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КОРОНАВІРУС

У ПАНСІОНАТІ ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ,
У «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛІ»
Й НА ЗАВОДІ
В ОБЛАСТІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИ ТРИ АКТИВНІ
СПАЛАХИ COVID-19 У КОЛЕКТИВАХ

В епіцентрі боротьби з COVID-19 сьогодні опинилися лікарі, які щодня надають
допомогу пацієнтам. На фото: лікар невідкладних станів Лановецької
підстанції Е(Ш)МД Руслан Шпак з дружиною Наталею - медсестричкою
онкологічного кабінету поліклінічного відділення Лановецької ЦРЛ.

Б

іда трапилася у
Петриківському обласному
геріатричному пансіонаті.
Тут виявлено 23 випадки
коронавірусу, один з яких - у
медичного працівника. У закладі
проживає 160 підопічних
та працює понад 80 осіб.
Сьогодні пансіонат на ізоляції.
Інший спалах - у Чорткові.
Лабораторно підтверджено 33
випадки захворювання у філії
ТОВ «СЕ Борднетце Україна».
У приміщенні проведено
дезінфекцію. Посилено
протиепідемічні заходи.
Третій спалах зареєстровано у
КП «Тернопільводоканал» - 10
лабораторно підтверджених
випадків.Загалом в області
зареєстровано 9 спалахів
COVID-19, шість з яких
ліквідовані.
Петриківський обласний геріатричний пансіонат 14 днів перебуватиме на

ізоляції. Таке рішення прийняли під час
позачергового засідання регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій.
Усього в закладі перебувають 160
осіб і 80 працівників. Наступні два тижні,
за словами голови облдержадміністрації
Володимира Труша, геріатричний центр
буде закритий для відвідувань.
«Стан більшості хворих задовільний. Один підопічний важкий, проте
це не пов'язано із захворюванням на
коронавірус. Пацієнта переведено на
стаціонарне лікування, - наголосив Володимир Труш. – Інше рішення комісії
стосувалося відкриття обласної університетської лікарні для надання допомоги хворим на COVID-19».
Очільник області акцентував, що
таке рішення прийняли у зв’язку з нестабільною ситуацією із поширенням
в області COVID-19 та збільшенням випадків госпіталізації хворих у важких
станах.
Начальник департаменту соціального захисту населення облдержадміні-

страції Вадим Боярський поінформував,
що геріатричний пансіонат забезпечений продуктами харчування й лікарськими препаратами у достатній кількості.
«Розмежовано хворих і здорових
підопічних пансіонату. Також забезпечуємо персонал усіма необхідними засобами індивідуального захисту. Окрім
цього, прийнято рішення про додаткове
забезпечення захисними костюмами й
масками», - зазначив Вадим Боярський.
Аби запобігти розповсюдженню інфекції, правоохоронці вжили ряд превентивних заходів. З понеділка, 10
серпня, співробітники Тернопільського
відділення поліції виставили карантинний пост на в’їзді в пансіонат.
Основна мета – контроль за дотриманням протиепідемічних норм та унеможливлення потрапляння сторонніх
осіб на територію закладу. Також поліцейські провели профілактичні бесіди
з керівництвом та працівниками геріатричного будинку щодо неухильного
дотримання обмежувальних заходів.
Станом на 11 серпня у Тернопільській області 142 особи перебувають
на стаціонарному лікуванні, з них 31
– у важкому стані. Також зареєстровано 173 особи з підозрою на COVID-19, з
яких 3 – у важкому стані.
«Майже 90% хворих, які поступають
– з пневмонією. Зайнятість ліжок становить 29,3% - це невисокий показник завдяки спільній роботі лікарів сімейної
медицини й медичних закладів, адже
багато хворих перебувають на амбулаторному лікуванні», - наголосив начальник управління охорони здоров’я
Тернопільської облдержадміністрації
Володимир Богайчук.
До слова, станом на 11 серпня в
Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР
у 3374 людей виявили коронавірус.
З них – 3089 дорослих, 285 дітей, 44
випадки – летальні. Видужало 2177
осіб.

Погода в
Тернополі й
області

12 серпня ясно, без опадів,
температура повітря вночі 1517, вдень 23-26
градусів тепла. Схід сонця – 6:03, захід - 20.41.
13 серпня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 13-15, вдень 24-25 градусів тепла. Схід сонця - 6.05, захід
- 20.39.
14 серпня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 13-15, вдень 23-27 градусів тепла. Схід сонця - 6.06, захід
- 20.37.
15 серпня - хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 13-16, вдень 25-28 градусів тепла. Схід сонця - 6.08, захід
- 20.35.
16 серпня - ясно, мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі 13-17, вдень 24-26 градусів тепла. Схід сонця - 6.09, захід
- 20.33.
17 серпня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 15-16, вдень
23-25 градусів тепла. Схід сонця 6.11, захід - 20.31.
18 серпня – ясно, без опадів, температура повітря вночі 14-17, вдень
25-28 градусів тепла. Схід сонця 6.12, захід - 20.30.

ЗАГУБЛЕНИЙ
СВІТ У ЛІСАХ
ТЕРНОПІЛЬЩИНИ:
ніби в джунглях
якоїсь Амазонії

13

стор.

РЕКЛАМА:

+38 (068) 364-08-54
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НА ЛАНОВЕЧЧИНІ
триває ремонт дороги
державного значення Р-43

Н

а Тернопільщині
триває поточний
середній ремонт
автомобільної дороги
загального користування
державного значення
Р-43 на ділянці 5,5 км
у Ланівцях. Роботи
виконують у рамках
програми «Велике
будівництво», яку
ініціював президент
України Володимир
Зеленський.
На ділянці 5,5 км уже виконано холодне фрезерування
покриття, регенерацію існуючих шарів дорожнього одягу,
нову розмітку, а також влаштовано вирівнюючий шар з асфальтобетону, тротуари. Встановлено освітлення, дорожні
знаки, металеву бар’єрну огорожу.
За словами голови Тернопільської облдержадміністрації Володимира Труша, дорога
була у жахливому стані й рока-

ми потребувала ремонту.
«На ремонт дороги цього
року витратили 138 мільйонів гривень. Автошлях важливий тим, що з Лановеччини до
Хмельницького та Києва можна буде дістатися комфортно
з мінімальною затратою часу,
без шкоди для автомобіля.
Наступного року заплановано відремонтувати ще 47 км
дороги. Це буде межа від Зба-

разького району до Хмельницької області», - наголосив
Володимир Труш.
Також очільник області зазначив, що цього року на державні дороги Тернопільщини
виділено близько 4 млрд. грн.
«Загалом протягом 5 років
ми плануємо зробити значно
більше доріг, ніж зроблено за
останні 10 років, щоб люди могли комфортно пересуватися
автошляхами області», - підкреслив Володимир Труш.

Тернопільські студенти отримуватимуть
стипендії імені Герoїв Небеснoї Сoтні

В

же другий рік поспіль студенти
та курсанти, які мають найкращі
показники у навчанні та відомі
своєю активною громадянською
позицією, отримуватимуть стипендії
на честь 10 наймолодших Героїв
Небесної Сотні.
- Це шана тим наймолодшим та найсміливішим учасникам Революції Гідності, які
відстоювали майбутнє України, тому ми маємо підтримувати підростаюче покоління в
пам’ять про них. Загалом визначено 43 стипендіатів. Крім активної громадської, наукової та спортивної діяльності, вони мають ви-

сокі навчальні результати – займають позиції
в межах перших 10% за рейтингом або є першими в рейтингах вишів, - зазначив т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Стипендії розміром понад дві тисячі гривень нoмінанти oтримуватимуть прoтягoм
всьoгo навчальнoгo рoку.
Студентка географічного факультету
Тернопільського педуніверситету Неoніла
Міщук oтримуватиме стипендію імені Герoя
Небеснoї Сoтні з Тернoпільщини Ігoря
Кoстенка. Студентка факультету мистецтв
цього ж вишу Ілона Артимович - стипендію
імені Героя Небесної Сотні Сергія Нігояна.

У ТЕРНОПОЛІ МОЖНА БЕЗКОШТОВНО ВАКЦИНУВАТИ
ДОМАШНІХ ТВАРИН ПРОТИ СКАЗУ

Щеплення робитиме Державна лікарня ветеринарної медицини

В

акцинацію проводитимуть
13 серпня 2020 року з 15.00
по 17.00 на території ДП
“Фаворит-1,2,3” ПП “Дружба сервіс
житло-1″(тел.43-58-60) на вулиці
Спадистій, 8 у Тернополі.
Відвідувачів просять дотримуватись
усіх протиепідемічних карантинних заходів: масковий режим, дистанція між власниками – 1,5 м.

Фахівці зазначають, що вакцинувати
можна тільки здорову тварину. Також варто перед цією процедурою провести дегільмінтизацію – знищити глистів. Адже,
якщо цього не зробити, то імунітет до сказу не сформується на 100% через паразитів.
Щороку в Тернополі вакцинують близько 4 тисяч собак і котів. Вакцинувати їх потрібно раз у рік.

Тема тижня

«Тернопільська облрада
ставить під загрозу
підготовку
до навчального року»

Д

епутатський корпус облради станом на 10
серпня так і не спромігся розподілити кошти
державної освітньої субвенції. Ці гроші
область отримала на покращення матеріальнотехнічної бази навчальних закладів.
Насамперед, на забезпечення «Нової української школи»
- майже 37 млн. грн. та покращення результатів програми
«Спроможна школа» - 20 млн.
грн., а також 699 тис. грн. на придбання обладнання для пілотних класів НУШ, які першими
виявили ініціативу і розпочали
навчання діток за новими стандартами, як пояснила начальниця управління освіти і науки Тернопільської обласної державної
адміністрації Ольга Хома.
«На жаль, у нас виникла прикра ситуація, коли на сьогодні
жодна з освітніх субвенцій не
розподілена сесією обласної
ради. Ми маємо проблемне питання, адже 1 вересня навчальні заклади, де першокласники
мають навчатись у Новій українській школі, не розпочнуть
навчальний процес з новим обладнанням. Це меблі й дидактичний матеріал, комп’ютерна
техніка, які необхідні учням і
вчителям саме у перших класах», - зазначила Ольга Хома.
Така ж ситуація і з субвенцією для дітей з особливими
освітніми потребами. Так, з 1
вересня вчителі не зможуть
проводити з дітьми корекційні
заняття.
Не прийняті обласною радою і трансферти для співфінансування шкільних автобусів,

що несе за собою зрив тендерних процедур на закупівлю автобусів.
З травня по серпень Тернопільська облдержадміністрація
регулярно надсилала облраді
офіційні листи щодо необхідності розподілу коштів. Зокрема, й комісії з питань бюджету.
Адміністрація надала пропозиції щодо змін до обласного бюджету, де було включено питання розподілу освітніх субвенцій.
Однак комісія ці зміни не розглянула, підготувавши власні
пропозиції.
Вони й були проголосовані
під час сесії.
Крім того, 3 липня облдержадміністрація зареєструвала
подання, але воно теж не було
розглянуте.
- Для цього у депутатів не
знайшлося часу. Замість приймати господарські рішення
рада займалася політикою, заручниками якої сьогодні стали
діти. Можливо, до цього часу
для ради такий стан речей був
нормою, але я вважаю такий
підхід до роботи неприйнятним. Тому закликаю депутатів з
відповідальністю віднестися до
своїх обов’язків і проголосувати
рішення, які забезпечать повноцінну роботу наших закладів та
установ, - заявив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

Дозвілля для пенсіонерів
організовують у місті

Д

енне відділення
Тернопільського
міського
територіального центру
соціального обслуговування
населення (надання
соціальних послуг) запрошує
жителів громади «золотого
віку» провести час з користю
та задоволенням.
Адже від 10 серпня за попереднім записом можна взяти участь
у будь-яких запропонованих Центром заходах, серед яких: йога на
природі, різноманітні екскурсії,
фітнес, прогулянки на катамаранах
тощо.
Детальну інформацію мож-

на дізнатися за телефонами:
(0352)22-02-62, (067)530-59-40 або
завітавши у Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення, що
на вул. Лисенка, 8.
У четвер, 13 липня, о 10:00 –
вправи на стільцях за системою
Норбекова, парк Національного відродження; о 12:00 - танці у ретростилі в парку «Здоров’я»; о 14:00
– репетиція «Театру пісні» на природі. У п’ятницю, 14 липня, о 10:00 –
індивідуальні заняття на тренажерах, каб. №6; о 12:00 - прогулянка
на катамаранах (20 місць); о 14:00
– репетиція ансамблю «Золоті Журавки», каб. №8.
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У Бучачі офіційно
презентували районний
осередок партії

3

Україна – це ти!

«СЛУГА НАРОДУ»

Б

Його очолив Володимир Михайлюк

учацький районний осередок партії «Слуга народу»
офіційно розпочав свою діяльність. 6 серпня містянам
представили голову районного осередку Володимира
Михайлюка. На це офіційне дійство, яке відбулося у міському
сквері, завітали народні депутати України Володимир Гевко,
Іван Калаур, а також голова райдержадміністрації Олена
Кравчук і міський голова Йосиф Мосціпан. Організатори
зустрічі наголошували на важливості дотримання
карантинних норм, забезпечили глядачів безкоштовними
масками та разовими рукавичками. Перш ніж надати
слово політикам, актори команди «Вінницькі» (телепроєкт
«Ліга сміху») Олександр Теренчук та Дмитро Голубєв
«розігріли» публіку жартами та гумористичними
експромтами. Також для бучачан співав фіналіст «Голосу
країни», переможець проєкту «Крим Мюзик Фест» 2013 року
«Ми зібралися великим дружнім товариством не просто задля розваги, а щоб
поговорити про майбутнє, - зауважила зі
сцени голова РДА Олена Кравчук. – Кожен
із нас хоче жити у чистому місті, їздити
добротними дорогами, усі ми мріємо про
якісні освітні та медичні послуги... Усе це
можна зробити, хоч і праця нелегка. Однак наша команда готова взяти на себе
таку відповідальність. Я на посаді голови РДА всього лише два місяці, але і за
цей короткий термін завдяки підтримці
чинної влади вдалося зробити конкретні
справи. Першою з них назву ремонт даху
центральної районної бібліотеки - за допомогою бучацьких підприємців здійснили це швидко і якісно. Також приступили до ремонту фасаду музичної школи
у райцентрі. Підписано Меморандум про
співпрацю з американською компанією
«ІМТD Інтернешнл», яка готова інвестувати кошти в наш регіон. Понад 30 років
не ремонтували дорогу на Язловець, тож
наша команда взялася за виготовлення
проєкту і до весни наступного року цей
шлях буде відновлено. Роботи багато, і
один у полі не воїн. Тому запрошуємо до
нас молодих креативних людей, готових
до праці. Офіс «Зе-осередку» у Бучачі розташований на вулиці Галицька, 84. Разом
ми – сила, і разом ми переможемо!»
Заступник голови бюджетного комітету ВР, голова Тернопільського обласного осередку партії «Слуга народу»
Володимир Гевко повідомив: «Сьогодні
ми гучно заявляємо про те, що вступаємо у виборний процес. Про це наша партія оголосила на національному рівні,
і ось тепер – на регіональному. Місцеві
вибори – це третій етап перезавантаження влади. Першим були вибори Президента, і Володимир Зеленський уперше в історії набрав рекордну кількість
голосів українців. Вони знали, що він
не має досвіду, але вважали це скоріше
перевагою, ніж недоліком. Багато українських політиків мають великий досвід
маніпулювання елементарними речами,

«викручуванням» їх на свою користь,
мають чимало досвіду у відмиванні грошей, побудові схем, популізмі... Справді,
цього досвіду Володимир Зеленський
не має. Він щиро хоче змінити країну. Не
вкрав жодної копійки. Започаткував чимало програм, яких не було раніше. Зокрема програму «Велике будівництво».
Усім зрозуміло, що дороги – це найбільш
вартісний проєкт. А в Україні сьогодні
будується, відновлюється максимальна
кількість доріг, чого не було за всі роки
Незалежності України. Лише Тернопільська область цьогоріч відремонтує
понад 180 км автошляхів. Щойно буде
завершена дорога М-19 (проходить через усю область до мосту у Заліщиках,
що веде на Чернівеччину), приступимо
до ремонту шляху на Івано-Франківськ,
що проліг попри Бучач і є важливим для
розвитку туризму. Ще один проєкт Президента, який стартує, - це відновлення
національних пам’яток культури, наших
замків.
Другим етапом перезавантаження
влади були вибори до ВР. І тут теж уперше в історії України одна партія – президентська - набрала максимальну кількість голосів і утворила велику фракцію,
що налічує 250 депутатів. У більшості

виборчих округів перемогли «Слуги народу». У перші тижні роботи ВР було
прийнято ряд законів, за які нас «розривали» олігархи, які втрачають мільярди.
Чого тільки вартує їм закон про деофшоризацію (податок на вивезення капіталу)! Проголосовано чимало Законів, які
проявлять себе через рік-два, - деякі з
них вступають у дію з 2021 року. Ми не
тільки будуємо дороги, але прагнемо,
щоб вони не були знищені. Нашими шляхами їздять фури, завантажені втричі
більше за норму! На Збаразькому кільці
було затримано машину, яка везла металеву конструкцію вагою 210 тонн! Тож
прийняли Закон про автоматичне зважування автомобілів, пілотний проєкт
уже діє у Київській та Одеській областях.
Штрафи надзвичайно великі. І це правильно, бо нема сенсу ремонтувати шляхи, якщо фури за два літа знову зроблять
з них колію.
І третій етап перезавантаження влади – місцеві вибори. Розуміємо: для того,
щоб закони, які приймає ВР, працювали
на місцях, потрібно, щоб такі ж нові люди
прийшли в місцеві ради. Тернопільська
облрада, наприклад, зараз саботує масу
важливих рішень, збираючись лише для
прийняття якихось популістських заяв

та лозунгів. В область поступило 40 млн.
грн. на приймальні відділення лікарень,
але облрада не може домовитися, хто їх
має освоювати. Ці гроші просто «висять»,
а час іде. До місцевих виборів хочемо залучити людей, які хочуть змінити у першу чергу свою громаду. Тому відкриття
нашого штабу у Бучачі – знакова подія,
яку ми вирішили голосно подати. Хочемо, щоб ви знали, що чекаємо на вас – з
ідеями, пропозиціями. Приходьте, приєднуйтеся до нашої команди!»
А ось з якими словами звернувся до земляків голова Бучацького
районного осередку партії «Слуга
народу» Володимир Михайлюк: «Приймаючи рішення очолити районний осередок «Слуги народу», я усвідомлюю, що
буде нелегко, але вірю, що разом вирішимо й розв’яжемо усі проблемні питання.
Бучацька громада має чимало проблем,
які особливо гостро постають сьогодні, в
період проведення реформи децентралізації, адміністративно-територіального
устрою, реформи соціальної політики.
Основним месенджем партії «Слуга народу» є втілення принципу народовладдя,
тому пропоную вам, шановні земляки,
долучатися до нашої програми і вирішувати проблеми разом. Заходьте у наш
штаб на вулиці Галицькій, 84».
«Політики сказали своє слово. Вам
– думати, робити висновки й обирати», - підсумував виступи Олександр
Теренчук і запропонував завершити
зустріч виконанням Гімну України. До
речі, завдяки талановитим акторам
«Ліги сміху» публіці не довелося нудьгувати. Особливо були втішені діти,
для яких організували конкурс із цінними призами. А почувши, що попереду
ще розіграш смартфонів, малеча буквально обліпила сцену, боячись пропустити шанс виграти подарунок. Однак
поборотись за особливо цінні призи
довелося їхнім мамам і татусям.
Оксана СВІТЛИЧНА.
На фото – миттєвості свята.
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Роман БЕНДАС: «Тернопільщина
розпочала оздоровлення
економіки України»
З 3 по 8 серпня з робочою поїздкою у нашій області перебували генеральний
директор Споживчого Товариства «Ай.Ем.Ті.Ді. - ІНТЕРНЕШНЛ» Роман Бендас та його
перший заступник, директор ТОВ «Ресурс» Роман Казимірець.
СП «Ай.Ем.Ті.Ді. – ІНТЕРНЕШНЛ» є провайдером багатогранного та унікального проєкту
стратега-аналітика зі США Давида Картозії «Оздоровлення економіки України»,
який реалізується під егідою відомого у всьому світі Інституту багатовекторної
дипломатії (IMTD).
Після чисельних зустрічей з представниками усіх гілок влади, бізнесменами та
підприємцями Роман Бендас відповів на кілька питань нашого кореспондента.
- Вибачте за банальне запитання, але як це працює?
- «Оздоровлення економіки України»
- це вже проєкт, а не ідея, яких, насправді, багато, але не всі вони з тих чи інших
причин можуть втілитися на практиці.
Автор стратег-аналітик зі США Давид
Картозія мав ідею, у яку ми повірили. У
результаті копіткої праці групи міжнародних експертів - юристів, економістів,
фінансистів, маркетологів, соціологів,
банкірів і бізнесменів, вчених, дипломатів, державних і громадських діячів - ця
ідея стала проєктом. На території України зараз йде процес його засвоєння суспільством, бо без людей жоден проєкт не
можна реалізувати.
Концепція оздоровлення економіки
та її суть у тому, щоб не бігати за донорами з простягнутою рукою, а створити
систему, при якій вони самі стануть у
чергу, щоб інвестувати.
Донори хочуть прозорості, захисту
своїх ресурсів та звітності. Переконаний,
що нам вдалося побудувати таку систему, яка забезпечує виконання цих регуляторів.
Повірте, інвестор зацікавлений у
партнерах не менше, ніж вони у його підтримці. Однак, передаючи ресурси, донори несуть відповідальність за те, на
що вони будуть витрачені. До речі, зараз
триває розслідування, куди поділися 5,3
млрд. доларів безповоротної допомоги,
яку свого часу виділили Україні.
Веду до того, що Давид Картозія поставив усе з голови на ноги. Раніше було
приблизно так: спочатку надходили гроші, а потім думали, куди і на що їх потратити. Але це не працювало. Економічний
ефект від потрачених ресурсів та практичної діяльністі був майже нульовий.
Створювалися паразитарні системи, такі
собі грантоїди, котрі витрачали інвестиції на дорогі офіси, костюми, годинники,
на що завгодно, тільки не на розвиток
бізнесу.
Натомість, Давид Картозія не хоче
зараз йти до донора, в якого, як відомо, багато грошей, і питати, скільки той
зможе дати. Ми йдемо спочатку до себе.
Дивимося, що у нас є і що можемо зробити. І тільки після того, коли переконаємося, що маємо хороші ідеї, проєкти, які
обов’язково запрацюють, варто звертатися за допомогою.
Ми самі забезпечуємо підготовчий
етап. Об’єдналися у споживчу коопера-

На фото зліва-направо: Михайло Ратушняк, Ольга Боднар,
Роман Бендас, голова Борсуківської ОТГ Лановецького району
Іван Друзь та Роман Казимірець.
цію, розподіляємо між собою ролі та завдання, забезпечуємо всі регулятори
– безпековий, юридичний, економічний
тощо, збираємо бізнес-ідеї, напрацювання соціального характеру, об’єднуємо їх
в один або кілька проєктів і тоді презентуємо донору. Мовляв, дивіться: за цими
проєктами реальні люди, ось їх телефони, ось компанії, які супроводжуватимуть цільове та ефективне використання коштів.
- Наскільки відомо, програма Давида Картозії розроблялася як
для України, так і для Молдови та
Грузії. Там вона діє?
- Проєкт працює з часу його входження в ту чи іншу країну. На цьому етапі він
виконує одну функцію, згодом буде інший етап.
Систему, яку вибудовуємо, треба випробувати. Ми створили кілька бізнесів, які вже дають реальні доходи. Турагенція, бюро перекладів, центр візової
підтримки, центр міжнародної стандартизації, юридичні, рекламні та інші послуги. Зондуємо торговельні напрямки.
Відправили продукцію для реалізації у
Грузію, іншу взяли там і пробуємо продавати в Україні…
Однак, я не хочу це ставити у приклад.
Наш проєкт – не програма підтримки малого чи середнього бізнесу, а оздоровлення економіки. Тож, щоб ми показали його
реальну ефективність, потрібно було за-

діяти адміністративну одиницю, де є всі
напрямки для втілення наших планів.
Такою одиницею стала ваша область. За
результатами своєї робочої поїздки можу
стверджувати, що ми вже запустити пілотний проєкт, розпочали процес оздоровлення економіки Тернопільщини.
- Формально чи практично?
- Звичайно, на практиці. Першу фазу
– коли люди отримують інформацію і думають, що з цим робити, вже завершено.
Працює Тернопільська філія Споживчого
Товариства «Ай.Ем.Ті.Ді. - ІНТЕРНЕШНЛ».
Її координатор в області – Ольга Боднар,
керівник пілотного проєкту - Михайло
Ратушняк. На сьогодні вже підписали
меморандуми з більшістю ОТГ. Переконаний, що невдовзі підпишемо з усіма. Іншими словами, попри різні партії,
представлені у громадах, попри різні погляди, які побутують на місцях, нам вдалося переконати людей у правильності
шляху кооперування зусиль.
Зараз наше першочергове завдання отримати, так би мовити, вихідні дані від
людей, які тут проживають і працюють.
Хтось хоче займатися бджолярством, інший – відкрити перукарню…
Керівники громад бідкаються, що
не мають за що перекрити дах школи,
клубу. Скажу відразу, ми не можемо підміняти держфінансування і покласти на
Споживче Товариство затрати держави.
Але, натомість, ми можемо створити в

ОТГ бізнес, який заплатить податки, на
які можна буде перекрити дах школи і
зробити ще безліч корисних для громади справ.
Донорські кошти повинні мати соціальну вимірність. Головне – об’єднати всі
ідеї. У нас працює департамент грантоекспертів. Маючи вихідні дані, вони напишуть регіональний проєкт.
- У Споживчому Товаристві є дійсні члени, а є й асоційовані. Чим це
зумовлено?
- Ми не можемо кожному, хто захотів,
відразу дати статус дійсного. Спочатку
мусимо переконатися у його порядності,
чесності, ділових якостях. Саме тому у нашій анкеті, яку заповнює людина, є графа про дозвіл на обробку персональних
даних. Проводимо і онлайн-співбесіди.
Згодом до роботи з асоційованими членами підключаються експерти, які визначають рівень їх кваліфікації, вникають у суть ідеї тощо.
Узагалі, люди приходять до нас, щоб
отримати не бізнес, а - статус. Дивляться,
які у них є права, визначають, кому що
потрібно. Ми зможемо допомогти тільки тоді, коли зрозуміємо, чим саме, коли
асоційований член захоче взаємодіяти з
програмою, яка інтегрована у кооператив.
Є такі, яким не потрібні кошти, але
вони потребують допомоги в реалізації
продукції. Інші не можуть самотужки купити якісне обладнання, сировину. Для
таких цілей у нашій кооперації працює
торгово-промислова палата, яка приймає заявки і намагається виконати їх.
- Чи існує серед людей недовіра до
проєкту?
- Таке трапляється тому, що, по-перше,
хтось неправильно передав інформацію
про нас. А, по-друге, тому, що опирається
і вносить деструктив стара система, яка
свого часу пояснювала людям: щоб почати бізнес, треба мати детальний план
на мові донора. Хороший і професійно
складений бізнес-план стартує від 500
доларів і вище. Причому, навіть після
оплати за цю послугу ніхто не гарантує
надходження донорських коштів.
Участь у проєкті «Оздоровлення економіки України» для асоційованого члена нашого СП - безкоштовна. Фактично,
люди працюють на себе. Бо, щоб відкрити, наприклад, перукарню, бізнес-плану
не потрібно. А навіть, якщо доведеться
його складати, то це зроблять наші грантрайтери. Вони отримають за цю роботу
кошти, коли запрацює бізнес. Від фізичних осіб коштів не беремо. Вони платять
лише вступні внески, а можуть отримати
дуже багато.
Вони можуть здійснити свої мрії,
втілити свої ідеї, розбудовувати свій
бізнес і, тим самим, оздоровлювати
економіку України.

nday.te.ua
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Віктор Овчарук: «Тернопільська
ОДА згадала про освітню субвенцію
через 5 місяців бездіяльності!»

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш звинувачує Тернопільську
обласну раду у нездійсненні перерозподілу освітніх субвенцій у розмірі
майже 37 млн. грн. Це кошти, які надійшли з державного бюджету
на покращення матеріально-технічної бази навчальних
закладів області, але досі залишаються на рахунках й не можуть
використовуватися на місцях. Якою ситуація є насправді?
КОМЕНТУЄ ГОЛОВА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ ВІКТОР ОВЧАРУК:
«Чому так сталося? Пояснюю.
Розпорядники субвенції за
місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства
сесією Тернопільської обласної
ради після відповідного подання
Тернопільською обласною державною адміністрацією «Змін до
обласного бюджету на 2020 рік».
За період з 12 лютого (12 лютого
2020 року вийшла постанова кабміну №105 про надання субвенції
з держбюджету місцевим бюджетам, у якій на Тернопільщину передбачено майже 37 млн. грн.) до
серпня 2020 року відбулося 5 пленарних засідань сесій обласної
ради, однак на жодне з них Тернопільська ОДА не внесла відповідне подання «змін до обласного
бюджету».

У день проведення сесії Тернопільської обласної ради 6 липня за
20 хвилин до пленарного засідання
(!) в канцелярії обласної ради було
зареєстроване подання від облдержадміністрації, яке не могло вже
бути розглянуте ані на засіданні
бюджетної комісії, ані в сесійному
режимі.
Утім, незважаючи на це, департамент фінансів Тернопільської
ОДА того дня все ж розіслав електронною поштою листа районним
радам та об’єднаним територіальним громадам про те, що розподіл
субвенції відбувся, чим дезінформував органи місцевого самоврядування щодо їх можливості розпоряджатися даними коштами. Як
наслідок – в районах та ОТГ почали
оголошувати тендерні процедури, але без наявності відповідних
бюджетних асигнувань. Саме тому
був надісланий лист до органів
місцевого самоврядування, під-

писаний мною, у якому задля унеможливлення виникнення тендерної колізії було надано відповідні
роз’яснення.
Але сьогодні ТОДА, намагаючись врятувати свою репутацію
через неготовність навчальних
закладів до нового навчального
року, шукає винних в особі депутатського корпусу Тернопільської
облради. Бо згадали про державну субвенцію на «Нову українську
школу» через п’ять місяців своєї
бездіяльності. І згадали про це, наголошу, уже менше як за місяць перед початком нового навчального
року!
Депутатський корпус шостого
скликання упродовж усієї каденції
довів готовність до конструктивних дій та роботи на благо Тернопільщини. Тож закликаємо облдержадміністрацію не займатися
маніпуляціями, а працювати задля
розвитку Тернопільського краю».

5

ЦВК офіційно
призначила
місцеві вибори
Днями відбулося засідання Центральної

виборчої комісії, під час якого було призначено на неділю, 25 жовтня 2020 року, 1439
перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і
відповідних сільських, селищних, міських
голів в усіх 24 областях України.
Оскільки в Україні відбулось укрупнення районів, і тепер замість 490 ми маємо 136 районів,
то й вибори проходитимуть до райрад новостворених територіальних одиниць. Рішення
ухвалено ЦВК на підставі постанови Верховної
ради від 17 липня 2020 року «Про утворення та
ліквідацію районів», розпоряджень Кабінету міністрів від 12 червня 2020 року про визначення
адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад.
Одночасно ЦВК звернулась за роз'ясненням
до профільного Комітету Верховної ради і Міністерства розвитку громад та територій щодо
призначення перших виборів депутатів районних рад, оскільки на сьогодні залишається певна правова невизначеність з цього питання.
ЦВК визначила перелік територіальних
громад Донецької та Луганської областей, на
території яких неможливо провести місцеві вибори на підставі висновків, що були надані Донецькою та Луганською військово-цивільними
адміністраціями.
До слова, вибори 25 жовтня будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами. Місцеві вибори передбачають
дотримання гендерної квоти – серед кожних
п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

ЧОМУ ЧЕСНИМ УКРАЇНСЬКИМ НАРДЕПАМ

не подобається кримінальна відповідальність
ЗА НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ?
Перед законом повинні бути всі рівні. Особливо ті, хто ці закони пише.
Але у вітчизняному політикумі такої думки, схоже, дотримуються не всі.
У даному випадку це стосується незаконного збагачення.
Отже, 47 нардепів звернулись до
Конституційного суду з проханням визнати статтю 368-5 Кримінального
кодексу про незаконне збагачення неконституційною. Текст подання направили члени «Опозиційної платформи
- За життя» Григорій Мамка та Олег
Волошин. Обґрунтували вони його тим,
що згадана стаття суперечить правам
людини й громадянина, згідно з Конституцією України. Серед них: право на
невтручання в особисте та сімейне життя. У своїй заяві народні обранці згадали про рішення КСУ від 26 лютого 2019
року - тоді судді визнали статтю 368-2
КК незаконною.
Про що йдеться у статті 368-5 Кримінального кодексу? Стаття забороняє
чиновникам отримувати активи, вартість яких на 6500 неоподаткованих мінімумів перевищує їхні законні доходи.
Порушення карається позбавленням
волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на термін
до трьох років.
Заявники посилаються й на презумпцію невинуватості, за якою кожна

людина вважається невинуватою, поки
суд не доведе зворотного. За їхніми словами, стаття 368-2 КК зобов’язує доводити свою невинуватість, а тому вона
суперечить вищезазначеному принципу
і є неконституційною.
Чи допоможе КСУ нардепам? Побачимо. Скасування цієї статті не робить
честі ні першим, ні другим. Та й реакція
світу буде відповідною. Адже незаконне
збагачення криміналізовано в багатьох
країнах. Суди в усьому світі визнали, що
покарання за незаконне збагачення - це
потужний інструмент у боротьбі з корупцією. Можливо, 47 нардепів вирішили,
що в Україні корупцію вже побороли?
І ще один факт із життя народних обранців. Побутовий. Тут уже «не протестує» ніхто.
У липні цього року 141 нардепу виплатили 3 мільйони 26 тисяч 300 гривень компенсації за житло. Про це свідчать дані апарату Верховної Ради.
Найбільшу суму компенсації за житло отримали член депутатської групи
«Довіра» Микола Люшняк (народний обранець від Тернопільщини) - 79300 гривень; Марія Мезенцева з фракції «Слуга

народу» - 78450; по 59150 гривень - члени фракції «Слуга народу» Сергій Колебошин і Денис Герман.
У червні житлову компенсацію отримали 147 депутатів. Також сума склала
понад 3 мільйони.
А тепер про «плідну» роботу нардепів та уряду. За півроку роботи Кабміну
Дениса Шмигаля Рада прийняла лише 4
відсотки урядових законопроєктів. За даними аналізу Комітету виборців України,
показники підтримки урядових законопроєктів у парламенті є вкрай низькими.
Загалом, за період з 5 березня по 9
серпня Кабміном було внесено на розгляд Ради 89 проєктів законів. Із них
прийняли чотири. За словами голови
КВУ Олексія Кошеля, взаємодія уряду
та парламенту перебуває на критично
низькому рівні. «Отримані дані вказують
на повний провал законодавчої роботи
Кабінету міністрів. При цьому саме уряд
має бути автором більшості прийнятих
законів, а не народні депутати. Натомість, часто депутати монобільшості виступають як опоненти і конкуренти уряду, а не його політична опора», - зазначив
Кошель.

Пандемія коронавірусу не може бути
виправданням для низьких показників
підтримки урядових ініціатив. Ряд законопроєктів, поданих на розгляд парламенту, - на «антикоронавірусну» тематику. Але, мабуть, депутатів це не вельми
цікавить.
До слова, в уряді Олексія Гончарука
були схожі проблеми у взаємодії з нардепами. Тож провальні показники законодавчих ініціатив Кабміну є системною
проблемою, яка не сприяє нормальній
роботі ні уряду, ні Верховній Раді, констаував голова КВУ.
Тим часом, парламент обходиться
платникам податків дорого. Щороку видатки зростають. У 2020ому діяльність Ради коштуватиме українцям
загалом понад два мільярди гривень.
Ольга ЧОРНА.
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Вдома у зборівчанина –
цілий арсенал зброї

У Хоросткові потонув 35-річний чоловік
Разом з дружиною загиблий відпочивав на місцевій водоймі. Тіло
чоловіка водолазам вдалося дістати з дна вже наступного дня.

55-річному «колекціонерові» загрожує
від трьох до семи років позбавлення волі.
У ході проведення заходів
під умовною назвою «Зброя та
вибухівка» поліцейські отримали інформацію про те, що
55-річний житель одного з сіл
району може зберігати у себе
заборонені предмети
Як розповів начальник Зборівського відділення поліції
Артем Колодій, під час санкціонованого обшуку на підставі
ухвали слідчого судді Зборівського районного суду за місцем проживання чоловіка виявили та вилучили сімнадцять
найменувань набоїв, вибухової
речовини та холодної зброї.
Серед речових доказів:
майже два кілограми гранульованої речовини, схожої на
порох, три корпуси гранат,
майже пів сотні різнокалібер-

Надзвичайні новини

П

них набоїв та вісім предметів, схожих на штик-ножі. Усі
предмети вилучені та будуть
направлені на експертизу в
експертно-криміналістичний
центр.
Відомості за даним фактом
внесено до Єдиного реєстру
досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті
263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими
припасами або вибуховими речовинами.

равоохоронці
розповідають,
основними
причинами загибелі
людей на воді є купання
у нетверезому стані та
вибір необладнаних
пляжів без рятувальних
постів, із необстеженим
водолазами дном, де
багато водоростей,
корчів та валунів.
«П’яні» купання посідають
першу сходинку у сумному антирейтингу причин загибелі
жителів області. Незважаючи на застереження родичів і
друзів, громадяни пірнали у
незнайомих місцях та запливали на значну глибину. Між
тим, купатися слід лише в місцях для цього пристосованих,
тобто обладнаних усім необхідним для безпечного відпо-

чинку і, в разі необхідності,
надання рятувальної чи медичної допомоги.
Під час відпочинку на
водних об’єктах необхідно
знати елементарні норми
поведінки і беззаперечно їх
виконувати:
• не заходьте у воду в стані
алкогольного сп’яніння;
• не запливайте за буї, відчувши втому, перепочиньте:
переверніться на спину і підтримуйте себе на плаву легкими рухами рук;
• потрапивши в течію. не
слід з нею боротися: пливіть
вниз по течії під невеликим
кутом, поступово наближаючись до берега;
• не губіться, потрапивши у водоверть: наберіть побільше кисню в легені, якомога
глибше пірнайте і потужним

На Тернопільщині викрили організовану мережу жебраків

Організатори вербували людей з фізичними вадами задля власного збагачення

Я

к повідомили у поліції Тернопільської
області, загалом працювали тринадцять
жебраків. Весь "дохід" вони віддавали
організаторам, натомість отримували дах над
головою (старий приватний будинок, який
орендували в Тернополі) та харчі.
"Нам вдалося встановити, що злочинний бізнес, побудований на жебракуванні, організували четверо осіб - уродженці міста Берегово Закарпатської області", - розповів
начальник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з
торгівлею людьми, Олександр Буняк.
За його словами, чоловіки підшукували людей з явно вираженими фізичними вадами і вербували їх. Опісля відправляли до "місця праці" – в орендований будинок. Працювали
здебільшого у Тернополі, хоча в інших містах України теж.
Дохід від жебракування виявився чималий: за день зловмисники заробляли від трьох до шести тисяч гривень. Поліцейські задокументували факти передачі грошей жебраками організаторам.
Під час обшуків, які пройшли одночасно у Тернополі та

Псевдопрацівники
соціальної служби
обікрали тернополянку
4 000 гривень поцупили
крадійки у 83-річної
пенсіонерки

Як повідомила потерпіла, того дня до її помешкання завітали непрохані гості, які представилися працівниками соціальної служби.
Спочатку аферистки увійшли в довіру, а згодом
запитали, як її самопочуття й запропонували
пенсіонерці поміряти тиск - й вона погодилася. Допоки одна зі зловмисниць спілкувалася
зі старенькою, інша обнишпорила сумку жінки
й витягла готівку. Після скоєного зловмисниці
покинули помешкання тернополянки, а вона
виявила відсутність коштів.
За фактом крадіжки поліцейські відкрили кримінальне провадження відповідно до
частини 1 статті 185 Кримінального кодексу
України.
Правоохоронці закликають тернополян
не вірити особам, які представляються працівниками соціальних служб. Перш за все необхідно перевірити їх документи, а вже тоді
впускати до помешкання. Поліцейські просять мешканців краю розповісти своїм батькам, родичам та близьким про такі випадки,
аби рідні не потерпіли від рук зловмисників.

Чернівцях, поліція вилучила мобільні телефони та гроші.
Суму знайденого у поліції не називають.
Організаторів наразі не затримали. За вербування та
експлуатацію людей їм загрожує від 5 до 15 років в’язниці.
Триває розслідування.

Трагедія через газовий балон:
батько загинув, син у лікарні

Н

ещастя сталося в Тернополі у складському
приміщенні продуктової гуртівні, що на вулиці
Степана Будного.
Повідомлення про загибель 54-річного чоловіка та травмування
28-річного до поліцейських надійшло від лікарів бригади швидкої допомоги. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що нещастя
трапилося через вибух промислового газового балона. Батько і син приїхали на гуртівню ремонтувати холодильник. Для роботи використовували балон з газом для аргонового зварювання. Тоді й стався вибух.
Батько загинув на місці, а сина з пошкодженнями госпіталізували
до травматологічного відділення. Відомості за даним фактом внесено
до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною
2 статті 272 ККУ - порушення правил безпеки під час виконання робіт з
підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

С

У Бучацькому районі мікроавтобус
покотився з гори і збив пенсіонера

мертельна дорожньотранспортна пригода
трапилася у у селі
Рублин Бучацького району.
За попередніми даними, мікроавтобус MERCEDES, припаркований на схилі дороги, раптом
покотився вниз. Внаслідок цього
під колесами опинився 83-річний
житель села Рублин. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік

помер на місці події.
Травми також отримав водій
мікроавтобуса, який намагався зупинити автівку. Його скерували до
медичного закладу для отримання допомоги.
Правоохоронці з’ясовують обставини автопригоди. Відомості
за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 ККУ.

ривком спробуйте випірнути
убік;
• не допускайте грубих ігор
під час купання;
• не залишайте дітей без
догляду;
• обережно плавайте на
надувних виробах: вітром чи
течією їх може віднести далеко від берега.
І ПАМ’ЯТАЙТЕ: паніка –
головна причина усіх бід: не
метушіться, а заспокойтеся і
подумайте, яким чином підвищити плавучість плавзасобу,
що зробити, аби більш впевнено триматися на воді.

Спіймали шахраїв,
які привласнили
виплати
учасникам АТО

Т

роє тернополян
та житель столиці
організували злочинну
схему: власні кишені набивали
грошима, які Міністерство
оборони виплачувало в якості
разової допомоги учасникам
АТО впродовж 2018-2019
років.
Загалом зловмисникам вдалося шахрайським способом заволодіти сімома мільйонами гривень та
здійснити замах на заволодіння ще
шістьма мільйонами.
Співробітники відділу розслідування особливо тяжких злочинів обласного управління поліції спільно з
Тернопільською місцевою прокуратурою встановили, що до складу злочинної групи ввійшли троє жителів
Тернопільщини та киянин. Шахрайська схема полягала у тому, щоб підшуковувати учасників бойових дій
нібито для допомоги їм в отриманні
групи інвалідності.
Пошуками учасників АТО, здебільшого, займалися тернополяни.
Підробкою медичних документів, які
надалі давали право на оформлення
групи інвалідності, – киянин. На підставі цих підроблених документів
зловмисники, вводячи в оману різні
державні установи, оформляли учасникам бойових дій групу інвалідності та звертались до Міністерства оборони України із заявою про виплату
одноразової грошової допомоги,
сума якої складала понад 400 тисяч
гривень.
Зі слів начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів
Юрія Барабана, наразі усім чотирьом
учасникам групи оголошено підозру
за частиною четвертою статті 190 шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах та частиною 2 статті
15 частиною 4 статті 190 ККУ – закінчений замах на вчинення шахрайства
в особливо великих розмірах. Досудове розслідування триває.
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Новини
Україна
НБУ дозволив усім банкам
приймати зношені банкноти

Українські банки зможуть приймати
та передавати для досліджень в регулятор зношені банкноти. Про це повідомила пресслужба Нацбанку. Відповідне рішення набуде чинності з 1 вересня. Раніше
цим могли займатися тільки уповноважені
банки. Тепер ця послуга буде доступна для
українців у всіх фінустановах країни.

Газ може подорожчати восени

Цієї осені ціна на газ може значно
підвищитися. Вартість «блакитного палива» зросте майже на половину, прогнозують у Нафтогазі. Таку думку висловив голова правління Нафтогазу Андрій
Коболєв в ефірі телеканалу «Україна 24».
Він наголосив: ціна на газ може збільшитися майже на 40%. За словами чиновника, нині ринок демонструє, що восени ціна
палива підвищиться. Проте достеменно
передбачити, чи справді буде зростання
таким значним - важко. «Ми в Нафтогазі
робимо все для того, щоб ціноутворення
було максимально прозорим і справедливим», - наголосив Коболєв.

Населення продає валюту
активніше, ніж до карантину

Обсяг продажу населенням готівкової валюти в липні перевищив рівень
докарантинного лютого на 5,9%. Українці продали $1,54 млрд. Обсяг купівлі відставав від лютневого показника на 13,4% і
склав $1,32 млрд. Згідно з даними Нацбанку, в липні українці продали готівкової валюти на $221,97 млн. більше, ніж купили. За
підсумками семи місяців 2020 року, обсяг
продажу готівкової валюти перевищив обсяг купівлі. Різниця між ними - $970,21 млн.

Заробітчани відправили
додому менше коштів

Трудові мігранти за червень переказали в Україну $856 млн., а за І півріччя $5,6 млрд. Це на 8,5% менше, ніж у червні-2019, і на 3,8% менше, ніж за перші 6
місяців минулого року. За пів року через
кореспондентські рахунки переказали
$2,16 млрд., або 40,2% від загальної кількості переказів. Через неформальні канали пройшло ще $2,02 млрд., що становить
37,6% переказів. Через міжнародні платіжні системи - $1,19 млрд., тобто 22,1% від
загальної кількості, повідомляє Сьогодні.

Яка середня вага і зріст українців

У середньому зріст українців становить 169 см. Середня вага - 75 кг. Про це
свідчать дані Держстату. Зокрема, середній зріст жінок - 164 см, вага - 71 кг. Це - на
1 кг більше, ніж минулого року. Середні
зріст та вага українських чоловіків за рік
не змінилася - 175 см та 80 кг.

Домашнє насильство:
потерпає все більше людей

Під час карантину тема домашнього
насильства стала ще більш актуальною,
оскільки члени сімей постійно перебували вдома у закритому приміщенні, повідомила заступник міністра внутрішніх
справ Катерина Павліченко. «Кількість викликів на лінію «102» з приводу домашнього
насильства за шість місяців цього року перевищує 101 тисячу. Це на 40 відсотків більше,
порівняно з минулим роком», - сказала вона.

Наш ДЕНЬ

«Діра» в бюджеті Пенсійного
фонду продовжує рости

Обсяг непогашеної заборгованості
Пенсійного фонду перед Єдиним казначейським рахунком сягнув уже 13
мільярдів гривень. Про це повідомляє
Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи
Економіки. За даними казначейства, в липні Пенсійному фонду надали рекордний
розмір позик на суму 17,8 млрд. грн. При
цьому, протягом місяця ПФ погасив позик
на 16,1 млрд. грн. Позики з ЄКР - спосіб перекриття розриву ліквідності Пенсійного
фонду. Іншими словами, «діри» в надходженнях, які доводиться перекривати за
рахунок позичок Держказначейства. З початку року Пенсійний фонд вже отримав
85,2 млрд. грн. позики, з якої погасив лише
72,2 млрд. Таким чином, обсяг непогашеної заборгованості ПФ перед ЄКР сягнув 13
млрд. І він постійно зростає - ще з березня.
Одна з можливих причин - запровадження карантину і пов’язаний із цим дозвіл в
окремих випадках не платити/ платити із
затримкою ЄСВ, а відтак, це - зменшення
відрахувань до Пенсійного фонду.

Учителів масово
не тестуватимуть на Covid-19

Перед початком навчального року
тестування на коронавірус COVID-19
для вчителів проводити не будуть. Як
передає Цензор.нет, про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Він зазначив, що в примусовому тестуванні всіх учителів немає необхідності. «Такого механізму або розділу щодо проведення
тестувань наших вчителів немає. Лише
за умови, якщо є симптоми або вчитель є
контактною особою», - сказав Степанов.

Торік батьки відмовились
від кількох сотень немовлят

У 2019 році батьки відмовились
від 326 новонароджених в акушерських стаціонарах. Про це у відповіді
на інформаційний запит УНН повідомили у пресслужбі Мінохорони здоров’я.
Найбільше немовлят покинули в
Дніпропетровській області - 46, Києва - 43
та Одеській області - 36. Найвищий показник залишених немовлят за останні 16 років був в Україні у 2004 році - тоді відмовились від 1549 дітей за рік.

У тіньовому обробітку 8 млн. га землі

У тіньовому обробітку в Україні перебуває близько 8 мільйонів гектарів сільськогосподарської землі. Про це повідомив на своїй сторінці Facebook заступник
міністра розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства Тарас Висоцький,
пише agronews.ua. «Менше 5% посівів зернових та олійних культур вирощуються селянами-одноосібниками - такі результати
супутникового моніторингу Світового банку. Це вкотре підтверджує факт, що близько
8 мільйонів гектарів тіньового обробітку
землі здійснює організований бізнес, не
сплачуючи при цьому податків», - наголосив Тарас Висоцький. Іншими словами,
переважна більшість одноосібних господарств існують лише формально, а земля
насправді передана в оренду без належного оформлення документації.

В Україні зріс попит
на «євробляхи»

У липні українці почали активніше
купувати автомобілі. За даними Асоціації
автовиробників України «Укравтопром»,
у липні свою першу реєстрацію в Україні
пройшли 34,3 тисячі вживаних легкових
авто, ввезених із-за кордону. Це на 43%
більше, ніж у липні минулого року і на 17%
більше проти попереднього місяця. Нових
автомобілів у липні зареєстрували 8,4 тисячі, що на 10% більше, ніж цього місяця
2019 року. За статистикою, розмитнені
машини з пробігом становлять понад 80%
первинного ринку легкових авто.
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Світ
У Тайвані запустили
авіарейс «в нікуди»

Тайванська авіакомпанія StarLux
Airlines запустила рейси «в нікуди», повідомляє видання Taiwan News. Авіакомпанія зацікавлює приголомшливими краєвидами, їжею із «зіркового»
ресторану, подарунками та знижками
на товари з дьюті-фрі. Перевізник пояснив: пропозиція має розважальну мету. Це
рейс-атракціон, що розбавить карантинні
будні, розрахований на туристів, які скучили за польотами. Пасажири зможуть політати над сусідніми країнами і через три години у повітрі повернуться в той аеропорт,
з якого вилетіли. Літак летітиме нижче,
ніж зазвичай, щоб туристи могли зробити
фотографії. Квитки на перший рейс розпродали миттєво.

У США хочуть відібрати з
«карантинних» прибутків
$731 млрд. у багатіїв

У США група сенаторів-демократів
зареєструвала законопроєкт, яким хоче
ввести разовий податок для 467 американських мільярдерів, статки яких
збільшилися під час пандемії COVID-19.
Ініціаторами запровадження нового податку виявилися Берні Сандерс, який брав
участь у праймеріз кандидатів на виборах
президента США. Відповідне повідомлення опубліковане на сайті Сандерса, передає
5 канал. Законопроєкт передбачає ввести
ставку податку в розмірі 60% на доходи визначених багатіїв, отримані в період з 18 березня до 1 січня 2021 року. За словами Сандерса, якби цей податок уже був введений,
скарбниця США отримала б $731 млрд., які
можна було б витратити на покриття всіх
витрат на медичну допомогу кожній людині в Америці протягом року. Автори проєкту наголошують: новий податок торкнеться лише 0,001% населення США.

Громадяни Катару не платять
податки та комуналку

Катар - перлина Близького Сходу. Ще
50 років тому країна була пустелею, на
якій кочували племена. Нині - це оазис
спокою на Аравійському півострові. Про це
передає ICTV. Населення Катару - майже 2,8
млн. Але тільки 12% з них - корінні мешканці. Решта - експати. Не всі, хто народжується
у Катарі, стають громадянами. Цей статус
переходить у спадок лише від батька. Громадяни країни не платять за газ, воду, електроенергію. Це все гарантується державою
безкоштовно. Єдине, за що сплачують, - інтернет та мобільний зв’язок. Громадян Катару не можуть звільнити з роботи. Також
їм більше платять, ніж приїжджим спеціалістам. Та найбільше подобається місцевим
відсутність податків. Це стало можливо
тому, що 50 років назад у країні знайшли
поклади природного газу й нафти - це саме
те, чим зараз заробляє Катар.

Зміни клімату страшніші,
ніж коронавірус

Зміни клімату можуть в найближчі десятиліття призвести до загибелі
набагато більшої кількості людей, ніж
можуть померти від пандемії Covid-19,
та до більш серйозної кризи. Про це у
своєму блозі GatesNotes написав засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, передає УНН. «Глобальна криза шокувала світ.
Це спричиняє трагічну кількість смертей,
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змушує людей боятися виходити з дому і
призводить до економічних труднощів, які
не спостерігались протягом багатьох поколінь. Я кажу про Covid-19. Але за кілька
десятиліть так само можна буде сказати й
про іншу чергову глобальну кризу - зміну
клімату. Якою б не була жахливою ця пандемія, зміни клімату можуть бути гіршими», - зазначив Гейтс. За його словами, як
людство намагається знайти вакцину від
COVID-19, так само потрібно шукати нові
інструменти для боротьби зі змінами клімату. Наслідки змін клімату будуть найгіршими для тих людей, які чинили найменший вплив на клімат.

Грузія готова
вступити до НАТО, але...

Прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що його держава готова до
вступу в НАТО. «Нині Грузія продовжує
поглиблювати співпрацю за стратегічними напрямками - США, НАТО і Євросоюз.
І повністю готова до вступу в НАТО. Це
бачать і цінують наші партнери. Це - тривалий процес, і ми обов’язково доведемо
його до кінця», - запевнив грузинський
прем’єр, повідомляє Інтерфакс. Гахарія також наголосив на необхідності розуміти,
що євроінтеграція й мирний розвиток є
обов’язковими умовами для відновлення
територіальної цілісності Грузії. Що перешкоджає Грузії вступити до НАТО вже
зараз? Те ж саме, що й Україні - російська
агресія. Нині в складі Грузії є два тимчасово окуповані Росією регіони - Південна Осетія й Абхазія. Це не дозволяє Грузії
вступити до НАТО через пункт Північноатлантичного договору про колективну
оборону. Якщо Грузія вступить до НАТО в
стані війни з РФ, то й інші держави мають
почати протистояння Росії до відновлення
територіальної цілісності Грузії. Аналогічна проблема в України.

Туристів у Туреччині й близько не
підпустять до їжі

Аби зберегти систему «все враховано» й залишатися привабливими для
туристів, турецькі готелі прийняли
спеціальні стандарти харчування, щоб
обмежити контакти гостей з їжею. Про це
пише Закон і Бізнес. У закладах, що діють
за системою «все враховано», правила залишилися колишніми. Проте їжу в тарілки клієнтів тепер накладає персонал. При
цьому використовуються маски, дезінфекція, дотримання соціальної дистанції.
Турецькі туроператори, попри збільшення витрат на додаткові санітарні заходи,
ціни підвищувати не будуть. Навпаки,
деякі готелі йдуть на зниження цін заради залучення клієнтів. До речі, Туреччина
- один із небагатьох напрямків, доступних
для українських туристів. За перші тижні
після відновлення польотів туди прибуло
близько 30 тисяч українців.

Німеччина, Covid і кохання...

Німеччина дозволила партнерам,
які не перебувають у шлюбі, й були
розділені обмеженнями на поїздки через коронавірус, знову побачити один
одного - за умови, що пари зможуть довести свої стосунки. Про це повідомляє
DW. Партнери з окремого списку регіонів
і країн «високого ризику» також будуть
допущені, але мають пройти обов’язкове
тестування й будуть поміщені на карантин до отримання негативного результату
тесту. Пари змушені надати докази своїх
тривалих відносин або з попереднім спільним проживанням за кордоном, чи з документально підтвердженою попередньою
особистою зустріччю в Німеччині. Партнер, який проживає в Німеччині, також
повинен надати офіційне запрошення для
відвідування, і пара має
підписати спільну заяву,
що підтверджує існування
їхніх стосунків.

Ольга ЧОРНА.

8

№31 (367) / 12 серпня - 18 серпня 2020 р.

Наш ДЕНЬ nday.te.ua

Соціум

Оксана ЯЦИКОВСЬКА: яка вона,

радикальна жінка Тернополя?
Останнім часом у світовій та вітчизняній політиці з’являється все більше жінок.
Соціологія та статистика свідчать: там, де керують жінки, а це стосується і
підприємництва, і політики, - є успіхи та позитивні досягнення.
Оксана ЯЦИКОВСЬКА – заслужена журналістка України, відома жінка-політик у нашій
області та в Тернополі зокрема. Вона – керівник міської організації Радикальної партії
Олега Ляшка, депутатка двох скликань Тернопільської міської ради,
засновниця газети «Місто» та «Радіо Тернопіль».
Отож, наша розмова з «радикальною», успішною жінкою - Оксаною Яциковською.

- Оксано, ти маєш безпосередню
причетність до Радикальної партіі
Олега Ляшка у Тернополі. Знаю тебе
давно як жінку виважену, помірковану. Не зовсім уявляю з вилами… То
чому саме такий вибір?
- Радикалізм для мене – це не тільки брати вила в руки і лякати ними
корупціонерів чи злочинців при владі.
Я - за інший радикалізм. У суцільному
стані невизначеності, якоїсь масової
депресії, людям потрібні радикальні
зміни в повсякденному житті. Хочу,
щоб їм краще жилося, аби вони бачили своє майбутнє вдома, в Україні. Щоб
самі ставали кращими, підтримували
традиції, не відхрещувались від свого
коріння, берегли мову, добре виховували своїх дітей… Я хочу жити в класній
країні, де багато молоді, яку цінують і
бережуть. І батьки тішаться, що діти
поруч, а не в світах… І в цьому – цілком
радикально мислю…
- Але ж про це багато хто мріє…
- Не мріяти треба, а діяти! Людина
має щось робити, а не пасивно спостерігати, або чекати, коли їй піднесуть все
готове. Навіть метелик помахом мініатюрних крил змінює атмосферу. І, як у
свій час казав авторитетний Любомир
Гузар: «Людина має бути не просто доброю, вона повинна робити добро».
- Але є й інший вираз: один у полі
не воїн…
- Згідна. Одна людина не може радикально щось змінити. Але від кожного з
нас залежить теж дуже багато. Кращий
приклад для дітей, які завтра виростуть і творитимуть це суспільство, –
приклад батьків у сім’ї. Як вони ставляться один до одного, до своїх батьків,
сусідів. Чи викине хтось з них сміття
на узбіччя, чи поїде батько на червоне
світло світлофора… Дітей вчить те, що
їх оточує. Тому кожна людина має внести свій вклад в соціум. Треба ДІЯТИ, а
не бути байдужими. Щоб були прояви
порядності, щоб люди з повагою ставились один до одного, щоб знали не

тільки свої права, а й обов’язки. Спостерігала якось за однією поважною
пані, яка, вийшовши з машини, залишила пакетик сміття, як їй здавалося,
непомітно неподалік авто, під деревом.
Невдовзі хтось такий же і там же залишив поруч свій пакетик. За якусь годину там уже була гора сміття!
- Це спрацьовує як ефект «побитих вікон»?
- Так. Якщо в якійсь занедбаній чи
покинутій господарями будівлі хтось
поб’є скло, то дуже швидко всі вікна
там будуть побиті. Люди повинні дбати про свій під’їзд, вулицю, про те, що
за порогом… А не тільки нарікати і чекати, що хтось це має зробити…
- Взагалі, як на мене, ми дуже любимо критикувати усіх і все, забуваючи і про власну відповідальність.
Ніби у вічному пошуку, кого б знайти
крайнього.
- Тут винна і влада, яка, особливо
напередодні різних виборів, роздає
людям нездійсненні обіцянки. Безперечно, відповідальності хочеться побажати кожному з нас, адже зараз така
ситуація, що маємо насамперед розраховувати самі на себе. Але водночас
кожен має відчувати і захищеність на
рівні держави. І щонайменше – бачити,
що владні інституції володіють ситуацією, знають, яку країну вони будують.
Бо обіцяти, а потім не виконувати,
– це неповага до усіх українців, до виборців. Якщо на боротьбу з COVID-19
уряд виділяє з резервного фонду 64
мільярди гривень і лише 16 відсотків,
а це – всього-на всього 8,3 мільярда,
пішли безпосередньо на медицину та
на покращення медичної інфраструктури, а решта на різні економічні та
соціальні програми й дорожні проєкти від президента, то це є не зовсім
зрозумілим. Ніхто не каже, що ці програми не потрібні. Але конкретні речі
потрібно називати своїми іменами, а
не загортати у красиві, але неправдиві
обгортки. Якщо дефіцит державного
бюджету сягнув рекордного значення
за останні п’ять років – 300 мільярдів
(!) гривень і, вочевидь, влада не знає,
чим залатати цю величезну діру, а добре лице якось рятувати треба, тоді й
починаються інсинуації з фондами і
проєктами.
- Я зрозуміла, що в цьому контексті ти теж мислиш радикально. Власне, ти – керівник міської організації
Радикальної партії Олега Ляшка. Чи
можна говорити про якісь суттєві
зміни в організації?
- Те, що міська організація оновлена
суттєво. Є люди з конкретними ідеями,
які хочуть, вміють і знають, як бути корисним громаді. Нема байдужих. Дуже
швидко я познайомлю з ними.

- А що можеш сказати про вашого
лідера Олега Ляшка?
- Життя дає багато випробувань.
Нерідко перед людиною стоїть вибір:
або йти на дно, або відштовхнутися й
рухатися далі. Наш головний партійний керівник Олег Ляшко не боїться
викликів життя, він дивиться їм прямо
в очі, і каже правду. Може, це і не модно, як кажуть «слуги», зате щиро. Він
завжди на боці людей. І мені це подобається.
- Які позитивні зміни як депутатка міської ради ти бачиш у Тернополі?
- Тернопіль дуже змінився за останні роки. В казну поступають кошти, і це
відчутно. Скажімо, у 2018 році бюджет
розвитку міста становив 330 мільйонів
гривень, у 2019 - близько 470 мільйонів.
У цьому «карантинному році» багато
коштів іде на засоби захисту, медичне
оснащення лікарень, зарплати медикам. Лише за перше півріччя місто потратило на це 100 мільйонів гривень.
Що перепало з бюджету розвитку на
мій округ 8 у мікрорайоні Дружба? Тільки на ремонт прибудинкових територій
та міжквартальних проїздів мені вдалося залучити близько 20 мільйонів гривень. Тішуся, що з моєю допомогою, як
депутата міської ради, відреставрували
сьому бібліотеку. Там я проводжу прийом громадян, туди за книгою, а значить за духовним – ідуть люди.
- Ти – публічна людина, завжди на
виду. Не втомлюшся?
- Я ж жива людина (сміється). Багато енергії витрачається, але багато і
поповнюється. Знаю, що завжди можу
розраховувати на підтримку чоловіка
Ігоря. Вдячна долі, що послала мені
добру, порядну людину, гарного і мудрого господаря. Він та син Богдан –
мої два міцних, надійних крила. А ще
є в мене чудові друзі, знайомі, колеги.
Без лукавства скажу - біля мене дуже
багато добрих людей. І це – справжнє
багатство!

- Ти згадала фразу Любомира Гузара про добро…
- Добро треба робити за можливості завжди. Є дуже багато людей, які обмежені у фінансах, їм бракує елементарного… Перед Великоднем, у період
карантину, чимало людей похилого
віку опинилися у замкнутому просторі, вони боялися навіть вийти на вулицю. Ми тоді з партійцями знаходили
таких людей, передавали їм великодні
пасочки, щоб вони могли відчути радісний дух свята і те, що вони не самі…
На жаль, пандемія триває. І ніхто
не знає, коли вона завершиться. Тому
самотнім літнім людям треба й далі
допомагати. Та й узагалі, в нашому суспільстві багато хто потребує уваги та
допомоги. І робити це варто не лише в
період виборів, аби продемонструвати
на публіку свою любов
до ближнього. Бо ця любов – це сенс людського
життя...
Зіна КУШНІРУК

Думки вголос від Оксани Яциковської:

● Не витрачаю коштів на політичу рекламу. Роблю реальні речі, щоб
тій чи іншій людині жилося краще, комфортніше.
● Як депутатка жодного звернення не залишила без розгляду.
● Поважаю в інших людяність і порядність. Це ті цінності, які успадкувала від батьків і які не розмінюються з роками.
● Вчимо дітей бути успішними, а треба ще й вчити бути щасливими
● Біжимо і не помічаємо краси. В гонитві за великим - не бачимо малого.
● Корупцію не викорінити законами! Все суспільство корумповане,
то хто має виконувати закон? Коли не буде олігархату - то не буде
й корупції.
● Вірю, що люди цього разу обиратимуть розумом, аналізуючи, співставляючи, вболіваючи за майбутнє своє і своїх дітей, своєї держави.
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ДЕЩО ПРО «ШАХТАР», який подарував
свято українським вболівальникам

Донецький "Шахтар" обіграв німецький "Вольфсбург" з рахунком 3:0 і
вийшов у чвертьфінал Ліги Європи. Завдяки "сухій" перемозі "гірники"
перервали 26-матчеву серію з пропущеними голами в Єврокубках.
До матчу з "Вольфсбургом"
"Шахтар" востаннє грав "на
нуль" у Єврокубках 16 лютого
2017 року. Тоді "гірники" перемогли іспанську "Сельту" з рахунком 1:0 у матчі 1/16 фіналу
Ліги Європи.
Перемога над "Вольфсбургом" і вихід у чвертьфінал дозволили "Шахтарю" піднятися
в клубному рейтингу на 15
місце та випередити "Ліон",
"Рому" і "Наполі".

Наразі "Шахтар" має 80 балів, здобутих за п'ять останніх
років. У нинішньому сезоні команда Луїша Каштру набрала
вже 17 очок.
За вихід до півфіналу "Шахтар" може набрати 4 бали (перемога - 3, плюс одне бонусне
очко). Крім того, участь у півфіналі, що складається з одного матчу, автоматично дасть
щонайменше ще 1 очко.
Коли газета дійде до чита-

У кінці серпня - матч
за Суперкубок

У

країнська прем'єр-ліга
затвердила календар
матчів першого кола
чемпіонату наступного сезону.
Принципове дербі "Динамо" –
"Шахтар" слід очікувати лише
в 9-у турі.
У сезоні 2020/21 в УПЛ буде виступати 14 команд. Однак, остаточний
список учасників стане відомий лише
після останнього туру Першої ліги, де
і визначаться три команди, які піднімуться в УПЛ.
Тож поки замість назв команд при
жеребкуванні було вказано "Команда
ПФЛ". При цьому не вказали, яка саме
ця команда буде – яка посіла перше,
друге чи третє місце.
Чемпіонат УПЛ наступного сезону
складатиметься з двох кіл – по 13 матчів в кожному з них. На відміну від попереднього, після закінчення другого
кола не буде поділу на дві частини.
Відтак і учасники Єврокубків визначаться після 26-го туру.
У календарі, який представили в
УПЛ, немає дат. А лише номери турів.
Відтак, сказати, коли саме відбудуться матчі – поки неможливо. Попередньо планувалося, що новий сезон
стартує 22 серпня.
На 25 серпня запланований матч
за Суперкубок України, в якому зустрінуться чемпіон України донецький "Шахтар" і володар Кубка київське "Динамо".
Волею жереба, в якому брав легендарний футболіст киян Анатолій
Дем'яненко, статус господаря поля
дістався "Шахтарю".
Українського форварда Романа Зозулю визнали найкращим гравцем іспанського "Альбасете" у сезоні 2019/2020.
Нагороду найціннішому футболісту сезону Trofeo Garra присуджує культурна
асоціація Альбасете.
Роман Зозуля вдруге отримав приз.
Вперше його визнали найкращим гравцем
"Альбасете" за підсумками сезону 2017/18.
30-річний Зозуля у нинішньому сезоні зіграв за клуб, який виступає у другому іспанському дивізіоні, 38 матчів, забив 4
голи та віддав 2 результативні передачі.

чів, уже буде відомий результат чвертьфінального поєдинку гірників зі швейцарським
«Базелем», який пройшов німецький "Айнтрахт".
До речі, за вихід в 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА "Шахтар"
заробив 1,5 млн. євро призових
Загалом у цьому сезоні Єврокубків гірники заробили 47
млн. євро. Український клуб
отримав 15,25 млн. за потра-

пляння в групу ЛЧ, а також боЗа результати в групі Ліги
нус за високе місце у рейтингу чемпіонів "Шахтар" заробив
європейських команд за остан- 3,6 млн. євро, за виступи в Лізі
ні 10 років - 23,2 млн. євро.
Європи - 3,1 млн. євро.

Щоб зростали у Тернополі СИЛАЧІ

У

дворі на вулиці Київська,1, що в обласному
центрі, облаштували унікальний спортивний
майданчик для воркауту. Він розташований
під відкритим небом, аналогів йому у місті немає.
Доступ до спортивного інвентаря – вільний. На майданчику розміщений гантельний ряд, а також тренажери для виконання станової тяги і присідань, «метелик», верхній та нижній
блоки тощо.
Спортсмени на майданчик приходять займатися здебільшого в ранковий та вечірній час. Заняття на відкритому повітрі
відповідають карантинним обмеженням та дозволяють проводити тренування.
Вільну площадку, яка знаходиться поруч з будинком, мешканці планують власними силами засипати піском та встановити там сітку для гри у «пляжний» волейбол.

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФУТБОЛ

Ліга Тернопільщини

Чемпіонат ветеранів

«Зоря» (Хоростків) – «Медобори»
(Зелене) – 1:1 (0:1)
«Агрон-ОТГ» (В. Гаї) – «Колос» (Бучач) – 4:0 (3:0)
«Дністер» (Заліщики) – «Нива» (Теребовля) – 0:1 (0:0)

5 серпня у Дубівцях Тернопільського району відбувся повторний
півфінальний поєдинок Ліги Тернопільщини сезону-2019/20 між місцевою «Говерлою» та «Галичиною» з
Чернихівців Збаразького району. Зустріч завершилася внічию – 2:2, однак за
рахунок перемоги на виїзді (4:2) у фінал
змагань вийшла команда «Говерла».
А вже 9 серпня у селі Зарубинці Збаразького району відбувся другий півфінальний поєдинок. Матч між місцевим ФК «Зарубинці» та ФК «Глибочок»
з Тернопільського району завершився
перемогою господарів поля – 2:1, однак
за сумою двох матчів до фіналу турніру
пробилася команда з В. Глибочка, яка
у першому поєдинку святкувала перемогу – 5:1.
Отож, фінал дебютної Ліги Тернопільщини буде битвою команд Тернопільського району.

8 серпня відбувся заключний поєдинок першого кола чемпіонату Тернопільської області серед ветеранів. У
Плотичі у пропущеному матчі 4-го туру
зустрілися «Ветеран-ЗУКФ» (Тернопільський р-н) та ФК «Гаї Шевченківські».
Ветерани Тернопільського району
виявилися сильнішими та перемогли
суперника з рахунком 4:1 і повернулися на друге місце турнірної таблиці. На
першому йде «Агрон-Агропродсервіс»,
на третьому - «Нічлава» Копичинці,
далі - «Галич» Збараж, ФК «Гаї Шевченківські», «Ветеран» Товсте.

9 серпня відбувся повний 9-й тур
вищої ліги чемпіонату Тернопільської області:
«Агронива-ТНПУ» (Тернопіль) –
«Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) –
1:2 (0:0)

Вища ліга

9 серпня відбувся повний 9-й тур
першої ліги чемпіонату Тернопільської області:
«Поділля» (Васильківці) – ФК «Нараїв» – 4:2 (3:1)
«Вікнини» (Вікно) – «Нива» (Підгайці) – 0:2 (0:2)
ФК
«Мельниця»
(МельницяПодільська) – «Рідна Борщівщина» –
0:2 (0:2)
«Нива» (Городниця) – «Хатки» (Бережани) – 1:2 (0:2)
«Віго-Острів» (Острів) – ФК «Трибухівці» – 3:2 (3:0)

Команда українця фінішувала в турнірі на
17-й позиції та зберегла місце у лізі.
***
У столиці пограбували квартиру
чотириразової олімпійської чемпіонки з плавання Яни Клочкової. 8 серпня
до Солом'янського управління поліції в
Києві надійшло повідомлення про те, що
двері квартири, яка належить Клочковій,
відкриті. Про вкрадені речі наразі не повідомляється. Нині спортсменка перебуває
поза межами України. Яна Клочкова здобула чотири золоті медалі на Олімпійських

іграх у Сіднеї та Афінах в 2000 та 2004 роках на дистанціях 200 м та 400 м комплексним плаванням.
***
Український боксер Олександр Усик
може провести бій проти чемпіона світу
в надважкій вазі британця Ентоні Джошуа у 2021 році. Про це заявив промоутер
обох боксерів Едді Хірн. За його словами,
володарю титулів WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної
боксерської федерації) Ентоні Джошуа до-

ведеться зачекати з об'єднавчим поєдинком проти чемпіона світу WBC (Всесвітньої
боксерської ради) Тайсоном Ф'юрі.
"Ентоні вийде в ринг в грудні проти Пулєва. Потім у нього буде перерва до
червня або липня 2021 року, тому що він
впорається зі своїми зобов'язаннями щодо
захисту титулів. Якщо Чісора не засмутить
Усика, то Джошуа вже потрібно захищати
титул проти Олександра", - сказав Хірн.
Бій між Олександром Усиком та Дереком
Чісорою відбудеться у жовтні. Українець є
обов'язковим претендентом на титул WBO.

СПОРТАРЕНА
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На фото
Івана ПШОНЯКА:
випускниці
технічного ліцею
Олеся Лемішка,
Яна Малець та
Анна Питель,
м.Тернопіль.

О

АХ, МОЛОДІСТЬ!
ЯКА ВОНА БАГАТА
НА ПОЧУТТЯ,
ПОЛІТ І ВІДКРИТТЯ.
ВОНА ЛЕГКА,
ВІДВАЖНА І КРИЛАТА
І ПЕРЕД НЕЮ ЩЕ УСЕ ЖИТТЯ!
Етюд

Котиться
серпень
зорями

Л

ітечко дарує
сонечко і тепло.
Хвилює ніжними
зорепадами. Квітнуть
чорнобривці і майори,
з-поміж листя визирають
усміхнені настурції.
Хилиться пшеничними
перевеслами та житніми
серпиками до ніг серпень.
Усе, усе було б чудово,
якби поруч був ти!

Але… Сумую у літі без тебе
одна. Чи дощик за вікном, чи
сонце – тебе нема. Хоч обіцявся любити, клявся у радості
й горі прожити вік. Чим же
звабила тебе та, заради якої
ти розбив не лише моє серце,
а наше кохання? Старша від
тебе на десяток літ, розлучена уже два рази. Подейкують,
мовляв, ця жінка вміє ворожити. Так каже і твоя мама, яка
щодня плаче через твій вчинок.
Тільки я чомусь не вірю.
Бо ти ж не маленький хлопчик, якого зманили цукеркою.
Але й не вірю, що поміж вами
є любов.
Переказують, ти сумуєш
за рідними і навіть за мною.
Справді, наше щастя було так
близько. Чи можна його повернути? Не знаю. А тим часом котиться серпень зорями,
здійснюючи чиїсь бажання.
Моє ж серце тихо плаче за
втраченим коханням, за тим,
що мріялося, але не збулося.
Олеся Р. м. Тернопіль.

СЕСТРИН ГРІХ УСМІХАВСЯ

СУМНИМИ ОЧИМА...

СОНЦЕ ПОЗІХАЛО, ЗАТУЛЯЮЧИСЬ КУДЛАТИМИ ХМАРКАМИ.

ПРОКИНУВСЯ РОЗМОРЕНИЙ ВІД СПЕКИ ВІТЕР. СВІТ ЗАТЯГУВАЛО

Д

орога була
недалекою. Колись
до села їздив автобус.
А тепер водій маршрутки
невдоволено глянув на
Оксану й кинув:
Навпрошки, пані,
йдіть. До села давно не
їздимо. Дорога розбита,
колеса можна погубити.
От, скажіть політикам, хай
перед виборами...

-

Оксана не дослухала. Вийшла з
маршрутки. Люди протоптали до
села стежку через поле.
Левко, чоловік хотів завезти
Оксану машиною. Не погодилася.
Він ніколи тут не був. Не знає нікого з її рідні. Знайомі вважали Оксану
сиротою. Вона ніколи не розповідала про батьків, родину. Навіть не
згадувала.
Левка виховувала бабуся. Тому
він розумів Оксану. Хоча, вчинок її
батьків не піддавався жодній логіці...
...Віра була молодшою. Батьки
її більше любили. І шкодували.
Оксана, старша сестра, доглядала
малу. Віра звикла: все крутиться
навколо неї. Покрикувала на Оксану, була примхливою та неслухняною. Батьки їй прощали, бо ж молодшенька...
- Мамо, вона вам вже на шию
вилізла, - якось сказала Оксана.
- Тобі нічого не бракує, а у Вірусі знову голова болить, - відповіла
Ліда.
- У Вірусі завжди щось болить,
коли до школи не хоче йти.
- Так не можна, Оксано. Сестру
любити треба. Вона ж молодшенька...
...Почав накрапати дощ. А от і
село. Колись односельчан зустрічала хата баби Юстини. Тепер
лише місце залишилося.
Баба Юстина - далека родина
Оксаниного батька. Голос в Юстини був такий гарний, хоч на
столичну сцену. От тільки сумних

ЛЕГЕНЬКОЮ ПОВОЛОКОЮ. ЗБИРАЛОСЯ НА ДОЩ...
пісень вона співала. Бо її миленького забрали до Сибіру. Й звідти
не вернувся.
Люди зупинялися біля Юстининого обійстя. Побалакати, води
напитися, негоду перечекати.
Нема Юстини. Нема хати. Припускався дощ...
...Оксана в селі два десятки років не була. Через Віру батьки її вигнали з дому й прокляли. А тепер
Віра її покликала. Через соціальні
мережі знайшла. Слізно просила
приїхати. А ще написала: батьків
уже немає...
Дощ загнав людей по домівках. І це добре, думала Оксана.
Ніхто не перейматиме, нічого не
запитуватиме. Хоча, чи впізнали б
її? Тоді, коли залишила село, було
дев’ятнадцять...
Чим ближче підходила до рідного подвір’я, тим дужче билося
серце. Замість вишні, що стала
причиною її вигнання з дому, - порожнє місце. Чи батько її зрізав, чи
сама всохла? Хоча, дерево невинне. Усе на Віриній совісті...
...В Оксани були канікули. В медучилищі навчалася. Вишень того
року зародило багато. Віра щодня
«паслася» на дереві. Сестру кликала. Але Оксана з дитинства по деревах не лазила. Боялася.
Віра заздрила Оксані. В школі та була відмінницею. Красуня.
Хлопці задивляються. А їй, Вірі, наука зовсім в голову не лізе. Швидше б стати дорослою. Вона також
буде гарною. Малюватиме брови,
накрутить льоки. І буде всім подобатися. Але... їй щойно тринадцятий рік пішов.
...Віра викарабкалася мало не
на вершечок вишні. Хизувалася
перед сестрою:
- А ти - боягузка! Боягузка!
Усе сталося миттєво. Чи то не
втрималася, чи нога посковзнулася - полетіла донизу.
Оксана побігла до сільської
фельдшерки. Та викликала

«швидку». Коли дівчина прийшла
до тями, сказала:
- То сестра мене зіштовхнула.
Оксана присягалася, божилася,
що не робила цього. Ніколи ж не
лазила по деревах. Але їй не повірили.
Віра добряче втовклася. Довго
лікувалася. А Оксану батьки вигнали з дому. Прокляли, що їхня улюблениця покалічилася через неї.
Повернулася на квартиру, яку
винаймала в місті. Влаштувалася
санітаркою в лікарню. Довелося
вчитися і підпрацьовувати. Стипендії не вистачило б.
Після закінчення навчання попросилася на роботу в іншу, віддалену область. У райцентр, в якому
ніколи не була. Якось прочитала,
що це старовинне місто гарне й
цікаве. От і вирішила...
Винайняла житло в Левкової
бабусі. А там чекала на неї доля.
Квартирантка одразу сподобалася Левкові. Але молода медичка
була мовчазною і чимось пригніченою.
Левко пантрував, чи не проводить бува хтось Оксану додому.
Він покохав цю дивну дівчину, яка
ніколи не їздила у відпустку чи на
свята до рідні. Багато працювала
- часто підміняла своїх колег. Не
цікавилася міськими забавами. У
лікарні колеги Оксану вважали сиротою. Так і Левко гадав.
Пізніше вона йому розповіла
свою історію.
- Прокляла мене рідня, Левку.
За сестрину брехню. Виставили з
хати. Тяжко з цим жити...
- Оксано, в тебе нема вини перед ними. Це - гріх твоєї сестри.
...Оксана з Левком розписалися. Бабуся благословила молодих.
Виплакалась. Її зять колись кинувся рятувати хлопця на ставку,
хоча сам плавав погано. Підоспіли
люди. Малому допомогли. А Ігоря
забрала вода. Донька не пережила
втрати. Левко тоді підлітком був...

Сокровенне
...Чоловік шанував Оксану. Радів, коли народилася доня. Софійкою назвали. Як Левкову бабусю...
...Стільки років минуло, і ось
Віра далася чути. Конче просила
приїхати...
Оксана відкрила хвіртку. Ступила на подвір’я. Періщив дощ.
Вимокла, стояла перед дверима
ганку, не наважуючись взятися за
клямку.
Двері відчинила Віра. Побачила Оксану через вікно. Сестри
не кинулися одна одній в обійми.
Віра розглядала Оксану з цікавістю. А Оксана Віру - з жалем. Сестра,
наче у воду опущена.
Віра не запросила сестру до
столу з дороги. Навіть горняти
гарячого чаю не запропонувала
вимоклій Оксані. З порога почала
скаржитися на життя:
- Покликала тебе, може, допоможеш трохи. Це не тебе, це мене
тоді прокляли батьки. Ось він, мій
гріх. Син Стьопка. Не говорить і
на ноги криває. А його батько залишив нас. Хвора дитина йому не
потрібна. Знайшов фіфу. Пішов до
неї. Аліменти, правда, платить. А
я цього року нездужала. Купа грошей на ліки пішла. Тепер дороге
все... Коли побачила тебе в інтернеті, подумала: не відмовиш рідній сестрі в помочі. Ти ж не бідуєш,
як ми. Там у тебе фотографії різні... із закордонних подорожей, з
моря... А я на господарці товчуся. У
нас пів села на заробітках сидить.
Я також поїхала б, але на кого
Стьопку залишити? Раніше свекри трохи підсобляли. Навіть, після того, як чоловік пішов від мене.
А тепер... ми посварені. Жити мене
вчили. Хай би краще своєму синові
клепку вставили.
- Ти зізналася батькам хоча б
перед смертю, що обманула тоді?
Що сама впала з тієї вишні.
Віра опустила очі:
- Ні...
Сестрин гріх з цікавістю дивився на Оксану й усміхався сумними очима. І
щось розповідав,
а, може, запитував на своїй мові...

ОльгаЧОРНА

Просто життя
лег від’їжджав за кордон.
На заробітки.

- Ти ж не хочеш виходити за мене заміж, - казав до Оксани. – Значить, я нікому
особливо не потрібен.
Вони сиділи у кав’ярні над ставом. Легенький вітер грався хвилями, і Оксана
чомусь подумала, що за широкими Олеговими плечима було б надійно, як у човнику у тихій заводі. Але… Що вдієш, коли
її приваблювала, манила до себе шалена
пристрасть іншого. Зітхнувши, Оксана
сказала:
- Це – не зовсім так. Ти мені потрібен.
І я знаю, що ти любиш мене. Але розумієш… Помовчала і додала:
- Просто я ще не збираюся заміж…
Якби вона знала, що ці слова невдовзі
пригодяться їй, мабуть, сказала б більше.
Олег поїхав. Тепер усі вільні вечори Оксана проводила з Андрієм. Тільки він, на відміну від Олега, не просив її виходити заміж. Навіть тоді, коли Оксана відчула, що
чекає дитину.
- Взагалі, я не збирався ставати батьком. Тому придумай, будь ласка, щось.
Нам же непогано з тобою й удвох.
Пригортав до себе Оксану. Андрієві поцілунки у той вечір здавалися їй зовсім не
жагучими.
Вона ще кілька разів зустрічалася з
Андрієм. Сподівалася, коханий передумає
– і вони таки стануть на весільний рушничок. Андрій не передумав. Навпаки, почав
уникати Оксани. Навіть телефонні дзвінки стали рідкістю. І вона наважилася. Котрогось ранку зібралася до лікарні.
- Ти куди? – перепинила доньку матір.
- Туди. А в мене є вибір, мамо?
- Є. Сідай і пиши Олегові листа. Про те,
що любиш його. Що чекаєш і не можеш
більше без нього жити. Розлука допомогла
тобі зрозуміти це.
- Мамо, я уже майже два місяці вагітна.
Від Андрія. А Олега майже півроку немає
вдома. - Значить, будеш народжувати «семимісячне» немовля. Лише б Господь допоміг щасливо дочекатися. І не заперечуй.
Кажеш, це обман, брехня? Але ж Олег тебе
любить. Отож сідай і пиши листа. Часу у
нас обмаль. Це ж перша твоя дитина. Хтозна, як буде далі. Матір була невблаганна.
І Оксана написала Олегові. Про те, що їй
не вистачає його. І тепер вона уже майже
готова вийти заміж. Якщо, звісно, він ще її
кохає.
Ох, ці маленькі жіночі хитрощі… Мета
досягнута: Олег відгукнувся. Котрогось
вечора у квартирі пролунав телефонний
дзвінок.
- Олеже, сину, це ти? – радість матері
була занадто відвертою. – Зараз покличу
Оксану. Вона, правда, уже дрімає, але заради того, щоб почути твій голос…
Оксана скривилася: для чого матір
так? А зі слухавки пробивався спокійний
лагідний голос. Вона згадала їхню з Олегом останню зустріч у кав’ярні над ставом,
картинку в уяві з човником у тихій заводі.
- Оксаночко… Це правда, що ти написала?
- Правда. Мені дуже погано без тебе.
Оксана майже не лукавила. Їй було
шкода себе. Того, що від райдужних мрій
залишилася тільки згадка. Що вона змушена грати цю роль.
Олег приїхав швидше, ніж Оксана сподівалася. І незабаром вона повторила те,
що казала Андрієві. Що у них буде дитина.
Олег тішився. Здмухував з дружини невидимі порошинки.
- Я боюся, - якось зізналася матері
Оксана.
- Чого? Що Олег про все дізнається? Це
ж його дитина.
Мати зробила особливий наголос на
слові «його», і Оксана більше не поверталася до цієї теми.
Народилася дівчинка.
- Семимісячна, але здорова, - «заспоко-
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Серпнева елегія

їли» батьків лікарі.

лося Оксані з грудей. А у голові гарячково

СТРУНИ СЕРЦЯ
На городі

Сонце примружене вранішні роси
Тихо нанизує на промінці.
Легка засмага розтопленим воском
Вперто, як втома, тече по руці.
Серпень іще догоджатиме літу
Ніжними днями, поклоном колось...
Визрілим поглядом спасівка мітить
Землю, де впасти повинна ось-ось.

Серпневі мальви

Олег не те, що не подобався Оксані.
Вона просто кохала іншого. З Олегом було
затишно і спокійно. З Андрієм серце
вискакувало з грудей. Саме його Оксана
хотіла бачити щодня, щомиті.
Оксана так і не дізналася, скільки матір заплатила за цю інформацію медикам.
Назвали доньку Іринкою, на честь бабусі.
- Як же вона схожа на тебе. Очі, носик,
усмішка, - тішився Олег.
Добре, що не на Андрія, подумки дякувала Богу Оксана. А вголос мовила, мовляв, усі діти усміхаються однаково.
Спливав час. Олегової любові вистачило всім. Оксана була вдячна чоловікові
за ніжність, розуміння. Намагалася догодити й Олегові: смачними сніданками та
вечерями. І тільки зрідка дозволяла собі
згадувати Андрія.
Якось на роботі Оксані стало зле. «Мабуть, тиск. Або на зміну погоди голова болить» - подумала. Забігла дорогою додому
у поліклініку.
- Здається, у вас буде дитина, - усміхнулася літня лікарка. - Підіть до спеціалістів, здайте аналізи.
Чому вона тоді одразу не зізналася
Олегові у цьому, Оксана не знає. Спочатку
хотіла упевнитися сама. А потім вирішила
відкласти на пізніше. Через місяць в Олега день народження, ось тоді й скаже, зробить сюрприз.
Того дня вона не пішла на роботу. Спекла торт, накрила на стіл. Разом з Іринкою чекали Олега. Ось і дзвінок у двері.
Мабуть, він. На порозі стояв… Андрій. Неголений, обдертий. П’яний, мабуть, ще з
учорашнього дня. Господи, що з ним сталося?
- Не чекала? - дихнув в обличчя перегаром. - Чого ж ти стоїш, Оксано? Запрошуй до хати. У тебе нині свято.
- Свято. Тільки я чекала не тебе.
- Не обманюй мене. Ти ж не любиш
Олега. До речі, познайом з донькою. Ніби
на мене схожа.
Іринка злякано визирала з кухні.
- Та не дивися на мене, як на ворога,
Оксано. Ми ж - не чужі. То як звати дівчинку, мою доньку?
Земля пливла Оксані з-під ніг. Вона мусить щось зробити, урятувати своє тихе
щастя.
- Чого ти хочеш, Андрію?
- Насамперед, грошей. Знаю, вони у
тебе є. Олег - бізнесмен, та й у тебе робота
непогана. Бачиш, я таки цікавився твоїм
життям після того, як ми розлучилися. А
мені трохи не пощастило. Довелося навіть
продати квартиру. Тепер живу у давніх
друзів. Маю на прикметі одну роботу, влаштуюся - і все буде гаразд. А зараз, думаю,
ти мене виручиш. Що для тебе кілька тисяч гривень? А для мене - стартовий капітал. Інакше усе розкажу Олегові. Нам буде
з ним про що поговорити. Хоча хвалю: ти
спритно його обманула.
Серце рва-

пульсувала думка: що робити?
- То даєш гроші, Оксано? - не відступався Андрій.
- Ні. Чому б це? Взагалі, при чім тут
Іринка? Не Олега, а тебе, Андрію, я тоді
обманула. Просто була закохана у тебе.
Тому й хотіла, щоб ти повівся, повірив,
що я вагітна. Але яке щастя, що ти так і
не одружився зі мною. Іринка - Олегові
донька. Гарна дівчинка, хоч і народилася
передчасно. У сім місяців…
- Ти брешеш, Оксано.
- Не віриш? Можеш поцікавитися у лікарів. А тепер - іди. Інакше викличу поліцію.
Звідки у неї взялася ця впевненість?
Чула, як їхав ліфт. Зупинився на їхньому
поверсі. - Я ще повернуся, Оксано, - погрожував Андрій.
- Не раджу.
Зібрала сили і майже виштовхнула Андрія з хати. Згорблений, не схожий на того
давнього красеня, він поплентався сходами вниз. Вона не помилилася. Від ліфта
ішов Олег.
- У нас хтось був, Оксано? Я чув голоси.
І ти чомусь стривожена.
Намагалася не видати хвилювання.
- Був Андрій. Пригадуєш, колись він
був закоханий у мене? Ти ще ревнував.
Здається, у нього проблеми. Спився. Утім,
розкажу потім. Навіщо псувати свято?
Нині наш день. Пригорнулася до чоловіка.
Прибігла Іринка. Тепла хвиля вдячності
охопила Оксану. Боже, як вона досі не могла признатися собі, що ці люди – найдорожчі для неї у світі?
- Ого, а чого ти плачеш, Оксано? Олег змахнув з її щоки сльозу.
- Від радості. Від того, що ви у мене
є. Я люблю тебе, Олеже. Давно і завжди.
І маю для тебе гарну новину. У нас буде
дитина. Ти ж хотів сина. …
Я зустріла Оксану з Олегом і їхніми
дітьми – Іринкою та Сергійком у Карпатах. Вони, як і ми з родиною, відпочивали вихідними у горах. У тихий літній вечір Оксана і виповіла мені свою історію.
- Я, усі ми такі щасливі, - усміхається жінка, голублячи поглядом чоловіка з
дітьми. – Хоча розумію: я дуже винна. А
признатися про свій гріх, про цей давній
обман ніяк не наважуся. А що скажете ви?
Я мовчу. Довкіл розливається заворожуючий аромат карпатських трав.
Зорі з неба скочуються у гори. Не хочу
словами порушувати елегію серпня, початок якої,
здається, у кав’ярні над
ставом. Врешті, я не знаю,

Зіна КУШНІРУК

На мальвах насіння гніздиться,
Щоб спокоєм тихим дозріти,
А квіти спурхнули як птиці.
Їх звабило пристрасне літо.
Не був цей політ величавим.
Чи кликали звивисті далі?..
Лежать у розплетених травах,
Немов поцілунки зів'ялі.
*****
Лиш фарбований вогонь
Вітер виронить з долонь,
Птах розлуку візьме на крило.
На дорогу помовчить.
Чи не рветься шляху нить?
Поглядом присяде на село.
Таж до вирію не день...
Час летить, а не іде.
Що комусь, крім нього, чужина?
Нерозтрачені жалі,
Мов пір'їни на крилі.
Як струна журлива - далина.

*****
Зів'яне туман світанковий
І ранок заступить на чати.
Крикливо народжене слово...
А словом потрібно мовчати.
Нехай ще скупається в росах,
Вдихне молоду прохолоду,
Обійме здивовану просинь,
Щоб стати потрібним як подих...
*****
Сонце простуджене вітром,
Зблиски мов кашель прокволий.
Клопоти в сутінках витре
Свіжий рушник матіоли.
І посвітлію душею,
Тишу до себе пригорну.
...Ангел добра над землею
Білим вибілює чорне.
*****
Береги ранимі осокою
Гоїть подорожник ще з весни.
А вони роз'ятрені рікою
Задивились в очі глибини.
Гребенями хвилі чешуть зрідка
Звислих трав невиплаканий шовк.
...Вірю, що кохання до лебідки
Тут питальний лебідь віднайшов.
*****
Відмотують спогади час,
Неначе рвучку кіноплівку.
Невже це і справді про нас
Мигтять чорно-білі уривки.
Здається, минуле ще є,
Лиш ми у сьогодні заснули,
А мама із сонцем встає...
Та ластівка небо вщипнула.

Володимир КРАВЧУК.
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ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
ПОВІДОМЛЯЄМО ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ З ОЦІНКИ
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАЗНАЧЕНОЇ У ПУНКТІ 1 ЦЬОГО
ОГОЛОШЕННЯ, З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ, ЗБИРАННЯ ТА ВРАХУВАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ І
ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
1. ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ.
Розчистка від наносів та донних
відкладів окремих прибережних ділянок ложа водосховища "Тернопільський
став" в м. Тернополі Загальна площа розчистки ложа – 2512 м2.
Мета – покращення гідрологічного
режиму та санітарного стану водного
об’єкту.
2. СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ.
Комунальне
підприємство
«Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя», код ЄДРПОУ
02220059, адреса: 46003, м. Тернопіль,
вул. Білецька, 11, тел. (0352) 52-72-14,
e-mail: Park072007@ukr.net
3. УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН,
ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРОВЕДЕННЯ
ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ.
Управління екології та природних
ресурсів Тернопільської облдержадміністрації, 46008, вул. Шашкевича, 3, м.
Тернопіль, e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua,
тел. (0352) 22-00-20. Контактна особа:
Груніна Світлана Олександрівна
4. ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

ПРО ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАН, ЯКИЙ РОЗГЛЯДАТИМЕ РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ.
Дозвіл на виконання будівельних
робіт, що видається Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області.

5. СТРОКИ, ТРИВАЛІСТЬ ТА ПОРЯДОК
ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ,
ВКЛЮЧАЮЧИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО
ЧАС І МІСЦЕ УСІХ ЗАПЛАНОВАНИХ
ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ.
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не
менше 25, але не більше 35 робочих
днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення(зазначається
у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі
висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського
обговорення громадськість має право
подавати будь-які зауваження або про-

ОГОЛОШЕННЯ

позиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх
обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань
із внесенням до протоколу громадських
слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться:
Згідно з внесеними змінами до статті 17 Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля» тимчасово, на період дії та
в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби
(COVID-19), до повного його скасування
та протягом 30 днів з дня скасування
карантину, громадське обговорення
планованої діяльності проводиться у
формі надання письмових зауважень
і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді). У цей період громадські
слухання, передбачені статтею 7 цього
Закону, не проводяться і на дати, що
припадають на цей період, не призначаються. Письмові зауваження та пропо-

про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
ПОВІДОМЛЯЄМО ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ
ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ЗАЗНАЧЕНОЇ У ПУНКТІ 1 ЦЬОГО ОГОЛОШЕННЯ, З МЕТОЮ
ВИЯВЛЕННЯ, ЗБИРАННЯ ТА ВРАХУВАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ
ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
1. ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТОВ «Скала-Подільський спецкар’єр» здійснює видобування на Скала-Подільському родовищі вапняків відкритим способом (кар’єр) по
транспортній системі розробки з паралельним
просуванням фронту робіт та зовнішнім відвалоутворенням. Розробка вапняків буде проводитись
після попереднього розпушення породи методом
свердловинних зарядів.
Скала-Подільське родовище розташоване в
Борщівському районі Тернопільської області, за
12 км на південний захід від родовища - районний
центр місто Борщів. Найближча залізнична станція Скала-Подільська знаходиться на 1 км північно-західніше родовища. Через смт Скала-Подільська проходить шосе Кам’янець-Подільський
– Тернопіль.
Площа Скала-Подільського родовища вапняків становить 25,4 га згідно спеціального дозволу
на користування надрами.
Орендована площа - 4,9 га.
Запаси вапняків згідно спеціального дозволу
на користування надрами №3021 від 02 липня
2003 року, по категоріях (тис.м3 ): балансові кат.
А+ В -1328,997 (А-710,397; В-618,6), умовно балансові -781,2. При середній густині вапняку 2,6 т/м³.
При виробничій (проектній) потужності
кар’єру 50 тис.м3 з видобутку гірничої маси за рік,
термін роботи кар’єру складе понад 26 років.
(загальні технічні характеристики, у тому
числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо),
місце провадження планованої діяльності)
2. СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Скала-Подільський спеціалізований кар’єр»,
код ЄДРПОУ 03443850.
Місцезнаходження юридичної особи:
48720, Тернопільська область, Борщівський
район, смт Скала-Подільська, вул. Кам’янецьПодільська, буд.1.
Контактний номер телефону: (03541) 5-1193, 5-11-82.
E-mail: skala_speckar@ukr.net. Виконавчий
директор: Шашкіна Наталія Василівна.

(повне найменування юридичної особи, код
згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний
код або серія та номер паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідному контролюючому
органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження
діяльності фізичної особи - підприємця поштовий
індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН, ЯКИЙ
ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО
ОБГОВОРЕННЯ
Міністерство захисту довкілля та природних
ресурсів України.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита
Липківського, 35.
Відділ оцінки впливу на довкілля: контактна особа – Шимкус Марина Олександрівна.
E-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.
Тел. (044) 206-31-40, (044) 206-20-89.
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна
особа)

4. ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО
ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ОРГАН, ЯКИЙ РОЗГЛЯДАТИМЕ РЕЗУЛЬТАТИ
ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
Згідно особливих умов спеціального дозволу на користування надрами №3021 від 2
липня 2003 року виданого Державною службою
геології та надр України продовженого до 2 липня 2033 року (внесення змін згідно Наказу від
29.05.2019 №175) для Скала-Подільського родовища обов’язкове проведення процедури оцінки
впливу на довкілля (Закон України «Про оцінку
впливу на довкілля»).
(вид рішення про провадження планованої
діяльності, орган, уповноважений його видавати,
нормативний документ, що передбачає його видачу)

Оголошення
_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
20204305734
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

зиції (у тому числі в електронному вигляді) щодо даної планованої діяльності
громадськість може надавати до управління екології та природних ресурсів
Тернопільської обласної адміністрації
на адресу: м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3, е-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua
протягом всього терміну громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності.
Громадські слухання (другі) відбудуться:
Не заплановані.
6. УПОВНОВАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ОРГАН АБО УПОВНОВАЖЕНИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОРГАН, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ДОСТУП ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ ТА ІНШОЇ ДОСТУПНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПЛАНОВАНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ.
Управління екології та природних
ресурсів Тернопільської облдержадміністрації, 46008, вул. Шашкевича, 3, м.
Тернопіль, e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua,
тел.(0352)22-00-20 Контактна особа:
Груніна Світлана Олександрівна.
7. УПОВНОВАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ОРГАН АБО УПОВНОВАЖЕНИЙ
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОРГАН, ДО ЯКОГО
НАДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ НАДАННЯ
ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ.
Управління екології та природних
ресурсів Тернопільської облдержадмі-

ністрації, 46008, вул. Шашкевича, 3, м.
Тернопіль, e-mail: eco_ter@eco.te.gov.
ua, тел. (0352)22-00-20 Контактна особа: Груніна Світлана Олександрівна.
Зауваження і пропозиції приймаються
протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. НАЯВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ЩОДО ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Звіт з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності на 104 аркушах.

9. МІСЦЕ (МІСЦЯ) РОЗМІЩЕННЯ ЗВІТУ
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА
ІНШОЇ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
(ВІДМІННЕ ВІД ПРИМІЩЕННЯ,
ЗАЗНАЧЕНОГО У ПУНКТІ 6 ЦЬОГО
ОГОЛОШЕННЯ), А ТАКОЖ ЧАС,
З ЯКОГО ГРОМАДСЬКІСТЬ МОЖЕ
ОЗНАЙОМИТИСЯ З НИМИ:
1.
Комунальне
підприємство
«Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»
м. Тернопіль, вул. Білецька, 11, тел.
(0352) 52-72-14, e-mail: Park072007@
ukr.net. Дата з 13.08.2020 року. Контактна особа: Дячун Тарас Васильович
2. Управління екології та природних
ресурсів Тернопільської облдержадміністрації, 46008, вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua, тел.
(0352)22-00-20. Дата з 13.08.2020 року.
Контактна особа: Груніна Світлана
Олександрівна

____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)
201911154814
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

5. СТРОКИ, ТРИВАЛІСТЬ ТА ПОРЯДОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ З ОЦІНКИ
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ
ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЧАС І МІСЦЕ УСІХ
ЗАПЛАНОВАНИХ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
Тривалість громадського обговорення становить 30 робочих днів (не менше 25, але не більше
35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві
оголошення) та надання громадськості доступу
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку
з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будьякі зауваження або пропозиції, які, на її думку,
стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції
можуть подаватися в письмовій формі (у тому
числі в електронному вигляді) та усно під час
громадських слухань із внесенням до протоколу
громадських слухань. Пропозиції, надані після
встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться:
дату, час, місце та адресу проведення громадських
слухань не визначено; тимчасово, на період дії та
в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання
поширенню на території України коронавірусної
хвороби (COVID-19), до повного його скасування
та протягом 30 днів з дня скасування карантину,
громадське обговорення планованої діяльності
проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному
вигляді).
Громадські слухання (другі) відбудуться:
не передбачаються.
6. УПОВНОВАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ОРГАН АБО УПОВНОВАЖЕНИЙ
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОРГАН, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ДОСТУП ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА
ДОВКІЛЛЯ ТА ІНШОЇ ДОСТУПНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ЩОДО ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Міністерство захисту довкілля та природних
ресурсів України.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита
Липківського, 35.
Відділ оцінки впливу на довкілля: контактна особа – Шимкус Марина Олександрівна.
E-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.

Тел. (044) 206-31-40, (044) 206-20-89.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. УПОВНОВАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ОРГАН АБО УПОВНОВАЖЕНИЙ
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОРГАН, ДО ЯКОГО
НАДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА
СТРОКИ НАДАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ
Міністерство захисту довкілля та природних
ресурсів України.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита
Липківського, 35.
Відділ оцінки впливу на довкілля: контактна особа – Шимкус Марина Олександрівна.
E-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.
Тел. (044) 206-31-40, (044) 206-20-89.
(вказати назву органу, поштову та електронну адресу, телефон та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення,
зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. НАЯВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗВІТ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 314 АРКУШІ.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. МІСЦЕ (МІСЦЯ) РОЗМІЩЕННЯ ЗВІТУ З
ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ІНШОЇ
ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ВІДМІННЕ ВІД ПРИМІЩЕННЯ, ЗАЗНАЧЕНОГО У ПУНКТІ 6 ЦЬОГО
ОГОЛОШЕННЯ), А ТАКОЖ ЧАС, З ЯКОГО ГРОМАДСЬКІСТЬ МОЖЕ ОЗНАЙОМИТИСЯ З НИМИ.
- Приміщення Скала-Подільської селищної
ради, Тернопільська область, Борщівський район, cмт Скала-Подільська, вул.І.Франка, 2E, тел.
(03541) 5-11-31, 5-12-31.
- ТОВ «Скала-Подільський спецкар’єр» смт
Скала-Подільська,
вул. Кам’янець-Подільська, буд.1. Контактна
особа: Шашкіна Наталія Василівна, (03541)
5-11-93, 5-11-82.
Громадськість може ознайомитися з документами з 7 серпня 2020 року.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Подорожуємо Тернопіллям

Наш ДЕНЬ
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ЗАГУБЛЕНИЙ СВІТ У ЛІСАХ
ТЕРНОПІЛЬЩИНИ:
ніби в джунглях якоїсь Амазонії

Н

Працівники Національного природного парку "Кременецькі гори"
створили незвичні маршрути для знайомства з дикою природою

е надто люблю порівняння в стилі "Одеська Італія",
"Херсонська Сахара", "Заліщицька Швейцарія". Ми наче самі
не віримо в цінність близького, того, що поруч. Тому додаємо
назву якоїсь із закордонних дивовиж, аби переконати себе, що і
в нас є щось прекрасне. Однак, поки внутрішній туризм в Україні
лише набирає популярності, на думку все одно напрошуються
порівняння. Наприклад, коли звертаєш з дороги серед звичних
українських сіл на Тернопільщині та потрапляєш в атмосферу
майже первозданної природи. І в голові само собою вигулькує:
"О Боже, я ніби в джунглях якоїсь Амазонії".

Відчути себе наодинці зі світом і водночас
у його теплих обіймах можна, поїхавши всього на день у Національний природний парк
"Кременецькі гори". Бо крім відомої гори
Бони й ботанічного саду, в околицях Кременця збереглися справжні оази дикої природи.
Завдяки піклуванню працівників парку на
його території і зараз ростуть ліси, які не знають жодного людського втручання.
Таких на планеті залишилося небагато, і
вони справді розташовані здебільшого там,
куди важко дістатися - у тій же Амазонії. Або
у лісах кременецького природного парку.
Так і хочеться написати - куди не ступала
нога людини. Але ні, таки ступала. І зараз
прогулятися найцікавішими місцями парку
можна з комфортом, навіть разом із дітьми.
Працівники парку облаштували кілька цікавезних екологічних маршрутів. Двома з
них минулого тижня провели журналістів
всеукраїнських і місцевих ЗМІ. І запрошують усіх охочих. Отож, вирушаємо…

До чистих джерел

Найбільш "дикий" маршрут починається біля траси між Кременцем і Почаєвом.
Їдемо з Кременця автошляхом, який місцеві називають "дорогою на села". Узбіччя
заросло високою пишною рослиною жовтого кольору. Наша екскурсоводка Оксана
Тимошенко (на фото), начальниця відділу
екологічної та освітньої роботи природного парку, розповідає: це золотарник канадський - чужорідний для української флори
вид, який захоплює все нові й нові території.
- Відколи подорожі між континентами стали доступні для багатьох людей,
з’явилося багато таких чужорідних видів,
- каже вона. - Деякі з них є агресивними,
тобто відбирають у місцевих видів ареал
їхнього зростання. Для Кременецьких гір
дуже агресивною є сосна звичайна. На початку 20 століття й у післявоєнний період

цими деревами засадили всі вільні схили на
Кременеччині. Сосна добре росла, і потім її
продавали за непогані гроші. Але виявилося, що вона розносить своє насіння з вітром
і всюди, де може зачепитися в ґрунт, проростає. Ще одна схожа рослина, напрочуд агресивна - борщівник Сосновського. Він був
завезений на корм для тварин, а виявився
взагалі отруйним. Від нього постраждав не
один десяток людей в Україні. Але програми зі знищення борщівника нема, і не в усіх
областях його навіть визнано агресивним
видом.
За цікавою розповіддю не помічаємо,
що вже прибули до місця призначення. Початок маршруту видно з дороги - на цьому
місці працівники парку встановили великий інформаційний стенд.
Нас зустрічає Олександр Іщук. Чоловік теж працює у заповіднику і розповідає: якраз завершують облаштовувати
екологічну стежку. Її довжина - близько 3
кілометрів. А назва - "До чистих джерел" пов’язана з тим, що у цьому лісовому масиві
справді дзюркочуть численні струмочки.
- Цей маршрут запрошує на зустріч з
каскадом із 8 джерел, одне з яких впорядковане та обладнане як місце відпочинку,
- розповідає він. - Тут рай для птахів і творчих мандрівників. А рослинний світ цієї місцевості здивує найвибагливіших туристів.
Олександр Іщук зауважує: місцеві жителі називали цю територію долиною 9 криниць. Облаштовуючи маршрут, працівники
парку знайшли, крім уже виявлених 8 джерел, й інші. Зараз відоме місце витоку аж 13
струмків. Припускають, що їх може бути й
більше.
Вздовж маршруту в землі зроблені сходинки на підйомах і спусках, а також поручні над крутими схилами. А два джерела
перетворили ще й на водопої для місцевих
тварин.

Довкіл стежки можна спостерігати наче
кіношні пейзажі. На полянах росте папороть. Жартуємо: треба зробити селфі з часів
"Юрського періоду". У дуплах дерев помічаємо поросль грибів. Між деревами натягнуті тонкі павутинки, у які ловиться світло. По
всьому маршруту лежать повалені дерева.
Наші провідники розповідають: у цій місцевості природа повертається до свого первозданного стану.

Чому висихають річки і до
чого тут мертві дерева

- Ще рік-два - і воно стане гумусом, Оксана Тимошенко показує на струхлявіле
дерево, яке лежить вздовж нашого маршруту. - На території парку ми залишаємо їх
у природному стані, хіба трохи відсовуємо,
якщо загороджують стежку. Не всі знають,
що дає таке мертве дерево, залишене у лісі.
Найперше - воно є елементом харчового
ланцюга живлення. Пам’ятаєте, ще зі школи вчили, що для того, аби наверху були
людина, кит, ведмідь, має все починатися
з найменшого - гриба, комахи, бактерії. Наприклад, у природі життя більшості грибів і
комах залежить від наявності мертвої деревини. В одному випадку вона є будинком, в
іншому - засобом отримання вологи. Там, де
в лісі багато мертвих дерев, ґрунтові води
ніколи не опускаються. Таке дерево утримує в собі багато вологи. Навіть у посуху в
ньому завжди буде вода. Якщо ми хочемо,
щоб в нас не настала пустеля, то мусимо в
лісі лишати мертві дерева.

Де пишуть вірші поети

Всього у природному парку розробили 8
еколого-туристичних маршрутів. Серед них
- "Гора Божа", "Гора Замкова", "Данилова
гора", "Гора Уніас", "Гора Вовча", "До Дівочих
скель".
Ми знайомимося ще з одним - стежкою
"Скелі Юліуша Словацького". Ідемо мальовничою доріжкою в лісі до стрімких сірих
скель, які вигулькують серед дерев. Для Тернопілля - унікальне видовище. Розташовані
скелі на околиці Кременця. Сягають у висоту
10-12 метрів. Процес вивітрювання надав їм
оригінальних форм і своєрідної краси.

Стежка тягнеться кілька кілометрів і
починається обіч траси, недалеко від адмінбудівлі Національного парку. Вже за кілька
хвилин не чутно ні шуму машин, ні звуків
господарської діяльності, лише співи пташок і шелест дерев.
За переказами, тутешні скелі були улюбленим місцем відпочинку видатного польського поета Юліуша Словацького, який народився у Кременці. А згодом, хоч і жив за
межами України, часто сюди приїжджав погостювати. Нині в містечку похована мама
поета, якій він все своє життя присвячував
вірші.

Як організувати мандрівку?

Подорож до Кременця можна спланувати як на один, так і на кілька днів. А пройтися екологічними стежками - самостійно
або ж замовити екскурсію у Національному
природному парку "Кременецькі гори". Телефон екскурсовода - 097 864 8692.
Гід розкаже цікавинки про тварин і птахів, які водяться на цій території (що пташине молоко - не міф, і припутень, що живе
в місцевих лісах, саме так і вигодовує своїх
пташенят; що дятел може почухати своїм
довгим язиком пупець, а білки пухнастим
хвостиком узимку вкриваються). Окрім того,
мандрівникам підкажуть, як краще спланувати маршрут і які ще місця відвідати.
- Площа нашого парку сягає понад 6950
гектарів, - розповідає директор природного парку Микола Штогрин. - Тут є понад
450 видів тварин, з яких до Червоної книги
віднесені більше чотирьох десятків. Флора
парку - це понад 1180 видів рослин, майже
сто - раритетні.
Прогулятися "джунглями", відчути натхнення на скелях Словацького, послухати
спів пташок. А за бажання - замовити екстремальний спуск на унікальній санній трасі біля Кременця (навіть влітку тут можна
прокататися із вітерцем).
Або - політати на параплані. Кременецькі гори - дивовижні. Але переконайтесь у цьому самі.

Антоніна БРИК.

“Наш ДЕНЬ” вдячний за організацію мандрівки
управлінню туризму Тернопільської ОДА.
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17 серпня

Понеділок
UA:Перший
06.00 Додолики.
06.35 М/с «Книга джунглiв».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.15, 01.25, 03.30, 05.20
Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20,
00.30, 01.55, 04.00 Суспiльна студiя.
Марафон.
09.30 Т/с «Жiночий рай».
10.30 Смаки Європи.
11.00 Дивовижнi сади. Куранс - Францiя.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 Д/с «Експедицiя зi Стiвом Бекшеллем».
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.30, 20.25, 22.40 Д/с «Дикi тварини».
18.55 Д/с «Боротьба за виживання».
19.35 Д/с «Суперчуття».
21.40 Святi та грiшнi.
00.00 Бюджетники.
04.30 Д/ф «Висота 307.5».

Êàíàë “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 «ТСН».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей».
11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10
«Розсмiши комiка».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30, 21.40 Т/с «Свати».
22.45, 23.50 Т/с «Принцип насолоди».
00.55 Х/ф «Iм`я Рози».
02.00 Х/ф «Дракула».
03.30 Х/ф «П`ятниця 13».

Iíòåð
03.25 Х/ф «Золото Флiнна».
04.45 М/ф.
04.55, 05.10 «Телемагазин».
05.25, 22.10 «Слiдство вели...» з Л. Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером».
09.20, 18.00, 19.00, 01.50 «Стосується
кожного».
11.15, 12.25 Х/ф «Жандарм i
iнопланетяни».
13.45 Х/ф «Жандарм i жандарметки».
15.45 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Злочинець мимоволi».
00.00 Т/с «Спокуса».

ICTV
04.40
04.45
04.50
05.35
06.30
08.45

Еврика!
Служба розшуку дiтей.
Т/с «Вiддiл 44».
Громадянська оборона.
Ранок у великому мiстi.
Факти. Ранок.

09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Т/с «Таємнi дверi».
12.25, 13.25 Х/ф «Прометей».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.30, 16.25 Х/ф «Халк».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.10, 21.30 Х/ф «Ланцюгова реакцiя».
22.45 Х/ф «Чужий».
01.00 Х/ф «Чужий проти Хижака».
02.40 Т/с «Таємницi та брехня».

ÑÒÁ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.55, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
08.55 Т/с «Комiсар Рекс 3».
11.50, 14.50 МастерШеф 8.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.20 Т/с «Швидка допомога».
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Зоя».
00.55 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом
Костiциним.

Íîâèé êàíàë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20 Вар`яти.
08.00 Х/ф «Мiсто Ембер».
09.50 Х/ф «Академiя вампiрiв».
11.50 Х/ф «Сходження Юпiтер».
14.20 Х/ф «Алiта: Бойовий янгол».
17.00 Аферисти в мережах.
19.00 Ревiзор.
20.50 Х/ф «Шпигун, який мене кинув».
23.00 Х/ф «Чому вiн?».
01.20 Х/ф «Одружуся з першою
зустрiчною».
03.05 Служба розшуку дiтей.
03.10 Зона ночi.

5 êàíàë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 00.00, 02.00, 04.00,
05.00 Час новин.
07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Крила вiйни».
08.15, 15.30 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Найбiльш екстремальний».
12.20 Про вiйсько.
13.00 Час. Пiдсумки тижня з А.
Мiрошниченко.
14.10 Д/с «Бойовi машини».
17.10 Д/с «Бойовi кораблi».
18.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна в
кольорi».
19.25 Д/с «Друга свiтова вiйна. Свiдчення
вiйни».

18 серпня

Вівторок
UA:Перший
06.00 Додолики.
06.35 М/с «Книга джунглiв».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.15, 01.25, 05.20 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20,
00.30, 01.55 Суспiльна студiя. Марафон.
09.30 Т/с «Жiночий рай».
10.30 Смаки Європи.
11.00 Дивовижнi сади. Енвер`ю Шотландiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 Д/с «Експедицiя зi Стiвом Бекшеллем».
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Боротьба за виживання».
19.35 Д/с «Суперчуття».
20.25 Д/с «Дикi тварини».
21.40 Нашi грошi.
22.15 Д/с «Вижити в дикiй природi».
00.00 Перша шпальта.
03.30 Д/ф «Висота 307.5».
04.25 Д/ф «Перехрестя Балу».

Êàíàë “1+1”
06.00 «Українськi сенсацiї».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25, 13.20, 15.15 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30, 21.40 Т/с «Свати».
22.45, 23.50 Т/с «Принцип насолоди».
00.55 Х/ф «Iм`я Рози».
02.00 Х/ф «Варкрафт».
03.55 Х/ф «Соломон Кейн».

Iíòåð
05.40, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
13.20 «Хороше здоров`я».
14.25, 15.20 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок. Третiй
зайвий».
18.00, 19.00, 01.50 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Злочинець мимоволi».
23.55 Т/с «Спокуса».
03.15 Х/ф «Лорд Злодiй».
04.45 М/ф.
05.10 «Телемагазин».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Факти.

04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
10.20, 13.15 Х/ф «Переслiдуючи «Красний
Октябрь».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50, 16.15, 21.25 Т/с «Пес».
16.20 Х/ф «Важкий корпус».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
22.40 Т/с «Таємнi дверi».
23.40 Х/ф «Чужi».
02.15 Х/ф «Чужi проти Хижака: Реквiєм».

ÑÒÁ
05.15, 06.05 Т/с «Коли ми вдома».
07.00, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
09.00 Т/с «Комiсар Рекс 3».
11.55, 14.50 МастерШеф 8.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.25 Т/с «Швидка допомога».
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Зоя».
00.55 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом
Костiциним.

Íîâèé êàíàë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Шлях чарiвника».
11.10 Х/ф «Крихiтка з Беверлi Хiллз».
13.00, 19.00 Аферисти в мережах.
20.50 Х/ф «Однокласники».
22.50 Х/ф «Третiй зайвий».
01.00 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.50 Зона ночi.
04.10 Абзац.

5 êàíàë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20 Гончаренко рулить.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00,
04.00, 05.00 Час новин.
07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Крила вiйни».
08.15, 15.30 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Найбiльш екстремальний».
12.30 Є сенс.
13.10, 14.10 Д/с «Бойовi машини».
17.10 Д/с «Бойовi кораблi».
18.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна в
кольорi».
19.25 Д/с «Друга свiтова вiйна. Свiдчення
вiйни».
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової
вiйни».

Наш ДЕНЬ
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової
вiйни».
23.10 «Тихоокеанська вiйна в кольорi».
00.10 Д/с «Щось пiшло не так: зворотнiй
вiдлiк до катастрофи».
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00,
03.20 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30, 04.10 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «На твоїй сторонi», 9 i 10 с.
23.20 Т/с «Чужий грiх», 1 i 2 с.
02.00 Т/с «Чужий грiх».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.30 Х/ф «Лорд-Злодiй».
10.20 Х/ф «Джек та бобове стебло».
12.15 Х/ф «Перший пес держави».
14.10 Х/ф «Джунглi: У пошуках
Марсупiламi».
16.00, 22.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
18.00, 21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня
подорож».
19.00 «Орел i решка. Рай та пекло 2».
00.00 Х/ф «МакГрубер».
01.30 Х/ф «Щоденник кар`єристки».
03.00 «Нiчне життя».

ÍÒÍ
04.50, 05.00 «Top Shop».
05.50 М/ф «Василина Микулiвна».
06.10 М/ф «Кiт у чоботях».
06.35, 16.50, 20.50, 03.15 «Випадковий
свiдок».
07.25 Х/ф «До Чорного моря».
08.50 Х/ф «Справа Румянцева».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.45 «Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 Х/ф «Кодекс злодiя».
02.15, 03.30 «Речовий доказ».

nday.te.ua

02.30
03.15
04.05
05.50

Теорiя зради.
17+.
Вiталька.
Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпачинською, Б. Мамаєм та М. Матросовим.
07.45 «Медексперт» з К. Трушик.
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини.
09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон
i П. Рольником.
11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В.
Фроловою i О. Близнюком.
13.10 «Гаряча тема» з О. Курбановою та
М. Стецюк.
14.15, 16.10 «По факту» з А. Сайчуком, Л.
Мамедовою i В. Попович.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з В. Калнишем.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та
М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.50, 01.40 Правда життя.
09.00, 00.30 Речовий доказ.
10.10, 17.55 Сiяя: з нами у дику природу.
12.10 Iгри iмператорiв.
13.10 Володимир Iвасюк.
14.10 Секретнi територiї.
15.10, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.00 Гнiв небес.
16.55 Фестивалi планети.
18.55 Мiстична Україна.
19.50 Гучна справа.
20.45 Повiтрянi воїни.
21.45 Земнi катаклiзми.
22.40 Планета Земля.
02.35 Ризиковане життя.

Програма ТБ
11.10 «Загублений свiт».
14.45 Х/ф «Iнтерв`ю з вбивцею».
16.25 Х/ф «Вiддача».
20.15 Т/с «Ментiвськi вiйни. Харкiв 2».
21.15 Т/с «Звонар 2».
22.05, 23.45 Т/с «CSI: Мiсце злочину 15».
01.30 Х/ф «Кiборг Х».
02.55 «Облом.UA».

НЛО-ТБ
06.00, 00.15 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.30 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Середземноморський Check-in.
12.30 Мамареготала.
14.20 Т/с «Швидка».
17.30 Т/с «Друзi».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
03.00 Чистоплюї.
03.50 «Роздовбаї».

ªâðîñïîðò
01.00 Ралi. ERC. Латвiя. Огляд.
01.30, 14.00, 23.00 Велоспорт. «Крiтерiум
Дофiне». Етап 5.
02.30, 18.00 Велоспорт. «Тур Ломбардiї».
04.00 Автоперегони. Суперкубок Porsche.
Сiльверстоун.
05.00 Автоперегони. Суперкубок Porsche.
Барселона.
06.00, 07.00, 08.30, 19.00, 20.00 Тенiс. US
Open - 2019. День 1.
09.30, 11.30 Снукер. ЧC. Шеффiлд. Фiнал.
15.20 Велоспорт. «Тур Валлонiї». Етап 1.
16.20, 22.00 Велоспорт. «Тур Валлонiї».
Етап 2.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10, 19.15 Т/с «Опер за викликом 4».
10.55 «Помста природи».

06.00, 09.50, 13.45 Yellow.
06.10 Хетафе - Реал (2019/20). Чемпiонат
Iспанiї.
08.00, 18.45 Матч. 1/2 фiналу. Лiга Європи
УЄФА.
10.00 Баварiя - Боруссiя (Д) (2019/20).
Чемпiонат Нiмеччини.
11.45, 20.35 Топ-матч.
11.55 Аталанта - Удiнезе (2019/20).
Чемпiонат Iталiї.
13.55 Барселона - Севiлья (2019/20).
Чемпiонат Iспанiї.
15.40, 22.45 Футбол News.
16.00 Шахтар - Динамо (2019/20).
Чемпiонат України.
17.50 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
20.45 Фiнали Лiги чемпiонiв (1999-2005).
21.15, 23.55 «Шлях до Кельну».
21.55 Live. Матч 2. 1/2 фiналу. Лiга Європи УЄФА.
00.25 Марiуполь - Карпати (2019/20).
Чемпiонат України.
02.15 Бетiс - Севiлья (2019/20). Чемпiонат
Iспанiї.
04.00 Копенгаген - Ворскла (2011/12). Лiга
Європи УЄФА.

Прямий

НЛО-ТБ

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00,
03.55 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30, 04.45 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «На твоїй сторонi», 11 i 12 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с «Щоб побачити веселку», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Щоб побачити веселку».

07.00, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпачинською, Б. Мамаєм та М. Матросовим.
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини.
09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон
i П. Рольником.
11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В.
Фроловою i О. Близнюком.
13.10 «Гаряча тема» з О. Курбановою та
М. Стецюк.
14.15, 16.10 «По факту» з А. Сайчуком, Л.
Мамедовою i В. Попович.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з В. Калнишем.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та
М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.

06.00, 00.10 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.30 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Середземноморський Check-in.
12.30 Мамареготала.
14.20 Т/с «Швидка».
17.30 Т/с «Друзi».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
03.00 Чистоплюї.
03.50 «Роздовбаї».

Ê1

МЕГА

ÒÅÒ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 14.15, 20.15 Одного разу пiд Полтавою.
08.45, 14.45, 18.15 Танька i Володька.
09.15, 13.15, 15.15, 00.15 Країна У.
09.45, 13.45, 15.45, 23.15 Сiмейка У.
10.15, 16.15 4 весiлля.
12.15, 01.15 Панянка-селянка.
17.15 Богиня шопiнгу. Екстремальний
сезон.
19.15 Т/с «Євродиректор».
21.15 Х/ф «Сам вдома».
23.00 «Тихоокеанська вiйна в кольорi».
00.10 Д/с «Щось пiшло не так: зворотнiй
вiдлiк до катастрофи».
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.35, 00.50 Т/с «Доктор Хто».
10.30, 00.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.00 «Орел i решка. Мегаполiси».
15.00, 22.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.00 «Орел i решка. Рай та пекло 2».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня подорож».
02.35 «Нiчне життя».

ÍÒÍ
06.00 М/ф «Дюймовочка».
07.10 М/ф «Як козаки у хокей грали».
07.50, 16.50, 20.50, 02.30 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00
«Свiдок».
09.00 Х/ф «Одиночне плавання».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Реальнi злочинцi».
00.50, 03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».
05.00 «Top Shop».

ÒÅÒ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 14.15, 20.15 Одного разу пiд Полтавою.
08.45, 14.45, 18.15 Танька i Володька.
09.15, 15.15, 00.25 Країна У.
09.45, 15.45, 23.25 Сiмейка У.
10.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстремальний сезон.
11.15, 16.15 4 весiлля.
12.15, 01.25 Панянка-селянка.
13.15, 19.15 Т/с «Євродиректор».
21.15 Х/ф «Сам вдома 2».
02.40 Теорiя зради.
03.25 17+.
04.15 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Enter-фільм
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
10.00 «Спогади».
10.50, 02.45 «Зорянi долi».
11.35 «Моя правда».
12.25 Х/ф «Небезгрiшний».
13.45 Х/ф «Чорний тюльпан».
15.55 Х/ф «Одруження Бальзамiнова».
17.30 Х/ф «Невиправний брехун».
19.00, 01.15 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати
Крiстi».
22.50 Х/ф «В добру годину!»
00.40 «Академiя смiху».

Êàíàë «2+2»

06.00 Бандитський Київ.
07.40, 01.40 Правда життя.
08.50, 00.30 Речовий доказ.
10.00, 17.50 Сiяя: з нами у дику природу.
12.00 Iгри iмператорiв.
13.00 Володимир Басов.
14.00, 19.45 Секретнi територiї.
15.00, 23.40 Загадки Всесвiту.
15.55, 21.45 Гнiв небес.
16.50 Фестивалi планети.
17.20 Як працюють машини.
18.50 Мiстична Україна.
20.45 Повiтрянi воїни.
22.40 Планета Земля.
02.35 Код доступу.

Enter-фільм
05.50 Х/ф «Живiть у радостi».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
09.55 «Моя правда».
10.40 Х/ф «Пригоди канонiра Доласа».
15.00 Х/ф «Дороги назад немає».
19.00, 01.20 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати
Крiстi».
22.50 Х/ф «Альошкине кохання».
00.30, 02.45 «Зорянi долi».
00.50 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Рекс 2».
09.00 «Помста природи».
09.25, 17.20 «Загублений свiт».
13.00 Х/ф «Мiсiя на Марс».
15.05 Х/ф «В iм`я короля».
19.20 Т/с «Опер за викликом 4».
20.10, 21.15 Т/с «Звонар 2».
22.20, 23.50 Т/с «CSI: Мiсце злочину 15».
01.35 «Облом.UA».

ªâðîñïîðò
00.00, 14.00 Велоспорт. «Тур Ломбардiї».
01.00 Тенiс. WTA International. Прага.
Фiнал.
02.00 Снукер. ЧC. Шеффiлд. Фiнал.
04.00, 05.00 Автоперегони. Формула Е 2019/20. Берлiн.
06.00, 08.00, 19.00, 20.00 Тенiс. US Open
- 2019. День 2.
09.30, 11.00 Снукер. International
Championship - 2019. 1/2 фiналу.
12.30 Снукер. International Championship 2019. Фiнал.
15.20 Велоспорт. «Тур Валлонiї». Етап 2.
16.20 Велоспорт. «Тур Валлонiї». Етап 3.
18.00 Велоспорт. «Крiтерiум Дофiне».
Етап 5.
22.00 Автоперегони. Формула E. Берлiн.
Огляд.
23.00 Автоперегони. World Endurance.
Спа. Огляд.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Герта - Баварiя (2019/20). Чемпiонат
Нiмеччини.
08.10 Барселона - Валенсiя (2019/20).
Чемпiонат Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Yellow.
10.30, 13.00 «Шлях до Кельну».
11.10, 02.15 Матч 2. 1/2 фiналу. Лiга
Європи УЄФА.
13.30 Фiнали Лiги чемпiонiв (1996-2002).
13.55 Боруссiя (Д) - Байєр (2019/20).
Чемпiонат Нiмеччини.
16.00 Огляд 1/2 фiналу. Лiга Європи
УЄФА.
16.30 Рома - Лацiо (2019/20). Чемпiонат
Iталiї.
18.15 Шахтар - Львiв (2019/20). Чемпiонат
України.
20.00 Фiнали Лiги чемпiонiв (2009-2000).
20.25 Класичнi матчi Лiги Європи.
21.15, 23.55 «Нiч Лiги чемпiонiв».
21.55 Live. Матч. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
00.25 Севiлья - Еспаньол (2019/20).
Чемпiонат Iспанiї.
04.00 Ворскла - Ганновер (2011/12). Лiга
Європи УЄФА.
05.45 Програма передач.

Програма ТБ
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Середа
UA:Перший
06.00 Додолики.
06.35 М/с «Книга джунглiв».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.15, 01.25, 05.20 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20,
00.30, 01.55 Суспiльна студiя. Марафон.
09.30 Божественна Лiтургiя Православної
Церкви України з нагоди свята Преображення Господа Бога i Спасителя
нашого Iсуса Христа.
11.00 Дивовижнi сади. Граветi - Сполучене
Королiвство.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 Д/с «Експедицiя зi Стiвом Бекшеллем».
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.30 Нашi грошi.
18.55 Д/с «Боротьба за виживання».
19.35 Д/с «Суперчуття».
20.25 Д/с «Дикi тварини».
21.40 Бюджетники.
22.15 Д/с «Вижити в дикiй природi».
00.00 Спiльно.
03.30 Д/ф «Герб. Державна символiка».
04.25 Д/ф «Гiмн. Державна символiка».

Êàíàë “1+1”
06.00 «Українськi сенсацiї».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 04.40 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25, 13.20, 15.15 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30, 21.40 Т/с «Свати».
22.45, 23.45 Т/с «Принцип насолоди».
00.45 Х/ф «Iм`я Рози».
01.50 Х/ф «Екс Махiна».
03.30 «Любий, ми переїжджаємо».

Iíòåð
05.40, 22.10 «Слiдство вели...» з Л. Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
13.20 «Хороше здоров`я».
14.25, 15.20 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок. Третiй
зайвий».
18.00, 19.00, 01.45 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Злочинець мимоволi».
00.00 Т/с «Спокуса».
03.10 Х/ф «Париж почекає».
04.40 М/ф.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.

04.25 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
11.05, 13.15 Х/ф «Важкий корпус».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.15, 21.30 Т/с «Пес».
16.50 Х/ф «Вуличний боєць».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
22.45 Т/с «Таємнi дверi».
23.45 Х/ф «Чужi 3».
01.55 Х/ф «Дочка генерала».

ÑÒÁ
05.15, 06.05 Т/с «Коли ми вдома».
06.35, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
08.30 Т/с «Комiсар Рекс 3».
11.30, 14.50 МастерШеф 8.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.20 Т/с «Швидка допомога».
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Зоя».
00.55 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом Костiцини
(16+).

Íîâèé êàíàë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Шлях чарiвника».
11.20 Х/ф «Крихiтка з Беверлi Хiллз 2».
13.10 Любов на виживання.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.10 Х/ф «Однокласники 2».
23.10 Х/ф «Третiй зайвий 2».
01.20 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.50 Служба розшуку дiтей.
02.55 Зона ночi.
04.10 Абзац.

5 êàíàë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20 Особливий погляд.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00,
04.00, 05.00 Час новин.
07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Крила вiйни».
08.15, 15.30 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Найбiльш екстремальний».
12.20 Гончаренко рулить.
12.50 Vоїн - це я!
13.10, 14.10 Д/с «Бойовi машини».
17.10 Д/с «Бойовi кораблi».
18.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна в кольорi».
19.25 Д/с «Друга свiтова вiйна. Свiдчення
вiйни».

20 серпня

Четвер
UA:Перший
06.00 Додолики.
06.35 М/с «Книга джунглiв».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.15, 01.25, 05.20 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20,
00.30, 01.55 Суспiльна студiя. Марафон.
09.30 Т/с «Жiночий рай».
10.30 Смаки Європи.
11.00 Дивовижнi сади. ГЕТ-ЛОО Нiдерланди.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 Д/с «Експедицiя зi Стiвом Бекшеллем».
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.30 Бюджетники.
18.55 Д/с «Боротьба за виживання».
19.35 Д/с «Суперчуття».
20.25 Д/с «Дикi тварини».
21.40 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.15 Д/с «Вижити в дикiй природi».
00.00 #ВУкраїнi.
03.30 Д/ф «Гiмн. Державна символiка».
04.25 Д/ф «Герб. Державна символiка».

Наш ДЕНЬ

08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.55, 13.15 Х/ф «Голоднi iгри».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.25, 16.25 Х/ф «Голоднi iгри: У вогнi».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
21.25 Т/с «Пес».
22.45 Т/с «Таємнi дверi».
23.45 Х/ф «Чужий 4: Воскресiння».

ÑÒÁ
05.15, 06.10 Т/с «Коли ми вдома».
06.50, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
08.45 Т/с «Комiсар Рекс 3».
11.45, 14.50 МастерШеф 8.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.20 Т/с «Швидка допомога».
18.15 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Зоя».
00.50 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом
Костiциним.

20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової
вiйни».
23.00 «Тихоокеанська вiйна в кольорi».
00.10 Д/с «Щось пiшло не так: зворотнiй
вiдлiк до катастрофи».
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00, 03.30
Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30, 04.20 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «На твоїй сторонi», 13 i 14 с.
23.20 Т/с «Тайсон», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Тайсон».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.35, 00.50 Т/с «Доктор Хто».
10.30, 00.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.00 «Орел i решка. Мегаполiси».
15.00, 22.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.00 «Орел i решка. Рай та пекло 2».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня подорож».
02.35 «Нiчне життя».

ÍÒÍ
06.00 М/ф «Казка про царя Салтана».
07.15 М/ф «Як козаки олiмпiйцями стали».
07.50, 16.50, 20.50, 02.30 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00
«Свiдок».
09.00 Х/ф «Лише одна нiч».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Правда життя. Професiйнi байки».
14.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Реальнi злочинцi».
00.50, 02.45 «Речовий доказ».
03.45 «Правда життя».

ÒÅÒ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 14.15, 20.15 Одного разу пiд Полтавою.
08.45, 14.45, 18.15 Танька i Володька.
09.15, 15.15, 00.15 Країна У.
09.45, 15.45, 23.15 Сiмейка У.
10.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстремальний
сезон.
11.15, 16.15 4 весiлля.
12.15, 01.15 Панянка-селянка.
13.15, 19.15 Т/с «Євродиректор».
21.15 Х/ф «Сам вдома 3».
02.25 Теорiя зради.
03.10 17+.
04.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Êàíàë «Óêðà¿íà»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30, 03.45 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «На твоїй сторонi», 15 i 16 с.
23.20 Т/с «Подаруй менi життя», 1-3 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Подаруй менi життя».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.35, 00.00 Т/с «Доктор Хто».
10.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.00 «Орел i решка. Мегаполiси».
15.00, 22.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.00 «Орел i решка. Рай та пекло 2».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня подорож».

ÍÒÍ

Êàíàë “1+1”

Íîâèé êàíàë

06.00 «Українськi сенсацiї».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 04.40 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25, 12.55, 15.15 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30, 21.35 Т/с «Свати».
22.45, 23.45 Т/с «Принцип насолоди».
00.50 Х/ф «Iм`я Рози».
02.00 Х/ф «Десять тисяч святих».
03.40 «Любий, ми переїжджаємо».

05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Шлях чарiвника».
11.20 Х/ф «Крихiтка з Беверлi Хiллз 3».
13.00 Гастарбайтери.
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Училка».
22.50 Х/ф «Шахраї».
00.50 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.50 Служба розшуку дiтей.

05.45 Х/ф «Пригоди Буратiно», 1 с.
07.15 М/ф «Як козаки на весiллi гуляли».
07.55, 16.50, 20.50, 02.30 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00
«Свiдок».
09.00 Х/ф «Алегро з вогнем».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Вартiсть життя».
14.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20, 03.40 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Реальнi злочинцi».
00.50, 02.50 «Речовий доказ».

5 êàíàë

ÒÅÒ

06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20, 12.30 Невигаданi iсторiї.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00,
04.00, 05.00 Час новин.
07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Крила вiйни».
08.15, 15.30 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Найбiльш екстремальний».
13.10, 14.10 Д/с «Бойовi машини».
17.10 Таємницi вiйни.
18.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна в
кольорi».
19.25 Д/с «Друга свiтова вiйна. Свiдчення
вiйни».
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової
вiйни».
23.00 «Тихоокеанська вiйна в кольорi».
00.10 Д/с «Щось пiшло не так: зворотнiй
вiдлiк до катастрофи».
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 14.15, 20.15 Одного разу пiд Полтавою.
08.45, 14.45, 18.15 Танька i Володька.
09.15, 15.15, 00.00 Країна У.
09.45, 15.45, 23.00 Сiмейка У.
10.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстремальний сезон.
11.15, 16.15 4 весiлля.
12.15, 01.00 Панянка-селянка.
13.15, 19.15 Т/с «Євродиректор».
21.15 Х/ф «Сам вдома 4».
02.10 Теорiя зради.
02.55 17+.
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Iíòåð
05.40, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
13.20 «Хороше здоров`я».
14.25, 15.25 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок. Третiй
зайвий».
18.00, 19.00, 01.50 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Злочинець мимоволi».
23.55 Т/с «Спокуса».
03.15 Х/ф «Афера по-англiйськи».

ICTV
04.10
04.15
04.25
04.50
05.35
06.30

Скарб нацiї.
Еврика!
Факти.
Т/с «Вiддiл 44».
Громадянська оборона.
Ранок у великому мiстi.

Прямий
07.00, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпачинською, Б. Мамаєм та М. Матросовим.
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.45
«Репортер». Новини.
09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон
i П. Рольником.
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Прямий

НЛО-ТБ

07.00, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпачинською, Б. Мамаєм та М. Матросовим.
07.45 «Медексперт» з К. Трушик.
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.45 «Репортер». Новини.
09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон
i П. Рольником.
11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В.
Фроловою i О. Близнюком.
13.10 «Гаряча тема» з О. Курбановою та
М. Стецюк.
14.15, 16.15 «По факту» з А. Сайчуком, Л.
Мамедовою i В. Попович.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з В. Калнишем.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та
М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.

06.00, 00.10 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.45 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Середземноморський Check-in.
12.30 Мамареготала.
14.15 Т/с «Швидка».
17.30 Т/с «Друзi».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
03.00 Чистоплюї.
03.50 «Роздовбаї».

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
07.50, 01.40 Правда життя.
09.00, 00.30 Речовий доказ.
10.10 Фестивалi планети.
10.40 Як працюють машини.
11.10, 17.50 Сiяя: з нами у дику природу.
12.10, 16.50 Iгри iмператорiв.
13.10 Леонiд Биков.
14.10, 19.45 Секретнi територiї.
15.10, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.00, 21.45 Гнiв небес.
18.50 Мiстична Україна.
20.45 Повiтрянi воїни.
22.40 Планета Земля.
02.45 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фільм
05.35 Х/ф «Доброго ранку!»
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 10.55 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.20, 00.30, 02.45 «Зорянi долi».
11.45 Х/ф «Загублене мiсто».
13.40 Х/ф «П`ята печатка».
15.50 Х/ф «Живiть у радостi».
17.10 Х/ф «Повернення «Святого Луки».
19.00, 01.15 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати Крiстi».
22.50 Х/ф «Старий знайомий».
00.45 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.

Êàíàë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Рекс 2».
08.55 «Помста природи».
09.20, 17.20 «Загублений свiт».
12.50 Х/ф «Стукач».
14.55 Х/ф «Володар морiв: На краю свiту».
19.20 Т/с «Опер за викликом 4».
20.10, 21.15 Т/с «Звонар 2».
22.20, 23.50 Т/с «CSI: Мiсце злочину 15».
01.35 «Облом.UA».

ªâðîñïîðò
00.00 Ралi. ERC. «All Access».
00.30 Автоперегони. Суперкубок Porsche.
Барселона.
01.00 Тенiс. US Open - 2019. День 2.
02.00 Снукер. International Championship 2019. Фiнал.
04.00, 05.00 Автоперегони. Формула Е 2019/20. Берлiн.
06.00, 07.30, 19.00, 20.30 Тенiс. US Open 2019. День 3.
09.30 Снукер. «Мастерс - 2019». Шанхай.
1/2 фiналу.
11.30 Снукер. «Мастерс - 2019». Шанхай.
1/2 фiналу. О`Саллiван - Н. Робертсон.
14.00 Велоспорт. Мiлан - Сан-Ремо.
15.20, 23.00 Велоспорт. «Тур Валлонiї».
Етап 3.
16.20 Велоспорт. «Тур Валлонiї». Етап 4.
18.00 Велоспорт. «Тур де Лейн». Етап 3.
22.00 Велоспорт. «Тур Валлонiї». Етап 2.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 Аталанта - Лечче (2019/20). Чемпiонат
Iталiї.
07.45, 13.30, 18.00, 02.40 Огляд 1/2 фiналу.
Лiга Європи УЄФА.
08.15 Шальке - Баварiя (2019/20). Чемпiонат
Нiмеччини.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20, 12.50 «Нiч Лiги чемпiонiв».
11.00, 18.30 Матч. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
13.20, 17.50, 00.45 Yellow.
13.55 Iнтер - Ювентус (2019/20). Чемпiонат
Iталiї.
16.00 Матч 2. 1/2 фiналу. Лiга Європи
УЄФА.
20.15 Фiнали Лiги чемпiонiв (1999-2005).
20.45 Валенсiя - Атлетiко (2019/20).
Чемпiонат Iспанiї.
22.35 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв УЄФА.
23.00 Матч. 1/2 фiналу. Лiга Європи УЄФА.
00.55 Боруссiя (М) - Майнц (2019/20).
Чемпiонат Нiмеччини.
03.10 Стандарт - Ворскла (2011/12). Лiга
Європи УЄФА.
05.00 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
05.55 Програма передач.

11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В.
Фроловою i О. Близнюком.
13.10 «Гаряча тема» з О. Курбановою та
М. Стецюк.
14.15, 16.10 «По факту» з А. Сайчуком, Л.
Мамедовою i В. Попович.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з В. Калнишем.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та
М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.
22.55 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.

08.50
09.40
11.30
12.30
14.15
17.30
19.00

МЕГА

00.00 Велоспорт. «Тур Валлонiї». Етап 4.
01.00 Тенiс. US Open - 2019. День 3.
02.00 Снукер. «Мастерс - 2019». Шанхай.
1/2 фiналу.
03.00 Снукер. «Мастерс - 2019». Шанхай. 1/2 фiналу. О`Саллiван - Н.
Робертсон.
04.00, 05.00 Автоперегони. Формула E.
Берлiн.
06.00, 07.00, 08.00 Тенiс. US Open - 2019.
День 4.
09.30 Снукер. «Мастерс - 2019». Шанхай.
Фiнал. О`Саллiван - Мерфi.
14.00 Велоспорт. «Тур Валлонiї». Етап 1.
15.00 Велоспорт. «Тур Валлонiї». Етап 2.
16.15 Велоспорт. «Тур Валлонiї». Етап 3.
17.30 «Живi легенди». Уши Дiзль.
18.00 «Живi легенди». Тiна Мазе.
18.30, 19.00 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiйський
момент».
19.30 Олiмпiйськi iгри. «Сiмейнi традицiї
на Балканах».
20.30 «Живi легенди». Хишам Ель-Герруж.
21.00 «Живi легенди». Маттiас Штайнер.
21.30 «Живi легенди». Свiтлана Хоркiна.
22.00 «Живi легенди». Пiтер ван ден
Хугенбанд.
22.30 Олiмпiйськi iгри. «Сила особистостi».
23.00, 23.30 Олiмпiйськi iгри. «Foul Play».

06.00 Бандитський Київ.
07.20, 01.40 Правда життя.
08.30, 00.30 Речовий доказ.
09.40, 11.40 Iгри iмператорiв.
10.40, 17.50 Сiяя: з нами у дику природу.
12.40 Iсторiя українських земель.
14.00, 16.50, 19.45 Секретнi територiї.
15.00, 23.40 Загадки Всесвiту.
15.55, 21.45 Гнiв небес.
18.50 Мiстична Україна.
20.45 Повiтрянi воїни.
22.40 Планета Земля.
02.40 Великi українцi.

Enter-фільм
05.30 Х/ф «Тiнi забутих предкiв».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 10.30 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.20, 00.25, 02.45 «Зорянi долi».
11.20 Х/ф «Смертельно живий».
12.50 Х/ф «Зiрки Егера».
15.35 Х/ф «Доброго ранку!»
17.10 Х/ф «Чорний принц».
19.00, 01.15 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати
Крiстi».
22.55 Х/ф «Здається квартира з дитиною».
00.45 «Академiя смiху».

Êàíàë «2+2»
06.00,
06.35,
07.10,
09.00

18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
00.55 Т/с «Рекс 2».
Х/ф «Володар морiв: На краю
свiту».
11.35 «Помста природи».
12.00, 17.20 «Загублений свiт».
13.55 Х/ф «Трiгонал: Боротьба за
справедливiсть».
15.50 Х/ф «Земний Апокалiпсис».
19.20 Т/с «Опер за викликом 4».
20.15, 21.20 Т/с «Звонар 2».
22.25, 00.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину 15».
01.50 «Облом.UA».

НЛО-ТБ
06.00, 00.10 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.35 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».

М/ф «Качинi iсторiї».
М/с «Сiмпсони».
Середземноморський Check-in.
Мамареготала.
Т/с «Швидка».
Т/с «Друзi».
Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
03.00 Чистоплюї.
03.55 «Роздовбаї».

ªâðîñïîðò

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00 Топ-матч.
06.10, 20.40 Матч. 1/2 фiналу. Лiга Європи
УЄФА.
08.00, 23.20 Yellow.
08.10, 18.20 Матч 2. 1/2 фiналу. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Шахтар - Динамо (2019/20).
Чемпiонат України.
12.05, 23.30 Матч. 1/2 фiналу. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
13.55 Атлетiко - Валенсiя (2019/20).
Чемпiонат Iспанiї.
16.00, 05.15 Огляд 1/2 фiналу. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
16.30 Iнтер - Ювентус (2019/20). Чемпiонат
Iталiї.
20.10 Фiнали Лiги чемпiонiв (2010-2017).
22.50 Огляд 1/2 фiналу. Лiга Європи
УЄФА.
01.20 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв УЄФА.
01.30 Бетiс - Барселона (2019/20).
Чемпiонат Iспанiї.
03.20 «Суперматчi». Лiга Європи УЄФА.
03.30 Ворскла - Стандарт (2011/12). Лiга
Європи УЄФА.
05.45 Програма передач.
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П’ятниця
UA:Перший
06.00 Додолики.
06.35 М/с «Книга джунглiв».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.15, 01.25, 05.20 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20,
00.30, 01.55 Суспiльна студiя. Марафон.
09.30 Т/с «Жiночий рай».
10.30 Смаки Європи.
11.00 Дивовижнi сади. Фрейр - Бельгiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 Д/с «Експедицiя зi Стiвом Бекшеллем».
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.25 VoxCheck.
17.30 Перша шпальта.
18.55, 21.40 Д/с «Боротьба за виживання».
19.35 Д/с «Суперчуття».
20.25 Д/с «Дикi тварини».
22.15 Д/ф «Жiнка-банкомат. Закрита
Україна».
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
03.30 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».
04.25 Д/ф «Одесити на Донбасi».

Êàíàë “1+1”
06.00 «Українськi сенсацiї».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з
«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 04.05 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25, 12.50, 15.00 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30 «Лiга смiху».
22.40, 00.35 «Вечiрнiй квартал».
01.55 Х/ф «Френкi та Елiс».
05.05 «Свiтське життя».

Iíòåð
05.40, 23.10 «Слiдство вели...» з Л. Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
13.20 «Хороше здоров`я».
14.25, 15.20, 01.00 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок. Третiй
зайвий».
18.00, 01.50 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Бурмило».
03.20 «Чекай на мене. Україна».
04.45 «Телемагазин».
05.15 М/ф «Казка про царя Салтана».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.20 Служба розшуку дiтей.

04.25, 00.45 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.10 Анти-зомбi.
11.10, 13.20 Х/ф «Щасливi невдахи».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.15, 01.20 Х/ф «Король Ральф».
16.40, 22.55 «На трьох».
17.10, 20.10 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.

ÑÒÁ
05.15 Т/с «Комiсар Рекс 3».
07.05, 19.00 Наречена для тата 3.
09.00 Врятуйте нашу сiм`ю 5.
11.05, 14.50, 18.15 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.55, 22.45 Х/ф «Новорiчний янгол».
23.45 Т/с «Абонент тимчасово недоступний».

Íîâèé êàíàë
05.55, 07.05 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.10 Вiд пацанки до панянки.
16.40 Х/ф «Шпигун, який мене кинув».
19.00 Х/ф «Вiдпадний препод».
21.30 Х/ф «Вiдпадний препод 2».
23.50 Х/ф «Вiдпадний препод 3».
02.00 Служба розшуку дiтей.
02.05 Зона ночi.
05.20 СтендАп шоу.

5 êàíàë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20, 12.30 На власнi очi.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00,
04.00, 05.00 Час новин.
07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Крила вiйни».
08.15, 15.30 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Найбiльш екстремальний».
13.10, 14.10 Д/с «Бойовi машини».
17.20 Кендзьор.
18.10 Д/с «Тихоокеанська вiйна в
кольорi».
19.25 Д/с «Друга свiтова вiйна. Свiдчення
вiйни».
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової
вiйни».
23.00 «Тихоокеанська вiйна в кольорi».
00.10 Д/с «Щось пiшло не так: зворотнiй
вiдлiк до катастрофи».
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

22 серпня

Субота
UA:Перший
06.00 Додолики.
06.25 Хто в домi хазяїн.
06.50, 07.50, 08.50, 02.30 Погода.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.15, 02.40,
03.55, 05.35 Новини.
07.15 М/с «Листи вiд Фелiкса».
08.15 Шо? Як?
09.05 Д/ф «Жiнка-банкомат. Закрита
Україна».
10.10 Х/ф «Марiя-Антуанетта».
12.00, 20.30, 21.20 Д/с «Дикi тварини».
13.00, 23.50 Д/с «Подорож вiдкритим
космосом».
13.30, 23.00 Таємницi Сонячної системи.
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19.30 Велика вечiрня (УГКЦ).
22.00 «Концтабiр Iзоляцiя».
00.40 Святi та грiшнi.
01.35, 04.45 #ВУкраїнi.
03.00 Бюджетники.
04.15 Перша шпальта.
05.10 Схеми. Корупцiя в деталях.

Êàíàë “1+1”
06.00, 07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00, 15.00 «Свiт навиворiт».
11.05 «Любий, ми переїжджаємо».
17.00 Х/ф «Полiсмен iз дитячого садка».
19.30, 05.15 «ТСН».
20.15, 22.15 «Вечiрнiй квартал».
23.10, 00.10 «Свiтське життя».
01.10 «Лiга смiху».
02.50 Х/ф «Десять тисяч святих».

Iíòåð
06.25 «Слово Предстоятеля».
06.35 Х/ф «Тридцять три».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.10, 03.40 Х/ф «Осiннiй марафон».
13.00, 05.05 Х/ф «Мiмiно».
15.00 Х/ф «Джентльмени удачi».
16.50 Т/с «Несолодка пропозицiя», 1-3 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Несолодка пропозицiя», 4 с.
21.30 Великий концерт «Україна вiд А
до Я».
01.10 Х/ф «Бебi-бум».
02.55 «Подробицi» - «Час».

ICTV
04.50
04.55
05.05
05.35
06.35

Скарб нацiї.
Еврика!
Факти.
Т/с «Копи на роботi».
«На трьох».

08.40, 12.45 Т/с «Таємнi дверi».
11.40 Факти. День.
13.00 Т/с «Пес».
14.05 Х/ф «Робот на iм`я Чаппi».
16.30 Х/ф «Орлиний зiр».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Iлюзiя обману».
21.30 Х/ф «Iлюзiя обману 2».
23.40 Х/ф «Гравiтацiя».
01.25 Х/ф «На одного менше».

ÑÒÁ
05.25 Т/с «Комiсар Рекс 3».
07.25, 10.55 Т/с «Зоя».
09.30 Неймовiрна правда про зiрок.
17.00 Хата на тата.
19.00 Звана вечеря.
22.55 Х/ф «Операцiя «И» та iншi пригоди
Шурика».
00.45 Операцiя И: невiдома версiя.

Íîâèé êàíàë
05.55, 07.55 Kids` Time.
06.00 М/ф «Хранителi снiв».
08.00 Аферисти в мережах.
10.00, 01.10 Вар`яти.
11.00 Хто зверху? (12+).
15.00 Х/ф «Однокласники».
17.00 Х/ф «Однокласники 2».
19.00 Х/ф «Люди в чорному».
21.00 Х/ф «Люди в чорному 2».
23.20 Х/ф «Гребберси».
02.20 Зона ночi.
05.20 СтендАп шоу.

5 êàíàë
06.00 Час-Time.
06.20, 02.10, 04.10 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.45,
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00
Час новин.
07.20, 08.15, 14.15 Д/с «Бойовi машини».
07.50, 08.50, 21.25, 00.50 Актуально:
Економiка. Полiтика. Соцiум.
08.40 Натхнення.
09.15 Копiйка до копiйки.
09.30 Автопiлот-новини.
09.40 Автопiлот-тест.
09.50 Драйв.
10.10, 12.15 Медекспертиза.
10.30 Майстри ремонту.
11.10, 13.15 Д/с «Найбiльш екстремальний».
12.35 Невигаданi iсторiї.
15.15 Гончаренко рулить.
15.35 На власнi очi.
16.10, 17.10, 00.10 Д/с «Щось пiшло
не так: зворотнiй вiдлiк до катастрофи».
18.10 Про вiйсько.
18.40 Є сенс.
19.15 Особливий погляд.

Наш ДЕНЬ nday.te.ua

Програма ТБ

Êàíàë «Óêðà¿íà»

Прямий

НЛО-ТБ

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.00,
03.40 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30, 04.30 Реальна мiстика.
12.10 Т/с «Хлопчик мiй», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Хлопчик мiй».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
23.20 Т/с «Краще за всiх», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Краще за всiх».

07.00, 08.10 «Новий день» з Ю. Шпачинською, Б. Мамаєм та М. Матросовим.
07.45 «Медексперт» з К. Трушик.
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00 «Репортер».
Новини.
09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон
i П. Рольником.
11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В.
Фроловою i О. Близнюком.
13.10 «Гаряча тема» з О. Курбановою та
М. Стецюк.
14.15, 16.10 «По факту» з А. Сайчуком, Л.
Мамедовою i В. Попович.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.00 «Watchdogs».
18.30 «Влада хохотала».
19.00 «Ехо України» з В. Калнишем.
22.00 «Мiнiстерство правди».

06.00, 00.15 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.40 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Середземноморський Check-in.
12.30 Мамареготала.
14.20 Т/с «Швидка».
17.30 Т/с «Друзi».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
03.05 Чистоплюї.
03.50 «Роздовбаї».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.50 Т/с «Доктор Хто».
10.40 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.30, 00.00 «Орел i решка. Шопiнг».
14.20 «Орел i решка. Мегаполiси».
15.30, 22.00, 02.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.30 Х/ф «Чи вмiєш ти зберiгати
таємницi?».
19.15 Х/ф «Йолопи-розбiйники».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня подорож».
01.00 «Бiйцiвський клуб».
02.45 «Нiчне життя».

ÍÒÍ
05.45 Х/ф «Пригоди Буратiно», 2 с.
07.20 М/ф «Як Петрик П`яточкiн слоникiв
рахував».
07.50, 16.50, 20.50, 02.30 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00
«Свiдок».
09.00 Х/ф «Тривожна недiля».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50, 03.55 «Правда життя».
14.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Реальнi злочинцi».
00.50, 03.10 «Речовий доказ».
04.55 «Top Shop».

ÒÅÒ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 14.15, 20.15 Одного разу пiд Полтавою.
08.45, 14.45, 18.15 Танька i Володька.
09.15, 15.15, 00.00 Країна У.
09.45, 15.45, 23.00 Сiмейка У.
10.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстремальний сезон.
11.15, 16.15 4 весiлля.
12.15, 01.00 Панянка-селянка.
13.15, 19.15 Т/с «Євродиректор».
21.15 Х/ф «Сам вдома 5: Святкове пограбування».
02.10 Теорiя зради.
02.55 17+.
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.
19.35 Спостерiгач.
20.10, 01.15, 05.15 Рандеву.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00, 23.00 Д/с «Щоденники Другої
свiтової вiйни».
03.20 Дзеркало iсторiї.

Êàíàë «Óêðà¿íà»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 04.15 Реальна мiстика.
09.00 Т/с «На твоїй сторонi», 9-14 с.
15.20 Т/с «На твоїй сторонi», 15 i 16 с.
17.00 Т/с «Лабiринт», 1 i 2 с.
20.00 Т/с «Лабiринт».
22.00 Т/с «З минулого з любов`ю», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «З минулого з любов`ю».
02.50 Х/ф «Зворотний квиток».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.25 «Ух ти show».
09.30 Х/ф «Вчитель року».
11.45 Х/ф «Чи вмiєш ти зберiгати
таємницi?».
13.30 Х/ф «Йолопи-розбiйники».
15.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Пристрастi Дон Жуана».
01.45 «Бiйцiвський клуб».
02.30 «Нiчне життя».

ÍÒÍ
05.55 Х/ф «Тричi про кохання».
07.35 Х/ф «Тiнi зникають опiвднi».
11.30 Х/ф «Мiсто прийняв».
13.00 «Легенди карного розшуку».
15.30, 02.15 «Випадковий свiдок».
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00, 01.50 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Вечори на хуторi бiля Диканьки».
21.00 Х/ф «Перегони «Гарматне ядро».
22.50 Х/ф «Прихована загроза».
00.40 «Хвороби-вбивцi».
03.05 «Речовий доказ».
04.55 «Top Shop».

ÒÅÒ
06.00
09.15
10.50
12.25
14.05
15.45
17.15

ТЕТ Мультиранок.
М/ф «Леонардо: Мiсiя Мона Лiза».
М/ф «Джастiн та лицарi доблестi».
Х/ф «Елвiн i бурундуки».
Х/ф «Елвiн та бурундуки 2».
Х/ф «Сам вдома 4».
Х/ф «Сам вдома 5: Святкове пограбування».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу пiд
Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Танька i Володька.
23.00, 00.00 Сiмейка У.
23.30 Країна У.
00.30 Панянка-селянка.
01.30 Теорiя зради.

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.05, 01.40, 02.45 Правда життя.
09.10, 00.30 Речовий доказ.
10.20, 12.20, 16.45 Iгри iмператорiв.
11.20 Сiяя: з нами у дику природу.
11.50 Боротьба за виживання.
13.20 Iсторiя українських земель.
14.05, 19.45 Секретнi територiї.
15.05, 23.40 Загадки Всесвiту.
15.50 Земнi катаклiзми.
17.45, 22.40 Планета Земля.
18.45 Мiстична Україна.
20.45 Повiтрянi воїни.
21.45 Гнiв небес.
03.15 Бандитський Київ.

Enter-фільм
05.40 Х/ф «Смертельно живий».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 11.10 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.20, 02.00, 02.45 «Зорянi долi».
12.00 Х/ф «Тiнi забутих предкiв».
13.55 Х/ф «Битва за Рим».
15.30 Х/ф «Повернення «Святого Луки».
17.20 Х/ф «Версiя полковника Зорiна».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати
Крiстi».
22.55 Х/ф «Багато галасу з нiчого».
00.25 Х/ф «Карусель».
03.05 Кiноляпи.

ªâðîñïîðò
00.00 Олiмпiйськi iгри. «Foul Play».
00.30 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».
01.30 Тенiс. АТР 250. Аделаїда. Фiнал.
Рубльов - Харрiс.
02.00 Снукер. «Мастерс - 2019». Шанхай.
Фiнал. О`Саллiван - Мерфi.
04.00 Автоперегони. «Iсторiя Формули
Е», ч. 1.
04.30 Автоперегони. «Iсторiя Формули
Е», ч. 2.
05.00 Автоперегони. «Iсторiя Формули
Е», ч. 3.
05.30 Автоперегони. «Iсторiя Формули
Е», ч. 4.
06.00, 07.00, 08.00, 19.00, 20.30 Тенiс. US
Open - 2019. День 5.
09.30, 11.30 Снукер. China Championship 2019. 1/2 фiналу.
14.00, 18.00, 23.40 Велоспорт. Чемпiонат
Францiї. Жiнки. Перегони на час.
15.15, 22.00 Велоспорт. Чемпiонат Францiї.
Чоловiки. Перегони на час.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10, 00.45 Т/с «Рекс 2».
09.00, 17.20 «Загублений свiт».
13.50 Х/ф «Лiтак проти вулкана».
15.25 Х/ф «Мисливцi за скарбами».
19.20 Х/ф «За лiнiєю вогню».
21.00 Х/ф «Бронежилет».
22.45 Х/ф «Оверлорд».
02.25 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

06.00 Валенсiя - Атлетiко (2019/20).
Чемпiонат Iспанiї.
07.45, 17.45 Огляд 1/2 фiналу. Лiга
чемпiонiв УЄФА.
08.15 Матч 2. 1/2 фiналу. Лiга Європи
УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Матч. 1/2 фiналу. Лiга Європи
УЄФА.
12.05 Баварiя - Шальке (2019/20).
Чемпiонат Нiмеччини.
13.55 Матч 2. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
16.00 Iнтер - Мiлан (2019/20). Чемпiонат
Iталiї.
18.15 Атлетiко - Севiлья (2019/20).
Чемпiонат Iспанiї.
20.05 Yellow.
20.15 Фiнали Лiги чемпiонiв (2008-2014).
20.45 Топ-матч.
21.00, 00.20 «Шлях до Кельну».
21.45 Live. Фiнал. Лiга Європи УЄФА.
00.55 Мiлан - Лечче (2019/20). Чемпiонат
Iталiї.
02.40 Фiнали Лiги чемпiонiв (2007-2012).
03.10 Ворскла - Копенгаген (2011/12). Лiга
Європи УЄФА.
05.00 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.

02.30 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

НЛО-ТБ

Êàíàë «2+2»

Прямий

09.00, 14.15, 15.15, 18.00 «Ехо України» з
В. Калнишем.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 «Репортер». Новини.
10.10 «Watchdogs».
10.40, 16.10, 21.30 «Влада хохотала».
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.15 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
16.40 «Мiнiстерство правди».
17.10 «Щасливе iнтерв`ю».
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».

МЕГА
06.00 Бандитський Київ.
06.45, 01.55 Мiстична Україна.
07.35, 18.20 У пошуках iстини.
09.20 Речовий доказ.
10.30, 22.55 Iгри iмператорiв.
11.30, 23.55 Секретнi територiї.
12.30 Повiтрянi воїни.
14.30 Як створити планету.
17.20 Планета Земля.
21.00 Всесвiт всерединi нас.
00.55 Сiяя: з нами у дику природу.
02.40 Полювання на НЛО.
03.20 Зворотний бiк Мiсяця.
04.05 Жертви краси.
04.50 Прокляття вiдьом.

Enter-фільм
05.10 Х/ф «Принцеса на бобах».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.45 «Телемагазин».
08.00 «Моя правда».
10.20 «Зорянi долi».
11.10 «Невiдома версiя».
12.00 Т/с «Злочин з багатьма невiдомими».
14.25 Х/ф «Мар`я-майстерниця».
15.50 Х/ф «Снiгова королева».
17.20 Х/ф «Морозко».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.00 Х/ф «Капiтан Немо».
01.55 «Зiркове життя».
03.15 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»
06.00, 09.30 «ДжеДАI».
10.30 «Загублений свiт».
14.10 Х/ф «Робокоп».
16.00 Х/ф «Робокоп 2».
18.05 Х/ф «Робокоп 3».
20.00 Х/ф «Трансформери».
22.45 Х/ф «Свiт майбутнього».
00.30 Т/с «Рекс 2».
01.25 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

06.00, 00.10 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.45 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички».
09.50 М/с «Сiмпсони».
11.30 Середземноморський Check-in.
12.40 Мамареготала.
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання
на вбивць».
03.00 Чистоплюї.
03.55 «Роздовбаї».

ªâðîñïîðò
01.00 Тенiс. US Open - 2019. День 5.
02.00, 03.00 Снукер. China Championship 2019. 1/2 фiналу.
04.00 Автоперегони. Формула E. Топ100, ч. 1.
04.30 Автоперегони. Формула E. Топ100, ч. 2.
05.00 Автоперегони. Формула E. Топ100, ч. 3.
05.30 Автоперегони. Формула E. Топ100, ч. 4.
06.00, 07.00, 08.00 Тенiс. US Open - 2019.
День 6.
09.30 Снукер. China Championship - 2019.
Фiнал. Мерфi - М. Вiльямс.
14.00 Велоспорт. Чемпiонат Францiї.
Чоловiки. Перегони на час.
15.15 Велоспорт. Чемпiонат Францiї.
Жiнки. Груповi перегони.
18.00, 22.00 Тенiс. АТР «Мастерс».
Цинциннатi. Раунд 1.
20.00 Тенiс. WTA Premier 5. Цинциннатi.
Раунд 1.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Боруссiя (Д) - Кельн (2019/20).
Чемпiонат Нiмеччини.
08.10 Ювентус - Наполi (2019/20).
Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 17.45, 21.25, 04.45 Yellow.
10.30, 13.30 «Шлях до Кельну».
11.15, 02.30 Фiнал. Лiга Європи УЄФА.
14.15, 05.00 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
15.10 Огляд 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
16.00, 21.35 Огляд фiналу. Лiга Європи
УЄФА.
16.55 Live. Матч. Чемпiонат України.
18.55 Live. Матч. Юнацька Лiга УЄФА.
20.55 Фiнали Лiги чемпiонiв (1997-2016).
22.50 Ганновер - Ворскла (2011/12). Лiга
Європи УЄФА.
00.40 Матч. Чемпiонат України.
05.55 Програма передач.
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23 серпня

Неділя
UA:Перший
06.00 Додолики.
06.25 Хто в домi хазяїн.
06.50, 07.50, 02.30 Погода.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.15, 02.40,
03.55, 05.35 Новини.
07.15 М/с «Листи вiд Фелiкса».
08.15 Веселi саморобки.
09.00 Божественна Лiтургiя Православної
Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української ГрекоКатолицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Католицької Церкви в Українi.
13.30 Свiтовi чемпiонати. Огляд.
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
18.00 Д/с «Всi на море. Марокко».
19.00 Д/ф «Жiнка-банкомат. Закрита
Україна».
20.00, 00.40 Спецпроєкт «Мiй прапор».
21.20 Д/с «Дикi тварини».
22.00 Х/ф «Донбас».
01.35 Розсекречена iсторiя. Спецвипуск до
Дня Незалежностi України.
03.00 Бюджетники.
04.15 #ВУкраїнi.
04.45 Святi та грiшнi.

Êàíàë “1+1”
06.00, 07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.25 «Борщ. Секретний iнгредiєнт».
11.00, 02.50 «Свiт навиворiт».
12.35 Т/с «Свати».
16.50 Х/ф «Бiлоснiжка та мисливець».
19.30, 05.45 «ТСН».
20.15 Х/ф «Бiлоснiжка та мисливець 2».
22.30 Х/ф «Мiльйон способiв втратити
голову».
01.00 Х/ф «Сили природи».

Iíòåð
06.50 «Хороше здоров`я».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
12.00 Х/ф «Мiй собака Iдiот».
14.05 Т/с «Несолодка пропозицiя», 1-4 с.
18.00 Х/ф «Бруднi танцi».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Тиха гавань».
22.45 Концерт «Мрiя про Україну».
02.05 «Речдок».

ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.25 Факти.

05.50 Секретний фронт.
06.55 Анти-зомбi.
07.50 Громадянська оборона.
08.50 Т/с «Вiддiл 44».
11.45, 13.00 Х/ф «Ланцюгова реакцiя».
12.45 Факти. День.
14.00 Х/ф «Iлюзiя обману».
16.10 Х/ф «Iлюзiя обману 2».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт».
21.35 Х/ф «Турист».
23.35 Х/ф «Законослухняний громадянин».
01.35 Х/ф «Пiслявесiльний розгром».

ÑÒÁ
05.15 Бiле сонце пустелi: невiдома версiя.
06.05 Висота: невiдома версiя.
06.55 Стережись автомобiля: невiдома
версiя.
07.55 Екiпаж: невiдома версiя.
08.50 Королева бензоколонки: невiдома
версiя.
09.50 Операцiя И: невiдома версiя.
10.45 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
21.55 Я соромлюсь свого тiла.

Íîâèé êàíàë
05.55, 07.55 Kids` Time.
06.00 М/ф.
08.00 Ревiзор.
09.40 Х/ф «Вiдпадний препод».
12.00 Х/ф «Вiдпадний препод 2».
14.20 Х/ф «Вiдпадний препод 3».
16.50 Х/ф «Люди в чорному».
18.50 Х/ф «Люди в чорному 2».
21.00 Х/ф «Люди в чорному: Iнтернешнл».
23.10 Х/ф «Чому вiн?».
01.40 Вар`яти.
02.30 Зона ночi.

5 êàíàë
06.00 Вiкно до Америки.
06.25, 20.10, 02.15 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.30, 15.00,
16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 22.45,
00.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Час новин.
07.20 Д/с «Крила вiйни».
07.50, 21.30, 00.50 Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум.
08.15, 15.35 Vоїн - це я!
08.25, 15.15 Невигаданi iсторiї.
08.45 Натхнення.
09.10, 10.10 Д/с «Найбiльш екстремальний».
11.00 Божественна лiтургiя з Патрiаршого
собору Недiля Христового УГКЦ
у Києвi.
12.40 Iндiйський фiльм.
15.45 Паспортний сервiс.

Програма місцевих телеканалів

TV-4
Понеділок, 17 серпня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер
клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 22.00, 00.30, 03.30
Провінційні вісті.
08.00, 21.00 Єдина країна
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.55, 22.35 Добрі традиції
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.10, 02.50 Хіт-парад
14.10 Формула здоров’я
15.10 У фокусі Європа
15.40 Shift. Життя в цифрі
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Русалки» +16
01.00 Х.ф.«Бонневіль» +16

Вівторок, 18 серпня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер
клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 22.00, 00.30, 03.30
Провінційні вісті.
07.35 Погляд зблизька
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15, 21.00 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Комісар»
17.00 Машина часу
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Застиглі в
часі» +16

Середа, 19 серпня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер
клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 22.00, 00.30, 03.30
Провінційні вісті.
07.35 Межа правди

08.30, 17.00 Машина часу
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 21.00 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Одна чашка
кави»
15.35 Те, що любиш
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Ангел для Мей»

Четвер, 20 серпня
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер
клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 22.00, 00.30, 03.30
Провінційні вісті.
07.35 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Майстер-клас з Н. Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що любиш
14.10 Українські традиції
14.30 Євромакс
15.00 Обираємо життя
15.30 Shift. Життя в цифрі
15.45, 20.25 Добрі традиції
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
21.00 Обираємо життя
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Шалена
п’ятниця»
01.00 Х.ф. «Ангел для Мей»

П’ятниця, 21 серпня
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кіндер
клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 22.00, 00.30, 03.30
Провінційні вісті.
07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс
08.30 Смачна мандрівка
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15, 21.00 Українські традиції
11.30 Обираємо життя

16.10, 17.10, 00.10 Д/с «Щось пiшло
не так: зворотнiй вiдлiк до катастрофи».
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня з
А. Мiрошниченко.
19.15 Спостерiгач.
19.35 Особливий погляд.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.40 Час-Time.
22.00, 23.00 Д/с «Щоденники Другої
свiтової вiйни».
01.55 Огляд преси.
03.15, 04.20 Дзеркало iсторiї.

№31 (367) / 12 серпня -18 серпня 2020 р.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Танька i Володька.
23.00, 00.00 Країна У.
23.30 Сiмейка У.
00.30 Панянка-селянка.
01.30 Теорiя зради.
02.30 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий

18.15
20.15
22.45
01.45

17

Х/ф «Багрянi рiки».
Х/ф «Iмперiя вовкiв».
Х/ф «Оверлорд».
«Облом.UA».

НЛО-ТБ
06.00, 00.20 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.50 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучкирятiвнички».
09.50 М/с «Сiмпсони».
11.40 Середземноморський Check-in.
12.40 Мамареготала.
18.00 Х/ф «Iнфоголiк».
20.00 Х/ф «Вiдчайдушний».
22.10 Х/ф «Вiтаємо у Зомбiлендi».
03.05 Чистоплюї.
04.00 «Роздовбаї».

05.50 Сьогоднi.
06.50, 05.00 Реальна мiстика.
09.00 Т/с «Утiкачка».
13.00 Т/с «Краще за всiх».
17.00 Т/с «Солона карамель», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Солона карамель».
23.00 Х/ф «Доля Марiї».
01.00 Т/с «Подаруй менi життя», 1 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Подаруй менi життя».

09.00 «The Week». Мiжнародний огляд
з Т. Березовцем та П. Залмаєвим.
10.00, 13.10 «Мiнiстерство правди».
10.30, 22.00 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00
«Репортер». Новини.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.30, 15.30 Концерт.
15.10 «Влада хохотала».
17.15 «Про особисте» з Н. Фiцич.
18.15 «Ехо України» з В. Калнишем.
20.20 «Вiйна за незалежнiсть».
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.30 «Щасливий день з полiтиком».
23.00 «Вата-шоу».

Ê1

МЕГА

06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Гарфiлд Шоу».
08.25 «Ух ти show».
09.30 Х/ф «Бiльше за життя».
11.20 Х/ф «Еркюль i Шерлок проти
мафiї».
13.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Одержимiсть».
02.10 «Бiйцiвський клуб».
03.00 «Нiчне життя».

06.00 Бандитська Одеса.
06.45, 02.00 Мiстична Україна.
07.35, 18.20 У пошуках iстини.
09.15 Речовий доказ.
10.25, 23.00 Iгри iмператорiв.
11.25, 00.00 Секретнi територiї.
12.25 Повiтрянi воїни.
14.25, 21.00 Всесвiт всерединi нас.
16.25 Планета Земля.
01.00 Сiяя: з нами у дику природу.
02.45 Теорiя Змови.

00.00, 20.00 Тенiс. WTA Premier 5.
Цинциннатi. Раунд 1.
02.00, 18.00, 22.00 Тенiс. АТР «Мастерс».
Цинциннатi. Раунд 1.
04.00 Автоперегони. World Endurance.
Спа.
06.00, 07.00, 08.00 Тенiс. US Open - 2019.
День 7.
09.30, 11.00 Снукер. World Open - 2019.
1/2 фiналу.
12.30 Снукер. World Open - 2019. Фiнал.
14.00 Велоспорт. Чемпiонат Францiї 2019. Чоловiки. Груповi перегони.
15.15 Велоспорт. Чемпiонат Францiї.
Чоловiки. Груповi перегони.

Enter-фільм

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

Êàíàë «Óêðà¿íà»

ÍÒÍ
05.55
06.20
07.55
08.00
08.35
12.10
14.05
15.35
17.05
19.00
22.15
00.15
02.05

«Легенди бандитського Києва».
Х/ф «Москаль-чарiвник».
«Слово Предстоятеля».
«Будьте здоровi».
«Страх у твоєму домi».
Х/ф «Бiлоруський вокзал».
Х/ф «Дiти Дон Кiхота».
Х/ф «Хiд конем».
Х/ф «Перегони «Гарматне ядро».
Х/ф «Золоте теля».
Х/ф «Лорд Дракон».
Х/ф «Прихована загроза».
«Речовий доказ».

ÒÅÒ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 Х/ф «Елвiн i бурундуки 3».
11.10 Х/ф «Елвiн i бурундуки: Бурундумандри».
12.45 Х/ф «Сам вдома 3».
14.45 Х/ф «Сам вдома 2».
17.00 Х/ф «Сам вдома».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу
пiд Полтавою.

12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Як вкрасти поцілунок»
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Бучацький ярмарок
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна
22.35, 04.00 Х.ф.«Мрійники» +16

Субота, 22 серпня
06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35, 10.30 Про нас
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30 Обираємо життя
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф. «Шопен. Бажання любові» +16
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00, 03.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.30 Євромакс
20.10, 04.00 Х.ф. «Серця чоловіків» +16
22.00 Х.ф. «Суперник» +16
00.10 Вікно в Америку
02.30 Завтра-сьогодні

Неділя, 23 серпня
06.00, 16.30 Огляд світових подій
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40 Українські традиції
09.00 Справжня ціна
09.30 У фокусі Європа
10.00 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з
Архикатедрального Собору
УГКЦ м.Тернополя
11.40 Українські традиції
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар
14.30 Межа правди
15.30 Слід
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні
вісті. Тиждень
20.00 Обираємо життя
21.00, 03.00 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф.«Історія кохання»
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф. «Суперник» +16

05.50 Х/ф «Снiгова королева».
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Моя правда».
09.35, 03.00 «Зорянi долi».
10.05 «Невiдома версiя».
10.55 Т/с «Злочин з багатьма
невiдомими».
14.40 Х/ф «Бережiть жiнок».
17.10 Х/ф «Висота».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.00 Х/ф «Небезпечний поворот».
01.40 Х/ф «Зiркове життя».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»
06.00, 08.45 «ДжеДАI».
09.45, 00.45 «Загублений свiт».
12.45 Х/ф «За лiнiєю вогню».
14.15 Х/ф «Бронежилет».
16.00 Х/ф «Ронiн».

UA: Тернопіль
Понеділок, 17 серпня
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00,
20.30, 21.00 Новини
9.05 Т/с «Росселла»
10.05 Х/ф «Чарівний гаманець»
11.35 Країна пісень
12.00, 13.10 Суспільна студія.
Марафон
15.00 М/ф «Чорний пірат»
15.20, 15.28 Марійчин першоствіт
15.25 Українська абетка. Всесвіт
Першосвіт.
15.30 М/ф «Чорний пірат»
15.55 Т/с «Полдарк»
17.15 «Двоколісні хроніки»
17.30 Загадки буковинських атлантів
17.35 Школа доступності
17.40 Лайфхак українською
17.55 Мандруємо вдома
18.05 Д/п «Кораловий риф: мисливці і жертви»
19.20 Тема дня
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Своя земля
21.30 UA:Спорт
21.45 Українська читанка

Вівторок , 18 серпня
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00,
20.30, 21.00 Новини
9.05 Т/с «Росселла»
10.05 Т/с «Полдарк»
11.00 Країна пісень
11.30, 19.20 Тема дня
12.00, 13.10 Суспільна студія.
Марафон
15.00 М/ф «Сандокан»
15.25, 15.30 Марійчин першоствіт
15.25 Українська абетка. Всесвіт
Першосвіт.
15.35 М/ф «Сандокан»
15.55 Т/с «Полдарк»
17.15 «Двоколісні хроніки»
17.30 Загадки буковинських атлантів
17.35 Школа доступності
17.40 Лайфхак українською
17.50 Мандруємо вдома
18.05 Д/п «Острови. Азорські
острови» Частина 1: Акули,
кити, манти
19.45 Наші гроші
20.15 Пліч - о -пліч
21.30 UA:Спорт
21.45 Українська читанка

Середа, 19 серпня
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00,
20.30, 21.00 Новини
9.05 Т/с «Полдарк»
11.05 Країна пісень

ªâðîñïîðò

06.00, 08.00, 19.50, 01.00 Топ-матч.
06.10, 10.20, 01.20 Матч. Чемпiонат
України.
08.10 Матч. 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
12.10 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
13.05, 16.10 Yellow.
13.20 Фiнал. Лiга Європи УЄФА.
16.00 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.25 Огляд 1/2 фiналу. Лiга чемпiонiв
УЄФА.
16.55 Live. Матч. Чемпiонат України.
18.55, 05.00 Огляд фiналу. Лiга Європи
УЄФА.
20.00 «Великий футбол. Старт сезону».
21.00, 00.20 «Великий футбол. Фiнал Лiги
чемпiонiв».
21.45 Live. Фiнал. Лiга чемпiонiв УЄФА.
03.10 Матч. Юнацька Лiга УЄФА.
05.55 Програма передач.

11.30, 19.20 Тема дня
12.00, 13.10 Суспільна студія.
Марафон
15.00 М/ф «Сандокан»
15.20, 15.30 Марійчин першосвіт
15.25 Українська абетка. Всесвіт
Першосвіт
15.35 М/ф «Сандокан»
16.00 Т/с «Полдарк»
17.15 «Двоколісні хроніки»
17.30 Загадки буковинських атлантів
17.35 Школа доступності
17.40 Лайфхак українською
17.50 Мандруємо вдома
18.00 Д/п «Острови. Азорські острови» Частина 2: Відкривачі,
кити, вулкани
19.45 Крим .Реалії
20.15 StopFakeNews
21.30 UA:Спорт
21.45 Українська читанка

Четвер, 20 серпня
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00,
20.30, 21.00 Новини
9.05 Т/с «Полдарк»
11.05 Країна пісень
11.30, 19.20 Тема дня
12.00, 13.10 Суспільна студія. Марафон
15.00 М/ф «Сандокан»
15.20, 15.30 Марійчин першоствіт
15.25 Англійська абетка.Першосвіт.
Збірка
15.35 М/ф «Сандокан»
16.00 Т/с «Полдарк»
17.15 Двоколісні хроніки»
17.40 Лайфхак українською
17.55 Мандруємо вдома
18.05 Д/п «Всесвітня Природна
Спадщина.США Національний
парк Гранд Каньйон»
19.45 #ВУКРАЇНІ
20.15 Пліч - о -пліч
21.30 UA:Спорт
21.45 Українська читанка

П’ятниця, 21 серпня
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00,
20.30, 21.00 Новини
9.05 Т/с «Полдарк»
10.05 Д/ф «Українська символіка.
Прапор»
11.00 Енеїда
11.30, 19.20 Тема дня
12.00, 13.10 Суспільна студія. Марафон
15.00 М/ф «Сандокан»
15.20, 15.25 Марійчин першоствіт
15.25 Англійська абетка.Першосвіт.
Збірка
15.30 М/ф «Сандокан»
15.55 Т/с «Полдарк»
17.15 БУК:МАРШРУТ
17.40 Лайфхак українською
17.55 Мандруємо вдома
18.10 Д/п «Дика Африка. Слідами
білих акул»

19.45
19.50
20.15
21.30
21.45

«VoxCheck»
Схеми. Корупція в деталях
Своя земля
UA:Спорт
Українська читанка

Субота, 22 серпня
6.25 Населена земля
7.00, 8.00, 9.00 Новини
7.05 З південного неба. Станславські кручі
7.10 Мандруємо вдома
7.25 З південного неба.Національний природний парк «Нижньодніпровський»
7.30 Країна пісень
8.05 Англійська абетка. Всесвіт
Першосвіт
8.10, 8.55 Марійчин першоствіт
8.15 М/с» Рівень Маркуса»
8.50, 8.57 Українська абетка.
Першосвіт
9.10 Х/ф «Жар-птиця»
10.45 Лайфхак українською
11.10 Енеїда
12.05 Х/ф «Хидир Деде»
13.20, 19.00 Своя земля
13.35 Тема дня
14.00 Схеми. Корупція в деталях
14.30 Разом
15.00 Д/п «Чилі: Дика подорож «
16.05 Розсекречена історія
17.00 Х/ф «Цар Давид.Ідеальний
володар»
18.30 Пліч - о -пліч
19.10 Діалоги
19.40 #ВУКРАЇНІ
20.05 Святі та грішні
21.05 Розсекречена історія

Неділя, 23 серпня
6.02, 7.05, 18.30 Своя земля
6.30 Артефакти
7.00 Новини
7.30 Країна пісень
8.00, 8.55 Новини
8.05 Англійська абетка. 8.10 М/с»
Рівень Маркуса»
8.50 Українська абетка.Першосвіт
8.53 Марійчин першоствіт
9.00 Божественна Літургія Православної Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української
Греко-Католицької Церкви
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-Католицької Церкви в
Україні
13.35 Лайфхак українською
13.50 Енеїда
14.20 Х/ф «Сватання на Гончарівці»
15.40 З південного неба. Національний природний парк
«Олешківські піски»
15.55 Розсекречена історія
17.00 Х/ф «Цар Давид.Ідеальний
володар»
19.10 Разом
19.40 Спільно
20.10 Святі та грішні
21.00 Д/п «Мирний птах»
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КОНСЕРВУЄМО

Смачна сторінка

ПОМІДОРИ

з «Нашим ДНЕМ»
ПОМІДОРИ СОЛОДКІ

ПОТРІБНО: в розрахунку на
одну 3-літрову або три літрових банки - 1,5 — 2 кг міцних
м’ясистих помідорів, один великий солодкий перець.
МАРИНАД: 150 г цукру, 60 г
солі, 2 ст. л. 9% оцту (= 30 мл).
ПРИГОТУВАННЯ: добре помити банки, облити окропом.
Перець розрізати на 5-6 частин
уздовж. Ретельно вимити помідори і вкласти їх в банки, перекладаючи перцем. Залити крутим
окропом, прикривши кришкою та
залишити на 20 хв. Воду злити в
каструлю, додати сіль, цукор, довести до кипіння. Після кипіння
дати постояти 5 хв. і влити оцет.
Перемішати і цим маринадом відразу ж залити помідори. Закрутити, перевернути і обгорнути
ковдрою чи теплою тканиною до
повного охолодження.

ПОМІДОРИ МАРИНОВАНІ
З НАСІННЯМ ГІРЧИЦІ

ПОТРІБНО: 1 кг томатів, на
літрову банку – 1 ч. л. насіння
гірчиці, 7-10 горошин запашного
перцю, 2 лаврових листки.
МАРИНАД: на 1 л води - 100 г
оцту 9%, 3 ч. л. солі, (30-35 г), 2,5
ст. л. цукру (60-65 г).
ПРИГОТУВАННЯ: у чисті банки укласти вимиті помідори. Краще використовувати дрібні плоди. Щоб правильно розрахувати
кількість води, треба орієнтуватися на вагу продукту, тобто - на 2
кг помідорів - 2 л води. Томати залити крутим окропом. Через 5-10
хв. воду злити.
Для приготування маринаду
всі інгредієнти додаємо вже в киплячу воду і даємо ще покипіти 3
хв. До моменту зливання води маринад вже повинен бути готовий.
Додаємо у кожну банку по 2 лаврових листки і заповнюємо маринадом, щоб аж потекло з банки.
Зверніть увагу, що спеції повинні
потрапити в кожну баночку! Відразу закручуємо стерилізованими кришками і перевертаємо до
повного охолодження.

ПОМІДОРИ З МЕДОМ
І БАЗИЛІКОМ

Сезон помідорів у розпалі. Тож господині стараються заготовити на зиму соковиті і смачні плоди.
Пропонуємо добірку цікавих рецептів, які обов’язково стануть вам у пригоді у сезон літніх консервацій.

ПОТРІБНО: 1 кг помідорів
чері, 35 мл яблучного оцту, 1 ст. л.
меду, 0,5 ст. л. солі, 1 ст. л. цукру, 4
зуб. часнику, 5 горошин чорного
перцю, 1 лавровий листок, по пучку базиліку і кропу.
ПРИГОТУВАННЯ: помідори
помийте і наколіть зубочисткою
поблизу плодоніжки. Додайте
перець горошком, часник, кріп,
лавровий листок, сіль і цукор. Залийте окропом та залишіть до
повного охолодження. Помідори
разом з прянощами перекладіть
в банки, а маринад доведіть до
кипіння. Додайте мед, яблучний
оцет і листя базиліку. Залийте помідори маринадом і залишіть до
повного охолодження.

ПОМІДОРИ
«ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ»

ПОТРІБНО: помідори, для маринаду - 3,5 л води, 2 ст. л. цукру, 2
ст. л. оцту, 4 ст. л солі.
ПРИГОТУВАННЯ: промиті помідори розрізати на половинки.
На дно підготовлених літрових
банок кладемо цибулю, порізану
кільцями, петрушку, кілька горошин чорного перцю. Потім викласти помідори, зрізом донизу.
Залити маринадом. Маринаду
вистачить на 12 літрових банок.
Стерилізувати 10 хв.

ЗЕЛЕНІ МАРИНОВАНІ
ПОМІДОРИ

ПОТРІБНО: 2 кг помідорів,
200 г ріпчастої цибулі, 50 г солі,
100 г меду, 50 г фруктового оцту.
ПРИГОТУВАННЯ: почистити
цибулю і нарізати тонкими кільцями. Помідори ретельно промити в проточній воді і наколоти з
боку плодоніжки голкою або виделкою. У простерилізовані банки викласти помідори, пересипаючи їх кілечками ріпчастої цибулі.
Приготувати маринад з солі, меду
і фруктового ароматизованого
оцту на 1 літр води. Залити помідори киплячим маринадом, накрити стерильними кришками
і пастеризувати у киплячій воді.
Відразу ж закрутіть банки.

ПОМІДОРИ У ВЛАСНОМУ СОЦІ

ПОТРІБНО: на 1 трилітрову
банку - помідори в банку – 1,5-1,7
кг, помідори на сік – 2-2,5 кг, сіль
– 4 ч. л., цукор – 4 ч. л., часник – 2
зубці, лавровий лист – 2 шт., перець горошком – 5-6 шт.
ПРИГОТУВАННЯ: поскладати
помідори в стерилізовані банки.
Помідори на сік пропустити через
м’ясорубку з насадкою для томатів або соковижималку. Вилити
отриманий сік у каструлю, додати сіль, перець, цукор, лавровий
лист, часник, довести до кипіння
і проварити 10 хв. Залити гарячим соком банки з помідорами,
накрити металевими кришками
і стерилізувати 20 хв. Закрутити
металевими кришками, перевернути, накрити і залишити до повного вистигання.

ПОМІДОРИ З ЦИБУЛЕЮ

ПОТРІБНО: 2 кг зелених помідорів, ріпчаста цибуля - 2-3 шт.,
гострий перець - 2-3 стручки, кріп
- 40 г, хрін (листя) - 40 г, листя смородини - 2-3 шт.
ДЛЯ МАРИНАДУ (на 3 л
води): оцет - 700 мл, цукор - 350
г, сіль - 250 г, пряна гвоздика - 10
шт., чорний перець - 10 горошин,
запашний перець - 10 горошин,
лавровий лист - 5 шт.
ПРИГОТУВАННЯ: помідори
помити, цибулю почистити і розрізати на половинки. Викласти
помідори в банки, між ними покласти цибулю, гострий перець,
кріп, листя хрону та смородини.
З води, оцту, цукру, солі та спецій
закип’ятити маринад, залити ним
помідори, щільно закрити банки і
поставити в холодне місце.

ПОМІДОРИ З МЕДОМ

ПОТРІБНО: 5 кг невеликих
помідорів, 1 кг дрібної ріпчастої
цибулі, 100 г солі, 3 л води, 100 г
цукру, 1 перець чилі, 160 мл оцту,
кріп, листя хрону, часник, чорний
перець горошком, листя смородини.
ПРИГОТУВАННЯ: на дно літрової банки покласти лист хрону,
гілочку кропу, зубчик часнику (бажано розрізаний на 2-3 частини),
кілька шматочків гіркого перцю,
кілька горошинок чорного перцю. Заповнити банку помідорами
та цибулею, залити окропом, накрити кришками. Дати постояти
близько 5-8 хв. Воду з банок злити в каструлю, додати сіль, цукор
та оцет і довести до кипіння. Коли
маринад закипить, залити ним
помідори і закатати. Перевернути
горлечком донизу і вкутати.

МАРИНОВАНІ ЧЕРІ

ПОТРІБНО: помідори чері,
морква, цибуля, петрушка, листя
вишні та смородини, лавровий
листок, перець чорний горошком
(все на смак). Маринад: на 2 л
води – 10 ст. л. цукру, 2 ст. л. солі,
150 г оцту.
ПРИГОТУВАННЯ: помідори
чері добре помити і відібрати тільки цілі плоди. М’які і пом'яті краще
не брати. Можна консервувати ці
малесенькі томати-бусинки з плодоніжками, так красивіше й зручніше). Кожну помідорку проштрикнути зубочисткою декілька разів
навколо місця, де є плодоніжка. Це
робиться для того, щоб при заливці маринаду плоди не потріскалися). Цибулю та моркву почистити і
нарізати кільцями й кружальцями.
Зелень петрушки та листя вишні й
смородини добре промити. Банки
простерилізувати або обдати окропом. Також потрібно прокип'ятити
кришки. У приготовані банки на
дно викласти по декілька листочків вишні й смородини, 3-4 горошини перцю, лавровий листочок,
також можна додати селеру, якщо
є. А якщо любите гостреньке,
можна додати кілька шматочків
гіркого перцю без насіння. Далі
викласти помідори чері (до половини банки), нарізані цибулю,
моркву, знову помідори. Зверху –
петрушку. Маринад закип’ятити й
ще гарячим залити банки з помідорами. Накрити кришками і стерилізувати доти, поки петрушка не
змінить колір (буквально декілька
хвилин!). Банки закатати, перевернути догори дном, добре вкутати
ковдрою і залишити так охолоджуватися на 24 години.

кришкою. Через 10 днів в теплі їх
можна їсти. Якщо готуєте на зберігання на зиму, то закрити грубою
кришкою і винести на холод . Приблизно вкисає до 30-40 днів.

ПОМІДОРИ ПО-КОРЕЙСЬКИ

ПОМІДОРИ КВАШЕНІ

ПОТРІБНО: помідори (різнокольорові) – 5 кг, перець гострий –
2 шт., перець болгарський – 8 шт.,
часник – 4 головки, петрушка свіжа – 1 пучок, оцет (винний, 6 %)
– 250 мл, сіль – 85 г , цукор – 150 г.
ПРИГОТУВАННЯ: великі плоди порізати на чотири частини,
маленькі можна просто розрізати
навпіл. Приготувати заправку:
болгарський і гострий перець почистити від насіння і крупно порізати. Часник почистити й розділити на зубчики, зелень помити
й порізати. Перці, часник і зелень
подрібнити блендером або пропустити через м’ясорубку, щоб
отримати однорідну кашку, додати сіль, перемішати. З’єднати помідори з овочевою заправкою, додати цукор (можна не весь, кількість
цукру залежить від того, наскільки
солодкими є помідори), акуратно
перемішати й залишити на 20–30
хв. За цей час помідори виділять
сік. Спробувати розсіл на смак –
він має бути трохи солонуватим,
тому що помідори ще «заберуть»
на себе сіль. Відрегулювати сіль і
цукор за смаком. Банки простерилізувати, заповнити помідорами із
соком, прикрити кришками й ще
раз простерилізувати в каструлі з
киплячою водою (рівень води – по
плічка банок) протягом 5–15 хв.
(залежить від об’єму банки). Після
цього банки закатати, перевернути й укутати, дати охолонути.

ПОТРІБНО: помідори, петрушка, селера, листя вишні і смородини, базилік, 1-2 китиця сухого
кропу, цибуля, морква, корінь хрону, 5-6 горошин духмяного перцю,
2-3 лаврових листки, 2-3 гвоздики,
кусочок пекучого перцю і листок
хрону на 3-літрову банку. Для заливки: 1200 мл холодної води, 2 ст.
л. з чубком солі , 1 ст. л. рівна цукру.
ПРИГОТУВАННЯ: у банки
розкласти зелень. Далі шар помідорів. Притрусити його кільцями цибулі, тертою морквою, зубцями часнику, стружками кореня хрону. Так
викладати, допоки банки не будуть
заповнені. Зверху покласти спеції.
У воді розвести цукор і сіль, залити
цим банки і закрити пластмасовою

ПОТРІБНО: на 1 л банку: 700800 г помідорів, 1-2 шт. лаврового
листя, 5-8 горошин чорного перцю, 2 зубці часнику, 1 шматочок
гострого перцю. Для маринаду: 7
скл. води, 2 ст. л. солі, 4 ст. л. цукру,
2 шт. гвоздики, 1 ст. л. оцту, 1 ст. л.
горілки
ПРИГОТУВАННЯ: на дно банки покласти лавровий лист, чорний перець горошком, гвоздику,
гострий перець і часник. Викласти щільно помідори. Налити в
каструлю воду, додати всі інгредієнти для маринаду. Закип’ятити.
Киплячим маринадом залити помідори. Накрити кришками, стерилізувати 15 хв. Банки закатати.
Перевернути. Накрити ковдрою
до повного охолодження.

ПОМІДОРИ З ГОРІЛКОЮ

Калейдоскоп
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ОСНОВНУ ЧАСТИНУ ГАЇВСЬКОГО ШЛЯХОПРОВОДУ ОНОВЛЯТЬ ДО 1 ВЕРЕСНЯ

Я

к зазначає директор
підрядної організації
ТОВ «Тернопіль
Мостобуд» Юрій Левкович,
до 1 вересня працівники
проведуть роботи по
облаштуванню лише однієї
частини шляхопроводу через
залізничну колію.
«Працівники проведуть встановлення
карнизних
блоків,
бар’єрного огородження та поруч.
Опісля ми приступимо до ізоляції
даного шляхопроводу. Це буде осно-

У Тернополі триває будівництво нового
Гаївського шляхопроводу на вул. Об’їзна –
Протасевича. Частину робіт уже завершують.
вною стадією завершення частини
будівництва цього об’єкта. Залишиться лише вкласти асфальтобетонне покриття», – розповідає Юрій
Левкович, директор підрядної організації ТОВ «Тернопіль Мостобуд».
На Гаївському шляхопроводі по
завершенню будівництва передбачено шість смуг руху, по три в оби-

дві сторони. Однак, транспортна
розв’язка не складається лише з
одного шляхопроводу, будівництво
іншого – у напрямку вул. Гайова – с.
Великі Гаї передбачено на другому
етапі реконструкції мосту.
До слова, будівництво шляхопроводу ведеться за кошти бюджету Тернопільської громади.
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ЯК ПРИЗНАЧАЮТЬ
ПЕНСІЇ ПРАЦІВНИКАМ
освіти, охорони
здоров’я та соціального
забезпечення

П

раво на пенсію за вислугу років
незалежно від віку мають
працівники освіти, охорони
здоров’я та соціального забезпечення за
наявності стажу роботи за спеціальністю
станом: на 1 квітня 2015 року – не менше
25 років; на 31 грудня 2015 року – 25
років 6 місяців; на 11 жовтня 2017 року –
26 років 6 місяців.
До спеціального стажу роботи, що дає право на
пенсію за вислугу років, не зараховуються періоди
роботи на відповідних посадах після 11.10.2017.
Спеціальний стаж роботи визначається лише
за основним місцем роботи у відповідності із записами у трудовій книжці. Час роботи за сумісництвом, час навчання за спеціальністю до такого
стажу не зараховується.
Важливо пам’ятати, що пенсія за вислугу років
призначається з дня звернення – за умови звільнення з посади, що дає право на таку пенсію. У разі
працевлаштування за спеціальністю – виплата
пенсії припиняється і поновлюється з наступного
дня після звільнення. Робота на посадах, які не дають права на пенсію за вислугу років, не позбавляє
права на отримання такого виду пенсії.
Якщо в період одержання пенсії за вислугу років особа досягає пенсійного віку, доцільно звернутися до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання із заявою про перехід на пенсію
за віком. За таких умов після досягнення пенсійного віку, одержуючи пенсію за віком, можна працювати на посаді, що дає право на пенсію за вислугу
років. Сам факт досягнення пенсійного віку без
призначення пенсії за віком такого права не дає.
Також доречно пригадати, що працівникам
освіти, які не скористаються правом на дострокове призначення пенсії за вислугу років і які на час
досягнення пенсійного віку працюють в закладах
та установах державної або комунальної форми
власності на посадах, що дають право на призначення пенсії за вислугу років та мають страховий
стаж роботи на таких посадах: чоловіки – 35 років,
а жінки – 30 років під час призначення пенсії за віком буде виплачено грошову допомогу в розмірі
10 місячних пенсій, розрахованих на день її призначення.
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Вітання
Вітаємо!

Дорого татуся, люблячого дідуся

Володимира Івановича
Казновецького
з Полян Збаразького району

з 55-річчям!
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З Тобою нам завжди затишно й світло.
Даруєш турботу та море любові,
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого Тобі треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята
Дарує щасливі і довгі літа.
З любов’ю і повагою - дочка Оля з чоловіком
Олександром, син Андрій, онучка Софійка
та онучок Максимко і вся велика родина.

Вітаємо

Свою першу вчительку

Світлану Ярославівну Ядвіжук
з с. Малі Вікнини Збаразького району

з 45-річчям
Беззахисні, розгублені, маленькі
Колись уперше ми прийшли до школи,
Ви нас зустріли, наче рідна ненька,
І ми Вас не забудемо ніколи!
Ви стільки діточок добром зігріли
Пораду дали, вислухавши вчасно,
Від бід, нещасть зуміли захистити,
Забувши про турботи власні.
Ви нас навчали грамоти, науки,
Як стати чесною, хорошою людиною
І шанувати власную родину,
Любити край свій, рідну Батьківщину!
Тож хай легкою буде Ваша життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога!

З повагою випускники 2003 року.

Вітаємо!

Свою першу вчительку

Вітаємо!

Світлану Ярославівну Ядвіжук

Дорогого племінника та внука

з села Малі Вікнини на Збаражчині

з 45-річчям!
Ми хочемо вас привітати
У цей святковий літній день
Тепла і сонечка побажати
І щоб радісно Вам було кожен день!
Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на всеньке століття!
Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
Хай сміхом й веселістю повниться хата,
Родина хай буде здорова й багата!
І мрій, і бажань, і наснаги творити,
Щоб серцю хотілося жити й любити!
Хай учні шанують, повагу дарують,
Злагода й мир у житті хай панують!

З повагою і любов’ю діти та батьки (2020 рік).

Олександра Михайловича Поліщука
із Вікнин Збаразького району

із 16-річчям!
Чудова дата, вік прекрасний,
Щоб відчувати смак життя,
Бажання здійснювати власні,
Плекати світлі почуття!
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно так горить,
Хай Сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить!
Хай щастя сонцем усміхається
І доля сповнює теплом,
Усе омріяне збувається,
Й дорога стелиться добром!
Хай Матір Божа скрізь охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!
З любов’ю - тьотя Іра, дядько Міша, сестричка Марійка, братики Андрій, Юра, Ваня, бабуся Таня, тьотя Оксана з сім’єю.

Вітаємо!

Дорогу похресницю, племінницю,
тьотю, сестричку

Оксану Іванівну Коровець
із Вікнин на Збаражчині

Вітаємо!

Дорогу донечку, люблячу
сестричку і онучку

Соломію Вальчук

з села Великі Вікнини
Збаразького району

з 15-річчям!
Бажаємо, щоб Ти веселою була
І радісно всміхалась,
Цвіла, як квітка чарівна,
І росами вмивалась.
Хай доля Твоя буде світла, ласкава,
Хай щастя буде справжнім і рясним,
Земля щоб гарні квіти дарувала,
А небо було мирним та ясним.
Здорова будь на радість нам усім,
Хай все Тобі найкраще удається,
Фортецею хай буде рідний дім
І лиш тепло квітує в Твоїм серці!
Хай добрий ангел дужими крильми
Тебе надійно й міцно обіймає,
А Матінка Небесна від біди
Тривог і зла завжди охороняє!
Хай Господь обдаровує ласкою,
Щоб життя Твоє стало казкою!
З любов’ю – мама, тато,
братик і сестричка, дідусь Микола,
бабусі Євгенія і Леся
і вся родина.

Вітаємо!

Добру, щиру, хорошу сваху

Марію Василівну Бендас
з Тернополя

з ювілеєм!
З Днем народження вітаєм Вас нині,
Бажаємо щастя, удачі, добра,
Радості, спокою й миру,
Щоб доля щедрою й прихильною була!
Щасливі Ви, бо Вас шанують люди:
За труд, за чуйність, за тепло душі.
Нехай здоров’я й сил до Вас прибуде,
Нехай до серця смуток не спішить!
Хай добрий ангел береже повік,
Вогонь зорі, що долею зоветься,
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многії літа!
З повагою – свати Микола і Стефа
з Кременця.

Замовити вітання для своїх
рідних, близьких та друзів
можна безпосередньо у редакції
тижневика “Наш ДЕНЬ“, або за
телефоном (068) 364-08-54.
Ціна привітання - від 100 грн.

з Днем народження!
Від душі вітаємо щиро,
Бажаємо щастя, удачі, добра,
Радості, спокою й миру,
Щоб доля щедрою й прихильною була!
Бажаєм стрибати від щастя,
Від мрій злітати до зірок,
Від долі-чародійки мати
Завжди удачливий квиток.
Утілювати мрії швидко,
Та досягати всіх висот,
Бути успішною в житті й роботі,
Щоб зайвих не було турбот.
Ще радості Тобі бажаєм,
Здоров'я, квітів, доброти,
Кохана Оксаночко наша,
Будь завжди найгарніша Ти!
З любов’ю - сім'ї Горголь, Костюк, Гушпет, Путькалець.

С

Цей день в історії

ьогодні, 12 серпня, святкують Міжнародний
день молоді та День вінілових платівок у США.
Дізнайтеся, що цікавого відбувалося цього
дня у різні роки.
1865 — британський хірург Джозеф Лістер вперше використав під час операції фенол (карболову кислоту), щоб
дезінфікувати інструменти та руки;
1933 — відбувся перший матч футбольної збірної
України. Свою першу гру українці провели проти Туреччини.
1953 — Енн Девідсон стала першою жінкою, яка самостійно подолала на яхті Атлантичний океан;
1962 — перший український космонавт Павло Попович
вирушив у космос;
1981 — презентація першого персонального
комп'ютера IBM PC.

