 

кроти»
6.10 М/ф «День, коли ща-

стить»
6.20 Українська абетка всесвіт 

першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 20.40, 22.20 Но-
вини

9.10 Т/с «Гордість»
11.45 Енеїда, 
12.10 Я вдома 
12.35 Край пригод 
12.50 Буковинські загадки
13.05 Д/ц «Дикуни. Дикі заба-

ви в зоопарку Сан-Дієго
13.30 Лайфхак українською
13.40 Ок, я тобі поясню 
13.45 Додолики
14.00 Цикл Українська абетка 

всесвіт першосвіт 
14.05 М/ф «Дівчинка і зайці»
14.10 М/ф «Історія про ді-

вчинку, яка наступила 
на хліб»

14.20 М/ф «Капітошко»
14.30 М/ф «Лисичка з качал-

кою»
14.40 М/ф «Як козаки у фут-

бол грали»
15.06 Мистецтво жити 
15.15 Візуальний код , 
15.45 Незвідана Україна
16.05 Т/с «Масантоніо» 
17.30 Невідомі Карпати 
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 

20.00 Народжені рікою 
20.15 Голоси Донбасу 
20.30 Небезпечна зона
21.00 Брехня від політиків. 

Перевірка
21.15 Схеми. Корупція в де-

талях (
21.40 Цикл «Наші тридцять»
22.10 Шерифи для нових гро-

мад
23.00 Д/ф «Док на прийомі « 
23.55 загадки чернівецьких 

атлантів
0.00 Д/ф «Поліські тенета»

П’яòíиця, 29 жоâòíя
6.00 М/ф «Лежень «
6.15 М/ф « Лис і дрізд «
6.20 Українська абетка всесвіт 

першосвіт
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 20.40, 22.20 Но-
вини

9.10 Т/с «Гордість»
11.55 Древо
12.10 Я вдома 
12.35 Край пригод 
12.50 Загадки чернівецьких 

атлантів
13.05 Д/ц «Дикуни. Дикі заба-

ви в зоопарку Сан-Дієго
13.30 Лайфхак українською
13.40 Кіношкола вдома 
13.45 Додолики 
13.55 Цикл Українська абетка 

всесвіт першосвіт 
14.00 М/ф «Як Песик і кошеня 

мили підлогу»
14.10 М/ф « Чарівні Окуляри»
14.20 М/ф «Справа доручаєть-

ся детективу Тедді»
14.30 М/ф «Козлик та ослик»
14.40 М/ф «Двоє справедливих 

курчат»
14.45 М/ф «Кривенька ка-

чечка»
15.06 Народжені рікою 
15.20 Візуальний код , 
15.45 Незвідана Україна
16.05 Т/с «Масантоніо» 
17.30 Край пригод 
17.45 Невідомі Карпати 
18.00 Дебати 
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 Умандрували :за Хар-

ковом 
20.25 Шукачі пригод 
21.00 Міжрегіональний концерт 

«» Незалежніть єднає»»
21.45 Шерифи для нових гро-

мад
21.50 #ВУКРАЇНІ 
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких 

атлантів
0.00 Х/ф «Лісова пісня»

Ñóáоòа, 30 жоâòíя
6.05 М/ф « Чарівні окуляри»
6.10 М/ф «Історія про дівчинку, 

яка наступила на хліб» 
6.20 Додолики 
6.45 піщана казка
7.00, 8.00, 9.00, 22.20 Новини
7.10 М/ф «Як Песик і кошеня 

мили підлогу» іноземне
7.20 М/ф «Як козаки у хокей 

грали» 
7.40 Ок, я тобі поясню англій-

ську 
7.45 Лайфхак українською
8.10 Ранок на Суспільному.

Дайджест
8.30 Країна пісень 

9.10 Візуальний код 
9.35 Енеїда 
10.05 Мистецтво жити.
10.20 Роздивись
10.45 Недалечко 
11.00 Сковорода. Гастробайки 
11.15 Культ .Особистості
11.25 Шукачі пригод 
11.45 Народжені рікою 
12.00 Умандрували :за Хар-

ковом 
12.25 Вчитель 
12.40 Х/ф «Легенда про кня-

гиню Ольгу»
14.50 Спецефір.Greening of 

the Planet «Висадження 
дерев мільйоном людей 
за добу»

15.55 Х/ф « Самсон і Даліла» 
12+

17.30 Гендерні окуляри
17.50 Крутий заміс 
18.15 Курс інфогігієни «Як не 

стати овочем» 
18.30 #ВУКРАЇНІ 
19.00 Голоси Донбасу 
19.15 Відтінки України
19.45 «Створюй із Суспільним.

Розслідування 
20.05 Правдоборці 
20.10 Т/ш «Зворотний відлік» 
21.50 #ВУКРАЇНІ 
23.55 Загадки чернівецьких 

атлантів

Íедіëя, 31 жоâòíя
6.05 М/ф «Велика подорож»
6.10 М/ф «Ведмедик і той хто 

живе в річці»
6.20 Додолики 
6.45 піщана казка
7.00, 8.00, 8.55, 22.30 Новини
7.10 М/ф « Курка, яка несла 

всяку всячину»
7.20 «М/ф «»Як козаки на 

весіллі гуляли «»»
7.40 Ок, я тобі поясню
7.45 Лайфхак українською
8.10, 9.00 Ранок на Суспільно-

му.Дайджест
8.25 Країна пісень
9.10 Відтінки України 
9.35 Енеїда 
10.05 Історії (не)забутих сіл 

Тернопільщини , 
10.20 Прем*єра Люди Є, 
10.30 Роздивись 
10.45 Недалечко 
11.00 Геолокація: ВОЛИНЬ
11.25 Невідомі Карпати 
11.45 Край пригод 
12.00 «Баба Єлька». Експедиція 

на піч 
12.25 Голоси Донбасу 
12.40 Незвідана Україна 
13.00 Небезпечна зона
13.10 Х/ф «Лісова пісня»
14.40 Буковинські загадки
14.45 Документальний серіал 

«Світ дикої природи» 
15.20 Х/ф « Поруч з Ісусом: 

Йосип з Назарета»
17.00 Гендерні окуляри, 
17.20 Крутий заміс 
17.50 Цикл «Наші тридцять»
18.15 Курс інфогігієни «Як не 

стати овочем» 
18.30 #ВУКРАЇНІ-
19.00 Гендерні окуляри,
19.15 Маршрутом змін
19.45 «Створюй із Суспільним.

Розслідування . 
20.05 Дебати 
21.00 Покоління .Паралелі 
21.25 Обличчя 
22.00 Українське підпілля на 

Волині 
23.00 Де є бої, там є герої 
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Згідно з останнім дослі-
дженням, шматочок хліба 
з різними добавками - це 

найпопулярніший перекус в світі. 
Бутерброд лідирує, залишаючи 
позаду навіть фрукти. Ми підготу-
вали для вас різні варіанти при-
готування намазки. Черга за вами 
– готуйте обов’язково, експеримен-
туйте, насолоджуйтеся оригіналь-
ними смаковими поєднаннями і 
отримуйте справжнє задоволення!

яЄЧНИй ПАШТЕТ
ПОТРІБНО: цибуля - 3 шт., варене яйце - 

4 шт., волоські горіхи - 100 г, часник - 5 зу-
бців, вершкове масло - 20 г, сіль і петруш-
ка - за смаком.

ПРИГОТУВАННя: дрібно нарізати ци-
булю і обсмажити на олії. Змішати по-
дрібнені яйця, цибулю та часник разом 
із волоськими горіхами. Додати м'яке 
вершкове масло, сіль і зелень. Перемо-
лоти всі інгредієнти в блендері до отри-
мання однорідної маси. Паштет подавати 
холодним.

ЗЕЛЕНЕ МАСЛО З ЧАСНИКОМ І 
ПЛАВЛЕНИМ СИРОМ 

ПОТРІБНО: 250 г масла, 1 пучок кропу 
або петрушки (без стебел), 0,5 головки 
часнику, 1 ст. ложка солі, 150 г плавленого 
сиру типу «Янтар» (рідкого).

ПРИГОТУВАННя: зелень помити, об-
сушити, обірвати. Часник вичавити. Усі 
складники збити у блендері. Зберігати у 
холодильнику. Можна їсти через 1 годину 
після приготування.

БАКЛАжАННА БУТЕРБРОДНА ПАСТА 
ПОТРІБНО: 3 баклажани, 40 г волоських 

горіхів, 2 зубчики часнику, 20 мл води, 0,5 
ч. л. спеції «орегано», 1 щіпка меленого ку-
міну, перець і сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННя: баклажани помити і 
проткнути в декількох місцях виделкою 
або розрізати навпіл. Покласти їх на деко 
і запікати в розігрітій до 180 градусів 
духовці 30 хв. Коли баклажани стануть 
м'якими, остудити їх і помістити в поліе-
тиленовий пакет на 5 хвилин, потім зня-
ти шкірку. Волоські горіхи подрібнити в 
крихту за допомогою кавомолки. Зміша-
ти в блендері м'якуш баклажанів, часник, 
сіль, спеції і горіхи. Додати воду і ще раз 
добре збити суміш. Повинна вийти паста, 
схожа по консистенції густу сметану.

ПАШТЕТ З КУРяЧОї ПЕЧІНКИ 
ПОТРІБНО: 500 г курячої печінки, 250 г 

вершкового масла, 1 цибулина, 1 невелика 
морква, 4 ст. л. сухого вина, 1 зубчик час-
нику, 1/4 ч. л. хмелі-сунелі, щіпка меленої 
гвоздики, 1 ч. л. солі, мелений чорний пе-
рець за смаком, 2 ст. л. олії.

ПРИГОТУВАННя: цибулю нарізати тон-
кими півкільцями, а моркву кружечками 
завтовшки 2–3 мм. Підсмажити цибулю 
в олії до золотистого кольору протягом 
7–10 хв. Додати моркву і печінку. Зали-
ти склянкою води, посолити, поперчити, 
довести до кипіння. Накрити кришкою і 

тушити 30 хвилин до готовності. Опісля 
зняти кришку і потушкувати ще 5–10 хви-
лин, поки рідина не випарується. Остуди-
ти суміш і з'єднати її з м'яким вершковим 
маслом. Додати спеції і сухе вино. Збити 
блендером до однорідної консистенції.

РИБНА ПАСТА З ТУНця 
ПОТРІБНО: 400 г консервованого тун-

ця в олії, 100 г м'якого сиру (наприклад, 
«Філадельфія»), 1 ст. л. грецького йогурту, 
терта цедра 1/2 лимона, мелений перець.

ПРИГОТУВАННя: змішати всі інгреді-
єнти в кухонному комбайні до утворення 
однорідної маси. Суміш приправити за 
смаком меленим чорним перцем.

ШОКОЛАДНА ПАСТА 
ПОТРІБНО: 200 мл молока, 1 склянка 

цукру, 1 ст. л. борошна, 1 ст. л. какао-поро-
шку, 50 г вершкового масла, 40 г фундука, 
сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННя: змішати у каструлі 
цукор, борошно, какао-порошок і щіпку 
солі. Невеликими порціями, помішуючи, 
влити молоко. Поставити суміш на во-
гонь і довести до кипіння. Подрібнити 
фундук. Одразу після закипання молочної 
суміші додати в неї масло і подрібнені го-
ріхи. Знову довести до кипіння і варити, 
ретельно перемішуючи, ще 2–3 хвилини, 
щоб маса загусла. Пасту перелити у міст-
кість для зберігання і дати охолонути. 

АРАХІСОВА ПАСТА 

ПОТРІБНО: 300 г арахісу (або кеш'ю, 
волоські, лісові горіхи), 1 ч. л. меду, 2 ст. л. 
олії, щіпка солі.

ПРИГОТУВАННя: обсмажити і почи-
стити арахіс - перемолоти його в бленде-
рі імпульсними рухами. Блендер потріб-
но потужний. Додати сіль, мед і масло та 
продовжувати збивати до максимальної 
однорідності. Паста виходить трохи щіль-
ніша магазинної, оскільки в ній немає ні-
чого зайвого. 

ГРИБНЕ МАСЛО 
ПОТРІБНО: 4 ст. л. обсмажених грибів, 

100 г вершкового масла, 1 цибулина, 1 ч. 
л. лимонного соку, сіль і перець за смаком. 

ПРИГОТУВАННя: цибулину натерти на 
тертці. Змішати обсмажені гриби, терту 
цибулю, вершкове масло, лимонний сік 
і спеції в чаші блендера. Збивати масу до 
однорідності. 

ПАСТА З ОЛИВОК 
ПОТРІБНО: 1 банка чорних оливок без 

кісточок, сік 1/4 лимона, 1 ст. л. оливкової 
олії, чорний перець за смаком.

ПРИГОТУВАННя: подрібнити в блен-
дері всі інгредієнти до однорідної кон-
систенції. Додати лимонний сік, припра-
вити пасту чорним перцем. 

МОРКВяНА ПАСТА 
ПОТРІБНО: 200 г моркви, 1 цибулина, 2 

ст. л. соєвого соусу, 2 ст. л. води, по 1 ч. л. 
зіри, куркуми і коріандру, 1/2 ч. л. лимон-
ного соку, 1 ст. л. олії, 2 зубчики часнику.

ПРИГОТУВАННя: дрібно нарізати ци-
булю і часник, натерти на середній тертці 
моркву. Трохи обсмажити спеції на сухій 
сковороді. Додати олію, цибулю і часник, 
обсмажити до золотистого кольору. Дода-
ти моркву та тушкувати до м'якості. Потім 
трохи остудити, додати соєвий соус, ли-
монний сік і воду. Подрібнити в блендері 
до однорідної маси. Подавати в охолодже-
ному вигляді. 

ХУМУС З ПЕЧЕНОГО БУРяКА 

ПОТРІБНО: 2 середніх буряки, 450 г 
консервованого нуту, 3 ст. л. оливкової 
олії, 1/4 ст. сиру фета, 2 зубчики часнику, 
2 ст. л. лимонної цедри, 2 ст. л. лимонного 
соку, по дрібці каєнського перцю, солі та 
чорного перцю.

ПРИГОТУВАННя: розігріти духовку 
до 220 градусів. Помістити буряк у фор-
му, змащену олією, скропити його 1 ст. л. 
оливкової олії. Запікати 45–60 хвилин, 
поки овоч не стане м'яким. Остудити го-
товий буряк і розрізати на кілька шма-
точків. Змішати в блендері нут, буряк, сир, 
часник, 2 ст. л. оливкової олії, лимонну це-
дру, лимонний сік, каєнський перець, сіль 
і чорний перець і подрібнити все до досяг-
нення кремової консистенції. Залишити 
хумус остигати.

СИРНА МАСА З ЧАСНИКОМ 
ПОТРІБНО: 250 г сиру, 50 г натурально-

го йогурту, часник за смаком, свіжа зелень 
(кріп, петрушка, кінза), сіль і чорний ме-
лений перець.

ПРИГОТУВАННя: чисту зелень дрібно 
нарізати. Сир перетерти через сито. До-
дати до сиру зелень і йогурт. Пропусти 
часник через прес і додати в сирну масу. 
Посолити, поперчити і перемішати. 

ІЗ САЛА, ГОРІХІВ ТА МАКУ
ПОТРІБНО: 500 г солоного сала (можна 

брати свіже, але тоді його потрібно витри-
мати добу в морозилці), 5 зубців часнику, 
зелень (за смаком), 3 перці чилі (без насін-
ня і перетинок), 0,7 скл. волоських горіхів, 
0,5 скл. маку. 

ПРИГОТУВАННя: мак і горіхи підсуши-
ти у мікрохвильовці, мак змолоти. Змо-
лоти сало, перець, зелень, горіхи, часник. 
Додати мак, перемішати, посолити. Якщо 
не любите гостре - додайте менше перцю.

яЄЧНО-цИБУЛЬНА 
Зваріть яйця круто і натріть їх на грубій 

тертці. Дрібно наріжте цибулю. Розітріть 
розм’якшене масло, змішайте його зі сме-
таною, сіллю і перцем. Додайте дрібно на-
різану зелень.

З ПЛАВЛЕНОГО СИРУ 
Варені яйця натріть на грубій тертці. 

Плавлений сир розітріть і змішайте з си-
ром. Додайте сметану і дрібно нарізану 
зелень. Посоліть.

НАМАЗКА З БРИНЗИ 
Наріжте пучок кінзи, подрібніть 70 г во-

лоських горіхів, пропустіть через прес 2-3 

зубчики часнику. Окремо розімніть 280 г 
бринзи і 80 г м’якого вершкового масла. 
З’єднайте і добре перемішайте.

ЕКЗОТИЧНИй ВАРІАНТ З АВОКАДО
Змішайте тертий плавлений сир, пюре 

з авокадо, сіль, перець і щіпку меленого 
коріандру. Намажте хліб і прикрасьте гі-
лочками кропу.

ПАШТЕТ З КВАСОЛІ 

ПОТРІБНО: 1 склянка сухої квасолі, 2–3 
цибулини, 3 зубчики часнику, 1/2 ч. л. солі, 
чорний мелений перець за смаком, олія 
для смаження.

ПРИГОТУВАННя: замочити квасолю у 
великій кількості води на 8–12 годин. За-
лити водою і варити на невеликому вогні 
до м'якості. Коли квасоля стане м'якою, 
злити більшу частину води, а пів склян-
ки відвару залишити на дні. Подрібнити 
цибулю та посмажити її на олії до золо-
тистого кольору. Остиглу квасолю за до-
помогою блендера збити в пюре. Додати 
смажену цибулю разом з олією, на якій 
вона смажилася. Видавити часник, посо-
лити і поперчити.

МАСЛО З ВОЛОСЬКИМИ ГОРІХАМИ 
Змішайте 60 г подрібнених волоських 

горіхів, 1-2 зубчики часнику, 150 г м’якого 
вершкового масла, 0,5 ч. л. солі, перець за 
смаком.

З яЄцЬ І ШИНКИ 
3 варених яйця натріть на тертці, дріб-

но наріжте 100 г шинки. Змішайте все з 5 
ст. л. майонезу, посоліть.

ГОСТРА З БРИНЗИ 
Очистіть 1 цибулину, дрібно наріжте її 

і 100 г огірків, а потім розітріть цибулю і 
огірки з 200 г бринзи і 1,5 ст. л. сметани.

НАМАЗКА «ШУБА»
Взяти всі інгредієнти, що йдуть до са-

лату “Шуба” (оселедець, буряк, картопля, 
морква, цибуля), подрібнити якнайдріб-
ніше, додати сіль, перець, майонез. Вихо-
дить смачно.

НАМАЗКА «ЛОСОСЬ»
По 200 г томатного соку, олії і манки за-

варити, охолодити. 2 оселедці і 2 цибули-
ни перемолоти. Усе разом перемішати.

З САЛА 
Пропустіть 200 г свіжого сала через м’я-

сорубку і подрібніть 2 зубчики часнику в 
пресі. Змішайте всі інгредієнти, додайте 
сіль, мелений чорний і червоний перець і 
ретельно вимішайте.

Смачні намазки на бутерброди, 
крекери, хлібці та млинці
Найкращі рецепти від господинь
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•  професора кафедри фундаментальних та 
спеціальних дисциплін Нововолинського 
навчально-наукового інституту економі-
ки та менеджменту ЗУНУ;

•  доцента кафедри міжнародного туризму 
і готельного бізнесу;

•  старшого викладача кафедри екології та 
охорони здоров’я;

•  викладача кафедри іноземних мов та ін-
формаційно-комунікаційних технологій;

•  старшого викладача кафедри комп’ю-
терних наук (2 ставки);

•  викладача кафедри комп’ютерних наук 
(2 ставки);

•  професора кафедри кримінального пра-
ва та процесу;

•  професора кафедри менеджменту, пу-
блічного управління та персоналу;

•  професора кафедри міжнародних відно-

син та дипломатії;
•  викладача кафедри міжнародних відно-

син та дипломатії (2 ставки);
•  старшого викладача кафедри міжнарод-

них відносин та дипломатії;
•  завідувача кафедри міжнародних відно-

син та дипломатії;
•  доцента кафедри бізнес-аналітики та ін-

новаційного інжинірингу;
•  старшого викладача кафедри освітології 

і педагогіки (2 ставки);
•  старшого викладача кафедри податків та 

фіскальної політики;
•  викладача кафедри правознавства і гу-

манітарних дисциплін Вінницького на-
вчально-наукового інституту економіки 
ЗУНУ (2 ставки);

•  доцента кафедри правознавства і гумані-
тарних дисциплін Вінницького навчаль-

но-наукового інституту економіки ЗУНУ;
•  доцента кафедри психології та соціаль-

ної роботи;
•  викладача кафедри філософії та політо-

логії;
•  старшого викладача кафедри філософії 

та політології;
•  доцента кафедри фінансів, банківської 

справи та страхуванняВінницького на-
вчально-наукового інституту економіки 
ЗУНУ;

•  доцента кафедри фундаментальних та 
спеціальних дисциплін Нововолинського 
навчально-наукового інституту економі-
ки та менеджменту ЗУНУ (2 ставки);

•  старшого викладача кафедри фундамен-
тальних та спеціальних дисциплін Чорт-
ківського навчально-наукового інститу-
ту підприємництва і бізнесу.

Вимоги до кандидатур на посади: науко-
вий ступінькандидата/доктора наук.

Термін подання документів – один місяць з 
дня опублікування оголошення. 

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

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

Документи надсилати за адресою: ЗУНУ, 
вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020. Де-
тальніше з умовами конкурсу можна оз-
найомитись у вченого секретаря ЗУНУ  
за тел. (0352) 47-50-62.

ЗАХІДНОУКРАїНСЬКИй НАцІОНАЛЬНИй УНІВЕРСИТЕТ
IV рівня акредитації відповідно до Закону України «Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення посад:

ВІДПОВІДІ

ОВЕН 
Для сiмейних людей досить складною 

буде друга половина тижня. У стосунках 
доведеться шукати компромiсне рiшення.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви можете полiпшити матеріальне ста-

новище. Не втрачайте можливості раніше 
за iнших дізнаватися про задуми конку-
рентів.

БЛИЗНЮКИ 
Дехто з вас почне грандіозний ремонт 

або придбає нове житло. Вигiднi проєкти 
допоможуть вирiшити фiнансовi питання.

РАК 
У вас попереду дороги. Вони вести-

муть до нових знань i нових перспектив. У 
вихiднi чекайте приємнi новини. 

ЛЕВ 
Може помітно змінитися оточення, 

зникнуть старі друзі. Пiд час зустрічей iз 
цікавими людьми з’являться перспективи 
на майбутнє.

ДІВА 
Можливі пропозиції, які заберуть чима-

лих сил. Буде велика спокуса відмовитися 
від усього, не змінюючи нічого в житті.

ТЕРЕЗИ 
Зверніть увагу на тих, хто живе і працює 

поруч iз вами. Родичi братимуть участь у 
вирішенні багатьох ваших проблем.

СКОРПІОН 
Удача чекає тих, хто займається інфор-

маційним бізнесом. Якщо у вас трапиться 
поїздка, пам’ятайте, що доля пiдкинула її 
вам не для розваг.

СТРІЛЕЦЬ 
Щоб досягти успiхiв, украй важливо 

задовольнятися раніше напрацьованим 
потенціалом, а надмірна активність парт-
нерів може призвести до застою.

КОЗЕРІГ 
У багатьох очікуються переїзди. 

З’явиться можливість допомагати іншим 
людям. Турботи оточуючих поглинати-
муть вільний час.

ВОДОЛІЙ 
Можуть бути крайнощі - від бажання 

підпорядкувати партнерів до готовності з 
головою зануритися в їхнє життя, забувши 
при цьому про своє.

РИБИ 
У цей період бажано уникати судів, роз-

лучень, різних розглядів. Зіткнення з пра-
воохоронними органами може обернутися 
сумними наслідками не на вашу користь.

ГОРОСКОП
З 20 по 26 жовтня
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Коли їхати з Гусятина на 
Тернопіль, й минувши село 
Кут, справа від траси, за 

лісосмугою, розкинувся фрукто-
вий сад. Ще декілька днів тому 
крізь опале листя тут виднілись 
червонобокі апетитні яблука... 
Це поля агропідприємства 
«Аркадія», яке понад 15 років 
очолює заслужений працівник 
сільського господарства Микола 
Іванович Пилипів. Із початку 
заснування власного підприєм-
ства він зарекомендував себе як 
добрий господарник та успішний 
фермер не тільки на Тернопіль-
щині, а й в Україні.

У 2012 році, крім розвитку рослинни-
цтва та тваринництва, Микола Іванович 
вирішив закласти сад, що на той час було 
новизною і дещо ризиковано. Але це 
була заповітна мрія креативного аграрія. 
Тож на 42 гектарах «Аркадії» зазеленіли 
молоді саджанці декількох сортів україн-
ської селекції, які невдовзі порадували 
першим смачним соковитим урожаєм. 

Незважаючи на переконання, що 
плекати сад - справа копітка й потребує 
значних витрат, в «Аркадії» впевнено 
йшли далі, набираючись досвіду, розши-
рюючи площі під нові сорти, та втілюючи 
в життя вагомі ідеї. Згодом, у 2016 році, 
вдалось реалізувати ще один гарний за-
дум - неподалік від саду для зберігання 
вирощеної продукції відкрили сучасне 
фруктосховище потужністю 2000 тонн. 
А це сприяло створенню нових робочих 
місць. 

Сьогодні сад Пилипіва, як тут його 
поважно називають, займає площу 52 
гектари. З них на 32 гектарах красуються 
та рясно плодоносять яблуні ранніх, се-

редньо-ранніх, середньо-пізніх та пізніх 
сортів. Радують око налиті добірні яблу-
ка Фуджі, Декоста, Моді, Муцу, Гала, Гол-
ден, Пінова та незамінна Симиренко. На 
збиранні плодів охоче трудяться близь-
ко тридцяти людей, яких влаштовують 
нормальні умови праці, заробітна плат-
ня та щоденні калорійні гарячі обіди. 

Цьогоріч яблука почали обривати 
з 25 серпня. За день назбирували 40-50 
тонн із гектара-півтора. Як зазначив 
головний агроном Олександр Франко, 
урожайність вражає і, порівняно з попе-
редніми роками, є рекордною:

 - Звичайно, щоб добитися хороших 
результатів, має бути для цього відмінна 
база. У нас налагоджена відповідна тех-
нологія - правильний догляд за садом, 
починаючи з формування крони. Дуже 
важливими є обрізка дерев, окуліровка, 
система захисту від шкідників та хво-
роб, полив, живлення, обприскування 
та рихлення міжряддя. Для цього маємо 

більше десятка одиниць сучасної техні-
ки - чотири трактори, два обприскувачі, 
дві косарки та п’ять фрез для обробітку 
грунту в пристовбурній зоні. І - плюс умі-
лі руки та досвід працівників. 

Слід додати, що «Аркадія» має і свій 
власний посадковий матеріал. У роз-
пліднику, який займає неабияку площу, 
є підщепи й дерева, а також власний ма-

точник. Про секрети їх вирощування зі 
мною поділився бригадир Василь Батіг. 

У саду я провела майже дві години. Із 
задоволенням слухала цікаві розповіді 
спеціалістів про садівництво, розмовля-
ла з людьми, які тут працюють, смаку-
вала яблуками і навіть пообідала з усіма. 
Наостанок залюбки розгулювала садом, 
вдихаючи п’янкий аромат його плодів. 
Тут і згадались рядки з вірша Максима 
Рильського: «Яблука доспіли, яблука чер-
воні! Ми з тобою йдемо стежкою в саду...». 

А ще мимоволі спало на думку: якби 
у нас було більше таких підприємливих 
людей, як Микола Пилипів, ніхто би не 
шукав роботу за кордоном...

Анастасія ТУРЕЦЬКА.
Фото авторки.

Увечері на площі імені Іва-
на Пулюя відбувся святковий 
концерт за участю заслужено-
го артиста України Святослава 
Края та солістки Чернівецької 
філармонії, лауреата премії На-

зарія Яремчука Олесі Равлюк. 
До речі, Святослав Край на Гу-
сятинщині частий гість. На за-
прошення очільників громад 
з концертною програмою він 
виступав у Гримайлівській ОТГ 

(у Раштівцях, Вікні та Гримай-
лові), Васильковецькій та Хоро-
стківській ОТГ. Як розповів сам 
артист, він також побував і на 
Сході країни, щоб своїми пісня-
ми про рідний край, материн-

ську любов, одвічне кохання 
підняти бойовий дух і настрій 
бійців, які безперебійно охоро-
няють наш спокій. 

Несподіванкою і приємним 
сюрпризом для гримайлівчан 
став цінний подарунок, приве-
зений звідти. Святослав вру-
чив голові Гримайлівської ОТГ 
Миколі Сідляру та директору 
ПАП "Аркадія" Миколі Пилипіву 
жовто-блакитний прапор нашої 
держави з підписами, зібрани-
ми з гарячих точок, як вдяч-
ність за духовну, моральну та 

матеріальну підтримку. 
А ще особисто від себе Свя-

тослав Край подарував Гримай-
лівському будинку культури 
потужний шнуровий мікрофон.

Микола Пилипів привітав 
гримайлівчан зі святом, наго-
лосивши, що маємо пам'ятати, 
за що борються наші воїни і на 
яких прикладах та принципах 
виховувати молоде покоління, та 
побажав усім сили, здоров'я, миру, 
віри в прекрасне нашої країни.

Марія МАЙДАНЮК, 
фото авторки.

На Покрову у ГримайЛові…

СаД микоЛи ПиЛиПіва...
У ПАП «АРКАДІЯ» ЗІБРАЛИ 

РЕКОРДНИЙ УРОЖАЙ ЯБЛУК

Минулого четверга ми відзначали День захисників і захисниць України, укра-
їнського козацтва та свято Покрови Пресвятої Богородиці. З нагоди цих дат 
у Гримайлові на селищному стадіоні відбувся турнір з міні футболу "Кубок 

Гримайлова", у якому взяли участь сім команд Гримайлівської ОТГ. Перемогу у напру-
женій боротьбі здобули Глібівська, Гримайлівська та Вікнянська команди, зайнявши 
відповідно 1-3 місця. Переможців привітав голова Гримайлівської ОТГ Микола Сід-
ляр, нагородивши їх кубками, грамотами та медалями. Були відзначені також кращі 
нападаючий і воротар.

На фото: з прапором із фронту; 
молодіжна команда футболістів смт. Гримайлів .

nday.te.ua


