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Шановні працівники 
газових господарств 

області, ветерани праці 
та всі споживачі блакитного блага!

Прийміть щирі вітання з 
нагоди головного свята 

нашої держави – 
ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

УКРАЇНИ!
У цьому величному святі переплелися мрії багатьох поколінь 

українців про свободу та незалежність, їхнє прагнення вільно 
жити, бути господарем на своїй власній Богом даній землі.  

Цей день передає дух патріотизму та гордості за свою націю, 
яка створила суверенну державу.

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – це день, у якому щорічно зустрічають-
ся Минуле і Майбутнє України. Минуле має вселяти мудрість. Май-
буття повинно виховувати в нас відповідальність за прийняття 
рішень. Тож нехай це свято буде могутнім стимулом для щоденної 
праці,  а ваші добрі справи примножують славу рідного краю!

Бажаю Вам і Вашим родинам міцного здоров’я, щастя і любові,  
мирного неба над головами, злагоди у нашому спільному домі,  ще-
дрої долі, подальших успіхів в усіх  починаннях заради процвітання 
України та добробуту її народу. 

Зі святом Вас! З повагою, Олег КАРАВАНСЬКИЙ.

Шановні краяни, пайовики, ветерани 
та  працівники споживчої кооперації!

З нагоди 29-річниці Незалежності нашої держави прийміть найщирі-
ші вітання та  побажання міцного здоров’я, великого родинного щастя, 

миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день Вашого життя буде сповне-
ний радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної 
України.

З повагою, голова правління облспоживспілки Михайло ЛАЗАР.

З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, РІДНА, НАЙКРАЩА, ВОЛЕЛЮБНА, НАША СОНЯЧНА УКРАЇНО! 

З ВЕЛИКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ СВЯТОМ НАС, УКРАЇНЦІ!

Шановні хлібороби, 
дорогі краяни!

  Прийміть сердечні вітання з на-
годи великого національного свята – 
Дня незалежності України! Цьогоріч 
воно збігається у часі із завершен-
ням хлібозбирання, тож принагідно 
щиро дякую вам за самовіддану працю та вагомий внесок у 
продовольчу безпеку держави.

У серцях народу України серпнева блакить неба і жовто-
гарячий зерновий лан зливаються барвами української дер-
жавності у символ свободи та праці. Нехай свято Незалежнос-
ті нашої Батьківщини духмяним запахом українського хліба 
принесе у ваш дім Божу благодать, здоров’я, щастя, мир і до-
статок. Зі святом вас, дорогі співвітчизники!

І нехай мрія про краще майбутнє окриляє вас на нові звер-
шення в ім’я соборної незалежної процвітаючої України. 

Микола ПИЛИПІВ, голова ради обласного 
об’єднання сільгосппідприємств, заслужений пра-

цівник сільського господарства України.

ДОРОГІ КРАЯНИ, ЗЕМЛЯКИ! 
Щиро вітаю Вас з Днем 
Незалежності України!

Це – не просто День народжен-
ня Держави. Це – свято пам’яті про 
цілі покоління наших предків, які 
творили націю і боролися за дер-
жавність, а також день, коли варто 
думати про майбутнє, про нашу 
відповідальність перед історією.  

Низький уклін і слова осо-
бливої вдячності усім, хто зараз на 
передовій своєю мужністю, силою 
волі та героїчністю береже незалеж-

ність і цілісність України. А також тим, хто ростить хліб, доглядає 
найсвятіше – землю.  

Тому, дорогі краяни, земляки, від усієї душі зичу Вам міцно-
го здоров'я, щастя, світлого  неба, щедрої долі. Хай духмяним 
серпневим запахом українського хліба прийдуть у Ваші домівки 
благополуччя і добро, порозуміння, радість, згуртованість, мир 
і любов!

З повагою - Антон БІЛИК, директор ПП «Оренд-
не підприємство «Іванівське» Теребовлянського 
району, заслужений працівник сільського госпо-

дарства України, депутат обласної ради.
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Консолідований 
рейтинг вишів України 

2020 року: 
у ТНЕУ гарні позиції

Інформаційний освітній ресурс 
«Освіта.ua» склав консолідований 
рейтинг закладів вищої освіти 

України 2020 року. Згідно з ним, 
Тернопільський національний 
економічний університет посів 
тридцять третє місце серед 241 
закладів вищої освіти України та 
друге місце в обласному рейтингу.

 У якості вихідних даних для складання 
консолідованого рейтингу закладів вищої 
освіти України використані найбільш авто-
ритетні серед експертів та засобів масової 
інформації національні рейтинги навчальних 
закладів України: «Топ-200 Україна», «Scopus» 
та «Бал ЗНО на контракт», кожен з яких вико-
ристовує різні критерії оцінювання закладів 
вищої освіти.

 Зокрема, у рейтингу «Топ-200 Україна», 
що складається Центром міжнародних проек-
тів «Євроосвіта», використовувалися відкриті 
дані прямих вимірів, виставлені на відкритих 
веб-ресурсах незалежних національних та 
міжнародних організацій і установ.

 Відповідно до цієї методики діяльність за-
кладів вищої освіти оцінюється за сукупністю 
десяти показників їх діяльності: академічною 
діяльністю, науково-видавничою діяльністю, 
оцінкою науково-дослідницьких досягнень 
університетів через порівняння їх Інтер-
нет-сайтів, міжнародною діяльністю та ін.

 Результати «Рейтингу «Scopus» базуються 
на показниках бази даних Scopus, що є інстру-
ментом для відстеження цитованості науко-
вих статей, які публікуються закладом освіти 
або його педагогічними працівниками у нау-
кових виданнях.

 Рейтинг «Бал ЗНО на контракт» містить 
інформацію про показники середнього бала 
ЗНО абітурієнтів, яких в 2019 році зарахова-
но до закладів вищої освіти на навчання за 
контрактом. Зазначений рейтинг фактично 
визначає лідерів серед закладів освіти, в яких 
вступники виявили бажання здобувати вищу 
освіту за власні кошти.

З 1 вересня у Тернопільському 
національному 
економічному університеті 

розпочнеться навчання на 
денній формі для студентів 
2, 3, 4 курсів ступеня вищої 
освіти «Бакалавр» та студентів 
коледжів ТНЕУ. 

Для студентів ступеня вищої освіти 
«Магістр» першого курсу усіх спеціаль-
ностей, окрім «Права» та «Міжнародного 
права», освітній процес розпочнеться 7 
вересня. Для студентів першого курсу ОС 
«Бакалавр» та ОС «Магістр» першого кур-
су з «Права» та «Міжнародного права» - 
14 вересня.

Ремонт дороги на обході 
Кременця планують 

завершити до 1 вересня
Завершується поточний середній ремонт 14 

кілометрів автошляху М-19 «Доманове – 
Ковель – Чернівці – Тереблече» на обході міста 

Кременець, який розпочали оновлювати в рамках 
програми «Велике будівництво». 

Êîëè ó ÒÍÅÓ ðîçïî÷íåòüñÿ íàâ÷àííÿ

Як повідомила заступниця на-
чальника управління охорони здо-
ров`я облдержадміністрації Лідія 
Чайковська, на Тернопільщині 213 
осіб, у яких підтверджено діагноз 
COVID-19, перебувають на стаціо-
нарному лікуванні. З них 54 особи 
— у важкому стані. Четверо осіб 
підключені до апаратів штучної 
вентиляції легень.

«В області спостерігається тен-
денція до збільшення кількості хво-
рих. Так, станом на 17 cерпня в об-
ласті за результатами досліджень 
методом ПЛР діагноз лабораторно 
підтверджено у 3817 випадках», — 
зазначила Лідія Чайковська.

У той же час понад 63,6% жите-
лів Тернопільщини, у яких виявили 
COVID-19, – одужали. 

Впродовж 17 серпня ДУ "Терно-

пільський ОЛЦ МОЗ України" про-
вів 372 досліджень. Підтверджено 
ще 85 нових випадків COVID-19.

Варто зазначити, що держава 
досить оперативнореагує на ви-
клики, що поставила перед Укра-
їною коронавірусна інфекція. Зо-
крема, значно збільшена кількість 
тестувань. Якщо у березні проводи-
ливсього 200 тестів на тиждень, то 
сьогодні цей показник зріс до 120 
тисяч. 

Завдяки вчасно вжитим заходам 
в Україні вдалося зберегти низький 
рівень летальних випадків внас-
лідок COVID-19. У той же час ми 
бачимо, що реальність диктує свої 
правила. Схоже, що коронавірус не 
збирається залишати Тернопіль-
щину та Україну.

Як підкреслив голова Терно-

пільської обласної державної адмі-
ністрації Володимир Труш, сьогод-
ні ми стоїмо на порозі другої хвилі 
епідемії коронавірусної хвороби. І 
кожен з нас має поставити собі про-
сте запитання: а що я зробив зара-
ди того, аби інфекція не розповсю-
джувалась? Нам бракує жорсткості 
та вимогливості до самих себе.

«Ми маємо розуміти, що вико-
нання елементарних правил гігіє-
ни, масковий режим та дотримання 
дистанції може врятувати життя. І 
для цього не треба залучати загони 
спецпризначенців, скликати нау-
кові конференції чи звертатися до 
міжнародних фінансових організа-
цій. Всі ми можемо захистити своїх 
родичів та друзів від цієї  небезпе-
ки, демонструючи свою відпові-
дальність», — наголосив очільник 
області.

Âîëîäèìèð ÒÐÓØ: «Â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà ïîøèðåííÿ COVID-19

 ëåæèòü íà êîæíîìó ç íàñ»
Нова хвиля коронавіруcу підступає до 
України значно швидше, ніж очікувалося, 
заявивМіністр охорони здоров’я Максим 
Степанов. Протедотримання елементарних 
правил гігієни, масковий режим та соціальна 
дистанція може врятувати тисячі життів. 

Тернопіль відвідали учасники 
велопробігу ветеранів війни 
“Вшануємо пам’ять захисників 

України”. Захід присвячений Дню 
пам’яті захисників України, які 
загинули в боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність 
України. Полеглих українців 
вшановують 29 серпня. 

Як розповів організатор і капітан команди, 
начальник відділу Міністерства у справах ве-

теранів у Закарпатській області України Іван 
Балашов,  учасники планують подолати шлях 
від Ужгорода до Маріуполя, а це відстань в 1,8 
тис. км. Він розповів, що і він сам, й інші члени 
команди мають добру підготовку: регулярно 
займаються маунтінбайкінгом, шосейними 
гонками і велотуризмом. Участь у велопробі-
гу беруть  ветерани АТО/ООС та війни в Аф-
ганістані.

- Ми стартували 16 серпня в Ужгороді. Наш 
маршрут проходить через міста Стрий, Рога-
тин, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Жи-
томир, Київ, Лубни, Полтава, Дніпро, Запоріж-
жя та Бердянськ. Плануємо побувати у 12-ти 
областях України. Символічно, що велопробіг 
завершиться в Маріуполі 29 серпня – у День 
пам’яті захисників України, - зазначив Іван 
Балашов.

Учасники велопробігу разом з представ-
никами родин загиблих учасників АТО/ООС, 
представниками влади, волонтерами вшану-
вали пам’ять загиблих та поклали квіти до 
Стелли «Борцям за волю України».

ÏÀÌ`ßÒÜ ÇÀÃÈÁËÈÕ ÃÅÐÎ¯Â
 âøàíîâóþòü âåëîïðîá³ãîì

Ветерани подолають  1800 кілометрів,
 аби нагадати українцям про полеглих бійців

Ремонтні роботи проін-
спектував голова Тернопіль-
ської ОДА Володимир Труш.

Наразі там триває влаш-
тування верхнього шару 
дорожнього покриття з ще-
бенево-мастикового асфаль-
тобетону, планування узбіч, 
монтаж нової системи освіт-
лення та облаштування пішо-
хідних доріжок. Укласти верх-
ній шар залишилося ще на 
невеликому відрізку.

«Проїзд ділянкою на обході 
Кременця відкриють на обох 
смугах руху. За сприятливої 
погоди завершення поточного 
середнього ремонту цього від-
різку планується до 1 вересня», 
— зазначив Володимир Труш.

Загалом у 2020 році в Тер-

нопільській області буде відре-
монтовано 146,5 км автошляху 
М-19.

Вже завершено роботи на 
8 км неподалік селища Виш-
нівець, сіл Горинка та Старий 
Вишнівець. Паралельно під-
рядна організація працює на 
автошляху М-19 між Тернопо-
лем та Теребовлею.
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Дорогі хлібороби, шановні 
краяни, працівники та пайовики 

«Вікторія-92»!
 Щиро вітаю Вас 

із Днем Незалежності України!
 Ця визначна дата навіки увійшла в історію держа-

ви золотою сторінкою її біографії, започаткувала нову 
епоху в житті нашого народу, законодавчо закріпила 
його вікові демократичні прагнення до національного 
відродження, духовної свободи. 

Від усієї душі бажаю Вам міцного здоров’я, щастя, 
миру, щедрої долі, подальших успіхів в усіх справах і 
починаннях. Нехай зігріті теплом зерна Української 
Незалежності проростають багатими врожаями 
на полях, щедріють добрими справами та християн-

ським милосердям у душах. Глибокої віри усім нам у краще завтра, єдності у вчинках 
і помислах в ім’я нашої спільної перемоги! Нехай Ваша плідна праця буде надійною 
запорукою мирного щасливого майбутнього.    

З повагою, Петро ПЕЛЯК, 
голова ФГ «Вікторія-92» Козівського району, Заслужений працівник 

сільського господарства України. Шановні краяни!
День Незалежності держави – 
особливе свято для кожного з нас. 
І двадцять дев’ять років України – ще мало 
з точки зору державотворення  
і так багато пережитого та передуманого нами усіма.
В переддень свята не будемо з пафосною 

риторикою 
говорити за процвітання нашої держави, 
а просто усі разом у суголоссі 
побажаємо їй того, що й собі. 
Щиро. Свідомо. 
І ці думки  не загубляться в просторі  та 

часі.
За дорученням колективу управління 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування  України 
в Тернопільській області – Федір БОРТНЯК.

З Днем 
Незалежності, 
рідна Україно!
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Чому ОДА відмовляється фінансувати 
МЕДИЧНІ, ОСВІТНІ, СОЦІАЛЬНІ 

ЗАКЛАДИ ТА УСТАНОВИ ОБЛАСТІ?!

У Тернопільській 
обласній раді 
озвучили своє 

бачення ситуації. 
«Ще 6 липня під час чет-

вертого пленарного засідання 
чотирнадцятої сесії за подан-
ня постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету, враху-
вавши депутатські пропози-
ції, народні обранці обласної 
громади прийняли рішення 
№1661 «Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2020 
рік», яке й було направлено 
ОДА на виконання. Проте, по-
рушуючи закони, виконавча 
гілка влади не вчиняє жодних 
відповідних дій. Більше  того 
- голова облдержадміністрації  
Володимир Труш подає на об-
ласну раду позовну заяву, щоб 
скасувати згадане рішення. 
Розглянувши її, суд прийняв 
рішення: «… підстави для за-
доволення заяви Тернопіль-
ської обласної державної ад-
міністрації про забезпечення 
позову шляхом зупинення дії 
оскаржуваного рішення від-
сутні».

Що ж так обурило чи-
новників президентської 
вертикалі? До прикладу – 
Тернопільському обласному 
онкологічному диспансеру 

фінансовий департамент ОДА 
пропонував виділити 500 ти-
сяч гривень для проведен-
ня робіт із перезарядки га-
ма-терапевтичного апарату 
«TERABALT» новим джерелом 
іонізуючого випромінюван-
ня. Зрозуміло, що ця сума 
надто мала. Відтак обласна 
рада виділила на цю потребу 
онкодиспансеру чотири міль-
йони. 

Тернопільській обласній 
клінічній психоневрологічній 
лікарні на реконструкцію ча-
стини приміщень під малоін-
вазивний діагностичний блок 
облдержадміністрація не дала 
ні копійки, натомість обласна 
рада передбачила 1 мільйон 
450 тисяч гривень. І ще одна 
вельми промовиста ситуація: 
про  Тернопільський облас-
ний спеціалізований будинок 
дитини у змінах до бюджету в 
ОДА взагалі не згадали. А об-
ласна рада надала цій  устано-
ві  650 000 гривень.

Звичайно, щоб збалансу-
вати бюджет, деякі інші пози-
ції було відкореговано.

На черговому пленарно-
му засіданні  11 серпня знову 
було прийнято рішення про 
внесення змін до бюджету.

Декілька слів про освітню 

субвенцію, її перерозподіл, 
про який так побиваються в 
ОДА.

Кабмін видав постанову 
щодо освітньої субвенції ще 
у лютому. На жаль, управлін-
ня освіти і науки ОДА за пів 
року не спромоглося надати 
в обласну раду свої пропози-
ції, щоб розподілити майже 
37 мільйонів гривень, хоча за 
цей час відбулося п’ять сесій-
них засідань. Згадали про ці 
чималі для нашого краю кош-
ти за двадцять хвилин до по-
чатку четвертого пленарного 
засідання чотирнадцятої сесії 
обласної ради. Зрозуміло, що 
ні ознайомитись, ні проана-
лізувати документ депутати 
обласної ради змоги не мали.

Нині виконавча влада про-
понує розділити ці 37 мільйо-
ни гривень між районними 
радами, добре розуміючи, що 
в найближчому часі значна 
частина з них може переста-
ти існувати і розпорядитися 
грошима просто не буде кому. 

Відтак виникає питання: 
чому ОДА відмовляється фі-
нансувати медичні, освітні, 
соціальні заклади та устано-
ви області, а надто напередо-
дні виборів?! Кожен краянин 
має відповісти самостійно». 

Вже два пленарні засідання сесії обласної ради поспіль депутати 
розглядають зміни до обласного бюджету на поточний рік і приймають 
відповідні рішення. Проте, облдержадміністрація блокує їх реалізацію.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОДА 
ОСКАРЖУВАТИМЕ У СУДІ 
бюджетні рішення облради. 
Перше слухання – 10 вересня

Тернопільський окружний адміністративний 
суд відкрив провадження в адміністративній 
справі за позовом Тернопільської обласної 

державної адміністрації до Тернопільської обласної 
ради про визнання протиправним та нечинним 
(скасування) рішення. Справу розглядатимуть 10 
вересня о 9.30.

Таке повідомлення розміщене на сайті Тернопільського ок-
ружного адміністративного суду.

Облдержадміністрація оскаржує в суді рішення облради від 
6 липня, яким було внесено зміни до бюджету.

В ТОДА стверджують, що своїм рішенням депутати передба-
чили видатки на суму, яка значно перевищує доходи.

«Ці зміни було неможливо виконати, тому ми подали позов 
до суду на рішення Тернопільської обласної ради щодо змін до 
бюджету на 2020 рік. Є відповідний висновок департаменту фі-
нансів, окрім того, документи знаходяться в Міністерстві фінан-
сів», – повідомив голова ТОДА  Володимир Труш.

Також в обладміністрації зазначають, що депутати облради 
у рішенні від 6 липня не врахували 3 млн грн на доплату медич-
ним працівникам, які борються з COVID-19, понад 18 млн грн не 
врахували на перерозподіл трансфертів з місцевих бюджетів, 
які передаються обласному бюджету на співфінансування об’єк-
тів будівництва та придбання шкільних автобусів, майже 2 млн 
на заробітну плату лікарям Тернопільського обласного фтизі-
опульмонологічного центру. За даними директора департамен-
ту фінансів облдержадміністрації Степана Скибиляка, під час 
вчорашньої сесії депутати обласної ради знову прийняли зміни 
до бюджету із «розривом».

«Доходи та видатки обласного бюджету не співпадатимуть 
більш як на 30 млн грн. Ми бачимо, що за рішенням бюджетної 
комісії запропоновано зняти 14,75 млн грн з різних програм і з 
різних галузей, а на видатки спрямовується 54,7 млн грн. Зро-
зуміло, що виходить значний «розрив». Коментувати зараз суму 
розбалансування важко, оскільки офіційне рішення ще не було 
направлено бюджетною комісією, яка напередодні відбулася 
без нашої участі. Депутати прийняли таке рішення, тому буде-
мо його аналізувати, моніторити й бачити яким буде «розрив» у 
бюджеті», – сказав Степан Скибиляк.

До «ЧЕРВОНОЇ» зони через 
поширення коронавірусної 

інфекції потрапили:
міста Самбір (Львівська область), 

Біляївка (Одеська область), Дубно (Рів-
ненська область), Городенківський і 
Косівський райони (Івано-Франківська 
обл.), Костопільський і Рівненський 
райони (Рівненська область), Кіцман-
ський район (Чернівецька область).

До «ПОМАРАНЧЕВОЇ» 
зони віднесені:

Луцький і Любешівський райони 
Волинської області; місто Ужгород, 
Перечинський, Тячівський та Ужго-
родський райони Закарпатської облас-
ті; міста Івано-Франківськ, Бурштин 
і Коломия, Тисменицький район Іва-
но-Франківської області; міста Львів, 
Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий 
Розділ, Стрий, Трускавець та Червоно-
град, Бродівський, Буськ, Городоцький, 
Дрогобицький, Жидачівський, Жовків-
ський, Золочівський, Кам’янко-Бузь-
кий, Миколаївський, Мостиський, Пе-
ремишлянський, Пустомитівський, 
Радехівський, Самбірський, Сколів-
ський, Сокальський, Старосамбірський, 
Стрийський, Турківський та Яворів-

ський райони Львівської області; Мико-
лаївський та Саратський райони Одесь-
кої області; місто Острог, Гощанський 
та Здолбунівський райони Рівненської 
області; місто Чортків, Тернопільський 
район Тернопільської області; місто 
Чернівці, Глибоцький район Чернівець-
кої області.

До «ЖОВТОЇ» зони: 
Київ; Луцьк, Володимир-Волин-

ський та Нововолинськ, Горохівський, 
Іваничівський, Ківерцівський, Ма-
невицький та Ратнівський райони 
Волинської області; Хуст, Виногра-
дівський, Іршавський, Міжгірський, 
Мукачівський, Рахівський та Сваляв-
ський райони Закарпатської області; 
Калуш, Богородчанський, Верховин-
ський, Галицький, Долинський, Ка-
луський, Коломийський, Наддвірнян-
ський, Рогатинський, Рожнятівський, 
Снятинський та Тлумацький райони 
Івано-Франківської області; міста Оде-
са, Білгород-Дністровськ, Ізмаїл та 
Теплодар, Ананьївський, Арцизький, 
Березівський, Біляївський, Болград-
ський, Лиманський, Овідіопольський 
та Савранський райони Одеської об-
ласті; міста Рівне та Вараш, Березнів-
ський, Володимирецький, Демидів-

ський, Дубенський, Зарічненський, 
Корецький, Млинівський, Острозький, 
Радивилівський, Рокитнівський та Сар-
ненський райони Рівненської області; 
міста Тернопіль та Бережани, Бережан-
ський, Гусятинський та Чортківський 
райони Тернопільської області; місто 
Харків, Богодухівський, Валківський, 
Золочівський, Краснокутський, Ново-
водолазький, Первомайський та Чу-
гуївський райони Харківської області; 
Вижницький, Герцаївський, Заставнів-
ський, Кельменецький, Новоселиць-
кий, Путильський, Сокирянський, Сто-
рожинецький та Хотинський райони 
Чернівецької області.

Що і де заборонено?
У зонах з червоним рівнем епідемі-

ологічної небезпеки забороняється 
робота громадського транспорту, 
відвідування закладів освіти, діяль-
ність ТРЦ, кафе, ресторанів, спорт-
залів, кінотеатрів. Перетини таких 
районів можливі лише на власному 
транспорті, також заборонено по-
садку в міжобласний транспорт, ви-
садку - дозволено.

У помаранчевому - забороняєть-
ся діяльність закладів розміщення, 
крім готелів, а також розважаль-

них закладів і ресторанів у нічний 
час, кафе і ресторанам дозволено 
працювати за умови заповненості 
не більше 50% місць. Також обме-
жена планова госпіталізація, окрім 
тих станів, які необхідні для збе-
реження життя людини. Робота 
спортзалів дозволена, якщо для од-
ної людини забезпечено не менше 10 
метрів квадратних площі, є обме-
ження щодо відвідування закладів 
освіти - групами не більше 20 осіб. 
Обмеження на транспорті - переве-
зення пасажирів в кількості не біль-
ше 50% місць. Також припиняється 
робота розважальних зон у ТРЦ.

У жовтій зоні припиняється від-
відування установ соціального за-
хисту, діяльність хостелів, робота 
розважальних закладів після 24 год., 
проведення масових заходів всереди-
ні закладів громадського харчування 
для понад 20 осіб.

У зеленій - обов'язковим є маско-
вий режим у громадських будівлях, 
забороняється проведення масових 
заходів більше 1 людини на 5 ква-
дратних метрів, заповненість кі-
нотеатрів на 50%, перевезення па-
сажирів - тільки в межах сидячих 
місць.

ßê ïîä³ëèëè Óêðà¿íó íà ÍÎÂ² ÊÀÐÀÍÒÈÍÍ² ÇÎÍÈ
В Україні 17 серпня набув чинності новий розподіл регіонів у відповідності 
до темпів поширення COVID-19. Такі карантинні зони встановили на 14 днів.
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«Іван Марчук - почесний 
громадянин міста Києва. Його 
знають в Австралії, у США, де 
в Чикаго відкрили картинну 
галерею Івана Марчука як фі-
ліал майбутнього Музею Івана 
Марчука», - сказав голова Ради 
почесних громадян міста Киє-
ва, політичний діяч, член-ко-
респондент АМНУ Микола По-
ліщук.

Він розповів, що за ініціа-
тиви Ради почесних громадян 
та Київської фундації культу-
ри навесні цього року комісії 
з питань власності та з питань 
культури Київської міськради 
ухвалили рішення відкрити 
Музей Івана Марчука на вули-
ці Сагайдачного, 20/2, і тепер 
справа - за Київрадою.

«Я сподіваюсь, що Музей 
Марчука буде в Києві при його 
житті, де він зможе створити 
свою школу», - зазначив Полі-
щук.

Художнику вручили копію 
таблички із зіркою. Сам Мар-
чук розповів, що побував зі 
своїми виставками на п’яти 
континентах.

«Талант мій належить люд-
ству. Україна його не може 
присвоїти. Мені вже були 
пропозиції відкрити музей у 
Туреччині й Литві, бо Україна 
ще спить… Але музей у Києві 
належатиме світові, тому що 
до Києва будуть приїздити, 
як приїжджають до музею Го-
гена в Амстердамі, приносячи 
місту мільйони. Люди хочуть 

бачити мої картини, та я не 
можу всіх запросити до май-
стерні, щоб показати», - ска-
зав Марчук.

Він додав, що сприймає це 
свято як передмову до май-
бутньої події - відкриття му-
зею, а також як доказ того, що 
українці його шанують, і ви-
словив сподівання, що наступ-
ного року в Києві відбудеться 
його ювілейна виставка.

Під час заходу художни-
ку вручили ще й золоту зі-
рочку-прикрасу - точну ко-
пію викарбуваної на граніті 
- від компанії Sokol Jewellery. 
А Міжнародна дипломатична 
місія ОБСЄ нагородила Мар-
чука орденом «За мир та ста-
більність».

У свою чергу співорганіза-
тор «Площі зірок», представ-
ник ГО «Спільна перемога» 
Володимир Бульба зазначив: 
їхня організація та Незалеж-

на громадська рада з питань 
культури, молоді та спорту по-
дали в Офіс Президента звер-
нення щодо сприяння від-
криттю Музею Івана Марчука.

Слід зазначити, що від-
криття зірок у столиці від-
бувається з ініціативи БФК 
Gulliver, за підтримки Мініс-
терства культури та інформа-
тики, під брендом Ukraine now 
та в партнерстві з РМА Спіль-
на Перемога, компанії Sokol 
Jewellery і Першої Української 
сувенірної компанії та Україн-
ського національного інфор-
магентства «Укрінформ».

Серед подій земного життя 
Ісуса Христа преображення на 
Фаворі перед трьома обрани-
ми учениками – Петром, Яко-
вом та Іваном має особливе 
значення. Якщо від самого на-
родження у вертепі Віфлеєм-
ському і до хресної смерті на 
Голгофі втілений Син Божий 
був принижений, «прийняв-
ши вигляд раба», то на Фаворі 
Він явив ученикам Свою Боже-
ственну славу в тій мірі, в якій 
вони могли її сприйняти.

Згідно з євангельським 
оповіданням, подія преобра-
ження Спасителя полягала 
в тому, що Господь наш Ісус 
Христос, прийшовши на зем-
лю в подобі людській, на горі 
явив Божественну славу в зов-
нішньому вигляді Свого люд-
ського образу і одягу. Лице 

Його засяяло, як сонце, і одяг 
Його став білим, як світло. 
Учні, зворушені цим, відчули, 
як душі їх наповнилися над-
звичайним блаженством.

Блаженство, яке охопило 
апостолів, було таке велике, 
що вони нічого більше для 
себе не бажали, аби тільки 
цей стан тривав весь час. Яка 
ж була причина такого роз-
чулення апостолів? А вона 
полягала в тому, що тілесна 
природа їх прилучилася до 
небесного життя. Цей над-
звичайний дотик і викликав у 
людей величезну радість. Хоч 
апостоли, завжди перебува-
ючи поруч з Ісусом Христом, 
постійно відчували радість 
від близькості до Нього, але в 
той день сталося щось більше 
і воно особливо зворушило 

їх, а саме – Преображення Го-
споднє.

На Фаворі учні Христові пе-
режили надзвичайні хвилини, 
побачивши наочно можливість 
преображення, тобто очищен-
ня, освячення та одухотворення 
тіла. Вони зрозуміли, що тіло 
може стати духовним. А коли 
після свого воскресіння Господь 
увійшов до апостолів, що були 
в зачиненій горниці, коли Він з 
прославленим тілом вознісся, 
тоді вони зрозуміли, що і для 
тіла відкритий шлях на небо.

Ми святкуємо Преображен-
ня Господнє як день першого 
свідчення про те, що не зачи-
нені і для нас шляхи преобра-
ження, що ми – Божі, і все в нас 
Боже, тільки часто потьмарене 
гріхом. Ми теж здатні до відро-
дження з допомогою благода-

ті, яка щедро подається Госпо-
дом через Його Церкву, через 
святі Таїнства і молитви.

На пам’ять цієї можливо-
сті оновлення нашого життя 
ми освячуємо побожно в день 
Преображення Господнього 
нові плоди і споживаємо їх, 
показуючи цим, що бажаємо 
жити віднині теж по-новому. 
І просимо Господа, щоб здій-
снюючи це своє бажання, ми з 
допомогою Божою приносили 
нові духовні плоди в своєму 
земному житті, освячували 

своє існування світлом Пре-
ображення ще тут на землі.

P. S. Смачненьких вам, освя-
чених плодів. Хай скріпляють 
вони наші духовні і тілесні 
сили!

о. Богдан 
ЗІНЧЕНКО,

член Наці-
ональної 

спілки
журналістів 

України.

ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÍß - 
â³äêðèòèé øëÿõ íà íåáî

²âàí ÌÀÐ×ÓÊ: «Òàëàíò 
ì³é íàëåæèòü ëþäñòâó…»

На «Площі зірок» у Києві відкрили зірку всесвітньо відомому худож-
нику, лауреату Шевченківської премії, уродженцю села Москалівка 

Лановецького району на Тернопільщині Іванові Марчуку. 
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

НАДІЯ
Усі ми – прах земний
І підемо у землю.
Та тільки бере страх – 
Живемо надаремно.

*****
У будні метушні
Шукаємо вигоду
Та спішимо туди, 
Де грішна більшість ходить.

*****
Не чують наші вуха,
Не бачать наші очі, 
А слабкодухе тіло,
Жертовним буть не хоче.

*****
Одна надія, Боже, - 
Милість твоя без меж
Й молитву покаянну
Від грішних нас приймеш.

*****
Очистиш наші душі,
Поселиш мир в серця
І будеш невідступно
Із нами до кінця.

ЧАС ПРОБ’Є
Ми в повсякденному житті
Так часто Бога забуваєм.
Його любов, Дари Святі
Байдужим серцем не приймаєм.

*****
У суєті проводим дні,
В намарних клопотах 

порожніх.
Як можем тілу догоджаєм.
Душа ж, чомусь, 

нас не тривожить.
*****

Пройдуть віки і час проб’є.
І шлях відкриють Верхівцеві.
І буде Суд. Найвищий суд.
Що скажемо тоді Творцеві?

Любов ЦАЛИК.
с. Ришківці

Лановецького району. 

У Тернополі вже 23 рік поспіль організовують 
благодійну акцію, щоби забезпечити діток із 
кризових, малозабезпечених, багатодітних 

родин, шкільним приладдям до початку 
навчального року. Таким приладдям забезпечать 
200 дітей. 

Зробити добру справу легко – можна пожертвувати потре-
буючим шкільні рюкзаки, зошити, ручки, олівці, фломастери, 
пенали, альбоми, кольоровий папір, фарби та інше шкільне 
приладдя, шкільні портфелі.  Все це можна  принести до 27 
серпня в Тернопільський благодійний фонд «Карітас»: вул. За-
монастирська,1 з 9:00 до 17:00 або перерахувати кошти на бла-
годійний рахунок фонду. 

Благодійні внески можна перерахувати: 
благодійна організація «Тернопіль-
ський Благодійний Фонд «Карітас», 

ЄДРПОУ 21162280, Україна, м. Тернопіль, 
вул. Замонастирська, буд. 1 АТ Кре-
добанк, МФО 325365, Р/р ІВAN UA 68 

3253650000002600201171387 
з позначкою: акція «Шкільний портфелик». 

Øê³ëüíèé ïîðòôåëèê 
äëÿ êîæíîãî
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У Тернополі 15-річна 
дівчина впала 
в яму поблизу 

каналізаційного 
колектора. У поліції 
кажуть: територія 
не була належно 
огороджена. 

- Подія трапилася на вулиці 
Лесі Українки. Дівчина повер-
талася додому, коли раптово 
провалилася в яму. За попе-
редніми даними, на місці, де 
стався інцидент, проводили 
ремонтні роботи, - розповіли у 
поліції Тернопільської області.

Через сильну зливу і вели-
кий наплив води неповноліт-
ня не помітила яму. На щастя, 
школярці вдалося самотужки 

вибратися з неї. Їй надали ме-
дичну допомогу. 

Поліцейські встановлюють 
обставини події. Відомості за 

даним фактом внесено в ЄРДР 
за статтею 271 ККУ - порушен-
ня вимог законодавства про 
охорону праці. 

Двоє мешканців 
обласного центру 
втратили свої 

дорогі телефони, 
які передали в руки 
невідомим. Потерпілі 
намагалися допомогти, 
за що їм «люб’язно 
віддячили».

- Шахрайська схема, за 
якою діють пройдисвіти, - 
проста. На вулиці до громадян 
підходять невідомі й просять 
мобільний, аби зателефонува-
ти. Причини називають різні: 
закінчилися гроші або ж роз-
рядився засіб зв’язку. Краяни 

без роздумів передають в руки 
шахраїв своє майно, й ті за лі-
чені хвилини зникають з поля 
зору потерпілих, - розповіли в 
поліції Тернопільської області.  

Потерпілі завдані збитки 
оцінили у суму в понад 5000 
гривень. За фактами  шахрай-
ства правоохоронці розпочали 
кримінальні провадження. 

Аби уникнути такого виду 
шахрайства, найкраще - не 
давати свій телефон нікому 
сторонньому, кажуть у поліції.  
Якщо ви все-таки потерпіли 
від рук невідомих, одразу те-
лефонуйте на лінію «102». 

- Нещасний випадок трапився у неділю, 16 серпня, близь-
ко 20:30 у Тернополі на вулиці Київській. З балкона п’ятoгo 
поверху випав 70-річний місцевий житель. На місце по-
дії виїжджали співробітники поліції та бригада швидкої 
дoпoмoги. Лікарі констатували смерть чоловіка, - розповіли 
в поліції Тернопільської області. 

Як встановили правоохоронці, в момент трагедії в квар-
тирі була колишня дружина пенсіонера. Жінка доглядала за 
чоловіком, який мав проблеми зі здоров’ям. 

- Вона перебувала в сусідній кімнаті, коли пенсіонер ви-
кинувся з балкона. Під час попереднього огляду слідів на-
сильницької смерті на тілі загиблого не виявили. Зараз вста-
новлюють обставини події, - кажуть у відомстві.  

- 12 серпня жителька Тернополя звернулася до поліції та 
повідомила, що бачила, як чоловік, котрий прибирає у їхньому 
будинку, палицею забив котеня і викинув його в смітник. За зая-
вою жінки правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань відомості за частиною 1 статті 299 ККУ, - розповіли 
в поліції Тернопільської області. 

У жорстокому поводженні з твариною жінка звинувачує 
45-річного прибиральника їхнього ОСББ. Поліцейські опитали 
чоловіка, проте той заперечує, що вбивав тварину, каже, знай-
шов мертвою і викинув у сміттєвий бак.

- Екcпертиза, яку проведуть спеціалісти ветеринарної кліні-
ки, дасть можливість визначити, хто говорить правду, - додали у 
поліції. - Наразі очікуємо на її висновки.

Незважаючи на застереження 
і сумну статистику аварій 
на дорогах, українці 

продовжують нехтувати 
правилами безпечного водіння. На 
Тернопільщині в липні поліцейські 
склали 130 адміністративних 
протоколів за керування автівками 
у нетверезому стані.

- Всього минулого місяця  співробітни-
ки поліції оформили більше 5 тисяч адмі-

нматеріалів в сфері безпеки дорожнього 
руху. Серед порушень: перевищення воді-
ями швидкості, керування транспортними 
засобами без документів та напідпитку, 
недотримання правил дорожнього руху пі-
шоходами та велосипедистами, - розповіли 
у поліції Тернопільської області.

У липні на дорогах області трапилося 
203 ДТП. З них 41 – з потерпілими, в яких 4 
людини загинули та 45 отримали травми. 
19 аварій вчинили водії, які сіли за кермо 

напідпитку. В результаті цих автопригод 4 
людей зазнали травм. 13 аварій трапилося 
за участю пішоходів та 5 за участі велоси-
педистів, внаслідок них 2 людей загинули.

Віртуальне 
авто майже 
за 70 тисяч 

гривень

Поліцейські 
застерігають 
від шахрайства. 

На Тернопільщині 
жінка віддала чималу 
суму за автомобіль, 
який не існує.

- Тричі перечислювала 
кошти на рахунок підпри-
ємця, що обіцяв пригнати 
з-за кордону дешеве авто, 
жителька одного з сіл Те-
ребовлянського району. 
Впродовж тижня жінка 
віддала майже 70 тисяч 
гривень лише за усні обі-
цянки. Спочатку заплати-
ла майже 13 тисяч авансу, 
відтак переслала майже 
10 тисяч за начебто під-
готовку документів, реш-
ту суми – понад 45 ти-
сяч гривень віддала, бо 
машина вже наступного 
дня начебто мала бути у 
її власності. На жаль, цей 
день не настав, - розпо-
віли у поліції Тернопіль-
ської області. 

Правоохоронці розшу-
кують шахрая і застеріга-
ють інших мешканців від 
віри у подібні схеми. 

- Щодня до поліцей-
ських надходять повідом-
лення від потерпілих, ко-
трі заплатили за омріяне 
плаття, меблі, прикраси і 
навіть транспортні засоби, 
проте  товару так і не отри-
мали, - кажуть у відомстві. 
- Розкривати такі злочини 
дуже непросто, а поверну-
ти потерпілим  втрачене – 
майже нереально. Тому пе-
ред тим, як зважитися на 
покупку товару, якого ще 
немає, але за який прода-
вець уже вимагає завдаток 
чи інші платежі, сто разів 
подумайте, аби не втрапи-
ти в чергову шахрайську 
халепу. 

- Ми отримали повідомлення від 
диспетчера служби надзвичайних 
ситуацій. Виявилося, що  біля га-
ражного кооперативу знайшли па-
кет із банками ртуті, - розповіли в 
поліції Тернопільської області. 

 Правоохоронці взяли місце 
знахідки під охорону, а також вста-
новили, що небезпечний  хімічний 
елемент виявив житель Березови-
ці. Чоловік розповів, що проходив 
вулицею і побачив пакет з п’ятьма 
запломбованими пляшками.

- Загальна маса небезпечної зна-
хідки – 18 кілограмів. Рятувальни-

ки вилучили ртуть для подальшої 
утилізації, - додали у відомстві.  

Поліцейські розшукують особу, 
яка залишила небезпечний метал у 
легкодоступному місці. 

Йшла додому та провалилася у яму Просять мобілку, 
щоб зателефонувати? 
Ймовірно, це аферисти

Тернополяни втратили свої мобільні, 
потрапивши в шахрайську схему

У Тернополі з балкону впав пенсіонер
Чоловік отримав смертельні травми

Чоловіка звинувачують 
у смерті кошеняти 

За фактом жорстокого поводження 
з тваринами поліцейські розпочали 

кримінальне провадження

Ñ³äàþòü çà êåðìî ï’ÿíèìè

Залізничника впіймали 
на крадіжці дизпалива 

Інцидент стався на Тернопільщині. У 
поліції кажуть: чоловік неодноразово 
зливав пальне з тепловоза, а 

потім продавав його. Підозрюваного 
затримали на місці вчинення 
правопорушення – він намагався 
викрасти 40 літрів солярки.

Як розповів начальник Збаразького відділення 
поліції Віктор Волощук, до правоохоронців надійш-
ло повідомлення, що працівник одного із підпри-
ємств краде дизпаливо. Оперативники перевірили 
інформацію і викрили чоловіка. 

- Чоловік після чергування, у вечірній час, зливав 
пальне з тепловоза, - розповіли у поліції Тернопіль-
ської області. - Загалом встиг перелити у каністри 
40 літрів. Під час обшуку за місцем проживання зло-
вмисника вилучено ще 100 літрів дизпалива, яке він 
мав намір продати.  

За даним фактом розпочато кримінальне прова-
дження за статтею 185 ККУ – крадіжка. Триває досу-
дове розслідування.

 

Ñåðåä âóëèö³ çàëèøèëè 
18 Ê²ËÎÃÐÀÌ²Â ÐÒÓÒ²
Небезпечну знахідку виявили біля гаражного 

кооперативу по вулиці Подільській у Тернополі
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США відновили видачу 
віз українським студентам

Посольство США в Україні віднови-
ло видачу студентських віз. Про це дип-
представництво повідомило в Facebook. 
«Посольство знову почало надання неім-
міграційних візових послуг в обмеженому 
обсязі - тільки для студентів. Будь ласка, 
відвідайте www.ustraveldocs.com, щоб 
призначити собі візову співбесіду для 
отримання студентської візи», - йдеться 
в повідомленні. При цьому в посольстві 
запевняють, що відновлять надання по-
слуг з отримання інших типів віз, щойно 
з’явиться така можливість.

Ситуація в Білорусі загрожує 
чемпіонату світу з хокею

Проведення чемпіонату світу з 
хокею тепер під загрозою. Причиною 
цьому стало погіршення відносин між 
Білоруссю та Європою, повідомляє LTV7. 
Наступного року ЧС з хокею мав пройти 
в Білорусі та Латвії. Міжнародна хокейна 
федерація пообіцяла стежити за тим, що 
відбувається, і не виключає, що чемпіонат 
пройде в іншій країні. Чи зможе Латвія 
сама взяти на себе проведення чемпіо-
нату, в Латвійській хокейній федерації не 
коментують. За словами прем’єр-міністра 
Крішьяніса Каріньша, проведення чемпі-
онату спільно з Білоруссю зараз під пи-
танням. «Я думаю, що події в Білорусі різ-
ко змінюють ситуацію. Зараз я не бачу, як 
ми можемо влаштувати чемпіонат разом 
з Білоруссю», - заявив прем’єр.

Італійця оштрафували 
за погану поведінку півня

В італійській комуні Кастірага-Ві-
дардо в Ломбардії суд оштрафував 
83-річного Анжело Болетті за спів його 
півня на світанку. Чоловікові доведеть-
ся заплатити 166 євро. Півень Карліно, 
який належить колишньому мулярові, 
жив у його друга, але на час відпустки 
чоловік повернув птаха Болетті, пише ви-
дання iL Cittadino. Проте сусіди не були в 
захопленні від нового «мешканця» і по-
скаржилися в поліцію. Правоохоронець 
приїхав за адресою о 4.30 і переконався, 
що птах справді голосно кукурікає. Він 
попередив господаря, щоб той проконтр-
олював поведінку півня. Проте чоловікові 
не вдалося вгамувати птаха, і тепер він по-
винен сплатити штраф, бо муніципальна 
постанова забороняє турбувати сусідів з 
22.00 до 8.00. Окрім того, пенсіонеру до-
велося віддати Карліно після скарг інших 
мешканців. 

Трамп трохи збіднів
Статки президента США Дональда 

Трампа за минулий рік зменшилися 
майже на $300 мільйонів, що є най-
більшим падінням з 2015 року. Про це 
повідомляє Bloomberg. За даними агент-
ства, наразі статки глави Білого дому оці-
нюються в $2,7 мільярдів. А на початку 
каденції статки складали $3 мільярди. 
Серед причин експерти називають падін-
ня цін на нерухомість, якою володіє ком-
панія Trump Organization, та економічні 
наслідки пандемії коронавірусу. У Білому 
домі відмовилися коментувати цю інфор-
мацію. Сам Трамп, коли став президен-
том, заявляв, що вартість його активів 
перевищує $10 мільярдів.

Невтішна новина для кавоманів
У світі стає все важче вирощувати 

каву. Через зміну клімату й підвищення 
температури повітря кількість регіонів, 
придатних для вирощування, різко ско-
рочується. До 2050 року площа, на якій 
вирощуватимуть каву, зменшиться на 
50%. Про це пише eurabiareview. Щороку 
в світі випивають близько 500 мільярдів 
горнят кави, що робить напій одним із 
найпопулярніших товарів. Каву вирощу-
ють у десятках країн майже 25 мільйонів 
фермерів. Для рослини необхідні особли-
ві умови. На жаль, для фермерів криза вже 
настала. Зміна клімату й різке падіння цін 
значно ускладнили виробничі процеси: 
зменшилися прибутки та інвестиції.

Де в Європі жити найдорожче 
Торік найдорожчою країною для 

життя у ЄС виявилася Данія. Місцеві ви-
трачають на 41% більше, ніж у середньому 
жителі Євросоюзу. Якщо не враховувати 
країн ЄС, то найдорожче жити в Швейцарії. 
У середньому зарплата в цій країні складає 
$6,1 тисячі, або майже 168 тисяч гривень. 
За оренду однокімнатної квартири тре-
ба віддати $1,6 тисяч, компослуги - $218. 
Одна поїздка в громадському транспор-
ті обійдеться $4, страва в ресторані - $27, 
горня капучино - $5. Абонемент в спортзал 
на місяць коштує $93,6, похід в кіно - $20, 
пише Сьогодні. Найдешевше з країн ЄС 
жити у Болгарії. У середньому місцеві ви-
трачають на 47% менше грошей, ніж жите-
лі інших країн. У Польщі продукти кошту-
ють на 30% дешевше, ніж у середньому 
в інших країнах. Водночас, найдешевше 
придбати їжу та алкоголь - в Північній Ма-
кедонії. Найдорожчий алкоголь у Європі 
продають у Норвегії - на 136% дорожче, 
порівняно з іншими країнами.

Перший у світі чемпіонат 
з обіймів дерев відбудеться

 в Фінляндії
У містечку Леві в Лапландії, що на пів-

ночі Фінляндії, відбудеться перший чем-
піонат світу з обіймів дерев. Конкурсанти 
змагатимуться у швидкості, самовіддачі 
та креативності, пише Visit Levi. У чемпіо-
наті візьмуть участь громадяни Фінляндії, 
США, Естонії, Німеччини, Італії, Шотландії, 
Росії, Малайзії та Австралії. Конкурсантів 
очікують три етапи змагань. Спершу вони 
обійматимуть дерева на швидкість. Виграє 
той, хто більше «задушить» в обіймах дерев 
за вісім хвилин. При цьому кожному дере-
ву треба приділити не менше п’яти секунд. 
Далі судді будуть оцінювати щирість обі-
ймів. І, нарешті, учасники змагатимуться в 
креативності обіймів. Свою фантазію треба 
буде проявити всього за одну хвилину. Чем-
піонат відбудеться 22 серпня.

У Нідерландах на 
пластикових пляшках можна 

непогано заробити 
Влітку 2021 року в Нідерландах 

з’являться пункти прийому малень-
ких пластикових пляшок (об’ємом до 
1 л). На думку влади, це дозволить збіль-
шити частку переробки пластику в краї-
ні. Про це пише Закон і Бізнес. За кожну 
здану пляшку можна буде отримати до 
0,15 євро (майже 5 грн.). У міністерстві 
навколишнього середовища Нідерландів 
сподіваються, що завдяки цьому до 90% 
всіх пластикових пляшок у країні пере-
роблятиметься. З 2014 року в країні за-
пущена система фандоматів - автоматів з 
прийому тари, які повертають її вартість. 
Проте, поки що вони приймають тільки 
пляшки об’ємом понад літр. Якщо схема 
здавання маленьких пляшок виявиться 
ефективною, то в Нідер-
ландах з’являться схожі 
автомати з прийому алю-
мінієвих бляшанок. 

Українці проти 
російської мови як державної

64,5% українців вважають, що єди-
ною - як державною, так і офіційною 
мовою повинна бути українська. Росій-
ська може вільно використовуватися в 
побуті, але не на державному рівні. Про це 
свідчать дані соціально-політичного опи-
тування, проведеного Центром «Соціс» та 
Центром Разумкова. Ще 17,7% опитаних 
заявили, що українська мова мусить бути 
державною, а російська може бути офі-
ційною в деяких регіонах України. 15,2% 
респондентів вважають, що обидві мови 
мають бути державними. 

Паперові паспорти 
хочуть вивести з обігу

Кабмін пропонує Верховній Раді 
ухвалити законопроєкт, згідно з яким 
паспорт-книжечку поступово виведуть 
з обігу. Про це повідомив народний депу-
тат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-
каналі. Уряд пропонує, аби паперові 
паспорти мали термін дії. Тобто, коли на-
ступного терміну громадянам необхідно 
буде вклеїти фото, паспорт у формі кни-
жечки планують замінити на пластикову 
карту. Отже, якщо вам ще не виповнилось 
25 років, вам видадуть новий паспорт, за-
мість того, щоб вклеювати туди фотокарт-
ку після досягнення 25-річного віку. Якщо 
ви встигнете вклеїти фотокартку у 25-річ-
ному віці, то новий паспорт видадуть у 45 
років. Якщо ж ви вклеїте нову фотокартку 
після досягнення 45-річного віку до ймо-
вірного ухвалення законопроєкту, - такий 
паспорт матиме безстрокову дію.

Скільки обходиться утримання 
державної дачі Зеленського
Утримання державної дачі в Конча-

Заспі, на яку переїхав президент Воло-
димир Зеленський, обійдеться держбю-
джету в 3 мільйони 429 тисяч гривень. 
Крім того, за останній рік там провели 
ремонт, вартістю майже 1 мільйон 300 ти-
сяч.  Про це розповіли в Офісі Президента 
у відповідь на запит народного депутата 
Володимира Ар’єва. Торік, коли на держда-
чі фактично ніхто не жив, на її утримання 
витратили 3 мільйони 402 тисячі гривень. 
Цікаво, що Офіс Президента жодного разу 
не згадував про підготовку переїзду. Лише 
коли журналісти «Схем» показали сюжет, 
в ОПУ теж про це розповіли. Ще одне: пе-
редвиборчі обіцянки. Коли Зеленський 
був кандидатом у президенти, то заявляв 
про відмову від кортежів і державних дач. 
Конкретно цю обіцяв віддати дітям. Нар-
деп нагадує: президент задекларував 5 
квартир у Києві, віллу в Італії, апартамен-
ти у Великій Британії і кілька готельних 
номерів у Грузії.

Війна, гроші, комуналка: 
те, що найбільше хвилює

Більшість українців найважливі-
шою для себе проблемою вважає воєн-
ний конфлікт на Сході - таких 60,1%. 
Про це свідчать дані спільного соцдослі-
дження Центру «Соціс» і Центру Разумко-
ва. 47,2% опитаних називають низький 
рівень зарплати чи пенсії; 32,7% - під-
вищення тарифів на компослуги; 25,5% 
- зростання цін на основні товари, інфля-
цію; 24,5% - безробіття; 18,4% - пандемію 
коронавірусу; 17,1% - корупцію у цен-
тральній владі. При цьому 64,8% україн-
ців вважають, що події в Україні розвива-
ються в неправильному напрямку. 

Податкова збирається тугіше 
затягнути пояси українців 

Головний податківець Олексій Люб-
ченко в інтерв’ю розповів, що в країні - 
багато грошей, особливо в малого бізнесу 
та дрібних фермерів, де можна вилучити 
мільярди гривень нових податків. Йдеть-
ся про посилення податкового тиску, пише 
у своїй колонці на сторінці Цензор.нет еко-
номіст Олексій Кущ. «Тема багатства укра-
їнців в поданні чиновників не нова. Я чув 
подібні висловлювання в оточенні Кучми, 
Ющенка, Януковича, Порошенка. Не змі-
нився вектор і зараз. Це не олігархи багаті, а 
селяни, які обробляють до 10 гектарів зем-
лі. Пахне новою продрозверсткою. «Гарна» 
тема - загнати в податкові борги дрібних 
фермерів і сімейні господарства напередод-
ні відкриття ринку землі», - зазначив Кущ. 
Основний акцент робитиметься на обкла-
денні ПДВ одноосібних фермерських гос-
подарств: на думку фіскалів, там приховано 
150-200 млрд. грн. і держава планує вилу-
чити шосту частину цих доходів. Як «опції», 
розглядають можливе підвищення опо-
даткування доходів фізосіб, оподаткування 
торгівлі на інтернет-майданчиках тощо.

Хабарі лікарям: давали і дають
За останні 12 місяців понад третина 

українців - 35% - доплачували за при-
йом у лікаря чи медичну процедуру. 39% 
не зверталися за такими послугами, 23% 
- не доплачували, свідчать дані опитуван-
ня фонду «Демініціативи» та Центру Ра-
зумкова. Також 70% громадян переконані, 
що лікарям не потрібно доплачувати, аби 
гарантувати в майбутньому якісну допо-
могу. 19% вважають, що доплачувати вар-
то, а ще 11% не змогли відповісти. На За-
ході та Півдні країни 77% респондентів не 
бачать потреби в додатковій оплаті. Най-
більше тих, хто поділяє думку, що лікарям 
слід додатково платити, - на Сході - 27%.

Повернення квитків на потяг: 
важливі нюанси

Очільниця ГО «Інститут споживчого 
права» Тетяна Шальман в ефірі телекана-
лу Україна 24 пояснила, як пасажири потя-
гів можуть повернути квитки. За її слова-
ми, якщо пасажир повертає квиток більше, 
ніж за 24 години до відправлення потягу, 
йому повертають 100% грошей. Причина 
повернення квитка може бути будь-якою. 
Крайній термін, коли можна повернути 
квиток у касу, - година після відправлення 
потягу (в такому випадку повертають лише 
10% від його вартості). Якщо звернутися до 
каси більше, ніж за годину після того, як по-
їзд пішов, пасажир грошей не отримає. Що 
робити пасажиру, який не зміг потрапити 
на поїзд через хворобу? «Можна надати ме-
дичну довідку, що в цей час ви перебували у 
стаціонарі, або були у вкрай тяжкому стані 
в домашніх умовах. Тобто, слід надати під-
тверджуючі документи, які засвідчать, що 
була вагома причина не використати цей 
квиток», - сказала експертка.

Коли зростуть ціни 
на електроенергію

Після місцевих виборів ціни на 
електроенергію можуть зрости через 
дефіцит фінансів на енергоринку. За-
ступник голови парламентського Коміте-
ту енергетики та ЖКГ Олексій Кучерен-
ко пояснює, що в Кабміну не буде іншого 
виходу, крім підвищення цін. «Я відкрито 
заявляю: минуть місцеві вибори - і готуй-
теся, споживачі. Уряд не втримає цін на 
електроенергію для населення», - сказав 
Кучеренко в інтерв’ю для UBR. Першою 
фазою може бути скасування пільгового 
тарифу на 100 кВт. На думку Кучеренка, 
це буде лише початок, оскільки контроль 
за тарифоутворенням втрачено повністю і 
з ринку вимиваються гроші. «Я поки не го-
ворю про проблеми в мережевих компані-
ях обленерго, оскільки там реально недо-
оцінені тарифи й вони будуть підвищені. 
Проблема є в Укренерго та його тарифі, в 
Енергоатомі», - зазначив він.

Україна Світ

Ольга ЧОРНА.
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Проект «П’ять хлібин»  запо-
чаткували на парафії Покрови 
Пресвятої Богородиці УГКЦ у 
Заліщиках. За ініціативи паро-
ха отця Івана Сендзюка віряни 
взяли участь у конкурсі соці-
альних проектів «Soup Kitchen 
- Благодійна кухня», який про-
водила благодійна організація 
«Львівська освітня фундація»,  
і стали одним з двадцяти пере-
можців, які отримали невели-
кий грант. 

- За умовами проекту благо-
дійна кухня отримала кошти на 
стартове кухонне обладнання, 
а організувати харчування по-
трібно було самостійно, - роз-
повідає Ірина Галько, коорди-
натор проекту благодійна кухня 
«П’ять хлібів». - Ці умови спону-
кали нас усіх діяти відповідаль-
но і спланувати реалізацію про-
екту у майбутньому. Зрозуміло 
було, що без активної підтрим-
ки парафіяльної громади та не-
байдужих людей кухня існувати 
не може. 

Назву для благодійного про-
екту вибрали не випадкову. За 
біблійною історією, Ісус Христос 
після проповіді поблагословив 
п’ять хлібів та дві рибини, які 
приніс маленький хлопчик, роз-
ділив їх і нагодував ними п’ять 
тисяч людей. 

- Цей проект вже за два міся-
ці роботи показав, як важливо 
мати добрі наміри і скільки є хо-
роших людей поряд, які готові 
їх підтримати, - додає пані Іри-
на. - Ми навіть не уявляли, що 
зможемо створити стільки бла-
годійних ініціатив в рамках од-
ного проекту, привернути увагу 
до тих, хто потребує допомоги. 

Ми не уявляли, що їх так багато. 
Благодійна кухня налагоди-

ла співпрацю з державними ор-
ганами соціального захисту на-
селення і залучила їх до участі в 
проекті. Соціальні служби допо-
магають формувати списки пі-
допічних проекту, доставляють 
обіди тим, хто не може прийти 
самостійно. На обіди запрошу-
ють не лише людей, які пере-
бувають у складних соціальних 
обставинах, одиноких,  а й бага-
тодітні родини, які сьогодні та-
кож потребують підтримки. 

Благодійні обіди організову-
ють двічі на тиждень - у вівто-
рок і четвер. У липні  22 люди-
ни, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, мали 
можливість отримати повно-
цінний гарячий обід. У серпні їх 
кількість зросла до 32. 

- Обіди відбуваються у місце-
вому кафе «Каштан», власники 
якого стали співорганізаторами 
проекту і надали площадку для 
його впровадження, -  додає Іри-
на Галько. - Умови кафе дозво-
ляють не лише дотримуватись 
санітарно-гігієнічних вимог, а 
також організувати харчування 
незалежно від погодних умов. 

Кухня працює виключно за 
пожертви. Добродійники по-різ-
ному беруть участь у цьому про-
екті: це пожертви в благодійну 
скриньку, пожертви продукта-
ми, перерахування коштів. А ще 
є також соціальна і моральна 
підтримка.

- Коли ми організовували 
проект, то розуміли, що не всім 
людям буде легко сюди прийти, 
-  розповідає Ірина Галько. – Чо-
мусь вважається, що це при-

низливо, що не годиться при-
ймати допомогу. Тому кожного 
четверга з підопічними кухні 
обідає особливий гість: дер-
жавний чиновник, бізнесмен, 
волонтер, активний парафія-
нин або сім’я, які спілкуються з 
людьми про їхні потреби, нама-
гаються підтримати їх. Такими 
гостями вже були голова міської 
ради, представник голови ра-
йонної ради, голова райдержад-
міністрації, представники міс-
цевого бізнесу. Учасники обіду 
могли обговорити з ними свої 
проблеми, попросити поради чи 
допомоги. До того ж, наші гості 
не лише брали участь в обідах, 
але й надали особисті пожер-
тви для роботи кухні. Також ми 
плануємо після обіду провести 
майстер-клас з виготовлення 
пряників. 

Під час роботи проекту 
з`явилось кілька додаткових іні-
ціатив. Одинадцять кондитерів 
міста об`єднались в групу «Сма-
чна кондитерська благодійної 
кухні «П’ять хлібів» і взяли на 
себе зобов`язання до кожного 
ювілею дорослого та день на-
родження дитини з підопічних 
кухні безкоштовно готувати 
ексклюзивний іменний торт від 
майстра. 

- Перший торт ми приготу-
вали для чоловіка, який святку-
вав 35-річчя, -- додає пані Ірина. 
- Він має психічну недугу і несві-
домий багатьох речей, і, напев-
не, такого торта в його житті не 
було. Його реакція, сльози мами 
і цей випадок схвилював і звору-
шив багатьох. Ми зрозуміли, на-
скільки важливо це робити і го-
ворити про це, розповідати про 

такі події. Дуже часто публічну 
інформацію про благодійність 
засуджують, мовляв, це піар. 
Але я переконана, це навпаки – 
заклик до дії. Потрібно говори-
ти і вказувати живі імена, пока-
зувати, що твій сусід, товариш, 
співробітник цим займається і 
робить добрі справи. 

Кондитери розподілили між 
собою ювілеї дорослих, а діткам 
вирішили пекти торти на кожен 
день народження. Але грошей 
на приготування обідів все-од-
но не вистачало. Тому виріши-
ли організувати благодійний 
віртуальний аукціон, на якому 
виставляють благодійні лоти, а 
виручені кошти йдуть на оплату 
обідів кухні. На аукціоні можна 
придбати торт від відомого ко-
ндитера або ж вишивку бісером, 
ікону чи сумку-клатч. Майстри 
надають лоти безкоштовно, хоч 
організатори пропонували їм 
забирати кошти, які вони затра-
тили на їх створення. 

- Більше того, одна добродій-
ність породжує іншу: вже кілька 
тижнів поспіль переможці тор-
гів, які виграють лоти-торти від 
«Смачної кондитерської», пере-
дають їх діткам у місцеву шко-
лу-інтернат, де зараз мешкають 
14 дітей – це сироти або діти, 
батьки яких не мають змоги їх 
забрати навіть на час каранти-
ну, - каже Ірина Галько.

Проект має підтримку гро-
мади міста. Дві місцеві пекарні 
«СПД Василина Кочман» і «Ан-
дріатика» взяли на себе зобов’я-
зання безкоштовно забезпечу-

вати обіди хлібопекарськими 
виробами, магазин «Цитрус» 
- фруктами, приватні особи і 
підприємці - овочами та інши-
ми продуктами. На перспективу 
обіди благодійної кухні погоди-
лися провести кілька місцевих 
ресторанів. Тому організатори 
проекту переконані, що в май-
бутньому він буде лише розши-
рюватися. 

- На жаль, людей, які пере-
бувають в складних життєвих 
обставинах, набагато більше, 
ніж може охопити проект, тому 
кожен список формується помі-
сячно і передбачає черговість, 
- каже Ірина Галько. – Але ми 
постійно розвиваємося і шука-
ємо можливість допомогти що-
разу більшій кількості людей, 
а також популяризувати добрі 
справи у місті 
та розширити 
число добро-
чинців. 

ОДНА БЛАГОДІЙНІСТЬ ПОРОДЖУЄ ІНШУ: 
проект «П’ять хлібів» у Заліщиках 

об’єднав небайдужих людей і 
запустив «вірус добрих справ» у місті

Волонтери у Заліщиках готують смачні обіди, печуть торти на 
дні народження та вітають людей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, мають інвалідність чи просто потребують 
підтримки у непростий сьогоднішній час. А ще діляться любов’ю, 
щирістю і теплими обіймами. Сьогодні ми розповімо вам про 
унікальну ініціативу, яка виникла на півдні Тернопільщини і ви-
кликає захоплення та величезну повагу. 

Підтримати проект «П’ять хлібів» можна, 
перерахувавши кошти на картку Ощадбан-

ку 5234 0699 9938 7519 з приміткою 
«На благодійну кухню».

Юлія 
ТОМЧИШИН.
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Клуби англійської Прем'єр-ліги не будуть 
представлені у фіналах єврокубків вперше 
з сезону 2014/15. Останнім представником 
Англії в Лізі Європи був «Манчестер Юнайтед», 
який поступився в півфіналі «Севільї» (1:2).

На різних стадіях Ліги чемпіонів і Ліги Євро-
пи вилітали «Ліверпуль», «Челсі», «Манчестер 
Сіті», «Арсенал», «Тоттенгем» і «Вулвергемптон».

Нагадаємо, що минулого сезону в фіналь-
них стадіях єврокубків були тільки англійські 
команди. У вирішальному матчі Ліги чемпіо-
нів «Ліверпуль» обіграв «Тоттенгем», а в фіна-
лі Ліги Європи «Челсі» виявився сильнішим за 
«Арсенал».

*****
51 рік тому, 17 серпня 1969 року львівські 

«Карпати» здобули Кубок СРСР. У фінальному 
поєдинку на стадіоні ім. Леніна в Москві львів'я-
ни здобули вольову перемогу над СКА з Росто-
ва-на-Дону - 2:1. Голи за українську команду 
забивали Лихачов на 62-й хвилині та Булгаков 

на 66-й. Таким чином «Карпати» увійшли в істо-
рію: ніколи до та після жоден представник Пер-
шої ліги не перемагав у Кубку СРСР.

*****
Українка Ярослава Магучіх посіла перше 

місце на першому етапі Діамантової ліги, 
який відбувся у Монако. Вона показала ре-
зультат 1.98. Другою стала інша українська 
стрибунка у висоту Юлія Левченко з аналогіч-
ним результатом, але більшою кількістю спроб.

*****
"Минай" став першим сільським клубом, 

який виграв першу лігу України з футболу. 
Команда лише один сезон провела у першій лізі 
і одразу виграла турнір. У наступному сезоні 
УПЛ зіграють одразу три сільських клуби. Кон-
куренцію команді Василя Кобіна складуть ко-
валівський "Колос" та петрівський "Інгулець". 
Населення Миная - близько 3 тисяч осіб. Село 
знаходиться у Закарпатські області неподалік 
Ужгорода.

Дві золоті, три срібні та дві 
бронзові нагороди вибороли 
тернопільські веслувальники 
на чемпіонатах України з веслу-
вання на байдарках і каное, які 
нещодавно завершились у місті 
Дніпро. Лідер тернопільської ко-
манди Тетяна Єднак, виборовши 
бронзову нагороду в байдарці-о-
диночці та срібну медаль в бай-
дарці-четвірці на 200 метровій 
дистанції, виконала умови від-
бору до національної команди 
України. Відтак, спортсменка го-
туватиметься до чемпіонату Єв-
ропи, який заплановано на жов-
тень в румунському місті Басков.

Бронзову нагороду на 1000 
метровій дистанції у складі бай-

дарки-четвірки виборов терно-
полянин Ярослав Хома, виконав-
ши при цьому норматив майстра 
спорту України.

Дві золоті та дві срібні наго-
роди принесла до скарбнички 
області Іванна Дяченко на чем-
піонаті України серед юніорів 
та молоді до 23 років. Іванна 
перемогла у байдарці-одиночці 
на 1000 та 200 метрівці, а срібні 
нагороди їй дісталися на 500 ме-
трівці та дистанції на відстань 
5 кілометрів. Іванну Дяченко 
також включено до складу на-
ціональної збірної, яка візьме 
участь у міжнародних змаганнях 
«Олімпійські надії», що пройдуть 
в угорському Сегеді у вересні.

Перше коло 
1-й тур

22.08.2020
Шахтар – Колос
Олімпік – Динамо
Десна – Зоря
Олександрія – Маріуполь
Інгулець* – Дніпро-1
Ворскла – Рух*
Львів – Минай*

 2-й тур
12.09.2020

Рух* – Шахтар
Динамо – Десна
Зоря – Маріуполь
Колос – Львів
Минай* – Олександрія
Дніпро-1 – Олімпік
Ворскла – Інгулець*

 3-й тур
19.09.2020

Зоря – Шахтар
Динамо – Львів
Інгулець* – Десна
Рух* – Колос
Олександрія – Ворскла
Дніпро-1 – Маріуполь
Олімпік – Минай*

 4-й тур
26.09.2020

Шахтар – Олімпік
Минай* – Динамо
Львів – Зоря
Десна – Рух*
Колос – Інгулець*
Олександрія – Дніпро-1
Ворскла – Маріуполь

 5-й тур
03.10.2020

Десна – Шахтар
Динамо – Зоря
Колос – Маріуполь

Олімпік – Олександрія
Дніпро-1 – Ворскла
Рух* – Львів
Інгулець* – Минай*

 6-й тур
17.10.2020

Шахтар – Львів
Рух* – Динамо
Зоря – Колос
Дніпро-1 – Десна
Олександрія – Інгулець*
Минай* – Маріуполь
Олімпік – Ворскла

 7-й тур
24.10.2020

Ворскла – Шахтар
Динамо – Олександрія
Зоря – Рух*
Десна – Олімпік
Колос – Минай*
Львів – Дніпро-1

Інгулець* – Маріуполь
 8-й тур

31.10.2020
Шахтар – Маріуполь
Дніпро-1 – Динамо
Інгулець* – Зоря
Олександрія – Десна
Колос – Олімпік
Львів – Ворскла
Минай* – Рух*

 9-й тур
07.11.2020

Динамо – Шахтар
Зоря – Ворскла
Десна – Минай*
Дніпро-1 – Колос
Олександрія – Львів
Олімпік – Маріуполь
Рух* – Інгулець*

 10-й тур
21.11.2020

Шахтар – Олександрія
Інгулець* – Динамо
Олімпік – Зоря
Десна – Львів
Ворскла – Колос
Минай* – Дніпро-1
Рух* – Маріуполь

 11-й тур
28.11.2020

Дніпро-1 – Шахтар
Динамо – Ворскла
Минай* – Зоря
Колос – Десна
Олександрія – Рух*
Львів – Маріуполь
Інгулець* – Олімпік

 12-й тур
05.12.2020

Шахтар – Минай*
Маріуполь – Динамо
Зоря – Дніпро-1

Десна – Ворскла
Колос – Олександрія
Олімпік – Рух*
Львів – Інгулець*

 13-й тур
12.12.2020

Інгулець* – Шахтар
Динамо – Колос
Олександрія – Зоря
Десна – Маріуполь
Рух* – Дніпро-1
Олімпік – Львів
Ворскла – Минай*
 * У разі прийняття клу-
бів до складу Учасників 
Української Прем’єр-Ліги.
ПРИМІТКА. Календар 
другого кола змагань буде 
повторенням календаря 
першого кола, при цьому 
зміняться господарі поля.

Календар ігор Чемпіонату України сезону 2020/21 років у ПРЕМ’ЄР-ЛІЗІ

У Німеччині відбувся 
матч 1/2 фіналу Ліги 
Європи «Шахтар» 

- «Інтер». І хоча перший 
тайм завершився з більш-
менш прийнятним для 
гірників рахунком 0:1, 
їх надія відігратися у 
другій половині зустрічі 
розбилася в потужний 
штурм «Інтера». Підсумкові 
цифри на табло – 0:5.

«Шахтар» програв матч так-
тично. Гірники робили помилки, 
а «Інтер» ними користувався, 
тож безапеляційно став другим 
фіналістом Ліги Європи. 

Заключний єврокубковий по-
єдинок італійці зіграють 21 серп-
ня на стадіоні Рейн Енергі Штаді-
он у Кельні проти «Севільї».

Донецький «Шахтар» втретє 
зіграв з міланським «Інтером» в 
єврокубках.

У сезоні 2005/05 команди 
зустрічалися в кваліфікації Ліги 
чемпіонів. За сумою двох матчів 
сильнішими виявились італійці. 
У Донецьку нераадзурі перемог-
ли - 2:0, а вдома розписали нічию 
- 1:1.

Загалом же, чемпіон України 
має досить серйозну історію про-
тистоянь з італійцями. «Шахтар» 
зіграв 25 поєдинків з представ-
никами апенінського півостро-
ва - 7 перемог, 2 нічиї та 16 по-
разок з різницею м'ячів - 20:54. 
Передостаннє український клуб 
перетинався з італійцями в цьо-
горічному розіграші Ліги чемпіо-
нів. На груповому етапі підопічні 
Каштру обмінялися гостьовими 
звитягами з «Аталантою». Най-
частіше «Шахтар» грав проти 
«Роми» - 6 матчів. Найбільша 
поразка – вчорашня 0:5 від «Ін-
тера», найбільша перемога - 3:0 
(«Рома»).

 «ШАХТАР» не зміг вистояти 
перед італійцями

Перша ліга

16 серпня відбувся повний 10-й тур першої 
ліги чемпіонату Тернопільської області:
ФК «Нараїв» – ФК «Трибухівці» – 0:1 (0:1)
«Рідна Борщівщина» – «Нива» (Городниця) – 

8:1 (5:0)
«Колос» (Зборів) – ФК «Мельниця» (Мельни-

ця-Подільська) – 0:1 (0:1)
«Поділля» (Васильківці) – «Вікнини» (Вікно) – 

2:1 (0:0)
«Хатки» (Бережани) – «Віго-Острів» – 4:1 (1:0)

Кубок області
У Зеленому Гусятинського району відбувся по-

вторний півфінальний поєдинок кубка області. У 
гості до місцевих «Медоборів» приїхала теребов-
лянська «Нива».

У доволі напруженому поєдинку перемогу 
святкували гості, її вони здобули в компенсований 
час. Нагадаємо, що у першому півфінальному поє-
динку в Теребовлі була зафіксована нічия – 0:0. 

Отож у фіналі кубка області 2020 року зустрі-
нуться теребовлянська «Нива» та бучацький «Ко-
лос». Матч відбудеться 24 серпня.

Новини АФТ
Асоціація футболу Тернопільщини визначила 

місця проведення фіналів Ліги чемпіонів і Ліги Тер-
нопільщини сезону-2019/20. Цьогоріч вони відбу-
дуться у Васильківцях та Бережанах.

У суботу, 22 серпня, відбудеться фінал Ліги 
Тернопільщини. Його прийматиме Бережанський 
міський стадіон. На ньому зіграють команди "Го-
верла" (Дубівці) та ФК "В. Глибочок". Початок мат-
чу – 16.00.

У неділю, 23 серпня, на футбольному полі СК 
"Поділля" (Васильківці, Гусятинський район) від-
будеться фінал Ліги чемпіонів Тернопільщини. 
Розігруватимуть право називатися кращою район-
ною командою області "Плотича" (Білецька грома-
да) та "Лісма" з Шляхтинців (Байковецька грома-
да). Початок матчу – 16.00.

Чемпіонат ветеранів
15 серпня відбувся 6-й тур чемпіонату Терно-

пільської області серед ветеранів.  Було зіграно два 
з трьох запланованих поєдинків. Ось їх результати:

«Нічлава» (Копичинці) – «Ветеран» (Товсте) – 
6:0 

«Агрон-Агропродсервіс» (Настасів) – ФК «Гаї 
Шевченківські» – 7:3 

Ще один матч: «Галич» (Збараж) – «Вете-
ран-ЗУКФ» (Тернопільський р-н) – перенесено.

Чемпіонат України
В рамках чергового туру чемпіонату України 

серед команд учасників АТО в дивізіоні «Захід» 
ФК «Тернопіль АТО» у селі Сокільники Пустоми-
тівського району Львівської області зустрічався з 
командою учасників АТО Львівщини -  «Українці 
разом» та переміг господарів з рахунком 1:4.  Тер-
нополяни залишаються лідером дивізіону «Захід», 
наступний матч вони зіграють на виїзді проти ко-
манди «Звягель» (м. Новоград-Волинський).

АРЕНА

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФУТБОЛ

Веслувальники прославили 
Тернопілля на чемпіонаті України

nday.te.uaСпорт
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Яка вона багата

На почуття, 
політ і відкриття.

Вона легка, 
відважна і крилата

І перед нею ще усе життя!

На фото Мирослава 
КОЛОМІЙЧУКА: колектив 
Лановецького міського 

дитячого садочка "Ромашка" 
зі своїми вихованцями 

(виконувачка обов'язків 
керівника закладу - Світлана 

Гнатюк). Тут створили всі 
необхідні умови для малят 

в умовах карантину. Діткам і 
комфортно, і весело…

СТРУНИ СЕРЦЯ

«Дурненька, ти ж 
сама казала, що 
чоловік зраджує 

тобі з колегою з роботи. 
Чому ж вірність йому 
бережеш?», - торохтіла 
Віра, коли Неля стала 
сумніватися - їхати їй чи 
ні. Врешті, погодилася. 
Сталася витягувати з 
сумки купальник, нові 
шльопки, капелюшок. 
Навела макіяж, 
підкрутила і так 
хвилясте своє волосся. 
Наче на побачення 
збиралася. Ні, це все 
справді якось дивно 
- лише тиждень, як 
познайомилися з Олегом 
і Сергієм, а вже вони 
стали своїми. З ними було 
якось легко і просто. Як 
і Неля з Вірою, чоловіки 
теж були одружені, але 
Віра зізналася, що у 
її планах - закрутити 
з Олегом курортний 
роман. 

«Сергій - теж симпатич-
ний», - підморгнула Нелі, коли 
вони виходили із санаторію. 

Неля не розуміла: при чім 
тут це? Але Віра лише засмі-
ялася, кивнула головою у бік 
автівки, яка уже чекала їх на 
вулиці. Нелі аж ноги підкоси-
лися: чому подалі авто не при-
паркували? Що скаже персонал 
санаторію, чергова медсестра, 
вікна якої виходять на вули-
цю? 

«Хлопці про все домови-
лися і розрахувалися з нею, 
розумієш?», - шепотіла Віра на 
вушко розгубленій Нелі. 

Теплий вітерець крізь 
відчинене віконце автівки 
розчісував локони Нелі. Лі-
рична мелодія, дотик Сергі-
євого плеча, з яким сиділа 
на задньому сидінні, якимсь 
дивним струмом пройняли 
її наскрізь. Колись вона засу-
джувала курортні романи, але 
життя - така дивна річ… Що 
зарікатися ніколи нікому не 
треба…

Неля помітила широко 
розплющені очі Сергія, коли 
вона зайшла у воду. Що ж тут 
казати: фігура у неї бездоган-
на, особливо в порівнянні з 
кістлявою Вірою вона вигля-
дала красунею. 

«Помітила? Сергій поїдає 
тебе очима», - до неї підплив-
ла Віра і, загледівши розгу-
бленість в очах Нелі, додала: 
«Не соромся! Ти що, ніколи 

на пляжі не була? Мені б твої 
форми!».

Теплі бризки води освіжа-
ли тіло, звеселяли душу. Нелі 
соромно було зізнатися, що 
вона й справді ніколи не була 
на пляжі. А про море годі й мрі-
яти. У селі, де постійна робота, 
не до відпочинку було. Вона б 
і курорту не бачила, якби не 
виявили в неї сечокам’яну хво-
робу. Окрім господарки, пра-
цювала бібліотекарем у селі та 
ніяк не могла змиритися з тим, 
що комп’ютер  замінив людям 
книгу. Особливо дітям, котрим 
ця техніка ще й шкодить на 
здоров’я. Книга, на думку Нелі, 
дає поштовх для роздумів, 
вчить спілкуватися, розвиває 
пам'ять. 

Досхочу нахлюпавшись у 
воді, чоловіки запросили жінок 
перекусити. Розпалили багат-
тя, запекли шашличок. Сергій 
відкоркував дороге вино, на-
лив у келих Нелі. Олег - Вірі. 
Неля давно не була у такому 
піднесеному настрої. Відколи 
довідалася, що її чоловік, Ми-
хайло, зраджує їй, світ для неї 
потьмянів. Але чоловікові не 
сказала нічого. Боялася, щоб не 
прогнав її, бо йти їй із малою 
донечкою - Оксанкою було ні-
куди. Батько рано пішов у мо-
гилу. До мами, котра померла в 
той день, як Неля народилася. 
У рідному домі тепер хазяйнує 
мачуха, в якої є своя донька. 

…Якби Нелі сказали, що 
увечері настане кінець світу, 
вона повірила б швидше, ніж у 
те, що біля входу в санаторій її 
чекатиме Михайло. Щось запе-
кло Нелі всередині.

«Де ти була, шльондро? На 
джипі катаєшся? Наша машина 
тобі уже не підходить?», - він схо-
пив Нелю за руку, а потім з усієї 
сили вдарив в обличчя. 

У відповідь на його голову 
посипалися сильні кулаки Сергія.

«Додому - не повертайся, 
чуєш?», - несамовито кричав 
чоловік, котрий їхав з відря-
дження через курортне містеч-
ко і вирішив навідати дружину. 

Не добувши терміну путів-
ки і з тяжким каменем на душі 
поверталася Неля додому. 

На подвір’ї побачила све-
круху. Та примружила сердиті 
очі:

«Нагулялася? Не соромно 
тобі? А чоловіка у зраді зви-
нувачувала, бабієм називала. 
Скажи, а як тебе назвати після 
всього?». 

Неля заціпеніла. Боязко на-
близилася до свекрухи:

«Не зраджувала я Михайло-
ві. Клянуся вам, мамо!», - вона 
легенько торкнулася руки пані 
Стефанії. Впала перед нею на 
коліна. 

«Встань із колін, безсо-
ромна брехухо! Твої  речі вже 
складені. В сумці. На веранді. 
Переночуєш, а вранці забирай-
ся! Щоб мої очі тебе не бачи-
ли!», - на всю вулицю кричала 
свекруха. 

Усю ніч Неля не спала. Куди 
тепер подітися їй з донькою? 
Як жити далі? Ліпше б не їхала 
в той клятий санаторій, який 
не поправив, а навпаки погір-
шив її здоров’я. У неї піднявся 
тиск. Боліло біля серця. Триво-
жило її і те, що Сергій, відгам-
селивши чоловіка, лишень за-
гострив ситуацію, але до Нелі 
не підійшов. Не заспокоїв. Не 
провів на автобус. Тож яка вона 
зрадниця? 

Зранку Неля пішла на ро-
боту, зателефонувала своїй 
начальниці. Та дозволила їй 
якийсь час пожити в бібліоте-
ці. А там - видно буде. Може, 
чоловік зі свекрухою перебі-
сяться і все залагодиться. Але 
Стефанія і слухати не бажала 
про Нелю. Не розтанула і тоді, 
коли фельдшерка сказала, що 
Оксанці, котра часто хворіє 
бронхітом, не годиться жити 
серед книжкового пилу. «Щоб 
мої очі її не бачили!», - Стефа-
нія була категоричною. 

Невдовзі Неля довідалася, 
що Михайло виїхав разом із 
коханкою за кордон. Сільський 
голова надав Нелі невеличку 
хатину, в якої вже кілька років 
не було власника - померли усі. 
Допоміг зробити ремонт. Час-
то думала, чому Михайло не 
повірив їй? Як міг так швидко 
забути їх з донькою? Чому не 
вислухав її, не зупинив матір, 
коли виганяла їх?

Щонеділі разом із донькою 
Неля ходила до церкви. Щора-
зу стикалася поглядом із не-
нависними очима Стефанії, що 
слідкували за нею. Якось, про-
ходячи мимо Нелі, просичала: 
«Щоб мої очі тебе не бачили!». 
Неля завмерла: не годиться ж 
бо у святому храмі свій норов 
показувати. 

Минуло пів року відтоді, 
як Неля востаннє бачила Сте-
фанію в церкві. Якось спитала 
про неї її сусідку. 

«Та хіба ви не чули? Неміч-
на вона. Потребує чиєїсь допо-
моги, а син про неї забув. Жод-
ної звістки не подає. Осліпла 
Стефанія. Соціальна працівни-

ця її щодня навідує. У дім пре-
старілих хочуть оформити». 

Увесь день усе валилося 
Нелі з рук: гіршого каліцтва, 
ніж бути сліпим, мабуть, нема. 
Картала себе за те, що їй чо-
мусь стало жаль Стефанію. Ту, 
яка вигнала її з дому з малою 
дитиною і навіть вислухати не 
забажала. 

Кілька днів Неля ходила, як 
у тумані. Вирішила піти за по-
радою до священника, котрий, 
вислухавши її, сказав: «Не у 
злобу, а в добро молися за тих, 
хто ненавидить тебе. Щира мо-
литва не лише виведе тебе на 
чисті води, але й відкриє істи-
ну, що життя наше складається 
з постійних внутрішніх битв, 
де вище завжди перемагає 
нижче. Молися - і молитва під-
каже тобі, як маєш чинити».

Однієї неділі, після бого-
служіння, Неля зібрала пакет 
з продуктами і разом з Оксан-
кою пішла в інший кінець села 
- до Стефанії. Двері у її помеш-
канні були відчинені. 

«Хто тут?», - спитала та, 
коли вони переступили поріг. 
«Це - ми. Я, Неля, і онука ваша, 
Оксанка. Прийшла навідати 
вас. Харчів принесли», - несмі-
ливо мовила Неля. 

Напружена пауза повисла у 
повітрі, стискала у скронях.

«Оксанка часто згадувала 
вас, запитувала, чи ви ще лю-
бите її», - продовжувала гово-
рити Неля.

Із незрячих очей Стефанії 
горошинами покотилися по 
обличчю сльози.

«Не сподівалася я, що зга-
даєте про мене. Утім, я й не 
заслужила такої уваги. Лаяла 
тебе, проклинала, на весь світ 
кричала, щоб мої очі тебе не 
бачили. А тепер не лише тебе, 
світа Божого зовсім не бачу. У 
притулок мушу іти».

Неля й не відчула, як із її 
очей теж потічком покотили-
ся сльози. А потім сплинули 
на думку слова священника: 
«Вище завжди перемагає ниж-
че. Молитва підкаже тобі, як 
маєш чинити».

«Не хвилюйтеся, ми з Окса-
ночкою не залишимо вас. Буде-
те жити у рідному домі. Лікаря 
до вас привеземо. Усе буде до-
бре… мамо», - мовила Неля. 

«Господь хай говорить 
твоїми устами, донечко», - за-
хлинаючись слізьми, відповіла 
Стефанія…

Марія МАЛІЦЬКА.

«ЩОБ МОЇ ОЧІ ТЕБЕ НЕ БАЧИЛИ!»
* * * * *

Так ніжно пахне скошена трава
У сонячно-малиновім серпанку.
У неба вічі задивилася вона,
Огорнена цілунками світанку .

Он покотилася сльозинка по щоці,
Прощання подих їй бентежить душу.
Хоч і покупана в ромашковій росі,
А сонце ще до вечора засушить.

Вже пагони зростають молоді .
Такі зелені і тоненькі зовсім.
Вони дозріють й прийдуть косарі,
Уже не за горами осінь...

Так плине час і скрапують роки
І похапцем летять собі в нікуди...
Ще вчора грали в жмурки дітлахи,
А нині - заколихуєм онуків.

Та сумувати приводу нема.
Це щастя, що за нами вже йдуть інші.
З частинкою найкращою від нас.
Нащадки наші найрідніші.

Нехай зростуть не хоптою - людьми,
Хоч і трава, напевно, має душу,
Бо плаче свіжоскошена вона,
Її не стане, ми ж лишитись мусим!

Людмила КОЛЯДЕНКО.

* * * * *
В долонях серпня догоряє літо.
В строкатих соняхах і в полум'ї жоржин
Воно ще квітне веселково й розмаїто,
Та часто ненароком через тин

До нас в оселю заглядає осінь.
Ще несміливо, лише крадькома.
А день ще так тепла у літа просить,
Бо ще,з дається, неблизька зима.

Ще чорнобривці майорітимуть на грядці,
І бджоли нестимуть у вулики меди,
Ще літо бабине у павука на прядці,
Ще сад благає: літечко, не йди!

Додай плодам ще запаху і смаку,
З метеликами в піжмурки пограй.
В тебе завдань збереться ще нівроку.
Спинися, літечко, будь ласка, не втікай!

Примруживши до сонця свої очі,
Всміхнеться літечко, 

та не зупиниться, на жаль.
Той, Хто створив для нас і дні, і ночі,
Зове його у невідому даль...

Так і для нас в житті весна є й літо,
А потім осінню вкриваються роки.
Та до зими не всім дано дожити,
Тому, мій друже, не барися, поспіши

Поки ще літо у житті твоєму,
Неси для Бога вдячності плоди.
Один лиш раз на світі ми живемо.
Не всім однаково відміряно пройти

Життя відрізок. Хтось з весни до літа,
Комусь відміряна ще осінь золота.
Комусь судилось ще зиму зустріти.
Та головне - прожити для Христа.

Своє життя і вдячно, і натхненно.
Співай Творцю і в радості, й в журбі.
Поки триває ще благословенно
Господнє літо у Твоїм житті!

Оксана ГУДЗЬ.

Такої красивої веселки, яка 
краями тонула в безодні 
моря, а вершком торкалася 
неба, Надія ще не бачила. Та 
й що говорити, за три літа, 
відколи щороку їздить на 
південь із донечкою, це їх 
перша «морська» веселка. 
Щойно падав дощ, а вже 
за лічені хвилини небо так 
гарно розфарбувало перед 
очима неповторну картину.
«От би й у житті так», - 
подумала Надія.

Жінка не нарікала на долю. При-
ймала її випробування із силою та 
вірою. Та віднедавна щось обважні-
ли її тендітні жіночі плечі від різних 
випробувань. Не вспіла оговтатись 
від розриву стосунків із чоловіком, 
який залишив її з десятимісячною 
донечкою на руках і пішов до іншої, 
як в одну мить не стало її батьків – 
опори і підтримки. 

Це сталося минулого літа. Надія 
з донечкою Оксанкою якраз повер-
нулися з моря, бо лікарі наполегли-
во рекомендували дівчинці корисне 
морське повітря з її частими брон-
хітами. Щасливих і засмаглих доне-
чку з онучкою зустрічали Оксанині 
батьки – Марія Петрівна й Тарас 
Іванович. А через декілька днів по-
дружжя вирушило до міста, на речо-
вий ринок з онучкою за обновками. 
Надія залишилася вдома. Вирішила 
зайнятися закрутками на зиму, бо 
за час відпочинку на морі вдома вже 
добряче доспіли і ягоди, і деяка горо-
дина. Якраз останню банку з огірка-
ми виймала, щоб закатати, як рап-
том та виривається з рук і ошпарює 
ноги. Тієї ж миті мобільний телефон 
розривається від безперервного 
дзвінка. Телефонувала мама, але по 
ту сторону слухавки звучав не її го-
лос, а якогось чоловіка:

- Прийміть наші співчуття. Ваші 
батьки загинули на місці катастро-
фи. А дівчинка в сорочці народила-

ся – на ній лиш декілька синців і по-
дряпини.

Тамуючи біль фізичний, Надія 
ридала від болю душевного, який 
розривав її на шматки. Вже згодом 
дізналася, що, обганяючи вантажів-
ку, на зустрічну смугу виїхав легко-
вик і врізався в машину її батьків. 
Той водій таксі, як і його пасажирка, 
також загинули на місці аварії.

Жінка думала, що не переживе 
цього горя. Та мусила швидко огов-
туватись, бо залишились удвох із до-
нечкою.

Цьогоріч вона і не думала, що по-
їде на море. Та навесні донечка знову 
важко перехворіла, ще й якась заду-
ха почалася у неї. Тож лікарі не про-
сто рекомендували, а наполягали 
на оздоровленні Оксанки. Та й Надії 
слід хоч на декілька днів змінити об-
становку.

…Вдивляючись удалеч, де море 
злилося з небом і стало єдиною ці-
лісною синню, яку лише веселка 
розділяє, Оксана чи не вперше від-
недавна усміхнулася. На душі стало 
по-особливому тепло, наче важкий 
тягар, що каменем засів прямісінько 
у серці, поволі відкотився. Неподалік 
від них із донечкою купалася закоха-
на пара. Він вчив її плавати на спині. 
Вона вчилася довіряти йому… і від-
пускати свій страх. Хлопець постій-
но був поряд. Він навчив її плавати, 
вона – довіряти. В нагороду юнак 
отримав ніжний поцілунок.

«Мабуть, саме так будуються 
справжні стосунки – на довірі і лю-
бові», - знову подумала Надія, коли 
веселка поступово зникла з горизон-
ту. І в той же час перед її очима «ви-
малювалися» дві постаті – чоловіка, 
приблизно її віку, і хлопчика, років 
на два-три старшого за її Оксанку.

- Вибачте, Ви не могли б нагляну-
ти за моїм сином? Буквально за пів 
години я повернусь, але маю термі-
ново дістатися до терміналу. Не хочу 

дитину так далеко тягнути за собою.
- Звісно. Ми ще збиралися з до-

нечкою трохи позасмагати. Сонце 
вже так не пече. Тож не хвилюйтеся, 
йдіть по своїх справах, а ми нагляне-
мо.

Повернувся Олег не з порожніми 
руками. Він взяв на ринку величез-
ного кавуна і по морозиву всім.

- Тримайте, це – вам. Дякую, що 
дивилися за сином, - простягнув На-
дії пакет з кавуном чоловік.

- Ми з Оксанкою самі не подужає-
мо його з’їсти. Тепер, якщо ваша лас-
ка, посидьте з дітьми, а я збігаю до 
будиночка по ніж і тарілки.

Вже і сонце зайшло за обрій, а 
вони не поспішали залишати пляж. 
Діти весело бігали по узбережжю, 
обливаючись із водних пістолетів, а 
Надія з Олегом розповідали про свої 
життя. Вони спершу з обережністю, 
але поступово вчилися заново дові-
ряти. Як виявилося під час тривалої 
розмови, хоч у це важко повірити, їх 
об’єднує одне горе на двох – у тій ава-
рії загинули не лише батьки Надії, а 
й дружина Олега, пасажирка таксі.

Поверталися з відпустки разом. 
Олег запропонував одразу ж із вок-
залу зайти в гості до його батьків, 
які живуть неподалік:

- Коли на морі залишав тобі Мак-
симка, то біг пересилати батькам 
гроші на їх річницю весілля, щоб 
влаштували собі свято. Вони ж пе-
ренесли святкування на сьогодні і 
чекають нас чотирьох. Я їм говорив 
про тебе і Оксанку.

- Якось незручно отак одразу в 
гості. Ми ж знайомі лишень декілька 
днів. Може, колись згодом… - відпо-
віла на запрошення Надія.

-У мене таке враження, наче ми 
знайомі давно. Не хвилюйся. Вони в 
мене хороші й завжди раді гостям. А 
ми з Максимком не готові відпуска-
ти вас з нашого життя…

Оля ГЛАДЧУК-ПОПАДЮК.

НЕЛЯ НЕ РОЗУМІЛА Й САМА, ЯК ВОНА ПОГОДИЛАСЯ 
НА ПРОПОЗИЦІЮ СВОЄЇ КУРОРТНОЇ ПОДРУГИ 

ВІРИ ПОЇХАТИ НА ЗАМІСЬКИЙ СТАВОК ІЗ ДВОМА 
ЧОЛОВІКАМИ З СУСІДНЬОЇ ПАЛАТИ. З ОЛЕГОМ І 

СЕРГІЄМ, ТАК ЗВАЛИ ЇХ, ВОНИ РАЗОМ ХОДИЛИ ДО 
ДЖЕРЕЛА ЗА ЦІЛЮЩОЮ ВОДОЮ, ГОТУВАЛИ РИБНУ 

ЮШКУ, КОЛИ ТІ ПОВЕРТАЛИСЯ З РИБОЛОВЛІ. НА 
КУРОРТІ НЕЛЯ ВПЕРШЕ, І ЇЙ ЗДАВАЛАСЯ ЯКОЮСЬ 

ДИВНОЮ ТАКА СТРІМКА ДРУЖБА З НЕЗНАЙОМЦЯМИ. 
ТЕ, ЩО ВОНИ ЗАХОДЯТЬ ДО НИХ У ПАЛАТУ, КЛИЧУТЬ 

У КІНО, НА ТАНЦІ, ЯКІ ЩОВЕЧОРА БУВАЮТЬ У 
ПРИМІЩЕННІ САНАТОРІЮ. 

Життєві сюжети

гніздечко
Сімейне

Надумав одного разу дідусь онуків 
відвідати, що жили неблизько, 
кілометрів п’ять від його села. Накупив 

всякої смаковини, щоб дітей вгостити і рішив 
надвечір вирушити в дорогу.

– Для тебе, чоловіче, що дня іншого не буде? – намага-
лася переконати його дружина. – Встав би завтра рано, 
сів в автобус, та й поїхав собі. А то надумав йти пішки. 
Добре, коли трапиться якийсь транспорт по дорозі, а 
коли – ні? Не для твоїх, чоловіче, старечих ніг йти так 
далеко.

– Та хіба то так далеко? – впирався чоловік. – За годи-
ну буду там. Ото онуки втішаться! 

Сказав та й пішов собі. А йти йому довелося лісом, бо 
іншої дороги не було. Ні хатини нема близько, ні лю-
дини не стрінеш, щоб по-приятельськи перекинутися 
словом. Лише дерева навкруги, що витяглися високо 
вгору, мов казкові велетні, і від вітру шумлять листям.

Тільки пройшов він сотню-другу кроків лісом, а тут, 
несподівано, вовчиця вибігає на дорогу і поглядає на 
нього вивчаючим поглядом. Чоловік так і обімлів від 
страху. Сів на пеньок і заплакав гірко, бо подумав, що 
не побачать його більше онуки і не повернеться він 
додому. З вовчицею розмова коротка. Розправиться з 
ним за одну мить.

Та вовчиця, як видно, не думала нападати на чолові-
ка. Зачувши його невтішний плач, щось ворухнулося в 
її душі, вона підбігла до нього, лягла поряд і поклала 
свою голову йому на коліна. З її очей, як горошини, 
також потекли сльози. Вона зі співчуттям сприйняла  
плач чоловіка і собі затужила разом з ним.

Чоловікові відразу полегшало на душі. В одну мить 
страх покинув його. Він обняв вовчицю за голову і по-
гладив її шерсть, що пахла лісовими травами. Потім 
підвівся і разом з вовчицею рушив в дорогу. Вовчиця, 
як домашній собака, бігла поперед нього, наче знала 
куди йому йти і, вивівши його на край лісу, сіла обіч 
дороги, і поглядала доки чоловіча постать не зникла 
серед сільських хатин.

А чоловік тої днини мав що розказувати своїм онукам 
про вовчицю, що не заподіяла йому ніякої шкоди, бо 
мала добру звірину душу, сповнену любові і співчуття.

– Ось чого не раз недостає кожному з нас, – говорив 
дітям дідусь. – Насамперед любові один до одного. А 
коли її нема, то ми буваємо гірші від лісових звірів…

– А, може, дідусю, ми підемо взавтра до лісу і ви по-
кажете нам оту вовчицю? – просили діти.

– Та хіба вона чекає нас там? Для мене, діти, досить 
було однієї зустрічі з вовчицею, щоб я збагнув науку 
любові. Це знають звірі, а ми ж – люди!

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.
 м. Хоростків.

Веселка
Притча

Наука любові

Як ми літечку радієм,
Сонце всіх маляток гріє,
Щоб росли вони здорові,
Ті «ромашечки» чудові!

Невигадана історія
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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА 
ГОСПОДАРЮВАННЯ

Юридична адреса: 47522, Тер-
нопільська область, Бережанський 
район, с. Куряни. 

Директор Палчинський Василь 
Васильович, тел. +380964447744, 

e-mail: pal-vas@ukr.net

2. ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ,
 ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА, 

ТЕХНІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ*.
Планована діяльність, її ха-

рактеристика
Товариство з обмеженою відпо-

відальністю «КОЛЕПР К» планує ви-
добувати пісок (корисна копалина 
місцевого значення) з Бережансько-
го родовища ділянка Куряни. Родо-
вище розроблятиметься відкритим 
способом з паралельним просуван-
ням фронту робіт з внутрішнім і 
зовнішнім відвалоутворенням. Ви-
добуток корисної копалини плану-
ється одним – трьома видобувними 
уступами за допомогою екскаватора 
Atlas 3306 LC з об’ємом ковша 1.6 м3. 

Попереднє розпушення скель-
них порід не передбачається, за 
досвідом розробки аналогічних ро-
довищ відокремлення скельного 
розкриву від масиву може здійсню-
ватись екскаватором по лініях при-
родного відколу.

Ускладнюючих факторів при 
розробці родовища немає. 

Гідрогеологічні умови експлу-
атації родовища сприятливі. Водо-
носні горизонти розвідувальними 
виробітками не виявлені. 

Проектна річна потужність під-
приємства 100 тис.м3. 

Технічна альтернатива 1
Гірничо-геологічні умови Бере-

жанського родовища ділянка Куря-
ни сприятливі. Розробка корисної 
копалини на повну потужність буде 
проводитись 1-3 видобувними усту-
пами. Розкривні породи розробля-
ються двома уступами.

В першу чергу знімається ґрун-
тово-рослинний шар бульдозером і 
складується в тимчасові кагати. 

Розробка суглинків проводить-
ся бульдозером у відвали. Відстань 
транспортування - до 10 м. Розробка 
суглинків проводиться на повну по-
тужність. 

Розробка скельного розкриву 
проводиться екскаватором по лініях 
природного відколу. 

Технічна альтернатива 2
Розробка ґрунтово-рослинного 

шару, суглинків та корисної копали-
ни аналогічно технічній альтерна-
тиві 1.

Як альтернатива, розглядався 
варіант розробки скельного розкри-
ву за допомогою буро-вибухових 
робіт, із залученням підрядної ор-
ганізації, що має спеціальні дозволи 
на проведення зазначених робіт, та 
спеціальне обладнання. 

Однак, враховуючи гірничо-гео-
логічні умови Бережанського родо-
вища ділянка Куряни, такий варіант 
розробки скельного розкриву є не-
доцільним.

* Суб’єкт господарювання має 
право розглядати більше технічних 
та територіальних альтернатив.

3. МІСЦЕ ПРОВАДЖЕННЯ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ АЛЬТЕРНАТИВИ.
Місце провадження планова-

ної діяльності: територіальна 
альтернатива 1

Планована діяльність буде здій-
снюється на території Бережансько-
го району Тернопільської області, на 
околиці с. Куряни.

Запаси пісків затверджені УТКЗ 
протокол №2994 від 29.12.69р, 
ЦКЗ Укрбудматеріали протокол від 
27.06.1997 р № 157.
територіальна альтернатива 2

Територіальна альтернатива не 
розглядалась, оскільки родовище 
територіально прив’язане до покла-
дів корисних копалин.

4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
ВПЛИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Визначається забезпеченням 
робочими місцями працездатного 
населення, сплатою податків в міс-
цеві бюджети, покращенням еконо-
мічної ситуації регіону.

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ
 ХАРАКТЕРИСТИКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ 

ПАРАМЕТРИ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ (ПОТУ¬ЖНІСТЬ, 

ДОВЖИНА, ПЛОЩА, ОБСЯГ 
ВИРОБНИЦТВА ТОЩО).

Розвідані запаси піску склада-
ють по категоріях: В+С1-2954,3 (В-
1127.0 тис.м3; С1-1837,3) тис.м3.

Загальна ліцензійна площа ро-
довища становить – 24.5 га.

Потужність підприємства з ви-
добування пісків 100 тис. м3/рік.

Гідрогеологічні умови родови-
ща сприятливі, корисна копалина 
розташована вище рівня підземних 
вод і не обводнена.

6. ЕКОЛОГІЧНІ ТА ІНШІ 
ОБМЕЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 
АЛЬТЕРНАТИВАМИ: 

щодо технічної альтернативи 1
- дотримання дозволених об-

сягів викидів у атмосферне повітря 
від стаціонарних джерел:

- акустичне забруднення, роз-
рахунковий гранично допустимий 
рівень якого в житловій забудові 
менше допустимого рівня шуму на 
території населених місць:

- дотримання вимог Водного ко-
дексу;
щодо технічної альтернативи 2

аналогічно технічній альтерна-
тиві 1
щодо територіальної альтерна-
тиви 1

- дотримання розмірів СЗЗ;
- вилучення ділянок в тимчасо-

ве та довгострокове користування;
щодо територіальної альтерна-
тиви 2

не розглядається.
7. НЕОБХІДНА ЕКОЛОГО-ІНЖЕ-
НЕРНА ПІДГОТОВКА І ЗАХИСТ 

ТЕРИТОРІЇ ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ: 
ЩОДО ТЕХНІЧНОЇ АЛЬТЕРНАТИ-

ВИ 1
● виготовлення проектної доку-

ментації;
● розміщення тимчасових примі-

щень, необхідних для ведення робіт;
● доставку на об’єкт необхідних 

механізмів, сировинних ресурсів;
- проведення гірничо-капіталь-

них робіт;
● дотримання технології, що пе-

редбачена проектом, при розробці 
родовища, щоб уникнути ерозійних 
процесів;

● проведення рекультивації від-
працьованого кар’єру. 
щодо технічної альтернативи 2

аналогічно технічній альтерна-
тиві 1

щодо територіальної альтерна-
тиви 1

● польове обстеження ділянки 
родовища:

● топографо-геодезичні вишу-
кування;

● винос в натуру і закріплення 
на місцевості параметрів родовища;
щодо територіальної альтерна-

тиви 2
не розглядається.

8. СФЕРА, ДЖЕРЕЛА ТА 
ВИДИ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ 

НА ДОВКІЛЛЯ: 
щодо технічної альтернативи 1

● атмосферне повітря - техноло-
гічне обладнання, кар’єрна техніка 
та автотранспорт;

● водне середовище - обсяги 
водокористування. Водоносні гори-
зонти розвідувальними виробітка-
ми не виявлені;.

● ґрунти - утворення відходів, 
та подальше поводження з ними;

● рослинний і тваринний світ 
- опосередкований вплив - присут-
ність людей та обладнання на тех-
нологічних майданчиках:

● вплив на клімат і мікроклімат 
- відсутній; 

● вплив на техногенне серед-
овище - відсутній.
щодо технічної альтернативи 2 

аналогічно технічній альтерна-
тиві 1
щодо територіальної альтерна-

тиви 1
● соціальне середовище - мож-

ливе перевищення гігієнічних нор-
мативів допустимого вмісту забруд-
нюючих речовин в атмосферному 
повітрі, перевищення санітарних 
норм допустимого шуму.
щодо територіальної альтерна-

тиви 2 
не розглядається

9. НАЛЕЖНІСТЬ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДО ПЕРШОЇ ЧИ 

ДРУГОЇ КАТЕГОРІЇ ВИДІВ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ 

МОЖУТЬ МАТИ ЗНАЧНИЙ ВПЛИВ 
НА ДОВКІЛЛЯ ТА ПІДЛЯГАЮТЬ 
ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

(ЗАЗНАЧИТИ ВІДПОВІДНИЙ 
ПУНКТ І ЧАСТИНУ СТАТТІ 3 

ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ОЦІНКУ 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ”)

Згідно ст.3 п.3 ч.3 Закон України 
«Про оцінку впливу на довкілля» Бе-
режанське родовище пісків ділянка 
Куряни відноситься до другої кате-
горії видів планової діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля і підлягають 
оцінці впливу на довкілля, а саме: 
видобування корисних копалин, 
крім корисних копалин місцевого 
значення, які видобуваються зем-
левласником чи землекористувачем 
в межах наданих їм земельних діля-
нок з відповідним цільовим вико-
ристанням.

10. НАЯВНІСТЬ ПІДСТАВ 
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ ТРАН-

СКОРДОННОГО ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ (В ТОМУ ЧИСЛІ 

НАЯВНІСТЬ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВ-
НОГО ТРАНСКОРДОННОГО 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ПЕРЕ-
ЛІК ДЕРЖАВ, ДОВКІЛЛЯ ЯКИХ 
МОЖЕ ЗАЗНАТИ ЗНАЧНОГО НЕ-

ГАТИВНОГО ТРАНСКОРДОННОГО 
ВПЛИВУ (ЗАЧЕПЛЕНИХ ДЕРЖАВ)

Транскордонний вплив на до-
вкілля відсутній.

11. ПЛАНОВАНИЙ ОБСЯГ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВЕНЬ 

ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 
ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ 
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Планований обсяг досліджень 
та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з ОВД 
у відповідності з ст.6 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля” № 
2059-VШ від 23 травня 2017 року.

Надання запиту в Тернопіль-
ський регіональний центр з гідро-
метеорології на інформацію про 
багаторічні кліматичні характерис-
тики у місці здійснення планової ді-
яльності.

Надання запиту у управління 
екології та природних ресурсів Тер-
нопільської ОДА на інформацію про 
величини фонових концентрацій за-
бруднюючих речовин у атмосферно-
му повітрі і наявність об’єктів ПЗФ.

12. ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА 

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УЧАСТІ В НІЙ 
ГРОМАДСЬКОСТІ 

Планована суб’єктом госпо-
дарювання діяльність може мати 
значний вплив на довкілля і, отже, 
підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”. Оцінка 
впливу на довкілля - це процедура, 
що передбачає:

● підготовку суб’єктом господа-
рювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; 

● проведення громадського об-
говорення планованої діяльності;

● аналіз уповноваженим орга-
ном звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля, будь-якої додаткової інформації, 
яку надає суб’єкт господарювання, 
а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадсько-
го обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного 
впли¬ву, іншої інформації;

● надання уповноваженим орга-
ном мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту;

● врахування висновку з оцінки 
впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльнос-
ті, зазначеного у пункті 14 цього по-
відомлення.

У висновку з оцінки впливу на 
довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недо-
пустимість про¬вадження планова-
ної діяльності та визначає еколо-
гічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати 
провадження планованої діяльнос-
ті без оцінки впливу на до-вкілля 
та отримання рішення про прова-
дження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на 
довкілля передбачає право і мож-
ливості громадськості для участі у 
такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля, а також 
на стадії роз-гляду уповноваженим 
органом поданого суб’єктом госпо-
дарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

На стадії громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на 
довкілля протягом щонайме¬нше 
25 робочих днів громадськості на-
дається можливість надавати будь-
які зауваження і про¬позиції до 
звіту з оцінки впливу на довкілля 
та планованої діяльності, а також 

взяти участь у громадських слу-
ханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде по-
відомлено в оголошенні про поча-
ток громадського обговорення.

13. ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ 
ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ 
ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 

ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ 
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Протягом 20 робочих днів з дня 
оприлюднення цього повідомлен-
ня на офіційному веб- сайті упо-
вноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому 
органу, зазначе¬ному у пункті 15 
цього повідомлення, зауваження 
і пропозиції до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і про-
позиції, вкажіть реєстраційний но-
мер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля (за-значений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це 
значно спростить процес реєстрації 
та розгляду Ваших зауважень і про-
позицій.

У разі отримання таких заува-
жень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарюван-
ня (протягом трьох робочих днів з 
дня їх отримання). Особи, що нада-
ють зауваження і пропозиції, своїм 
під-писом засвідчують свою згоду 
на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час під-
готовки звіту з оцінки впливу на 
довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауважен-
ня і пропозиції громадськості, на-
дані у процесі громадського обго-
ворення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. Детальна інформа-
ція про це включається до звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

14. РІШЕННЯ ПРО ПРОВАДЖЕН-
НЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відповідно до законодавства 
рішенням про провадження даної 
планованої діяльності буде: про-
довження дії спеціального дозволу 
від 19 грудня 2003 року реєстрацій-
ний № 3303

 на користування надрами з ме-
тою видобування пісків 

Бережанського родовища ді-
лянка Куряни.

що видається Державною служ-
бою геології та надр України

15. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПО-
ЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО

 ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ОБСЯГУ ДОСЛІ-ДЖЕНЬ ТА РІВНЯ 

ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, 
ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО 

ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ 
НА ДО¬ВКІЛЛЯ, НЕОБХІДНО 

НАДСИЛАТИ ДО 
Управління екології та при-

родних ресурсів Тернопільської об-
ласної державної адміністрації, що 
розташоване за адресою: 46008, 
вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 

e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua 
Груніна С.О. тел. (0352) 22 00 20.

_____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

 реєстрі з оцінки  впливу на довкілля 

                                                                                                               
_____________________________(реєстраційний номер справи про 

оцінку  впливу на довкілля планованої діяльності  

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, 

яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю «КОЛЕПР К»

(код ЄДРПОУ 38447220)
інформує про намір провадити плановану діяльність та 

оцінку її впливу на довкілля.

nday.te.ua
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Оригінальна 
ландшафтна 
композиція 

з’явилася у 
Кременецькому 
ботанічному саду. Нова 
локація з каменю і бетону 
припала до душі як 
місцевим жителям, так 
і туристам. Створив її 
відомий не лише в Україні, 
а й у Європі скульптор 
Василь Петровський. 

У центрі експозиції – «Трон 
природи», в якому поєднується 
земне і небесне, ландшафт і роз-
маїття рослинного світу, масш-
табність і водночас дуже точні 
тонкі деталі – усе тут логічно 
продумане, філософсько-вива-
жене і мистецько-довершене. 

- Я дуже хотів створити 
не просто нову скульптуру, а 
справжню візитку Кременець-
кого ботанічного саду, яка спо-
нукатиме людей зупинитися 
і задуматися, - каже Василь 
Петровський. – Адже цей сад - 
яскравий приклад того, яка до-
сконала, унікальна і неповторна 
її величність природа і саме її я 
зобразив у своїй культурі. Ко-
жен елемент моєї роботи сим-
волічний і наповнений своїм 

сенсом. Тут є і поверхня землі, і 
її надра, а сам трон з обличчям 
дівчини втілює в собі небесну 
сферу. 

Над скульптурою Василь Пе-
тровський працював протягом 
двох місяців.

 - Я розпочав роботу 21 трав-
ня, - каже майстер. – Обрав міс-
це, підготував його і працював 
аж до початку серпня. Вигото-
вив скульптуру з бетону і каме-
ню-ракушняка. Дуже важливо 
для мене було відчути характер 
місцевості, її глибинну сутність. 
Камінь я викладав спеціально 
так, щоб складалося враження, 

що це обрив скелі, обвітрений і 
вимитий водою. Щоб не видно 
було, що це зробила людина, а 
що все це – природний рельєф. 
Де не вдавалося це відобразити 
з допомогою каменю, я вико-

ристовував спеціальний розчин. 
Зокрема, для створення корін-
ня дерева. Багато людей, коли 
бачать мою роботу, думають, 
що це було коріння дерева. Я ж 
пояснюю, що на цьому місці не 
було нічого. 

Майстер залучив до співпра-
ці працівників ботанічного саду. 
Композицію з каменю гармоній-
но доповнили різними рослина-
ми. Одні з них росли у саду, інші 
висадили лише зараз. Через три 
роки вони розростуться і буде 
ще красивіше, запевняє скуль-
птор. 

Відкриття композиції у Кре-
менецькому ботанічному саду 
відбулося надзвичайно творчо 
і цікаво. В урочистостях взяли 
участь представники влади, 
природоохоронних та культур-
но-освітніх установ, працівники 
ботанічного саду та небайдужі 
кременчани. Автор проекту Ва-
силь Петровський зустрів гос-
тей у робочому халаті та у фут-
болці з власним логотипом. Він 

уособлював художника, який 
створює масштабні і творчі про-
екти, використовуючи для цьо-
го прості інструменти – лопату і 
тачку та важко працюючи. 

- Щиро дякуємо майстру Ва-
силю Петровському за сподвиж-
ницьку, волонтерську працю, 
бажаємо невичерпного натх-
нення та оптимізму, нових ідей 
та успішних їх втілень. Сподіває-
мося, робота майстра, присвяче-
на Її величності Природі, стане 
символом, візитівкою Креме-
нецького ботанічного саду, сво-
єрідним оберегом, - зазначили 
в адміністрації Кременецького 
ботанічного саду. 

Сам же майстер розповідає, 
що планує створити у цьому 
мальовничому місці ще не одну 
скульптуру, адже його надихає 
мальовничий 
і старовинний 
Кременець. 

Ó Êðåìåíåöüêîìó áîòàí³÷íîìó 
ñàäó ç’ÿâèâñÿ «ÒÐÎÍ ÏÐÈÐÎÄÈ» 

Êóëüòóðà nday.te.ua

Концептуальну скульптуру створив відомий 
скульптор із Кременця, який працює в 

найбільшому в Європі парку розваг Europa Park.

Юлія
ТОМЧИШИН.

ÒÅÐÍÎÏÎËÞ 480 ÐÎÊ²Â: 
ïîâ³òðÿí³ êóë³, êîíöåðòè ³ âèñòàâêè ïðîñòî íåáà

28 серпня в Тернополі відзначають 
День міста. Святкування триватимуть 
кілька днів. 

- З нагоди відзначення 480-річчя Тер-
нополя пройде фестиваль повітряних 
куль «Файне небо», - розповіли у міській 
раді. - Впродовж трьох днів сім професій-
них команд зі всієї України будуть диву-
вати та закохувати тернополян і гостей у 
небо. Зокрема, 27 серпня ввечері у різних 
локаціях міста відбудеться традиційний 
підготовчий обряд – «Гріти небо». Ввече-
рі 28 серпня почнуться показові старти з 
використанням спецефектів, присвячені 
Дню міста. А 29-30 серпня відбуватимуть-
ся ранкові та вечірні старти з Театраль-
ного майдану, а також у денну пору доби 
тернополяни матимуть унікальну можли-
вість піднятися на кулі над «Театралкою» 
та приземлитися назад на майдан.

Години стартів оголошуватимуть на 
сторінці події у фейсбуці – «Фестиваль 
повітряних куль «Файне небо». Там також 
відбуватимуться і розіграші підйомів. Діз-
натися детальну інформацію та здійсни-
ти резервування польотів і підйомів на 
кулі можна за тел. (098)052 07 20.

Вранці 28 серпня, о 10:00, на бульва-
рі Тараса Шевченка відкриють фотови-
ставку світлин з відзначення Дня міста 
попередніх років. А о 14:00 просто неба 
лунатимуть мелодії Муніципального Га-
лицького камерного оркестру. Послухати 
колектив можна буде на імпровізованій 
сцені на вул. Гетьмана Петра Сагайдачно-
го (в центрі міста біля пам’ятника І. Фран-
ку). Гратиме оркестр і у День незалежнос-
ті, 24 серпня - на літній естраді в парку 
імені Тараса Шевченка, початок - о 17:00. 
У концертах звучатиме популярна україн-

ська та європейська музика.
Цього ж дня о 15:00 на вулиці Сагай-

дачного відкриють нові символі на Тер-
нопільській «Алеї зірок». Цьогоріч на 
ній з’являться п'ять нових зірок на честь 
телеведучого, волонтера, актора, автора 
і співпродюсера шоу «Файна Юкрайна», 
«Вар’яти-шоу», «Підйом», «Камеді клаб» 
Сергія Притули, українського графіка, 
громадського діяча Євгена Удіна, а також 
художниці, мистецтвознавиці Тамари 
Удіної. Ще дві зірки відкриють на честь 
Ореста Савки - заслуженого діяча мис-
тецтв України, режисера, художнього 
керівника Тернопільського народного 
драматичного театру-студії «Сузір’я» і 
Олександра Смика – барда, поета, дра-
матурга. П’яту зірку присвятять ме-
дичній спільноті Тернополя. У міській 
раді розповіли, що пропозиції подавали 

громадські організації, творчі спілки та 
депутати. «Алея зірок» у Тернополі була 
відкрита 28 серпня 2011 року, і щоро-
ку на ній у бронзових зірках тернового 
цвіту з'являються нові імена видатних 
тернополян, які зробили вагомий внесок 
у розвиток міста. Сьогодні пам’ятна алея 
налічує 26 зірок.

Ввечері 28 серпня, о 18:00, на Теа-
тральному майдані гратиме муніципаль-
ний духовий оркестр «Оркестра Волі». 
А о 20:00 можна буде подивитися фільм 
просто неба. У парку імені Шевченка, на 
так званих Єлисейських пагорбах, показу-
ватимуть документальний фільм «Історія 
Тернополя».

Також у парку імені Шевченка відбу-
ватиметься конкурс «Квіткові компози-
ції». А у різних мікрорайонах Тернополя з 
17:30 виступатимуть вуличні музиканти. 

28-30 серпня на вулиці Качали, 1 три-
ватиме художній пленер «Крізь роки, 
крізь століття, Тернополе живий». Завер-
шальним акордом святкувань прозвучать 
мелодії у виконанні «Оркестри Волі» 30 
серпня о 17:00 на бульварі Шевченка.

Тимофій ВИГОНЯЙЛО.

Історію Тернополя прийнято відраховувати від появи першої про нього писемної згадки - з 1540 
року. У той час король Сигізмунд І у Кракові надав привілей коронному гетьману Польського 
королівства Іоанну Амору з Тарнова (Янові Тарновському) на заснування містечка-фортеці 

Тарнополє в спустошеній місцевості Сопільче. Тоді розпочалося будівництво замку, який після кількох 
перебудов, у зміненому вигляді зберігся до наших днів. 16 травня 1548 року Ян Тарновський домігся 
від короля дозволу на утворення ставу між берегами річки Серет, на місці, де він розташований і нині.
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.10 Додолики.
06.25 Хто в домi хазяїн.
06.50, 04.35 Погода.
07.00, 07.55, 09.00, 21.00, 01.10, 04.15, 

05.35 Новини.
07.15 М/с «Листи вiд Фелiкса».
08.00 Мiжконфесiйна молитва за Україну 

в Святiй Софiї Київськiй.
09.05 «Мирний птах».
10.00, 01.30 Суспiльна студiя. Марафон.
13.00 Д/с «Подорож вiдкритим космо-

сом».
13.30 Таємницi Сонячної системи.
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Спецпроєкт «Мiй прапор».
17.00, 22.20 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
18.00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18.30 Д/с «Всi на море. Окiнава».
19.30 Д/с «Дикi тварини».
20.00 «Концтабiр Iзоляцiя».
21.20 Святi та грiшнi.
23.00 Х/ф «Дике поле».
04.40 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

Êаíаë “1+1”
06.00, 19.30 «ТСН».
06.30 Спецвипуск «Снiданку з «1+1» та 

«ТСН» з нагоди Дня Незалежностi 
України.

11.30 Х/ф «Проблемна дитина».
13.15 Х/ф «Проблемна дитина 2».
15.10, 16.20, 17.20, 18.25 Т/с «Свати».
20.30 Концерт «Свiтське життя. 15 рокiв».
23.10 Х/ф «Вiддана».
01.10 Х/ф «Сили природи».
03.05 Х/ф «Полiсмен iз дитячого садка».

Iíòер
05.10 М/ф.
05.40 «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, 01.55 «Стосується 

кожного».
11.15, 12.25 Х/ф «Шеф».
13.30 Концерт «З Україною в серцi».
15.50 Х/ф «Джентльмени удачi».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Зло-

чинець мимоволi».
22.05 Концерт «Таїсiя Повалiй. Україна. 

Голос. Душа».
00.10 Т/с «Спокуса 2».
03.15 Х/ф «Бруднi танцi».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Я зняв!
05.15 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».
07.25 Х/ф «Шляхетнi волоцюги».
09.40 «На трьох».
1 1 . 4 0 ,  1 3 . 0 0  Диз ел ь -шоу :  Ден ь 

Незалежностi.
12.45 Факти. День.
14.30 Х/ф «Турист».
16.25 Х/ф «Мiстер i мiсiс Смiт».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «День Незалежностi».
22 .00  Х/ф «День Незалежност i : 

Вiдродження».
00.25 Х/ф «Священик».
01.50 Х/ф «На одного менше».

ÑТБ
05.15, 06.05 Т/с «Коли ми вдома».
07.00, 23.05 Т/с «Доктор Хаус».
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 «У кожного свiй обман».
00.50 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом 

Костiциним.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20, 11.00 Вар`яти.
09.00 Improv Live Show.
13.00 Х/ф «Люди в чорному 3».
15.00 Х/ф «Люди в чорному: Iнтернешнл».
17.10 М/ф «Викрадена принцеса».
19.00 Т/с «Сторожова застава».
22.30 Х/ф «Самотнiй за контрактом».
00.40 Х/ф «Нерви на межi».
02.30 Служба розшуку дiтей.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.20 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 Актуально: Економiка. 
Полiтика. Соцiум.

07.15 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 10.10, 11.10, 12.20, 13.10, 14.10, 

15.30, 16.10, 17.10, 18.10, 19.25 
Телемарафон «Незалежнiсть. Бо-
ротьба триває».

22.00 Д/ф «Рутенiя. Повернення Коду 
Нацiї».

23.10 Д/с «Любов, ненависть i про-
паганда».

00.35 Д/с «Таємнича свiтова вiйна».
01.00 Iнформацiйний вечiр.
02.15, 05.15 Машина часу.
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00 Ранок з Незалежною Україною.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 04.45 Сьогоднi.
09.45, 12.15 Т/с «Сiм`я на рiк».
14.10 Т/с «Незабута», 1 с.
15.30 Т/с «Незабута».
20.00 Концерт «З Днем народження, 

Україно!»
22.00 Музична платформа. Українська 

пiсня. Львiв 2020.
23.00 День Незалежностi з «Океаном 

Ельзи».
01.00 Т/с «Лабiринт», 1 i 2 с.
01.40 Телемагазин.
02.10 Т/с «Лабiринт».
05.35 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Дай лапу».
08.50 Х/ф «Бiльше за життя».
10.45 Х/ф «Еркюль i Шерлок проти 

мафiї».
12.15 Х/ф «Вчитель року».
14.25 Х/ф «Остiн Пауерс: Мiжнародна 

людина-загадка».
16.10, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
18.00 «Орел i решка. Морський сезон».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
00.00 Х/ф «Пристрастi Дон Жуана».
01.40 Х/ф «Одержимiсть».
03.30 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.45, 05.00 «Top Shop».
05.45 М/ф «Як козаки...»
07.20, 13.25, 02.00 «Випадковий свiдок».
09.05 Х/ф «Ярослав Мудрий».
11.55 Х/ф «Пропала грамота».
15.10 Х/ф «Лорд Дракон».
17.10 Х/ф «Переможцi та грiшники».
19.10 Х/ф «Вийти замiж за капiтана».
21.00 Х/ф «Вечори на хуторi бiля Ди-

каньки».
22.15 Х/ф «Вiй».
01.20, 02.50 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».

ТÅТ
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, 23.45 Країна У.
09.45, 15.45, 22.45 Сiмейка У.
10.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстремаль-

ний сезон.
11.15, 16.15 4 весiлля.
12.15, 00.45 Панянка-селянка.
13.15, 19.15 Т/с «Євродиректор».
21.15 М/ф «Льодовиковий перiод».
02.00 Щоденники Темного.

03.30 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
08.00, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 

14.15, 15.10, 16.10, 17.10, 18.15, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Марафон 
присвячений Дню Незалежностi 
України.

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Репор-
тер». Новини.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
06.40 Мiстична Україна.
07.30 Богдан Ступка.
08.35, 18.30 У пошуках iстини.
09.25 Речовий доказ.
10.35 Iгри iмператорiв.
11.35, 23.50 Секретнi територiї.
12.35 Повiтрянi воїни.
14.35 Всесвiт всерединi нас.
16.30 Планета Земля.
17.30, 01.20 Боротьба за виживання.
21.00 Як створити планету.
00.50 Сiяя: з нами у дику природу.
01.50 Дракула та iншi.
02.40 Секти. Контроль свiдомостi.
03.30 Бiзнес на залякуваннi.
04.25 Доктор Хайм.
05.20 Потойбiччя. Сни.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Вечiр напередоднi Iвана 

Купала».
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Зiркове життя».
09.30 «Невiдома версiя».
1 0 . 2 0  Т/с  «Злочин  з  б а г а т ьма 

невiдомими».
13.00 Т/с «Циган».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.00 Х/ф «Морозко».
23.30 Х/ф «Снiгова королева».
01.00 Х/ф «Мар`я-майстерниця».
02.55 «Зорянi долi».
03.15 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 19.20 Т/с «Опер за викликом 4».
09.40 Х/ф «Ронiн».
12.00 «Загублений свiт».
17 . 00  Х/ф «В пошуках  скарб i в 

нiбелунгiв».
20.20, 21.30 Т/с «Звонар 2».
22.35 Т/с «Кiстки».
00.10 Т/с «CSI: Мiсце злочину 16».
01.55 «Облом.UA».
05.10 «Цiлком таємно-2017».

ÍЛО-ТБ
06.00, 12.30, 01.20 Мамареготала. Най-

краще.
07.00, 04.40 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.45 М/с «Сiмпсони».
16.00 Х/ф «Iнфоголiк».
18.00 Х/ф «Вiдчайдушний».
20.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.00 Чистоплюї.
03.55 Раздовбаї.

ªâроñïорò
00.00, 04.00, 17.10 Тенiс. АТР «Мастерс». 

Цинциннатi. Перший раунд.
02.00 Тенiс. WTA Premier 5. Цинциннатi. 

Перший раунд.
05.00, 14.00 Велоспорт. Чемпiонат 

Францiї. Чоловiки. Груповi пере-
гони.

06.00, 07.00, 08.00 Тенiс. US Open - 2019. 
День 8.

09.30, 10.30 Снукер. English Open - 2019. 
1/2 фiналу.

11.30 Снукер. English Open - 2019. Фiнал.
15.30 Велоспорт. ЧЄ. Жiнки. Перегони 

на час.
16.50 Велоспорт. Чемпiонат Iспанiї. 

Чоловiки. Груповi перегони.
18.00, 22.00 Тенiс. АТР «Мастерс». 

Цинциннатi. Другий раунд.
20.00 Тенiс. WTA Premier 5. Цинциннатi. 

Другий раунд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 09.50 Yellow.
06.10 Монако - Реймс. Чемпiонат Францiї.
08.00 Ворскла - Рух. Чемпiонат України.
10.00 «Великий футбол. Старт сезону».
11.50, 15.00 «Нiч Лiги чемпiонiв».
12.50 Фiнал. Лiга чемпiонiв УЄФА.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Iнгулець - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
17.45 Севiлья - Iнтер. Фiнал. Лiга Європи 

УЄФА.
19.45 Шахтар - Колос. Чемпiонат України.
21.30 #залишайсязФутболом.
22.50 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
23.45 Олiмпiк - Динамо. Чемпiонат 

України.
01.35 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
02.25 Лiлль - Ренн. Чемпiонат Францiї.
04.10 Львiв - Мiнай. Чемпiонат України.
05.55 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.10 Шо? Як?
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. Ма-
рафон.

09.30 Т/с «Жiночий рай».
10.30 Смаки Європи.
11.00 Дивовижнi сади. Фрейр - Бельгiя.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 Д/с «Експедицiя зi Стiвом Бек-

шеллем».
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.35 Д/с «Боротьба за виживання».
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 «Замiнованi вiрнiстю».
04.25 Д/ф «Висота 307.5».

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 

«ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25, 12.20, 13.05, 14.55 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30, 21.35 Т/с «Свати».
22.35 Т/с «Принцип насолоди».
23.40 Х/ф «Непристойна пропозицiя».
01.55 Х/ф «Бiлоснiжка та мисливець».
03.55 Х/ф «Бiлоснiжка та мисливець 2».

Iíòер
05.10 «Телемагазин».
05.40, 22.10 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
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. 

Вiдлуння вiйни».
18.00, 19.00, 01.45 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Зло-

чинець мимоволi».
00.00 Т/с «Спокуса 2».
03.15 Х/ф «Тиха гавань».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.

04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.00, 13.20, 22.40 Т/с «Таємнi дверi».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40, 16.15, 21.30 Т/с «Пес».
16.20 Х/ф «Орлиний зiр».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
23.40 Х/ф «Рахунок».
02.00 Х/ф «Священик».
03.20 Т/с «Таємницi та брехня».

ÑТБ
05.15, 06.00 Т/с «Коли ми вдома».
06.50, 23.05 Т/с «Доктор Хаус».
08.40 Т/с «Комiсар Рекс».
11.40, 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 «У кожного свiй обман».
00.50 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом 

Костiциним.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Шлях чарiвника».
10.30 Х/ф «Шопоголiк».
12.40 Суперiнтуїцiя.
14.50, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Щоденники принцеси».
23.10 Х/ф «Щоденники принцеси 2: 

Королiвськi змовини».
01.40 Т/с «Пiдступнi покоївки».

5 êаíаë
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 Актуально: Економiка. 
Полiтика. Соцiум.

07.15, 16.10, 17.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Найбiльш екстремаль-

ний».
12.30 Є сенс.
13.10, 14.10 Д/с «Крила вiйни».
15.30 Час Ч.
18.10, 23.00 Д/с «Любов, ненависть i 

пропаганда».
19.25, 00.35 Д/с «Таємнича свiтова вiйна».
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.20, 

04.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.20, 04.50 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
20.50 Футбол. Суперкубок України «Шах-

тар» - «Динамо».
23.40 Т/с «З минулого з любов`ю», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «З минулого з любов`ю».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Дай лапу».
08.50, 01.00 Т/с «Доктор Хто».
10.40, 00.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.20, 22.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
17.15 «Орел i решка. Морський сезон».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
02.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 М/ф «Бременськi музиканти».
07.05 М/ф «Як козаки олiмпiйцями 

стали».
07.45, 16.50, 20.50, 02.20 «Випадковий 

свiдок».
08.25 Х/ф «Доживемо до понедiлка».
10.25 Х/ф «Переможцi та грiшники».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.50 «Свiдок».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Т/с «Морський патруль».
00.15 «Реальнi злочинцi».
00.50, 03.20 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
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. Екстремаль-

ний сезон.
11.15, 16.15 4 весiлля.
12.15, 01.00 Панянка-селянка.
13.15, 19.15 Т/с «Євродиректор».
21.15 М/ф «Льодовиковий перiод 2: Гло-

бальне потеплiння».
02.15 Щоденники Темного.
03.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

ською, 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 М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.40, 01.50 Правда життя.
09.50, 00.40 Речовий доказ.
11.00, 16.50 Iгри iмператорiв.
12.00, 17.50 Боротьба за виживання.
13.00 Мiсця сили.
14.00, 19.45 Секретнi територiї.
15.00, 23.45 Загадки Всесвiту.
15.55, 21.45 За лаштунками.
18.50 Мiстична Україна.
20.45 Повiтрянi воїни.
22.45 Планета Земля.
02.55 Нашi. Iндiя.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Лiсова пiсня».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.20, 00.35, 02.45 «Зорянi долi».
10.50 «Моя правда».
11.40 Х/ф «Лимерiвна».
13.30 Х/ф «Хлопчиська з вулицi Пал».
15.30 Х/ф «Висота».
17.20 Х/ф «Однолiтки».
19.00, 01.25 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Повернення немає».
00.55 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 19.20 Т/с «Опер за викликом 4».
06.50 Т/с «Ласко».
08.45 «Помста природи».
09.00, 17.15 «Загублений свiт».
12.50 Х/ф «Багрянi рiки».
14.50 Х/ф «Iмперiя вовкiв».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
20.15, 21.25 Т/с «Звонар 2».
22.35, 00.10 Т/с «Кiстки».

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.30 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.30 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.45 М/с «Сiмпсони».
12.30 Т/с «Друзi».
14.00 Мамареготала.
16.00 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.15 Чистоплюї.
04.10 Раздовбаї.

ªâроñïорò
00.00, 04.00, 17.00 Тенiс. АТР «Мастерс». 

Цинциннатi. Другий раунд.
02.00 Тенiс. WTA Premier 5. Цинциннатi. 

Другий раунд.
05.00, 14.00 Велоспорт. ЧЄ. Чоловiки. 

Перегони на час.
06.00, 07.15, 08.00 Тенiс. US Open - 2019. 

1/4 фiналу.
09.30, 11.00 Снукер. Northern Ireland 

Open - 2019. 1/2 фiналу.
12.30 Снукер. Northern Ireland Open - 

2019. Фiнал.
14.30 Велоспорт. Бретань Класик. 

Чоловiки.
18.00, 22.00 Тенiс. АТР «Мастерс». 

Цинциннатi. Третiй раунд.
20.00 Тенiс. WTA Premier 5. Цинциннатi. 

Третiй раунд.

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

України.
07.50 Фiнал. Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 21.45 Футбол News.
10.20, 19.50 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
11.35, 17.50 Топ-матч.
11.45 «Великий футбол. Старт сезону».
13.35 Севiлья - Iнтер. Фiнал. Лiга Європи 

УЄФА.
16.00 Монако - Реймс. Чемпiонат Францiї.
18.00 Олiмпiк - Динамо. Чемпiонат 

України.
20.00, 23.15 «Студiя Live».
20.55 Live. Шахтар - Динамо. Суперкубок 

України.
00.00 Десна - Зоря. Чемпiонат України.
01.50 Фiнал. Юнацька Лiга УЄФА.
04.00 Ворскла - Рух. Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

24 серпня

25 серпня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.10 Шо? Як?
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. Ма-
рафон.

09.30 Т/с «Жiночий рай».
10.30 Смаки Європи.
11.00 Дивовижнi сади. Реоль - Францiя.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 Д/с «Експедицiя зi Стiвом Бек-

шеллем».
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.30 Нашi грошi.
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.35 Д/с «Боротьба за виживання».
20.25 Д/с «Дикi тварини».
21.40 Бюджетники.
22.15 Д/с «Вижити в дикiй природi».
00.00 Спiльно.
03.30 Д/ф «Висота 307.5».
04.25 Д/ф «Одесити на Донбасi».

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 

«ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25, 12.20, 13.25, 15.30 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30, 21.30 Т/с «Свати».
22.35 Т/с «Принцип насолоди».
23.40 Х/ф «Фiрма».
02.30 Х/ф «Проблемна дитина».
03.50 Х/ф «Проблемна дитина 2».

Iíòер
05.10 «Телемагазин».
05.40, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
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. 

Вiдлуння вiйни».
18.00, 19.00, 01.45 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Зло-

чинець мимоволi».
23.55 Т/с «Спокуса 2».
03.10 Х/ф «Вчитель на замiну».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 10.10 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.35, 13.20, 22.35 Т/с «Таємнi дверi».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.20, 21.25 Т/с «Пес».
16.50 Х/ф «Потрiйна загроза».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
23.40 Х/ф «Пiслявесiльний розгром».
01.25 М/ф «Зоряний десант 4: Зрадник 

Марсу».
02.50 Т/с «Таємницi та брехня».

ÑТБ
05.15, 06.05 Т/с «Коли ми вдома».
07.20, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
09.10 Т/с «Комiсар Рекс».
12.15, 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 «У кожного свiй обман».
00.50 Мiстичнi iсторiї 7 з Павлом 

Костiциним.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Шлях чарiвника».
10.50 Х/ф «Щоденники принцеси».
13.00 Хто проти блондинок.
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Зачарована».
23.10 Х/ф «Шопоголiк».
01.30 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.30, 15.30 Час Ч.
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 Актуально: Економiка. 
Полiтика. Соцiум.

07.15, 16.10, 17.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Найбiльш екстремаль-

ний».
12.20 Гончаренко рулить.
12.50 Vоїн - це я!
13.10, 14.10 Д/с «Крила вiйни».
18.10, 23.00 Д/с «Любов, ненависть i 

пропаганда».
19.25, 00.35 Д/с «Таємнича свiтова вiйна».

20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

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

03.30 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.20, 04.20 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «На твоїй сторонi», 17 i 18 с.
23.20 Т/с «Утiкачка», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Утiкачка».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Дай лапу».
08.50 Т/с «Доктор Хто».
10.40, 00.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.20, 22.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.15 «Орел i решка. Морський сезон».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
01.00 Х/ф «Остiн Пауерс: Мiжнародна 

людина-загадка».
02.30 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 М/ф «Умка».
07.10 М/ф «Як козаки наречених ви-

зволяли».
07.50, 16.50, 20.50, 02.25 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.55 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Добре сидимо!»
10.40, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Правда життя. Професiйнi байки».
15.00 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Реальнi злочинцi».
00.50, 03.05 «Речовий доказ».
03.45 «Правда життя».
04.45 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 14.15, 20.15 Одного разу пiд Пол-

тавою.
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. Екстремаль-

ний сезон.
11.15, 16.15 4 весiлля.
12.15, 01.00 Панянка-селянка.
13.15, 19.15 Т/с «Євродиректор».
21.15 М/ф «Льодовиковий перiод 3: Ера 

динозаврiв».
02.00 Щоденники Темного.

03.30 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

ською, 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 М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською та 

М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Березовцем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.50, 01.50 Правда життя.
09.50, 00.40 Речовий доказ.
11.00 Iгри iмператорiв.
12.00, 17.50 Боротьба за виживання.
13.00 Мiсця сили.
14.00, 19.45 Секретнi територiї.
15.00, 23.45 Загадки Всесвiту.
15.55, 21.45 За лаштунками.
16.50 Левиний рик.
18.50 Мiстична Україна.
20.45 Повiтрянi воїни.
22.45 Замерзла планета.
02.55 Код доступу.
03.45 Брама часу.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Тримайся, козаче!»
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
08.00, 11.35 «Моя правда».
09.55 «Спогади».
10.45, 00.20, 02.40 «Зорянi долi».
12.25 Х/ф «Генрiх VIII».
16.20 Х/ф «Бережiть жiнок».
19.00, 01.10 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Непiдсудний».
00.40 «Академiя смiху».
03.00 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Ласко».
08.55 Х/ф «Лiтак проти вулкана».
10.30 «Помста природи».
10.40, 17.15 «Загублений свiт».

13.15 Х/ф «Робокоп».
15.10 Х/ф «Робокоп 2».
19.20 Т/с «Опер за викликом 4».
20.15, 21.20 Т/с «Звонар 2».
22.25, 00.00 Т/с «Кiстки».
01.40 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.45 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 05.00 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.45 М/с «Сiмпсони».
12.30 Т/с «Друзi».
14.00 Мамареготала.
16.00 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.15 Чистоплюї.
04.10 Раздовбаї.

ªâроñïорò
00.00, 04.00, 05.00, 17.00 Тенiс. АТР «Мас-

терс». Цинциннатi. Третiй раунд.
02.00 Тенiс. WTA Premier 5. Цинциннатi. 

Третiй раунд.
06.00, 07.30, 08.30 Тенiс. US Open - 2019. 

1/4 фiналу.
09.40, 11.00 Снукер. Scottish Open - 2019. 

1/2 фiналу.
12.30 Снукер. Scottish Open - 2019. Фiнал.
14.00 Велоспорт. ЧЄ - 2019. Алкмар. 

Чоловiки. Груповi перегони.
14.40 Велоспорт. ЧЄ. Плує. Чоловiки. 

Груповi перегони.
17.30 Тенiс. «АТР: за кадром».
18.00 Тенiс. WTA Premier 5. Цинциннатi. 

1/4 фiналу.
20.00, 22.00 Тенiс. АТР «Мастерс». 

Цинциннатi. 1/4 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Iнгулець - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
07.50, 22.50 Севiлья - Iнтер. Фiнал. Лiга 

Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 13.25 «Студiя Live».
11.15 Шахтар - Динамо. Суперкубок 

України.
14.15 Yellow.
14.25 Топ-матч.
14.45, 01.30 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
16.00 Фiнал. Лiга чемпiонiв УЄФА.
18.00 Журнал Лiги Європи.
18.50 Десна - Зоря. Чемпiонат України.
20.30 Фiнал. Юнацька Лiга УЄФА.
01.00 Фiнали Лiги чемпiонiв (1999-2005).
02.25 Александрiя - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
04.10 Бордо - Нант. Чемпiонат Францiї.
05.55 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.10 Шо? Як?
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. Ма-
рафон.

09.30 Т/с «Жiночий рай».
10.30 Смаки Європи.
11.00 Дивовижнi сади. Тет д`Ор - Францiя.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 Д/с «Експедицiя зi Стiвом Бек-

шеллем».
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.30 Бюджетники.
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.35 Д/с «Боротьба за виживання».
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 «Одесити на Донбасi».
04.25 Д/ф «Перехрестя Балу».

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 

«ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.20, 12.20, 13.15, 15.05 «Одруження 

наослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30 Т/с «Свати».
21.30 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Параноя».
02.45 Х/ф «Непристойна пропозицiя».
05.15 «Любий, ми переїжджаємо».

Iíòер
04.40 М/ф.
05.10 «Телемагазин».
05.40, 22.10 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
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. 

Вiдлуння вiйни».
18.00, 19.00, 01.45 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особливий випадок. Зло-

чинець мимоволi».
00.00 Т/с «Спокуса 2».
03.10 Х/ф «Мене звуть Арлекiно».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!

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

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.10, 13.20 Т/с «Рiшає Онiстрат».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50 Х/ф «Потрiйна загроза».
16.15 Х/ф «Робот на iм`я Чаппi».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
21.30 Т/с «Пес».
22.35 Т/с «Таємнi дверi».
23.40 Х/ф «Законослухняний громадя-

нин».
01.40 Х/ф «Унiверсальний солдат 2: По-

вернення».
03.00 Т/с «Таємницi та брехня».

ÑТБ
05.15, 06.05 Т/с «Коли ми вдома».
07.10, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
09.00, 00.50 Т/с «Комiсар Рекс».
12.00, 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 «У кожного свiй обман».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20, 13.00 Вар`яти.
09.00 Т/с «Шлях чарiвника».
10.40 Х/ф «Щоденники принцеси 2: 

Королiвськi змовини».
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Зiзнання».
23.10 Х/ф «Дiвчина моїх жахiв».
01.40 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.30 Служба розшуку дiтей.
02.35 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.30, 15.30 Час Ч.
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 Актуально: Економiка. 
Полiтика. Соцiум.

07.15, 16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Найбiльш екстремаль-

ний».
12.30 Невигаданi iсторiї.
13.10, 14.10 Д/с «Крила вiйни».
17.10 Таємницi вiйни.
18.10, 23.00 Д/с «Любов, ненависть i 

пропаганда».
19.25, 00.35 Д/с «Таємнича свiтова вiйна».

20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

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

03.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.20, 04.40 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «На твоїй сторонi», 19 i 20 с.
23.20 По слiдах.
00.00 Т/с «Солона карамель», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Солона карамель».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Дай лапу».
08.50, 00.00 Т/с «Доктор Хто».
10.40 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.20, 22.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.15 «Орел i решка. Морський сезон».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
02.45 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Про Червону Шапочку», 1 с.
07.00 М/ф «Грицьковi книжки».
07.20 М/ф «Як козаки кулiш варили».
07.50, 16.50, 20.50, 02.15 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.45 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «За два кроки вiд «Раю».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Вартiсть життя».
14.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20, 04.00 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Реальнi злочинцi».
00.50, 03.20 «Речовий доказ».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 14.15, 20.15 Одного разу пiд Пол-

тавою.
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. Екстремаль-

ний сезон.
11.15, 16.15 4 весiлля.
12.15, 01.00 Панянка-селянка.
13.15, 19.15 Т/с «Євродиректор».
21.15 М/ф «Льодовиковий перiод 4: Кон-

тинентальний дрейф».
02.00 Щоденники Темного.
03.30 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

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

ською, 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 М. Ганапольським.
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.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.50 Правда життя.
09.55, 00.40 Речовий доказ.
11.05, 16.50 Левиний рик.
12.05, 17.45 Боротьба за виживання.
13.05 Мiсця сили.
14.05, 19.45 Секретнi територiї.
14.55, 23.45 Загадки Всесвiту.
15.50, 21.45 За лаштунками.
18.45 Гордiсть України.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
22.45 Замерзла планета.
01.50 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Однолiтки».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 10.25 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.20, 02.45 «Зорянi долi».
11.15 Х/ф «Лiсова пiсня».
12.55 Х/ф «Чингачгук - Великий Змiй».
14.45 Т/с «Циган».
17.35 Х/ф «Кухарка».
19.00, 01.15 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.55 Х/ф «В добру годину!»
00.55 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Т/с «Ласко».
09.00 Х/ф «Мисливцi за скарбами».
10.55, 17.20 «Загублений свiт».
13.50 Х/ф «Робокоп 3».
15.45 Х/ф «За межею порожнечi».
19.20 Т/с «Опер за викликом 4».
20.15, 21.20 Т/с «Звонар 2».
22.25, 00.00 Т/с «Кiстки».
01.40 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 00.45 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.40 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.45 М/с «Сiмпсони».
12.30 Т/с «Друзi».
14.00 Мамареготала.
16.00 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
03.20 Чистоплюї.
03.50 Раздовбаї.

ªâроñïорò
00.00, 05.00 Тенiс. WTA Premier 5. 

Цинциннатi. 1/4 фiналу.
02.00, 04.00, 16.55 Тенiс. АТР «Мастерс». 

Цинциннатi. 1/4 фiналу.
06.00 Тенiс. US Open - 2019. Чоловiки. 

Пари. Фiнал.
07.00, 08.00 Тенiс. US Open - 2019. 1/2 

фiналу.
09.30, 11.00 Снукер. Welsh Open. 1/2 

фiналу.
12.30 Снукер. Welsh Open. Фiнал.
14.00 Велоспорт. ЧЄ. Жiнки. Перегони 

на час.
14.40 Велоспорт. ЧЄ. Плує. Жiнки. Груповi 

перегони.
18.00, 20.00 Тенiс. WTA Premier 5. 

Цинциннатi. 1/2 фiналу.
22.00 Тенiс. АТР «Мастерс». Цинциннатi. 

1/2 фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Десна - Зоря. Чемпiонат України.
07.50 Фiнал. Юнацька Лiга УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Львiв - Мiнай. Чемпiонат України.
12.05 Лiлль - Ренн. Чемпiонат Францiї.
13.55 Александрiя - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
16.00, 19.05 «Студiя Live».
16.55 Шахтар - Динамо. Суперкубок 

України.
19.50 Фiнали Лiги чемпiонiв (2018-1994).
20.20 Фiнал. Лiга чемпiонiв УЄФА.
22.50 Журнал Лiги Європи.
23.45 Ворскла - Рух. Чемпiонат України.
01.30 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
02.25 Нiцца - Ланс. Чемпiонат Францiї.
04.10 Iнгулець - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
05.55 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

26 серпня

27 серпня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.10 Шо? Як?
06.35 М/с «Книга джунглiв».
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 01.25, 05.20 Новини.
07.05, 08.05, 12.00, 13.10, 18.20, 00.30, 

01.55 Суспiльна студiя. Марафон.
09.00 Божественна Лiтургiя Православної 

Церкви України з нагоди свята 
Успiння Пресвятої Богородицi.

11.25 Телепродаж.
15.10, 21.30, 23.55, 05.50 UA:Спорт.
15.20 Д/с «Експедицiя зi Стiвом Бек-

шеллем».
16.30 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
17.25 VoxCheck.
17.30 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.35, 21.40 Д/с «Боротьба за вижи-

вання».
20.25 Д/с «Дикi тварини».
22.15 Таємницi Сонячної системи.
00.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
03.30 Д/ф «Перехрестя Балу».
04.25 Д/ф «Вiйна на нульовому кiлометрi».

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

«1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 19.30 

«ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15, 12.20, 13.10, 15.00 «Одруження 

наослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
20.30 «Лiга смiху».
22.40 «Вечiрнiй квартал».
00.40 Х/ф «Шафт».
02.25 Х/ф «Фiрма».
05.20 Х/ф «Параноя».

Iíòер
05.10 «Телемагазин».
05.40, 23.00 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
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, 00.50 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок. 

Вiдлуння вiйни».
18.00, 01.50 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Ти не ти».
03.20 «Чекай на мене. Україна».

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!

04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 23.25 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, 13.15 Х/ф «Божевiльня».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30, 16.25 Т/с «Вижити за будь-яку 

цiну 2».
16.45, 22.55 «На трьох».
17.00, 20.10 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
00.00 Х/ф «Жанна д`Арк».
02.55 Т/с «Таємницi та брехня».

ÑТБ
04.00 Х/ф «Легенда Зорро».
07.05, 19.00 Наречена для тата 3.
09.05 Врятуйте нашу сiм`ю 5.
11.00, 14.50, 18.15 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
20.55, 22.45 Т/с «У кожного свiй обман».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Шлях чарiвника».
10.40 Х/ф «Зачарована».
12.50 Аферисти в мережах.
14.50 Хто зверху? (12+).
16.50 Х/ф «Зiзнання».
19.00 Х/ф «Красуня».
21.40 Х/ф «Чого хочуть жiнки».
23.55 Х/ф «Живий товар».

5 êаíаë
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time.
06.30, 15.30 Час Ч.
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 Актуально: Економiка. 
Полiтика. Соцiум.

07.15, 16.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 02.15, 05.15 Машина часу.
10.10, 11.10 Д/с «Найбiльш екстремаль-

ний».
12.30 На власнi очi.
13.10, 14.10 Д/с «Крила вiйни».
17.20 Кендзьор.
18.10, 23.00 Д/с «Любов, ненависть i 

пропаганда».
19.25, 00.35 Д/с «Таємнича свiтова вiйна».
20.10, 01.00 Iнформацiйний вечiр.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
03.15, 04.10 Дзеркало iсторiї.

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

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.20, 03.30 Реальна мiстика.
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 2».
17.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «На твоїй сторонi», 21 i 22 с.
23.20 Т/с «На твоїй сторонi».
01.30 Телемагазин.
02.00 Х/ф «Нiчна фiалка».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 Т/с «Доктор Хто».
10.25 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.10 «Орел i решка. Шопiнг».
14.00, 22.15 «Орел i решка. Навколо свiту».
17.00 Х/ф «Ларго Вiнч: Початок».
19.00 Х/ф «Ларго Вiнч 2: Змова в Бiрмi».
21.15 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
01.15 Х/ф «Мiсто на кордонi».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.30 Х/ф «Про Червону Шапочку», 2 с.
07.15 М/ф «Дощику, дощику, припусти».
07.25 М/ф «Казка про богиню Мокошу».
07.50, 16.50, 20.50, 02.25 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 01.55 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Непiддатливi».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Правда життя».
14.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Реальнi злочинцi».
00.55, 03.25 «Речовий доказ».
04.45 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 14.15, 20.15 Одного разу пiд Пол-

тавою.
08.45, 14.45, 18.15 Танька i Володька.
09.15, 15.15 Країна У.
09.45, 15.45, 23.00 Сiмейка У.
10.15, 17.15 Богиня шопiнгу. Екстремаль-

ний сезон.
11.15, 16.15 4 весiлля.
12.15, 00.00 Панянка-селянка.
13.15, 19.15 Т/с «Євродиректор».
21.15 М/ф «Льодовиковий перiод: Курс 

на зiткнення».
05.50 Кориснi пiдказки.

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

ською, 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 М. Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство правди».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.35, 01.50 Правда життя.
09.40, 00.40 Речовий доказ.
10.50, 16.45 Левиний рик.
11.50, 17.45 Боротьба за виживання.
12.50 Мiсця сили.
13.50, 19.45 Секретнi територiї.
14.50, 23.45 Загадки Всесвiту.
15.45, 21.45 За лаштунками.
18.45 Гордiсть України.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
22.45 Замерзла планета.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Кухарка».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 10.35 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.20, 02.10, 02.45 «Зорянi долi».
11.25 Х/ф «Тримайся, козаче!»
12.40 Х/ф «Сини Великої Ведмедицi».
14.30 Т/с «Циган».
17.30 Х/ф «Вусатий нянь».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.55 Х/ф «Загадка Ендхауза».
00.55 Х/ф «Людина в зеленому кiмоно».
03.05 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.
04.25 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10, 01.20 Т/с «Ласко».
09.00, 02.05 «Помста природи».
09.20, 17.20 «Загублений свiт».
13.10 Х/ф «Небезпечний елемент».
15.05 Х/ф «В пошуках скарбiв нiбелунгiв».
19.20 Х/ф «Гнiв».
21.10 Х/ф «Знамення».
23.25 Х/ф «Дефектнi».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

ÍЛО-ТБ
06.00 Мамареготала. Найкраще.
07.00, 04.20 Оттак мастак!

07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.45 М/с «Сiмпсони».
12.30 Т/с «Друзi».
14.00 Мамареготала.
15.50 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
00.00 Шлях до незалежностi.

ªâроñïорò
00.00, 02.00, 18.15 Тенiс. АТР «Мастерс». 

Цинциннатi. 1/2 фiналу.
03.00, 20.00 Тенiс. WTA Premier 5. 

Цинциннатi. 1/2 фiналу.
04.00 «Живi легенди». Едгар Гроспiрон.
04.30 «Живi легенди». Уши Дiзль.
05.00 «Живi легенди». Тiна Мазе.
05.30 Тенiс. АТР 250. Аделаїда. Фiнал. 

Рубльов - Харрiс.
06.00 Олiмпiйськi iгри. «Сiмейнi традицiї 

на Балканах».
07.00 «Живi легенди». Хiшам Ель-Герруж.
07.30 «Живi легенди». Маттiас Штайнер.
08.00 «Живi легенди». Свiтлана Хоркiна.
08.30 «Живi легенди». Пiтер ван ден 

Хугенбанд.
09.00 Олiмпiйськi iгри. «Сила особистостi».
09.30 Снукер. Лiга чемпiонiв. Другий раунд.
11.00 Снукер. Лiга чемпiонiв. Фiнальний 

раунд.
14.00 Велоспорт. ЧЄ. Жiнки. Перегони 

на час.
14.45 Велоспорт. ЧЄ. Чоловiки. Перегони 

на час.
15.30 Велоспорт. ЧЄ. Мiкст. Перегони 

на час.
21.00 Тенiс. WTA Premier 5. Цинциннатi. 

Фiнал.
23.00 Тенiс. АТР «Мастерс». Цинциннатi. 

Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00 Топ-матч.
06.10 Львiв - Мiнай. Чемпiонат України.
08.00, 20.45 Yellow.
08.10 Барселона - Бетiс (2019/20). 

Чемпiонат Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Ворскла - Рух. Чемпiонат України.
12.00 Реал - Атлетiко (2019/20). Чемпiонат 

Iспанiї.
13.40 Шахтар - Динамо. Суперкубок 

України.
16.00 Десна - Зоря. Чемпiонат України.
17.45, 22.50 Журнал Лiги чемпiонiв.
18.40 Фiнал. Юнацька Лiга УЄФА.
21.00 Фiнали Лiги чемпiонiв (2007-2012).
21.30 #залишайсязФутболом.
23.45 Александрiя - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
01.30 Класичнi матчi Лiги Європи.
02.25 Лейпцiг - Боруссiя (М) (2019/20). 

Чемпiонат Нiмеччини.
04.10 Мiлан - Лацiо (2019/20). Чемпiонат 

Iталiї.
05.55 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.10 Додолики.
06.25 Хто в домi хазяїн.
06.50, 07.50, 02.30 Погода.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.20, 02.40, 

03.55, 05.35 Новини.
07.15 М/с «Листи вiд Фелiкса».
08.15 Шо? Як?
09.00, 10.01, 21.20 Д/ф «93: Бiй за 

Україну».
10.00 Хвилина мовчання: День пам`ятi 

захисникiв України, якi загину-
ли в боротьбi за незалежнiсть, 
суверенiтет i територiальну цiлiснiсть 
України.

12.00 Поминальна панахида за загиблими.
13.30, 20.30, 23.45 Спецпроект «Iловайськ 

08.2014».
14.10 Телепродаж.
14.40 «Мирний птах».
15.45 «Синдром вiйни. Я повернувся».
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19.30 Велика вечiрня (УГКЦ).
00.40 Святi та грiшнi.
01.40, 04.45 #ВУкраїнi.
03.00 Бюджетники.
04.15 Перша шпальта.
05.10 Схеми. Корупцiя в деталях.

Êаíаë “1+1”
06.55, 19.30, 05.50 «ТСН».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00, 14.40 «Свiт навиворiт».
11.05 «Любий, ми переїжджаємо».
16.40 Х/ф «Водний свiт».
20.15 Х/ф «Гладiатор».
23.25, 03.35 Х/ф «Iловайськ 2014. Баталь-

йон «Донбас».
02.00 Х/ф «Шафт».

Iíòер
04.40, 03.00 «Щоденник вагiтної».
05.05 «Телемагазин».
05.35 М/ф.
06.25 «Слово Предстоятеля».
06.35 Х/ф «Благi намiри».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.10 Х/ф «Полин - трава гiрка».
13.05 Х/ф «Справа була в Пеньковi».
15.05 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
17.05 Т/с «Таїсiя», 1 i 2 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Таїсiя», 3 i 4 с.
22.25 «Ювiлейний вечiр Валерiя Леонтьєва 

«Кращий назавжди».
00.30 Х/ф «Малахольна».
02.30 «Подробицi» - «Час».

ICTV
04.45 Скарб нацiї.
04.55 Еврика!

05.00 Факти.
05.30, 07.20 Секретний фронт.
06.25, 08.20 Громадянська оборона.
09.20, 13.00 Т/с «Таємнi дверi».
12.45 Факти. День.
13.40 Х/ф «День Незалежностi».
16 .30 Х/ф «День Незалежност i : 

Вiдродження».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Цар скорпiонiв 2: Сходження 

воїна».
21.15 Х/ф «Цар скорпiонiв 3: Книга 

мертвих».
23.30 Х/ф «Цар скорпiонiв 4: У пошуках 

влади».
01.30 Х/ф «Цар скорпiонiв 5: Книга душ».
03.05 Т/с «Таємницi та брехня».

ÑТБ
03.50, 10.50 Т/с «У кожного свiй обман».
09.30 Неймовiрна правда про зiрок.
17.00, 22.35 Звана вечеря.
19.00 МастерШеф 10.
00.30 Х/ф «Недiлi у Тiффанi».

Íоâий êаíаë
06.00 Х/ф «Мiфiка: Завдання для героїв».
06.50 Х/ф «Мiфiка: Темносил».
09.00 Х/ф «Мiфiка: Некромантiя».
11.00 Х/ф «Мiфiка: Залiзна корона».
13.00 Х/ф «Мiфiка: Вбивця богiв».
15.10 Т/с «Сторожова застава».
18.40 Х/ф «Персi Джексон i викрадач 

блискавок».
21.00 Х/ф «Персi Джексон i море чудо-

виськ».
23.00 Х/ф «Мама».
01.05 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.00 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00 Час-Time.
06.30 Час Ч.
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, 16.10, 17.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
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 Д/с «Найбiльш екстремальний».
12.35 Невигаданi iсторiї.
13.15, 14.15 Д/с «Крила вiйни».
15.15 Гончаренко рулить.
15.35 На власнi очi.
18.10 Про вiйсько.
18.40 Є сенс.

19.15 Особливий погляд.
19.35 Спостерiгач.
20.10, 01.15, 05.15 Рандеву.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
23.00 Д/с «Любов, ненависть i пропа-

ганда».
00.35 Д/с «Таємнича свiтова вiйна».
02.10, 04.10 Машина часу.
03.20 Дзеркало iсторiї.

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 03.15 Реальна мiстика.
09.00 Т/с «На твоїй сторонi», 17-22 с.
15.20 Т/с «На твоїй сторонi».
17.00 Т/с «Встигнути все виправити», 

1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Встигнути все виправити».
23.00 Т/с «Незабута», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Незабута».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.25 М/ф «Вiдважна Лiфi».
10.15 Х/ф «Ларго Вiнч: Початок».
12.15 Х/ф «Ларго Вiнч 2: Змова в Бiрмi».
14.30 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.15 Х/ф «Бабiй».
02.10 «Бiйцiвський клуб».
02.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Загадка Ендхауза».
07.40 Х/ф «Скринька Марiї Медiчi».
09.25 Х/ф «Повернення «Святого Луки».
11.10 Х/ф «Чорний принц».
13.00 «Легенди карного розшуку».
15.30, 03.00 «Випадковий свiдок».
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00, 02.15 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Чорна стрiла».
21.20 Х/ф «Порятунок».
23.05 Х/ф «Я, Алекс Кросс».
01.05 «Хвороби-вбивцi».
03.15 «Речовий доказ».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.45 Х/ф «Iграшки з майбутнього».
10.15 Х/ф «Творець iгор».
12.15 Х/ф «Проти природи: Велика подо-

рож слонiв».
13.45 Х/ф «Проти природи 2: Вижити в 

Серенгет».
15.25 Х/ф «Спайдервiк: Хронiки».
17.10 Х/ф «Прогулянки з динозаврами».
18.40 Х/ф «Подалi вiд шаленої юрми».
20.45 Х/ф «Стiвен Хокiнг: Теорiя всього».
22.50 Х/ф «Земля в облозi».
00.30 Панянка-селянка.
02.45 Теорiя зради.

03.30 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.40, 13.15, 14.15, 15.15, 16.10, 

18.00, 21.30, 23.00 «Ехо України» з 
М. Ганапольським.

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Репортер». Новини.

10.10 «Watchdogs».
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
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.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
06.20, 02.00 Мiстична Україна.
07.10 Мiсця сили.
08.50 Речовий доказ.
10.00 Iгри iмператорiв.
11.00, 00.00 Секретнi територiї.
12.00 Повiтрянi воїни.
14.00, 21.00 Освенцiм.
17.00 Замерзла планета.
18.00 Iлюзiї сучасностi.
01.00 Боротьба за виживання.
02.40 Пiдроблена iсторiя.

Enter-фіëьм
05.00 Х/ф «Легенда про княгиню Ольгу».
05.25 Кiнотрейлери.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 03.55 «Телемагазин».
08.00 «Зiркове життя».
09.30 «Невiдома версiя».
10.20 Х/ф «Владика Андрiй».
12.55 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмельниць-

кий».
15.20 Х/ф «Чорний трикутник».
19.10 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
23.00 Х/ф «Крах iнженера Гарiна».
04.25 Кiноляпи.
04.55 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Помста природи».
08.30 «Загублений свiт».
14.25 Х/ф «I гримнув грiм».
16.15 Х/ф «Трансформери».
19.00 Х/ф «Трансформери 3».
21.50 Х/ф «За межею порожнечi».
23.40 Х/ф «Проект Е.1337: Альфа».
00.55 Т/с «Ласко».
01.50 «Облом.UA».
04.20 «Цiлком таємно-2017».

ÍЛО-ТБ
06.00, 04.45 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Чiп i Дейл: бурундучки-

рятiвнички».
09.50 Середземноморський Check-in.
15.50 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».

00.50 Мамареготала. Найкраще.
03.25 Чистоплюї.
04.20 Раздовбаї.

ªâроñïорò
01.00 Тенiс. WTA Premier 5. Цинциннатi. 

Фiнал.
02.00 Мотоперегони. FIM Endurance - 2019. 

Сепанг.
04.00 Велоспорт. «Тур де Франс - 2018». 

Огляд.
05.00 Велоспорт. «Тур де Франс - 2019». 

Огляд.
06.00 Тенiс. US Open - 2019. Мiкст. Фiнал.
06.45 Тенiс. US Open - 2019. Жiнки. Фiнал. 

С. Вiльямс - Андреєску.
08.30, 13.45 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Презентацiя.
09.30 Велоспорт. «Тур де Франс». La 

Course - 2019.
11.05, 19.15 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Жiнки. La Course.
14.55, 21.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Етап 1.
20.00, 23.00 Велоспорт. «Тур Угорщини». 

Етап 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 13.45, 17.50, 23.55, 02.00 

Топ-матч.
06.10 Ворскла - Рух. Чемпiонат України.
08.10 Наполi - Аталанта (2019/20). 

Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 #залишайсязФутболом.
11.25, 21.05 Фiнали Лiги чемпiонiв (1997-

2016).
11.55 Iнгулець - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
13.55 ПСЖ - Реал (2019/20). Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
16.00 Александрiя - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
18.00 Класичнi матчi Лiги чемпiонiв.
18.55 Шахтар - Динамо. Суперкубок 

України.
21.30 Чемпiонат Францiї. Передмова до 

туру.
21.55 Live. Ланс - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
00.10 Челсi - Аякс (2019/20). Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
02.10 Еспаньол - Барселона (2019/20). 

Чемпiонат Iспанiї.
04.00 Стандард - Арсенал (2019/20). Лiга 

Європи УЄФА.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

28 серпня

29 серпня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.10, 07.40 Додолики.
06.25 Хто в домi хазяїн.
06.50, 07.50, 02.30 Погода.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.20, 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 Греко-

Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Като-

лицької Церкви в Українi.
13.30 На вартi.
14.25 Телепродаж.
15.00, 00.40 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Т/с «Мiстер Селфрiдж».
18.00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18.30 Д/с «Всi на море. Гаваї».
19.30, 21.20 Д/с «Дикi тварини».
19.55 Д/ф «Острови. Карибськi острови: 

Занурення з акулами».
22.00 Х/ф «Мої думки тихi».
01.40 Сильна доля.
03.00 Бюджетники.
04.15 #ВУкраїнi.
04.45 Святi та грiшнi.

Êаíаë “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.25, 02.25 «Свiт навиворiт».
14.00 Х/ф «Гладiатор».
17.10 Х/ф «Леон-кiлер».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
00.00 Концерт «Свiтське життя. 15 рокiв».

Iíòер
04.35 М/ф.
04.55 «Телемагазин».
05.05 Х/ф «Справа була в Пеньковi».
06.50 «Хороше здоров`я».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
12.00, 03.25 Х/ф «Кохання з першого 

погляду в Iндiї».
14.00 Х/ф «Кохання з першого погляду 

на Бора-Бора».
16.00 Х/ф «Любов в Лапландiї».
18.00 Х/ф «Безсмертнi».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Фабрика марень».
23.10 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
01.05 «Речдок».

ICTV
05.00 Скарб нацiї.
05.10 Еврика!

05.15 Факти.
05.40, 09.30 Секретний фронт.
06.35, 08.30 Анти-зомбi.
07.30, 10.25 Громадянська оборона.
11.20, 13.00 Т/с «Вiддiл 44».
12.45 Факти. День.
14.30 Х/ф «Цар скорпiонiв 2: Сходження 

воїна».
16.35 Х/ф «Цар скорпiонiв 3: Книга 

мертвих».
18.45 Факти. Вечiр.
20.55 Х/ф «Пробудження».
23.05 Х/ф «Мiсiя «Серенiтi».
01.30 Х/ф «Вигнанець».

ÑТБ
05.15 Операцiя И: невiдома версiя.
06.10 Вiрнi друзi: невiдома версiя.
06.45 Стережись автомобiля: невiдома 

версiя.
07.40 Дiамантова рука: невiдома версiя.
08.35 Iван Васильович змiнює професiю: 

невiдома версiя.
09.25 МастерШеф 10.
12.55 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
21.55 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20, 01.50 Вар`яти.
10.40 Х/ф «Дракон Пiта».
12.40 М/ф «Викрадена принцеса».
14.30 Х/ф «Персi Джексон i викрадач 

блискавок».
17.00 Х/ф «Персi Джексон i море чудо-

виськ».
19.00 Х/ф «Учень чаклуна».
21.00 Х/ф «Валерiан i мiсто тисячi пла-

нет».
23.50 Х/ф «Євротур».
02.50 Зона ночi.

5 êаíаë
06.00 Вiкно до Америки.
06.25, 09.35, 20.10, 02.15 Машина часу.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.45, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

07.20, 16.10, 17.10 Д/с «Бойовий вiдлiк».
07.50, 21.30 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
08.15, 15.45 Vоїн - це я!
08.25, 15.25 Невигаданi iсторiї.
08.45 Натхнення.
10.10, 11.10 Д/с «Найбiльш екстремаль-

ний».
12.25 Iндiйський фiльм «Злий намiр».
18.10, 23.00 Д/с «Любов, ненависть i 

пропаганда».
19.15 Спостерiгач.

19.35 Особливий погляд.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
00.35, 01.10 Д/с «Таємнича свiтова вiйна».
01.55 Огляд преси.
03.15, 04.20 Дзеркало iсторiї.
05.10 Рандеву.

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
08.35, 02.40 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть».
10.45, 04.25 Х/ф «Мiс Конгенiальнiсть 2: 

Прекрасна i небезпечна».
13.00 Т/с «Сiм`я на рiк».
17.00 Т/с «Ти тiльки мiй», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с «Ти тiльки мiй».
23.00 Т/с «Горобини китицi червонi», 1 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Горобини китицi червонi».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Ух ти show».
09.45 М/ф «Союз звiрiв».
11.20 М/ф «Кiт Грiм та зачарований дiм».
13.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.10 Х/ф «Пiвтора лицаря: В пошуках 

чарiвної принцеси Герцелiнди».
02.15 «Бiйцiвський клуб».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.30 Х/ф «Дикий пляж».
07.50 «Слово Предстоятеля».
07.55 «Будьте здоровi».
08.35 «Страх у твоєму домi».
12.15 Х/ф «Чорна стрiла».
13.55 Х/ф «Торпедоносцi».
15.45 Х/ф «Без права на провал».
17.10 Х/ф «Порятунок».
19.00 Х/ф «Без року тиждень».
20.25 Х/ф «Висота».
22.10 Х/ф «Довiра».
00.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс».
02.00 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.15 М/ф «Риф 3D: Приплив».
10.30 М/ф «Льодовиковий перiод».
12.00 М/ф «Льодовиковий перiод 2: Гло-

бальне потеплiння».
13.45 М/ф «Льодовиковий перiод 3: Ера 

динозаврiв».
15.30 М/ф «Льодовиковий перiод 4: Кон-

тинентальний дрейф».
17.15 М/ф «Льодовиковий перiод: Курс 

на зiткнення».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного разу пiд 

Полтавою.

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Танька i Во-
лодька.

23.00 Країна У.
23.30 Сiмейка У.
00.30 Панянка-селянка.
01.30 Щоденники Темного.
03.15 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
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. Чер-

негою.
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 М. Ганапольським.
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».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
06.30, 02.00 Мiстична Україна.
07.20 Мiсця сили.
09.00 Речовий доказ.
10.00, 00.00 Секретнi територiї.
11.00 Таємницi Другої свiтової.
13.00, 21.00 Освенцiм.
16.00 Замерзла планета.
18.00 Iлюзiї сучасностi.
01.00 Боротьба за виживання.
02.50 Скарб.ua.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Людина в зеленому кiмоно».
07.10, 09.00, 03.25 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Зiркове життя».
09.30 «Невiдома версiя».
10.20 Х/ф «Мама, я льотчика люблю».
12.10 Х/ф «Небезгрiшний».
13.25 Х/ф «Викликаємо вогонь на себе».
19.30 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
23.15 Х/ф «Кажан».
01.50 Х/ф «Дванадцята нiч».
03.55, 04.35 Кiноляпи.
04.55 Саундтреки.
05.25 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 08.55 «ДжеДАI».
09.55, 23.50 «Загублений свiт».
13.50 Х/ф «Герой».
15.45 Х/ф «Хоробре серце».
19.00 Х/ф «Аватар».
22.00 Х/ф «Остаточний вирок».
01.50 «Облом.UA».

ÍЛО-ТБ
06.00, 12.30, 01.20 Мамареготала. Най-

краще.
07.00, 04.45 Оттак мастак!
07.30 М/ф «Чiп i Дейл: бурундучки-

рятiвнички».
09.45 М/с «Сiмпсони».
19.00 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».
04.00 Чистоплюї.
04.20 Раздовбаї.

ªâроñïорò
00.00 Супербайк. Етап ЧC Арагон. Супер-

поул.
00.30 Супербайк. Етап ЧC Арагон. Пере-

гони 1.
01.00, 04.00, 10.30, 12.00 Велоспорт. «Тур 

де Франс». Етап 1.
02.30 Велоспорт. ЧЄ. Мiкст. Перегони 

на час.
06.00 Тенiс. US Open - 2019. Жiнки. Пари. 

Фiнал.
07.00 Тенiс. US Open - 2019. Чоловiки. 

Фiнал. Медведєв - Надаль.
09.30 Велоспорт. «Тур Угорщини». Етап 1.
13.15 Автоперегони. Суперкубок Porsche. 

Спа.
14.15, 21.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 

Етап 2.
19.25 Велоспорт. ЧЄ. Плує. Чоловiки. 

Груповi перегони.
20.00, 23.00 Велоспорт. «Тур Польщi». 

Етап 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Ювентус - Байєр (2019/20). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
07.50 Шахтар - Динамо. Суперкубок 

України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Yellow.
10.30, 00.30 Ланс - ПСЖ. Чемпiонат 

Францiї.
12.05, 20.15 Журнал Лiги чемпiонiв.
13.00 Ман Сiтi - Аталанта (2019/20). Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
14.45 Журнал Лiги Європи.
15.55 Live. Мец - Монако. Чемпiонат 

Францiї.
17.55 Live. Страсбур - Нiцца. Чемпiонат 

Францiї.
19.55 Топ-матч.
21.10 #залишайсязФутболом.
21.20 «Великий футбол».
22.50 Барселона - Боруссiя (Д) (2019/20). 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
02.15 Лiверпуль - Зальцбург (2019/20). 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
04.00 Страсбур - Нiцца. Чемпiонат Францiї.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 30 серпня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4

Поíедіëоê, 24 ñерïíя 
06.00, 09.30, 13.00, 16.00 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.45 Час-Tайм
10.05, 00.40 Добрі традиції
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Межа правди
15.00 Концерт до Дня Незалежнос-

ті артистів 
 Тернопільської філармонії, 1ч. 
17.30 Про нас
19.00 Програма «Місця треба 

знати»
19.15 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Концерт до Дня Незалежнос-

ті артистів 
 Тернопільської філармонії, 2ч. 
21.30 Сільський календар
22.00, 03.30 Х.ф. «Чорна Рада»
01.00 Х.ф.«Історія кохання» 

Віâòороê, 25 ñерïíя 
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 У фокусі Європа
07.35 Сільський календар
08.00 Концерт до Дня Незалежнос-

ті артистів 
 Тернопільської філармонії, 1ч. 
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.15 Програма «Місця треба 

знати»
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15, 21.00 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Добрі традиції
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 

03.30 Провінційні вісті
14.10 Х.ф. «Однокласниці» +12
17.00 Машина часу
17.30 Смачна мандрівка
19.30 Наші вітання 
20.00 У фокусі Європа
20.30 Спогади
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «У пошуках 

часу» +16
01.00 Х.ф. «Однокласниці» +12

Ñереда, 26 ñерïíя 

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 У фокусі Європа
08.00 Євромакс
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.«Право на 

пам’ять» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання 
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф.«Мертвий сезон» 

Чеòâер, 27 ñерïíя 
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 Формула здоров’я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 01.00 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15, 21.35 Майстер-клас з Н. 

Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10 Українські традиції
14.30 Євромакс 
15.00, 21.00 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
22.35, 04.00 Х.ф.«Знову 18» +12 
Х.ф.«Мертвий сезон»

П’яòíиця, 28 ñерïíя 
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, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Українські традиції
11.30 Обираємо життя
12.10, 02.30 Хіт-парад

14.10, 01.00 Х.ф.«Ліфт» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Сільський календар
20.30 5 хвилин на добру справу
21.00 «Місця треба знати»
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Сім’я» +16 

Ñóáоòа, 29 ñерïíя
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
11.00, 23.30 У фокусі Європа
11.30, 05.30 Завтра-сьогодні
12.00 5 ХВИЛИН НА ДОБРУ 

СПРАВУ 
12.30, 00.30 Х.ф.«Легенда Багера 

Ванса» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00 Те, що любиш
17.15, 03.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання 
19.30, 02.30 Євромакс
2 0 . 1 0  К о н ц е р т  н а р о д н о -

го  аматорського хору 
ім.І.Кобилянського

22.10, 04.00 Х.ф.«Остання воля» 
+16

00.10 Вікно в Америку

Íедіëя, 30 ñерïíя
06.00, 03.00 Огляд світових 

подій
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40, 15.30 Українські традиції
09.00 Справжня ціна
09.15 «Місця треба знати»
09.30 У фокусі Європа 
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії 
з Архикатедрального Со-
бору УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Формула здоров’я
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
16.30 5 хвилин на добру справу
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, 02.30 «Гал-кліп»
22.15, 04.15 Х.ф. «Зірковий час 

невдахи»
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Сім’я» +16 

  UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 24 ñерïíя
 6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 19.00, 21.00 Но-

вини 
9.05 Суспільна студія. Марафон
12.00 Д/п «Левко Лук»яненко. Йти 

за совістю» 
12.35 Енеїда 
13.05 Х/ф «Лісова пісня» 
14.50, 15.55 Лайфхак українською
15.00 М/ф «Сандокан» 
15.20, 15.28 Марійчин першоствіт 
15.25 Українська абетка.Першосвіт
15.30 М/ф «Сандокан»
16.05 Т/с «Полдарк» 
1715 Мандруємо вдома
1725 Населена земля
18.00 Сильна доля. Христина 

Соловій
19.10 Д/п «Ковбасна революція» 
20.15 Д/п «Січ» 
20.40 Пліч- о -пліч 
21.25 #ВУКРАЇНІ 
 

 Віâòороê , 25 ñерïíя
 6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини 
 9.05 Т/с «Полдарк»
11.00 Енеїда 
11.30 Тема дня
12.00, 13.10 Суспільна студія. 

Марафон 
15.00 М/ф «Сандокан» 
15.25 Англійська абетка.Першо-

світ. Збірка
15.30 Марійчин першоствіт 
15.35 М/ф «Сандокан» 
15.55 Т/с «Полдарк» 
17.15 Д/ц «Супер-чуття»
17.40 Лайфхак українською
17.55 З південного неба.Станіслав-

ські кручі
18.00 Д/п «Острови.Азорські 

острови» Частина 3: Люди, 
фауна, спосіб життя

19.20 Тема дня 
19.45 #ВУКРАЇНІ 
20.15 Пліч - о -пліч
21.30 UA:Спорт 
21.45 Українська читанка
 

 Ñереда, 26 ñерïíя
 6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини 
9.05 Т/с «Полдарк» 
11.05 Енеїда 
11.30, 19.20 Тема дня
12.00, 13.10 Суспільна студія. 

Марафон 
15.00 М/ф «Сандокан»
15.25 Англійська абетка. Першо-

світ. Збірка

15.30 Марійчин першосвіт
15.35 М/ф «Сандокан»
16.00 Т/с «Полдарк» 
17.15 Д/ц «Супер-чуття»
17.40 Лайфхак українською
17.55 З південного неба. Націо-

нальний природний парк 
«Олешківські піски

18.00 Загадки чернівецьких ат-
лантів

18.05 Д/п «Дика Африка. Сафарі
19.45 Крим .Реалії
20.15 StopFakeNews
21.30 UA:Спорт 
21.45 Українська читанка

Чеòâер, 27 ñерïíя
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини 
9.05 Т/с «Полдарк» 
11.05 Енеїда 
11.30, 19.20 Тема дня
12.00, 13.10 Суспільна студія. 

Марафон 
15.00 М/ф «Сандокан» 
15.20 Англійська абетка.Першо-

світ. Збірка
15.25 Марійчин першоствіт 
15.30 М/ф «Сандокан» 
16.00 Т/с «Полдарк» 
17.15 « Д/ц «Супер-чуття»
17.40 Лайфхак українською
17.55 З південного неба.Лемурій-

ське рожеве озеро
18.00 Д/п «Патагонія». від Кама-

ронес до гори Дарвіна»
19.45 Наші гроші 
20.15 Пліч - о -пліч
21.30 UA:Спорт 
21.45 Українська читанка

 П’яòíиця, 28 ñерïíя
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 21.00 Новини 
9.00 Мандруй з Суспільним
9.10 Т/с «Полдарк»
11.05 Енеїда 
11.30, 19.20 Тема дня
12.00, 13.10 Суспільна студія. 

Марафон 
15.00 М/ф «Сандокан» 
15.20 Українська абетка.Першо-

світ. Збірка
15.25 Марійчин першоствіт 
15.30 М/ф «Сандокан» 
15.55 Т/с «Полдарк» 
17.15 « Д/ц «Супер-чуття»
17.40 Лайфхак українською
17.55 З південного неба.Джарилгач
18.05 Д/п «Америка.Тропічний ліс: 

Південна Америка»
19.45 «VoxCheck» 
19.50 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 Своя земля 
21.30 UA:Спорт 
21.45 Українська читанка

 Ñóáоòа, 22 ñерïíя
6.25 #ВУКРАЇНІ 
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.05 Перемоги України: Крути
7.10 Д/п «Василь Макух. Смо-

лоскип»
8.05 Розсекречена історія
9.00 Д/п «Синдром війни. Я по-

вернувся» 
10.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ
10.01 Д/п «Війна на нульовому 

кілометрі»
11.00 Д/ф»Перехрестя Балу»
12.00 Д/п «08.2014. Розповідь про 

події в Іловайську»
12.35 Д/п «Луганський форпост» 
13.35 Сильнi. Іван Казаєв
13.55 Тема дня 
14.20 Схеми. Корупція в деталях 
14.50 Разом
15.15 Розсекречена історія 
16.20 Д/ф «Заміновані вірністю» 
17.05 Сильнi. Іван Казаєв
17.15 Д/п «Синдром війни. Я по-

вернувся» 
18.05 Д/п «Концтабір Ізоляція»
19.00 Своя земля
19.10 Діалоги
19.40 Сильнi. Іван Казаєв
19.55 Д/п «Капелани « 
21.05 Розсекречена історія 

 Íедіëя, 30 ñерïíя 
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Своя земля
6.30 Артефакти 
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.05 Своя земля
1.25 З південного неба.Націо-

нальний природний парк 
«Нижньодніпровський

7.30 Країна пісень
8.05 Марійчин першоствіт
8.05 Англійська абетка. Всесвіт 

Першосвіт
8.10 М/с» Рівень Маркуса» 
8.50 Українська абетка.Першосвіт 
9.00 Божественна Літургія Право-

славної Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви 
12.30 Недільна Свята Меса Рим-

сько-Католицької Церкви в 
Україні 

13.30 Лайфхак українською 
13.50 Енеїда 
14.15 Х/ф « Іван Франко» 
15.50 Розсекречена історія 
16.40 Х/ф «Королівський генерал» 
18.30 Своя земля
19.10 Разом
19.40 Спільно
20.10 Святі та грішні 
21.00 Мандруй із Суспільним
21.10 Д/ц «Вижити в дикій при-

роді» 
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У це свято обов’язково треба 
скуштувати якийсь
 із дарів цьогорічного врожаю, 
а обрядовими стравами 
вважаються печені яблука, 
пироги з яблуками, 
узвар і компот.
Ми підготували 7 оригінальних 
яблучних рецептів з присмаком 
щастя літа та особливого свята 
Спаса, яке для українців є 
одним із головних свят у житті. 
Смачного!

ЧІЗКЕЙК "ХМАРИНКА"

Такий чізкейк набуває особливої ніж-
ності завдяки незвичним інгредієнтам 
— яблукам. А ще потрібно підібрати не 
сухий однорідний домашній сир.

ПОТРІБНО: 850 г нежирного одно-
рідного не сухого сиру, 5 великих яєць, 
160 г цукру, 3 ст. л. з невеликим чубком 
крохмалю, 2 невеликі яблука, 1 ст. л. ли-
монного соку.

ПРИГОТУВАННЯ: яблука очистити 
від шкірки, дрібно потерти, щоб утвори-
лося пюре. Якщо сир рідкуватий, цього 
не робити. Збити сир із жовтками, крох-
малем, яблучним пюре. До білків додати 
лимонний сік, збити до стійких піків, по-
ступово ввести цукор. Акуратно ложкою 
змішати білки із сирною масою. Якщо 
є мультиварка, то чашу слід змастити 
маслом, обсипати борошном, надлишки 
струсити. Викласти сирну масу, пекти у 
мультиварці 1 год. 20 хв. або у духовці. 
Поставити форму з тістом у миску, напо-
внену окропом до половини, випікати 1 
год. Після завершення випікання не від-
кривати 20 хв., відкрити, провести лопат-
кою по краях, дати повністю охолонути, 
дістати з форми, поставити на ніч у хо-
лодильник. Чізкейк буде ідеально різа-
тися, якщо перед нарізанням ніж обдати 
окропом і насухо витерти. Можна пекти 
на основі з пісочного тіста, з фруктами, 
ягодами, шоколадом. 

ПІСОЧНИЙ ПИРІГ «ЯБЛУЧНИЙ СПАС»

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: борошно — 
1,5 склянки, цукор — 2 ст. л., маргарин 
— 100 г, сметана — 50 г, жовток — 1 шт., 
сода — 1⁄4 ст. л. Для начинки з сиру: 
м’який однорідний зернистий сир — 
250 г, цукор — 1/3 склянки, жовток — 1 
шт., ванілін — за смаком. Для яблучного 
шару: середні яблука — 4-5 штук, кориця 
— за смаком. Для прикраси із безе: білки 
з великих яєць — 2 шт., цукор — 2 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ:  готуємо тісто. Для 
цього слід з’єднати жовток з цукром, 
м’яким маргарином, сметаною та роз-
пушувачем для тіста. Перемішати, щоб 
не було грудочок. Борошно просіяти два 
рази. Частинами додати його до приго-
товленої суміші та замісити тісто звич-
ним способом. Викласти пісочне тісто до 
форми, зробивши високі краї-бортики. 
Тісто проколоти виделкою, щоб під час 
випікання з коржа виходило повітря. 

РОБИМО СИРНИЙ КРЕМ. Зернистий 
сир ретельно розтерти з цукром. Для 
більшої ніжності його можна перетерти 
через сито. Змішати з жовтком й ванілі-
ном. Викласти цю смакоту на шар тіста. 
Очищені від шкірки та серцевин яблука 
нарізати на шматочки та щільно виклас-
ти на сирний шар. Посипати їх цукром та 
корицею. Випікати пиріг в духовці близь-
ко 30 хв. за температури 190 С. 

Поки пиріг печеться, готуємо остан-
ній шар для випічки - безе. Збиваємо ком-
поненти, що вказані в рецепті, до пишної 
піни. Коли пиріг вже пропечеться, ви-
тягнути з духовки й залити заготовкою 
з безе. Потім знову відправити назад, 
зменшити температуру до 10 С. І ще ви-
пікати 15 хв. 

ДВОШАРОВИЙ ЯБЛУЧНИЙ САМБУК

Самбук – це повітряний десерт-желе, 
приготований на основі яєчних білків. 
Окрім білків, до рецептури самбуків вхо-
дять попередньо подрібнені фрукти чи 
ягоди, приправлені цукром і спеціями. 
Фруктово-білкову суміш акуратно змішу-
ють із розведеним желатином, розклада-
ють у формочки і залишають застигати 
на холоді від декількох годин до доби.

ПОТРІБНО: яблука кисло-солодкі 
(щільні) – 3 шт. (близько 400 г), цукор – 
100 г, желатин – 8 г, яйце (білки) – 2 шт., 
вода для желатину – 5 ст. л.

ПРИГОТУВАННЯ: желатин замочити 
у холодній воді до набухання. Свіжі яблу-
ка зі щільною хрумкою м’якоттю про-
мити, розрізати на половинки, вирізати 
ножем насіннєву коробочку. Вкласти 
яблучні половинки на деко чи в жарос-
тійку форму, вливши трохи води, щоб 
яблука не пригорали. Накрити яблука 
фольгою і запікати в духовці до готовнос-
ті. Готові яблука стануть м’якими й дуже 
ароматними.

Печені яблука дістати з духовки, дати 
їм вистигнути, акуратно перетерти через 
решето. Яблучну шкірку, звісно, викидає-
мо. В утворене яблучне пюре додаємо цу-
кор і збиваємо міксером доти, доки маса 
не стане світлою (не білою, але бежевою). 
Частину пюре (не більш як 5 ст. л.) пере-
класти в окрему миску. Потім додати у 
збиті яблука яєчні білки і далі збивати 
до цілковитого побіління пишної пові-
тряної маси. Розпушений набряклий же-
латин проварити (не даючи закипіти!) на 
водяній бані, процідити і влити, постійно 
помішуючи, тонким струменем у відкла-

дене яблучне пюре (не більше столової 
ложки) і в яблучно-білкову масу (решту 
желатину).

На дно форми для самбуку влити 
яблучне пюре, потім – яблучно-яєчну 
суміш. Форму прикрити плівкою і поста-
вити в холодильник на 2 – 3 год. Готовий 
самбук має бути доволі щільним і рівно-
мірно охолодженим. Перш ніж подати на 
стіл, форму з самбуком на лічені секунди 
опустити в теплу воду (стежте, щоб вода 
не потрапила на поверхню самбука) і пе-
реверніть на таріль. Прикрасьте цукро-
вою пудрою чи тертим шоколадом. Вни-
зу можна класти готовий корж для торту, 
тоді десерт стає схожим на легкий пиріг.

ЦВЄТАЄВСЬКИЙ ПИРІГ З ЯБЛУКАМИ

Якщо вірити переказу, цей вишука-
ний смаколик був частим частуванням за 
столом сестер Цвєтаєвих (власне, звідси 
й виникла назва). 

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: борошно - 160 
г, розпушувач - 1 ч. л., вершкове масло - 
100 г, сметана- 2 ст. л. Для начинки: яйця 
- 1 шт., цукор  - 200 г, сметана - 200 г, 
борошно - 2 ст. л., яблуко - 3 шт.

ПРИГОТУВАННЯ: вершкове масло 
розтоплюємо. Борошно просіваємо, дода-
ємо розпушувач, топлене масло і сметану. 
Замішуємо гладке, еластичне тісто. У кру-
глу форму викладаємо пергамент, зверху 
– тісто. Розрівнюємо тісто з бортиками. 
Яблука очищаємо, нарізаємо тонкими 
часточками і викладаємо на тісто. 
ГОТУЄМО КРЕМ ДЛЯ НАЧИНКИ: яйце 

збиваємо з цукром, додаємо борошно і 
сметану, перемішуємо. Заливаємо яблука 
кремом і відправляємо в розігріту до 180 
градусів духовку на 45 хв. Пиріг дістаємо 
з форми вже остиглим і подаємо до чаю.

ПАСТИЛА ЗІ СЛИВ ТА ЯБЛУК

Якщо варення у вашій сім’ї не дуже 
йде, а фрукти із саду кудись дівати тре-
ба, приготуйте пастилу. Її залюбки жують 
діти, а також зручно брати на роботу або 
в дорогу як перекус. А ще вона надзви-
чайно смачна, низькокалорійна і корис-
на.

ПОТРІБНО: 1 кг слив або яблук (або 
по півкілограма кожного фрукту), 1 
склянка цукру. Можна додати 0,5 ч. л. ко-
риці, 1 ст. л. меду.

ПРИГОТУВАННЯ: сливи (краще 
м’які) або яблука вимити, обсушити, ви-
далити кісточки. Викласти на застелене 
пергаментом деко і поставити в розі-
гріту до 180 °С духовку на 25–30 хв. до 
розм’якшення. Або протушкувати у ка-
струлі. Злегка остудити, змолоти бленде-

ром до однорідного стану. Додати цукор 
(до солодких яблук цукор не додавати) 
і добре перемішати. Викласти пюре ша-
ром товщиною 5 мм на пергамент, злегка 
змащений олією, або силіконовий кили-
мок, або рукав для запікання, покладе-
ний на деко. Сушити в розігрітій до 70 °С 
духовці близько 8 год. Можна сушити три 
дні у теплому місці або спершу підсуши-
ти 3–4 год. у духовці, а потім досушувати 
2–3 дні у теплому місці, на сонці. Наріза-
ти смужками, згорнути рулетиками. Для 
тривалого зберігання скласти в банку, 
пересипаючи цукровою пудрою або цу-
кром, і щільно закрити. Відкриту банку 
зберігати в холодильнику.

ПІСНИЙ ЯБЛУЧНИЙ ПЛЯЦОК

Для тих, хто на Спаса дотримуєть-
ся посту, пропонуємо смачний рецепт 
без традиційного тіста. Крихти, олія та 
яблучний сік самі утворять його в про-
цесі випічки! Яблука для пирога треба 
брати соковиті.

ПОТРІБНО: по 1 скл. борошна, манної 
крупи та цукру, 2 ч. л. розпушувача, 1 ч. л. 
кориці, 100 мл олії, ваніль, 1 кг дуже со-
ковитих яблук.

ПРИГОТУВАННЯ: змішати всі сухі ін-
гредієнти. Яблука очистити від шкірки, 
натерти. У форму покласти пергамент-
ний папір. Викласти 1/3 сухої суміші й 
половину натертих яблук, 1/3 сухої сумі-
ші, решту яблук і решту суміші. Рівномір-
но залити верх олією. Пекти приблизно 
40 хв. за температури 180 °С.

ГРІНКИ З КОПЧЕНОЮ
 РИБОЮ І ЯБЛУКАМИ

Якщо не знаєте, як однією копченою 
рибиною пригостити друзів на вечерю, 
приготуйте такі бутерброди. Пікантний 
смак з кислинкою яблука сподобається 
усім.

ПОТРІБНО: 4-6 шматків хліба, 50 г мар-
гарину, 250 г копченої риби, 1 ст. л. борош-
на, 1/2 склянки бульйону чи сметани, 2-3 
кислі яблука, 1 маленька цибулина, сіль, 
перець.

ПРИГОТУВАННЯ: почищену копчену 
рибу подрібнити, потушкувати в маргари-
ні разом з дрібно посіченою чи натертою 
цибулею, тонкими шматочками яблука, 
борошном і бульйоном чи сметаною. Су-
міш заправити, намастити на хліб, можна 
посипати сиром. Запекти в духовці, щоб 
поверхня бутерброда підрум’янилася.

ГОТУЄМО ДЕСЕРТИ З ПРИСМАКОМ ЩАСТЯ
У середу, 19 серпня, свято Яблучного Спаса. У народі його називають по різному:  і Другий Спас, і Спас 

на горі. Проте офіційна, церковна назва свята – Преображення Господнє. Саме з цього дня, після церковної 
служби і освячення, починали їсти яблука та інші сезонні фрукти, при цьому більш багаті обдаровували 

ароматними плодами бідніших, а тим, хто хворіє, фрукти приносили додому. Яблучний Спас – перша зустріч з 
осінню. Крім яблук у цей день освячували і колосся, зберігаючи до наступної сівби. 

ЯБЛУЧНИЙ СПАС: 
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З метою громадського обговорення 
та консультацій на веб-сайті управління 
екології та природних ресурсів Тернопіль-
ської обласної державної адміністрації 
оприлюднено заяву про визначення об-
сягу стратегічної екологічної оцінки про-
єкту Програми охорони навколишнього 
природного середовища в Тернопільській 
області на 2021-2027 роки (http://

ecoternopil.gov.ua/index.php/regulyatorna-
diyalnist/seo/novyny-seo/1147-zayava-
pro-vyznachennia-obsiahu-stratehichnoi-
ekolohichnoi-otsinky-proiektu-prohramy-
okhorony-navkolyshnoho-pryrodnoho-
seredovyshcha-v-ternopilskii-oblasti-na-
2021-2027-roky) у розділі: „Регуляторна 
діяльність. Стратегічна екологічна оцін-
ка. Новини”.

Зауваження та пропозиції до заяви 
подаються до управління екології та при-
родних ресурсів Тернопільської обласної 
державної адміністрації            (вул. Шаш-
кевича,3, м. Тернопіль, 46008) та на елек-
тронну адресу eco_ter@eco.te.gov.ua.

Строк подання зауважень та пропози-
цій становить 15 днів з дати даної публі-
кації.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища в 
Тернопільській області на 2021-2027 роки

ЖИТЕЛІ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 
СПЛАТИЛИ 2,2 МЛРД ГРН 

ПОДАТКУ НА ДОХОДИ 
ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Майже 2 млрд 204,4 млн грн 
податку на доходи фізичних осіб 
спрямували до бюджетів усіх 

рівнів платники Тернопільської області 
упродовж січня-липня цього року. Про 
це повідомив начальник Головного 
управління ДПС у Тернопільській 
області Іван Пунько. «Порівняно з 
аналогічним минулорічним періодом 
надходження даного платежу зросли 
на 88,4 млн гривень», – зазначив 
посадовець.

«З усієї суми сплаченого податку державний 
бюджет отримав 559,1 млн грн цього платежу. 
Місцеві скарбниці поповнились на 1 млрд 645,2 
млн грн податку на доходи фізичних осіб», – кон-
кретизував очільник ГУ ДПС Тернопільщини.

Посадовець також додав, що у липні цього 
року на теренах Тернопілля сплатили 343,6 млн 
грн даного платежу, що на 15,2 відсотка більше, 
ніж очікувалося, а це 45,3 млн грн додатково. Зо-
крема, до головної скарбниці країни надійшло 
86,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб, а 
бюджети територіальних громад краю отрима-
ли 256,7 млн гривень.

За словами головного податківця Тернопіль-
щини, збільшення надходжень даного платежу 
свідчить про активізацію підприємницької ді-
яльності на теренах області. «Після вимушених 
карантинних канікул бізнес відновив свою ро-
боту, а отже, завдяки соціально відповідальним 
суб’єктам господарювання зберігається пози-
тивна динаміка щодо сплати податку на доходи 
фізичних осіб», – зазначив Іван Пунько.
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ГОРОСКОП
З 19 по 25 серпня

ОВЕН 
На вас чекає успіх у всіх починан-

нях. Відносини з колегами будуть 
сприятливими. Виникне бажання 
добитися успіху в професійному 
плані.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви зміцните свої позиції на роботі 

або отримаєте цікаву та високоо-
плачувану посаду. Головне — вико-
ристовувати всi можливості.

БЛИЗНЮКИ 
Подбайте про своє здоров’я, аби 

не відчувати браку енергії. Займіть-
ся спортом, харчуйтеся збалансова-
но і займіться улюбленою справою. 
Ваше хобі може перетворитися на 
джерело постійного заробітку. 

РАК 
Постарайтеся уникати зайвої нер-

возності, зберігайте спокій, більше 
часу проводьте на свіжому повітрі. 
Займiться спортивними вправами.

ЛЕВ 
Слід пам’ятати, що під лежачий 

камінь вода не тече, а ваш успіх — 
тільки у ваших руках. Вірте в себе i 
тримайте курс уперед.

ДІВА 
Несподіване кохання може пере-

творити ваше життя на романтич-
ну пригоду. Не будьте боязкими 
і нерішучими, інакше ризикуєте 
втратити своє щастя.

ТЕРЕЗИ 
Якщо ви сiмейна людина, вас че-

кає новий медовий місяць. Кохана 
людина зробить усе, щоб цей період 
у вашому житті став незабутнім.

СКОРПІОН 
Особисте життя дасть трiщину. 

Вас чекає несподіване i пристрасне 
кохання. Ви відчуєте, що зросла по-
треба в незалежності та свободi.

СТРІЛЕЦЬ 
Вашi стосунки не зможуть від-

новитися після важкого випро-
бування. Якщо ви шукаєте нових 
знайомств, постарайтеся більше 
подорожувати.

КОЗЕРІГ 
Цей період варто використо-

вувати для підвищення квалі-
фікації та професійного вдоско-
налення. Не бійтеся проявляти 
ініціативу.

ВОДОЛІЙ 
Бажання збiгатимуться з дійсні-

стю, у вас будуть можливості для 
самореалізації. На вас чекає фiнан-
совий успiх. У професійному житті 
можливі проблеми.

РИБИ 
У вас є всі передумови для кар’єр-

ного зростання. Ви впевненi в собі, 
тож у вас є всі шанси досягти успі-
ху, необхідно лише проявити твер-
дість характеру.

Â³òàºìî!
Відповідальну, щиру колегу,

 добру людину, листоношу ВПЗ 
Вікнини Збаразького району

Наталю Дмитрівну Гушпет
з Днем народження!

Сердечні вітання сьогодні складаєм,
Найкращі слова ми Тобі підбираєм. 
Хай доля дарує щирі хвилини
І в колективі, і в колі родини! 
Нехай обминають печалі й тривоги, 
Хай стеляться довгі й щасливі дороги! 
Міцного здоров’я з роси і води, 
Завзяття і настрій хай будуть завжди! 
Хай Бог милосердний з високого неба 
Пошле у житті, чого тільки треба.
 Хай буде поруч удача щоденно 
І хай на душі буде завжди приємно! 
Щоб ніколи не знала Ти втоми, 
Хай мир і злагода будуть у домі! 
Хай Господь дарує надію й тепло 
На довгі літа, на спокій і добро!

Колеги по роботі. 

 Â³òàºìî!
Кохану дружину, люблячу маму, 

ласкаву бабусю
Любов Дмитрівну Кравчук
із Великих Вікнин на Збаражчині 

з 60-річним ювілеєм!
 Серпень заглянув 

в віконечко теплим ще літом,
Нестриманий вітер 

гортає життя сторінки,
Та нині хочеться трішки його зупинити
І Вас привітати із днем чарівливим таким.
 Будьте щасливі, багаті й здорові,
Хай злагода, мир і повага панують в сім’ї,
Щоб тільки у радості, ласці й любові
Стрічали Ви завжди і свята, і будні прості.
Нехай зорепадом Вам ллється надія в віконце,
Квітують у серці і молодість, й вічна весна,
Щоб тільки гарячим і ясним було Ваше сонце,
Щоб золотом лиш колосилися Ваші жита.
Хай Бог береже від непроханих сліз і від бід,
Живіть між людей у любові, у спокої й шані
Ще сотню щасливих, погожих і радісних літ,
Хай стеляться квітами життєвії далі!

З любов’ю - чоловік Володимир, донька Ірина з 
зятем Володимиром, син Микола з  Англії, син Ана-

толій з невісткою Галиною, внуки Сашуня, 
Юрчик, Сергійко, свати з смт. Велика Березовиця та 

свати з Великих Вікнин.

Â³òàºìî!
Дорогу донечку, 

сестричку і внучку
 Вікторію 

Володимирівну Гушпет
з с. Великі Вікнини 

на Збаражчині
з 18-річчям!

Рідна наша, найкраща у 
світі донечко - наше ясне со-
нечко! Вітаємо Тебе з Днем 
народження! Бажаємо бути 
доброю, чуйною, щедрою людиною! Відчувати себе 
дуже щасливою і здоровою! Кохай, наша рідна, і хай 
Тебе кохає той єдиний, який Богом призначений для 
Тебе! Хай будуть радість і усмішки, творче натхнен-
ня і великі успіхи, плідні будні і веселі свята! Нехай 
завжди поряд буде коханий, вірні друзі і рідні люди! 
Нехай для Тебе цей світ відкриває великі можливості 
та нові перспективи, нехай з Тобою завжди буде уда-
ча й любов!
Щоб доля Тобі завжди усміхалась,
Щоб люди привітні і добрі траплялись.
Хай Бог береже Тебе, мила моя,
Краси неземної, квітів, натхнення, добра.
Світ біля Тебе щоб був із любов’ю,
Щирою душа була.
Будь вродлива і багата,
За щастя Твоє помолюся!

З любов’ю – мама Наталія, брат Владислав, дідусь 
Дмитро і вся родина.

 Хай за плечима 60 -
Поважна і значима дата,
А Ви все молода для нас,
Невтомна, лагідна, завзята.
Бажаємо не знати бід,
Не відать смутку і печалі,
І хай іще багато літ
Вас надихають світлі далі. 
Ми хочем, щоб Ви усміхались,
Щоб квіти всі для Вас цвіли,
Тепло щоб люди дарували

І Ваші мрії всі збулись.
Хай Матір Божа скрізь оберігає,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!
І ще побажаємо Вам наостанок: 
Нехай буде гарним кожнісінький ранок!

З повагою – чоловік Михайло, 
дочки Марія і Наталя з сім’ями,

 брати Ярослав та Петро з сім’ями, 
свати з Тернополя і з Козови.

 Â³òàºìî!
Чудову людину, щирого друга

Ярослава Климовича Кубінського
з Кунинця Збаразького району

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

З повагою - друзі Василь, Григорій та Іван.

Â³òàºìî!
Доброго і щирого кума,

 прекрасну людину
Максима Афанасійовича 

Нечипорука
з Котюжин Збаразького району

з 90-річчям!
 Проходить час, роки минають,
Їх зупинити геть непросто,
Душа така ще молода,
А за плечима – дев’яносто!
Це вже немало і ще небагато,
То життєва важлива пора,
Це прекрасне ювілейне свято,
Це минулого й майбутнього вага.
Хай Божа Мати Тебе охороняє
Від всяких негараздів і від бід,
Хай тільки радість множиться віднині,
Прожить у щасті ще багато літ!
Хай багато ще весен, багато ще зим
Злинуть в радості, мирі й спокої,
Хай щасливо сіяє Твоя зірка вгорі,
Дні проходять у мирі й здоров’ї

З повагою - кум Іван.

Â³òàºìî!
Оксану Богданівну Пампух
із с. Олесино Козівського району

 із 60-річчям та з Днем народження її внуків  Дмитрика і Діанки!  Усе це вона святкуватиме  23 серпня! 

Â³òàºìî!
Доброго і щирого чоловіка, 

чудового батька
Івана Герасимовича

 Петрука
з Тернополя

з Днем народження!
 Хай рясніють літа, колосяться жита, 
Зеленіють луги, вміло скошені, 
Хай радіє земля, хай сміється душа
 І далеко хай буде до осені.
 Хай майбутні літа, мов у казці, пливуть, 
Сумувати за цим не годиться, 
Хай все гарне вони і добро принесуть,
 І задумане все хай здійсниться! 
Небесна Ненька хай святим покровом
 Освятить кожну мить життя, 
Нехай Господь дарує ласку 
На многії і благії літа!

 З повагою – дружина Марія,
 донька Марта, син Володимир.Ïîãîäà â Òåðíîïîë³ 

é îáëàñò³
19 серпня - хмарно з проясненням, мож-

ливий дощ, температура повітря вночі 15-18, вдень 25-27 
градусів тепла. Схід сонця - 6.15, захід - 20.27. Новий місяць.

20 серпня - хмарно з проясненням, дощ, температура 
повітря вночі 17-18, вдень 23-24 градуси тепла. Схід сонця 
- 6.16, захід - 20.26. 

21 серпня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 
16-17, вдень 25-27 градусів тепла. Схід сонця - 6.18, захід - 
20.23. 

22 серпня - хмарно з проясненням, без опадів, темпера-
тура повітря вночі 16-17, вдень 25-26 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.19, захід - 20.21. 

23 серпня - ясно, без опадів, температура повітря вночі 
15-16, вдень 27-28 градусів тепла. Схід сонця - 6.21, захід - 
20.19. 

24 серпня - хмарно, дощ, температура повітря вночі 
15-17, вдень 21-22 градуси тепла. Схід сонця - 6.22, захід 
- 20.17. 

25 серпня - хмарно, дощ, температура повітря вночі 13-
14, вдень 22-24 градуси тепла. Схід сонця - 6.24, захід - 20.15. 


