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16 вересня - 
ясно, без опадів, 
температура по-
вітря вночі 12-
15, вдень 25-28 
градусів тепла. 
Схід сонця - 6.56, захід - 19.28. 

17 вересня - хмарно з прояснен-
ням, дощ, температура повітря вно-
чі 14-15, вдень 24-25 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.57, захід - 19.26. Новий 
місяць. 

18 вересня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура повітря 
вночі 8-9, вдень 14-15 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.59, захід - 19.23. 

19 вересня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура повітря 
вночі 7-8, вдень 17-18 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.00, захід - 19.21. 

20 вересня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура повітря 
вночі 5-6, вдень 17-18 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.01, захід - 19.19. 

21 вересня - ясно, без опадів, тем-
пература повітря вночі 5-6, вдень 17-
18 градусів тепла. Схід сонця - 7.03, за-
хід - 19.17. 

22 вересня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, температура повітря 
вночі 6-7, вдень 19-20 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.04, захід - 19.15. 

Погода в 
Тернополі й 

області

У ціну газети враховано вартість  
поштових послуг: прийом  

та доставку видання  
до передплатників

Передплата «Нашого ДНЯ» 
не закінчується ніколи!

1 місяць - 28 грн. 50 коп. 
3 місяці - 82 грн. 90 коп. 

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому 

відділенні або у листонош
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 10-11  стор.

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

ЕКОНОМІЧНО 
НЕВІЛЬНА УКРАЇНА:
ганьба для 
кожної влади  4  стор.

ВИНЕСЛА З ВОГНЮ 
ТРЬОХ ДІТЕЙ 

І ВИТЯГНУВ НА СОБІ ПІСЛЯ 
ВИБУХУ ТОВАРИША 

ГЕРОЙ - РЯТУВАЛЬНИК -  2020 

Двох хоробрих мешканців Тернопілля відзначили за мужність і відвагу. 
Дарія Бабій і Сергій Гловіцький разом із небагатьма іншими українцями 
отримали почесні звання «Героїв - рятувальників року».
Протягом року Державна служба України з надзвичайних ситуацій розшукує героїв. 
Людей, які виявили відвагу та врятували інших. І восени, коли відзначають
 День рятувальника, нагороджують найбільших сміливців зі всієї України. 
Святкування відбуваються 17 вересня. Цього року звання 
найхоробріших отримали аж двоє мешканців Тернопілля. 

5 
стор.

Найпотужніша магнітна буря мі-
сяця буде 29 вересня. Ця буря може 
викликати головний біль та по-
гіршення роботи серцево-судинної 
системи й погіршити загальне само-
почуття. Окрім цього, магнітні ко-
ливання прогнозують і 30 вересня.  
Вони будуть інтенсивні, проте посту-
пово йтимуть на спад.

Магнітні бурі 
у вересні

Усміхнулась 
доля 

«КОЖЕН ЕКСПОНАТ -
 ЦЕ ЧАСТИНКА ІСТОРІЇ 
НАШОГО СЕЛА, ЙОГО 
ТРАДИЦІЙ ТА ЗВИЧАЇВ»
У  Більче-Золотому народна 
майстриня Катерина 
Бутовська та cільський 
бібліотекар Лідія Міськів 
створили унікальний музей 8 

стор.
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Нещодавно 
комунальне 
підприємство 

Тернопільської 
обласної ради 
«Тернопільська 
обласна аптека 
№78» перейшла на 
цілодобовий режим 
роботи, тобто - 24 
години   поспіль сім 
днів на тиждень.

Як наголосив голова об-
ласної ради Віктор Овча-
рук: «Тернопільська облас-
на рада завжди дбає про 
краян. Знаючи про те, що 
в місті бракує цілодобових 
аптек, наша команда шука-
ла шляхи розв’язання цієї 
направду серйозної пробле-
ми, особливо у нинішній 
ситуації пандемії. Колектив  
комунальної аптеки Тер-
нопільської обласної ради 
№78 укотре продемонстру-
вав розуміння та підтвердив 
свою репутацію, що завжди   
працював та працюватиме  
на благо мешканців облас-
ті. Більше того - реагує на 
новітні виклики та потре-
би і жителів, і медичних за-

кладів не лише обласного 
центру, а й краю в цілому. 
Через зростання хворих на 
COVID-19, а відтак і супутніх 
хвороб  аптека перейшла на 
цілодобовий режим роботи.  
Що це означає? А те, що у 
будь-яку годину дня чи ночі 
тут можна придбати меди-
каменти, предмети догляду 
за хворими, засоби санітарії 
та гігієни, лікарські трави. І 
зробити це матимуть змогу 
не лише краяни, а й   ліку-
вальні установи чи підпри-
ємства».

78 аптека назавжди ста-
ла часточкою історії Терно-

поля, недарма їй у минулому 
році  виповнилось 60. Також 
підприємство користується 
повагою та популярністю в 
усій області. Тим паче, що 
аптека займається і вироб-
ництвом ліків. У Тернопіль-
ській області тільки таких 
дев’ять, а в обласному цен-
трі -п’ять.

78 аптека - одна  з не-
багатьох, яка має право 
працювати із придбанням, 
зберіганням, перевезенням, 
реалізацією та знищенням 
наркотичних засобів.

Очільник області подя-
кував  керівництву аптеки 

за ініціативу і розуміння 
необхідності працювати 
цілодобово: «Незважаючи 
на певні ускладнення для 
колективу, що потягне за 
собою цілодобовий графік 
роботи, його впроваджен-
ня - це потрібний крок для 
поліпшення надання послуг 
населенню та медичним за-
кладам. Адже таких підпри-
ємств у Тернополі дуже не 
вистачає. Разом з тим це не 
тільки нові  зручності для 
тернополян, а й збільшення 
кількості працюючих -  плюс 
три нових робочих місця, що 
також є вкрай важливим».

Віктор Овчарук побажав 
колективу 78 аптеки доброї 
праці на благо нашої терно-
пільської громади.

Підсумовуючи сказане, 
маємо додати: минули роки 
від початку роботи 78 апте-
ки, змінювались покоління, 
підходи до обслуговування. 
З’являлись нові фармаце-
втичні відкриття, винахо-
дили нові ліки, але  незмін-
ними залишились повага 
до відвідувачів та велика 
турбота за життя і здоров’я 
тернополян.

Єдиний в області 
апарат кобальтового 
опромінення 

«TERABALT-100» 
працює, щоправда, не 
на повну потужність. 
Однак питання з 
його перезарядкою 
вирішиться уже 
найближчими днями.

Нагадаємо, нещодавно голо-
ва Тернопільської обласної ради 
Віктор Овчарук заявив, що ліку-
вальний заклад не надає допо-
могу пацієнтам через несправ-
ний апарат променевої терапії, 
який потребував перезарядки.

Вартість робіт – 9,5 млн. грн.
Майже половину цієї суми – 

4 млн грн. -  депутати обласної 
ради виділили під час внесення 
змін до обласного бюджету на 
пленарному засіданні 6 липня.

Як стверджують в обласній 
держадміністрації, до цього рі-
шення було чимало зауважень. 

Зокрема, через незбалансова-
ність бюджету, розрив якого 
становив приблизно 30 млн. 
грн. Згодом депутати самі ж 
визнали це рішення неправо-
мірним.

Поряд з тим, керівництво 
обласної ради перетворило 
найбільш вразливу категорію 

жителів краю на засіб маніпу-
ляції, заявивши, що ці пацієн-
ти не отримують необхідного 
лікування через відсутність 
фінансування, зазначають в об-
лдержадміністрації. 

15 вересня обласний онко-
логічний диспансер відвідав 
голова Тернопільської ОДА Во-
лодимир Труш.

З’ясувалося, що питання з 
перезарядкою апарату не зна-
ходить вирішення уже більше 
року, а виділеної  обласною 
радою суми однаково не ви-
стачає на заміну необхідних 
деталей.

- Я звертався 6 разів до Тер-
нопільської обласної ради впро-
довж півтора року щодо необ-
хідності перезарядки апарату. 
На зустріч пішли в Тернопіль-
ській обласній державній адмі-
ністрації. Сьогодні ми отримали 
гарантійний лист від Володи-
мира Труша про забезпечення 

ОДА фінансування перезарядки 
апарата, - розповів головний лі-
кар обласного клінічного онко-
диспансеру Леонід Шкробот.

Очільник області Воло-
димир Труш поспілкувався 
з представниками єдиного в 
Україні державного підприєм-
ства «ІЗОТОП», яке займається 
обслуговуванням медичного 
обладнання такого взірця. Під-
приємство погодилося переза-
рядити апарат кобальтового 
опромінення під особисті га-
рантії голови адміністрації.

Спеціалісти здійснять пере-
зарядку до кінця вересня.

- Твердо переконаний, що 

жителі області, особливо ті, які 
борються з важкими захворю-
ваннями, мають отримувати 
необхідну допомогу і в жодно-
му випадку не бути засобом 
маніпуляції. Вважаю цинічним 
прикриватися важкохворими 
людьми для політичного піару. 
Життя людей є найбільшою 
цінністю. І ми робимо все, аби 
його зберегти. І поки Терно-
пільська обласна рада півтора 
року намагається профінансу-
вати ці роботи, я готовий нада-
ти особисті гарантії, аби питан-
ня надання медичної допомоги 
вирішилося якнайшвидше, - за-
явив Володимир Труш.

Апарат променевої терапії 
для онкохворих оновлять під 

особисті гарантії очільника 
області Володимира Труша
Онкохворих жителів області не припиняли лікувати шляхом 

променевої терапії.  Про це повідомив головний лікар обласного 
клінічного онкодиспансеру Леонід Шкробот.

78 АПТЕКА, що у Тернополі, 
вже працює  ЦІЛОДОБОВО

На Тернопільщині 
зібрали менший 

врожай зерна 
через негоду 

За підсумками 
збирання зернових і 
зернобобових культур 

Тернопільщина посіла 
четверте місце в Україні. 

«Валовий збір зерна стано-
вить 1 млн. 532 тонн, а урожай-
ність -  46, 8 центнера. Пшениці, 
основної продовольчої культури, 
намолочено 1 млн. 42 тис. тонн 
при урожайності 49 центнера з 
1 га. А валовий збір ячменя ста-
новить 443 тис. тонн. У порів-
нянні з минулим роком валовий 
збір зменшився на 232 тис. тонн. 
Найбільше зменшився урожай 
озимої пшениці – 110 тис. тонн 
та ячменю – 90 тис. тонн», – за-
значає заступник директора де-
партаменту агропромислового 
розвитку Кічак Василь.

На збирання культур впли-
нули погодні умови, а саме: пере-
зимівля без снігового покриву; 
холодний і сухий березень та 
квітень; травень, червень – пе-
резволоження, затоплення та бу-
ревії. Загалом було пошкоджено 
17, 9 тис. га, загинуло – 6 тис. га 
культур.
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За даними останнього 
соціологічного 
дослідження, проведеного 

у період з 1 по 8 вересня 2020 
року ініціативою «Асоціація 
регіональних політичних 
консультантів», за неї 
проголосували б 29,4% жителів 
Тернопільщини. 

Це найбільший показник серед 
політичних партій, які заявили про 
участь у виборах до органів місцево-
го самоврядування. На другому місці 
іде Слуга народу з 16%. Третє місце 
у «Радикальної Партії Олега Ляшка», 
яка, за попередніми соцдослідження-
ми, набирає 5,8%, Свобода – 5,5%. Інші 
партії – на межі проходження.

«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» ЛІДИРУЄ  
У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ

З цієї нагоди біля 
символічного пам’ятника 
депортованим у Тернополі 

зібралися члени їхніх родин, 
представники громадськості та 
влади. Священники відслужили 
панахиду, а присутні поклали до 
монумента квіти шани і пам’яті.

Нагадаємо, 9 вересня 1944 року УРСР 
та Польща уклали угоду про “взаєм-
ний обмін населенням”, внаслідок якої 
близько 700 тисяч українців з Лемків-
щини, Надсяння, Холмщини, Південно-
го Підляшшя, Любачівщини, Західної 
Бойківщини були примусово виселені зі 
своїх домівок.

У 2018 році Верховна Рада України 
встановила другу неділю вересня офі-
ційним днем пам’яті про насильницькі 
депортації в 1944-1951 роках.

Як відбувалися 
ці драматичні події? 
Одним із підсумків Другої світової 

війни стало встановлення нових дер-
жавних кордонів у Європі, зокрема між 
СРСР і Польщею. Для встановлення ра-
дянсько-польського кордону й усунення 
тривалих суперечок щодо спірних тери-
торій між українцями та поляками 9 ве-
ресня 1944 року в Любліні голови Ради 
народних комісарів УРСР Микита Хру-
щов і Польського комітету національ-
ного визволення Едвард Осубка-Морав-
ський уклали угоду про “взаємний обмін 
населенням”: українського – з території 
Польщі до УРСР і польського – з терито-
рії України до Польщі.

До переїзду в СРСР підлягали всі 
громадяни української національності 
з теренів Холмського, Грубешівського, 
Томашівського, Красноставського, Воло-
давського та інших повітів Люблінсько-
го, Ряшівського та пізніше з Краківсько-
го воєводств. Переселення мало бути 
добровільним, однак перетворилося на 
примусові депортації, які супроводжува-
лися репресіями, позбавленням майна, 
обмеженням політичних, соціальних, 
економічних і культурних прав людей.

Підставою для переселення ставали 
списки осіб, що виявили бажання по-
кинути Польщу, відмовитися від її гро-
мадянства й отримати паспорт УРСР. 

Причому виявлення волі могло бути 
письмовим та усним. Це створювало 
широкі можливості для зловживань. 
В угоді не були виписані критерії ви-
значення національності тієї чи іншої 
особи. Врешті, основним показником 
для виселення стала ідентифікаційна 
картка нацистської окупаційної влади 
(Kennkarte), в якій були дані про вірос-
повідання і національність.

За згаданою угодою в 1944-1946 ро-
ках понад 482 тисячі українців приму-
сово переселили до УРСР. В радянській 
Україні їх розселили на території 17 об-
ластей – від Галичини до Причорномор’я, 
Слобожанщини та Донеччини.

Тоді ж із західних областей радян-
ської України до Польщі переселили 
майже 790 тисяч поляків та євреїв.

Продовженням депортації україн-
ців стала “акція Вісла”, проведена поль-
ським комуністичним режимом. У 1947 
році тих українців, що відмовились ви-
їжджати до СРСР, польська влада депор-
тувала на північ і захід Польщі. За кілька 
місяців примусово переселили майже 
150 тисяч людей.

Ще кілька десятків тисяч українців 
були позбавлені батьківських домівок 
під час обмінів прикордонними ділян-
ками між СРСР та Польщею у 1948, 1951 
роках.

У ТЕРНОПОЛІ ВШАНУВАЛИ ПАМ'ЯТЬ УКРАЇНЦІВ, 
яких примусово виселили з домівок 

Їм заборонили жити у власних оселях і одного дня 
просто завезли далеко від всього рідного і знайомого. 

13 вересня в Україні відзначають День пам’яті 
українців – жертв примусового виселення з 

Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного 
Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 

1944–1951 роках.
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Україну від початку незалежності ведуть у Європу, в 
НАТО, проводять реформи, борються з бідністю та ко-
рупцією... Політики розуміють: виконати ці обіцянки 
не просто. Та й не особливо стараються. Але щойно 
стартує черговий передвиборчий марафон, усе почи-
нається заново... 

4 Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ Àêòóàëüíî nday.te.ua

Ольга ЧОРНА.

Цьогорічні місцеві вибори винят-
ком не стали. У слоганах кандидатів 
знову звучать європейські мотиви, обі-
цянки покращити життя, навести лад в 
області, місті, районі, громаді, поспри-
яти бізнесу...  

Але... не політики приведуть Укра-
їну до Європи, а сильна економіка, 
добробут країни та людей, подалана 
врешті корупція тощо. 

А наразі Україна посіла останнє міс-
це за рівнем економічної свободи в Єв-
ропі. Наша країна піднялася лише на сім 
позицій - із 138 на 131 місце у рейтингу 
«Економічна свобода у світі-2020». Але 
все ще залишається у найбільш еконо-
мічно невільній групі і є там єдиною (!) 
європейською країною, свідчать дані 
щорічного звіту, який підготував Fraser 
Institute.

За всю свою новітню історію Укра-
їна жодного разу не покидала групу 
найбільш економічно невільних країн. 
Нашими сусідами по рейтингу є Пакис-
тан, Туніс, Таджикистан.

Для прикладу, Грузія незмінно пе-

ребуває в групі найвільніших країн 
з 2005 року. У свіжій версії рейтингу 
вона посідає 8 місце у світі. Взірцем 
серед пострадянських країн є Естонія, 
яка незмінно перебуває в економічно 
найвільнішій групі з 2000 року. Усе зав-
дяки ліберальним реформам, проведе-
ним у 90-ті роки.

Економічна свобода означає рівень 
особистого вибору, можливість виходу 
на ринки, захист приватної власності, 
верховенство права та інше. Аналіз 
проводиться у 162 країнах та територі-
ях, пише РБК-Україна.

І ще негативний аспект. В Украї-
ні - один із найвищих у Європі рівнів 
тінізації економіки. За найскромніши-
ми підрахунками, в тіні перебуває 846 
мільярдів гривень - такі дані Нацбан-
ку з посиланням на дослідження EY 
- авторитетної британської аудитор-
сько-консалтингової компанії. Це - чет-
верта частина всієї економіки. 

Експерти зазначають: реальний рі-
вень «тіні» складає 40 відсотків. Якби 
його скоротити, можна було б підвищи-

ти пенсії, зарплати вчителям, медикам, 
з’явилися б кошти на гарантовані дер-
жавою дешеві кредити, будівництво 
доріг... 

Слід зазначити, за підрахунками 
експертів, країна до коронавірусу втра-
тила 500 тисяч платників ЄСВ. Із коро-
навірусним періодом - мільйон. Вони 
частково пішли в тінь, а частково за-
крилися. У цьому частково вина й дер-
жава. Правила гри на ринку повинні 
бути однакові для всіх. А, по-друге, ма-
лий та середній бізнес притлумлюють 
високі податки. Після підвищення міні-
малки оподаткування знову зросло.  

Водночас зростають і ціни на то-
вари та послуги. Українців це турбує. 
Адже дорожчає, зокрема чимало важ-
ливих продуктів харчування. Навіть се-
зонні овочі та фрукти, на які, зазвичай, 
ціни в цю пору зменшуються. 

А тим часом епідемія коронавірусу 
набирає в Україні обертів. Усе більше 
регіонів опиняються в помаранчевій та 
червоній зонах. Це означає, що ділова 
активність там падає. Ціни, натомість, 

йдуть догори. 
Економічний експерт Борис Кушні-

рук вважає: зростання цін на деякі по-
зиції може бути пов’язане з тим, що під-
приємці хочуть компенсувати збитки, 
понесені під час жорсткого карантину.

А на думку експерта European 
Analytical Centre Вадима Бардася, 
зростання цін, зокрема пов’язане зі 
збільшенням бюджетного дефіциту в 
країні через обмеження ділової актив-
ності і, відповідно, емісійним каналом 
його покриття. Щомісяця в оборот 
«вливають» 40-50 мільярдів гривень 
для фінансування витрат держбюдже-
ту.

Ніхто не знає, якою країна буде у 
фіналі пандемії в соціально-економіч-
ному плані. Одне відомо: відновлювати 
економіку буде складно. Навіть у роз-
винених країнах з приводу цього панує 
розгубленість та невизначеність. Бо за-
раз годі спрогнозувати, коли Covid-19 
перестане кошмарити світ. 

Тому кандидатам у місцеві органи 
влади не варто у своїх передвиборчих 
фантазіях витати в європейських хма-
рах та обіцяти золоті гори. Адже очіку-
ється нелегка каденція: 
народним обранцям, 
фактично, доведеться 
бути кризовими мене-
джерами. 

ЕКОНОМІЧНО НЕВІЛЬНА УКРАЇНА: 
ганьба для кожної влади    

На запрошення організаторів 
голова Тернопільської 
територіальної організації 

РПЛ Богдан Яциковський відвідав 
Фестиваль спорту, який відбувся цього 
вікенду на кременецькому стадіоні. 
Він був присвячений Дню працівника 
фізичної культури та спорту, а також 
35-річчю від заснування регбі у цьому 
районі.

«З радістю відгукнувся на запрошення кре-
менчан і, зокрема, ДЮСШ імені Андрія Пушка-
ря, - каже Богдан Яциковський. - Багато чув про 
успіхи місцевих регбістів, а також про те, що 
минулоріч тут вперше відбулися всеукраїнські 
змагання з цього виду спорту. На полі вирува-
ли напружені змагання. Тож особливо приємно 
було відзначити найкращих учасників нагоро-
дами. За ними наші радикальні зміни на краще. 
Радикальній партії Олега Ляшка тема спорту та 
фізичного виховання молоді ніколи не була бай-
дужою. Вона охоче підтримує подібні змагання і 
допомагає спортивним школам по всій Україні. 
Тернопільському осередку РПЛ за час роботи 
в обласній раді вдавалося залучити кошти на 
встановлення спортивних майданчиків у різ-
них районах, а також на ремонт шкіл. Саме там 
і зростають чудові спортсмени, які представля-
тимуть наш край на змаганнях різних рівнів. 
Наша команда і надалі буде підтримувати спорт 
з метою виявлення і підтримки юних талантів. 

А це суттєво вплине на розвиток їх здібностей 
в обраному виді спорту. Українська нація має 
бути здоровою і міцною!»

Ігор ГАРАСИМЮК

Áîãäàí ßÖÈÊÎÂÑÜÊÈÉ:
 «Çà ðîçâèòêîì ñïîðòó íàøå 

ðàäèêàëüíå ìàéáóòíº»

НА НАБЕРЕЖНІЙ 
Тернопільського ставу 
змагалися 200 бігунів
Іван Стребков та Ольга Скрипак стали 

рекордсменами 24 легкоатлетичного пробігу 
"Тернопільська озеряна – 2020"
«Тернопільська озеряна» зібрала у файному місті понад дві 

сотні бігунів-професіоналів та аматорів із різних куточків Укра-
їни. Серед учасників були майстри спорту, учасники олімпій-
ських ігор, чемпіонатів України  та Європи і просто любителі 
бігу, які зібралися разом, аби випробувати свої сили і весело 
провести час. 

Карантин вніс свої корективи в організацію заходу: всім 
учасникам бігу міряли температуру, а також відмовилися від 
спільної розминки перед стартом. 

- Дистанція забігу становила 9 кілометрів. Маршрут проля-
гав через пересічену місцевість довкола Тернопільського ставу. 
Забіг присвятили Дню фізичної культури та спорту, - повідо-
мили в Тернопільському міському центрі фізичного здоров'я 
населення. - Нагороджували переможців  окремо серед жінок і 
чоловіків у 12-ти вікових категоріях.

Новими рекордсменами «Озеряна-2020» серед чоловіків у 
категорії «Абсолют» став Іван Стребков, який пробіг дистанцію 
за 26 хвилин 39 секунд. А рекордсменкою серед жінок у цій же 
категорії стала Ольга Скрипак із результатом 29 хвилин 43 се-
кунди. 

Кожен учасник змагань отримав пам’ятну медаль і симво-
лічні подарунки. А між переможцями розділили 4500 доларів 
призового фонду від меценатів. 

"Тернопільська Озеряна" започаткована у 1997 році. На 
початку цієї традиції, окрім пробігу, був і заплив на 250 
метрів на Тернопільському ставі, але з 2001 року відбува-
ється тільки пробіг. Мета змагань популяризувати оздо-
ровчий біг, адже це спорт, доступний кожному і він не має 
жодних обмежень – ні у віці, ні в спортивній підготовці. 
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«Європейська Солідарність» 
вимагає публічної позиції 
президента Зеленського у 
справі «вагнерівців», а також 
створення тимчасової слідчої 
комісії щодо розслідування 
даної справи. Про це зазначає 
Тетяна Запаранюк, 
волонтерка, представниця 
Жіночого крила «Європейської 
Солідарності – Тернопільщини».

«На сьогоднішній момент є уже понад 250 підпи-
сів під зверненням родичів тих, хто захищав Україну 
на Сході від російських окупаційних військ. І родичів 

тих, хто загинув від рук російських найманців. Вони 
вимагають перевірити факти, які були викладені 
щодо зради на найвищому рівні. Перевірити всі до-
кументи, які були оприлюднені минулого тижня на 
брифінгу у ВР нашими народними депутатами від 
«Європейської Солідарності», і встановити посадо-
вих осіб», – наголошує Тетяна Запаранюк.

«Але ми бачимо, що останнім часом не чують ро-
дичів загиблих, які втратили найрідніших людей, 
які захищали Україну і поклали своє життя для того, 
щоб ми сьогодні жили в мирних містах, щоб сьогодні 
російська терористична зараза не розповсюджува-
лась на всю Україну. І ця влада їх ігнорує», – акцентує 
вона.

«Ми будемо далі вимагати почути правду. Я впев-
нена, що петиція, яка була підписана за кілька днів 
25 тисячами громадян України і родичів загиблих, 
має змусити керівництво Верховної Ради нарешті 
вийняти голову з піску. Якщо Зеленський, Разумков 
сьогодні не підуть назустріч вимогам щодо правди 

родичам загиблих, тих, кому Україна не «какая раз-
ница», значить, вони стають співучасниками цього 
злочину. Коли замість того, аби сидіти в українській 
в’язниці, «вагнерівці» були повернуті в РФ, і кілька-
річна робота українських спецслужб була зірвана 
через якогось «крота». Як його прізвище, ми маємо 
з’ясувати. І цей «кріт» перебуває на найвищому рів-
ні. Час всім нам зрозуміти, що нинішня влада працює 
проти інтересів України. А ми стоїмо на їхньому за-
хисті. І будемо це робити разом і до кінця», – резю-
мує Тетяна Запаранюк.

ТЕТЯНА ЗАПАРАНЮК: 
«Європейська Солідарність» 

вимагає публічної позиції 
президента Зеленського 

у справі «вагнерівців» 

Протягом року Державна 
служба України з 
надзвичайних ситуацій 

розшукує героїв. Людей, 
які виявили відвагу та 
врятували інших. І восени, 
коли відзначають День 
рятувальника, нагороджують 
найбільших сміливців зі 
всієї України. Святкування 
відбуваються 17 вересня. Цього 
року звання найхоробріших 
отримали аж двоє мешканців 
Тернопілля. 

Поралась по господарству
 і побачила дим…

Дарія Бабій пояснює: вчинила так, 
як підказало серце. Полишивши усі 
справи, жінка кинулася у палаючий бу-
динок, де опинилися зачиненими троє 
дітей.

В управлінні ДСНС у Тернопіль-
ській області розповіли подробиці 
надзвичайної ситуації. Сталося це 

8 жовтня 2019 року в селі Турильче 
Борщівського району. Пораючись по 
господарству, пані Дарія помітила 
густий дим з будівлі неподалік. Не ва-
гаючись, вона побігла до місця події. 
Серце жінки стиснулося, коли почула 
дитячі крики про допомогу, а згодом 
побачила крізь шибку одного з вікон 
й перелякані обличчя. Спочатку вона 
кинулася у задимлену хату до малю-
ків, яким вже бракувало повітря, але 
полум’я перекрило вхід, тож рятувала 
дітей через вікно – спершу хлопчиків 
трьох та п’яти років, потім старшу ді-
вчинку, одинадцяти років. Дарія всти-
гла в останню мить: за п'ять хвилин 
всю будівлю охопило полум'я.

Для дівчинки та її маленьких бра-
тів ця історія могла б завершитись 
трагічно, і все село ще б довго згадува-
ло цей жахливий день. На щастя, у долі 
були інші плани на цих діток...

Про свій вчинок 
нікому не розповідав 

15-річний Сергій Гловіцький йшов до 
клубу на репетицію різдвяного вертепу, 
а опинився в реанімації із опіками…

Сталося це ввечері 3 січня цього 
року. Внаслідок витоку газу в примі-
щенні сільського клубу села Угринів 
Підгаєцького району пролунав вибух. 

Постраждали восьмеро неповнолітніх, 
віком від 12 до 17 років. 

Будівлю охопила пожежа, і тільки 
завдяки Сергію Гловіцькому вдалося 
запобігти справжній трагедії. Ціною 
свого здоров’я він врятував свого мо-
лодшого товариша.

Як виявилося, після вибуху Сергію 
першому вдалося покинути будівлю. 
На вулиці, коли минув шок, він почав 
приходити до тями. І раптом прига-
дав, що, вибігаючи з клубу, у темряві, 
пронизаній відблисками полум’я та 
димом,  почув, наче хтось кинувся в 
бік сцени, протилежний до виходу, та 
начебто звідтіля пролунав чийсь зойк. 
Хлопець був переконаний, що там 
хтось залишився. І хоча його й намага-
лись зупинити, він знову повернувся 
в приміщення, що швидко заповнюва-
лось полум’ям. Забіг всередину, почав 
гукати. З-під сцени почув крик про до-
помогу. Це був його друг - 13-річний 
Сергій.

Той, намагаючись покинути місце 
події, приголомшений та дезорієнто-
ваний внаслідок вибуху, помилково 
побіг в бік сцени. Вдарився об її край. 
Впав. Пригадує, як десь зверху на ньо-
го падали та боляче вдаряли якісь кон-
струкції, а поряд нависали електричні 
дроти. Не міг рухатись. Лежав у темря-
ві та кликав на допомогу…

Сергій Гловіцький кинувся до то-
вариша. Хотів його підняти на ноги 
– не вийшло. Тож взяв приятеля за 
капюшон куртки і з усіх сил потягнув 
у бік виходу. Знав головне – потрібно 
якнайшвидше дістатись дверей, адже 
через високу температуру вже почи-
нав горіти одяг.

Всіх потерпілих доправили до лі-
карні, де їх очікувала тривала реабі-
літація. Сам рятівник про свій смілий 
вчинок нікому не розповідав. Його ма-
тір дізналась про те, що сталось, вже 
від врятованого… 

У минулі роки всі герої-ряту-
вальники з різних областей України 
з’їжджалися до Києва, де їм вручали 
нагороди за участю керівництва дер-
жави. Цього року відзнаки та подарун-
ки також обов’язково вручать героям. 

«Наш ДЕНЬ» приєднується до  
вітань - ми пишаємося нашими  

хоробрими земляками!

ВИНЕСЛА З ВОГНЮ ТРЬОХ ДІТЕЙ І ВИТЯГНУВ 
НА СОБІ ПІСЛЯ ВИБУХУ ТОВАРИША 

Двох хоробрих мешканців Тернопілля 
відзначили за мужність і відвагу. Дарія Бабій і 
Сергій Гловіцький разом із небагатьма іншими 
українцями отримали почесні звання «Героїв-

рятувальників року». 
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Тернопільщині 
призначили 

нового керівника 
прокуратури

Заступник 
Генпрокурора 
Ігор Мустеца 

представив 
колективу 
Тернопільської 
обласної 
прокуратури нового 
керівника - Миколу 
Петришина

Як повідомили у ві-
домстві, Микола Петри-
шин народився 1 травня 
1990 року в Яворові на 
Львівщині. У 2012 році 
закінчив Національний 
університет «Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого», у 2019 році - Національну академію державного 
управління при Президентові України.

З серпня 2012 року працював на різних посадах у Львів-
ській прокуратурі з нагляду за додержанням законів у воєн-
ній сфері Західного регіону України, у Генеральній прокура-
турі України, Головній військовій прокуратурі ГПУ. Також 
працював військовим прокурором Донецького гарнізону, 
військовим прокурором Дарницького гарнізону Централь-
ного регіону України.

За останні кілька днів генеральний прокурор України 
Ірина Венедіктова змінила очільників низки обласних про-
куратур. Окрім зміни прокурорів, будуть перейменовані й 
самі прокуратури. 

- Група громадян Украї-
ни, серед яких жителі Тер-
нопільської області, займа-
лися виготовленням та 
збутом ID-карток громадян 
Євросоюзу з підробленими 
голографічними елемента-
ми. Продукцію збували лю-
дям, які хотіли виїхати за 
кордон, - розповідає началь-
ник відділу розслідування 
особливо тяжких злочинів 
слідчого управління поліції 
Тернопільщини Юрій Бара-
бан.

За попередніми дани-
ми, четверо мешканців об-
ласті підшуковували через 
інтернет людей, які хотіли 
працювати за кордоном. 
Зловмисники обіцяли допо-
могти виготовити ID-картку 
іноземної держави начебто 
для їх легального працев-
лаштування. Клієнти  віри-
ли та надавали свої дані для 
оформлення карток. 

Зібравши пакет доку-
ментів, зловмисники через 
кур’єрську службу відправ-
ляли їх спільникам у Львів-
ську та Одеську області. Там 
за допомогою спеціально-
го обладнання друкували 
фальшиві картки. 

За свої послуги ділки 
брали від 100 до 350 євро. 
Отримавши на руки підро-
блені ID-картки, люди їхали 
до країн Євросоюзу. Однак 
офіційно працевлаштувати-
ся там не могли, а  у декого 
починалася проблеми із за-
коном після виявлення там-
тешніми правоохоронцями 
фальшивих документів.

Поліцейські провели од-
ночасно близько 25 обшу-
ків на території чотирьох 
областей – Тернопільської, 
Хмельницької, Львівської 
та Одеської. Наразі право-
охоронці викрили 7 осіб, 
причетних до незаконного 
бізнесу, трьох із них поліцей-
ські затримали.   

Серед вилученого - голо-
графічні захисні елементи, 
підроблені ID-картки, техні-
ка та обладнання для друку, 
гроші.   

Стосовно підозрюваних 
відкрили кримінальні спра-
ви, триває слідство. 

Викрав чуже авто, аби 
відремонтувати власне

Курйозна крадіжка сталася у Тернополі. 
Поліцейські затримали чоловіка, який по-
цупив автомобіль  «ЗАЗ-Таврія». У скоєному 
він зізнався, а також розповів, чому пішов на 
злочин.

За його словами, в одному з дворів облас-
ного центру побачив транспортний засіб, ана-
логічний тому, який є у нього і який потребує 
ремонту. За тим, як виглядає авто, зрозумів, що 
стоїть давно і до нього ніхто не навідується.

Чоловік викликав евакуатор і транспорту-
вав «Таврію» в своє село на Збаражчині. Витяг-
нув потрібні запчастини, а решту здав на мета-
лобрухт. 

Зникнення автомобіля господар також по-
мітив не одразу, але як виявив його відсутність, 
повідомив на лінію "102".

Поліцейські розшукали крадія. Підозрюва-
ний у поле зору правоохоронців раніше не по-
трапляв. Тепер йому доведеться за свій вчинок 
відповідати у суді.

Господарі на весілля - 
злодії в хату 

Допоки мешканці Тернопільщини гуляли 
на весіллі, до їхньої хати забралися злодії.

Понад 5 тисяч гривень та ювелірні вироби ви-
крали невідомі у жительки Чорткова. Крадіжка тра-
пилася, коли господарі були на весіллі в доньки.

- Про крадіжку потерпілі дізналися вже  вран-
ці, коли повернулися зі святкування. Невідомі, 
віджавши металопластикове вікно, проникли до 
житлового будинку і забрали всі знайдені гроші. 
Наймовірніше, зловмисники сподівалися знайти 
весільні кошти, які родичі зазвичай привозять 
додому ще під час весілля. Подібні крадіжки вже 
траплялися на території області, найбільше ве-
сільних грошей злодії викрали на Бучаччині – по-
над 10 тисяч доларів, - розповіли у поліції Терно-
пільщини.  

У поліції кажуть, що крадії часто розрахову-
ють знайти гроші у помешканнях господарів, які 
нещодавно повернулися з заробітків, організову-
вали весілля або ж мали на меті придбати дорого-
вартісні речі. 

Інцидент трапився у Чорткові. 11- річна дитина 
йшла вулицею, як раптово на неї напали собаки. 
На крики збіглися люди та сам господар, котрий 
забрав тварин. Як з’ясувалося згодом, чоловік по-
гано зачинив хвіртку на подвір’ї помешкання, тож 
ротвейлерам вдалося вибігти на вулицю.

Хлопчика з рваною раною ноги та плеча гос-
піталізували до лікарні,  власник собак зобов’я-
зався оплатити лікування.

Поліцейські розпочали кримінальну справу. 
Ступінь тілесних ушкоджень потерпілого ви-
значить судово-медична експертиза.

З 7 вересня по 14 вересня 
за період дії посилених 
протиепідемічних заходів на 

території області поліцейські склали 
179 адмінпротоколів за порушення 
правил карантину. З них 132 - у містах 
і районах, віднесених до червоного 
рівня епіднебезпеки.

57 протоколів за статтею 44-3 КУпАП полі-
цейські склали відносно директорів закладів 
освіти за неприпинення роботи шкіл і дитячих 
садочків. 28 – на водіїв та перевізників за здійс-
нення пасажирських перевезень. 13 - відносно 
власників закладів громадського харчування за 
неприпинення роботи.

- Також найчастіші порушення, які фіксують 
правоохоронці - це перебування відвідувачів в 
громадських закладах, магазинах без засобів 
індивідуального захисту,  продавці теж під час 
торгівлі нехтують масками. 

Такі порушення передбачають штраф для 
громадян від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гри-
вень і на посадових осіб – від 34 тисяч гривень 
до 170 тисяч гривень.

 - Ситуація в області залишається напруже-
ною, кількість хворих зростає, лікарні перепов-
нені. З 14 вересня ще два райони Тернопільщи-
ни – Заліщицький і Збаразький  – віднесені до 
найвищого рівня небезпеки - червоної зони, 
- зазначає заступник начальника поліції Терно-
пільщини Михайло Білецький. 

Від 7 вересня Тернопіль і ще кілька районів 
області потрапили до червоної карантинної 
зони. За правилами кольорового карантину, 

там мають закрити школи, дистадки, громад-
ський транспорт, торгові центри.

Але місцева влада проти. Міський голова 
Тернополя Сергій Надал зазначив, що місто і 
школи мають повністю працювати, але дотри-
муватись всіх заходів безпеки.

За його словами, є звернення тисяч батьків, 
які скаржаться, що дітей немає з ким залишити.

Тож 7 вересня діти пішли у садки і школи. А 
8 вересня туди прийшла поліція.

Згідно з умовами карантину, у червоній зоні 
забороняється робота громадського транспор-
ту, відвідування закладів освіти, діяльність 
ТРЦ, кафе та ресторанів.  

«Помаранчева» зона забороняє діяльність 
закладів розміщення (хостели, туристичні бази 
тощо), окрім готелів; діяльність розважальних 
закладів, ресторанів у нічний час; планові гос-
піталізації в лікарнях; роботу спортзалів, фіт-
нес-центрів, закладів культури; прийом нових 
змін в дитячі табори; обмеження для масових 
заходів.

На Тернопільщині склали 
57 протоколів на освітян 
за порушення карантину

Штрафують і працівників інших галузей

Викрили банду, яка 
штампувала фальшиві 

документи для заробітчан

Тернопільські правоохоронці викрили 
зловмисників, які виготовляли 
фальшиві документи для перебування та 

працевлаштування за кордоном.

Ñîáàêè ïîêóñàëè äèòèíó
Кримінальне провадження за фактом нападу собак 

розпочали працівники Чортківського відділу поліції. 
Хлопчика покусали два ротвейлери.
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Понад мільярду 
населення планети загрожує 

вимушена міграція
Більше мільярда жителів плане-

ти до 2050 року можуть зіткнутися із 
загрозою вимушеного переселення 
через швидке зростання населення, 
обмежений доступ до продовольства 
та води, свідчать дані аналізу Інститу-
ту економіки та миру, пише Оглядач. 
Очікується, що чисельність населення 
планети до 2050 року зросте до 10 млрд., 
внаслідок чого посиляться конфлікти, 
пов’язані з боротьбою за ресурси. Тому 
близько 1,2 млрд. населення, особливо 
в регіонах екваторіальної Африки, Цен-
тральної Азії і Близького Сходу, можуть 
бути змушені мігрувати. «Масове пере-
селення призведе до більших потоків 
біженців у розвинені країни», - заявив 
засновник Інституту економіки і світу 
Стів Кіллелеа. Згідно з аналізом інститу-
ту, Індії і Китаю в найближчі десятиліття 
найбільше загрожує нестача води. В світі 
зараз на 60% менше доступної прісної 
води, ніж 50 років тому. А попит на про-
довольство в наступні 30 років зросте на 
50 відсотків.

Білорусам хочуть 
запропонувати безвіз із ЄС
Вишеградська група, в яку входять 

Польща, Угорщина, Чехія і Словаччи-
на, планують запропонувати Євро-
союзу ввести безвізовий режим для 
білоруських громадян, а також під-
готувати пакет економічних заходів 
щодо підтримки Білорусі в майбут-
ньому. Зустріч очільників урядів країн 
Вишеградської групи відбулася в Люблі-
ні, передає 24 канал. Польський прем’єр-
міністр Матеуш Моравєцький зазначив, 
що в Білорусі повинні відбутися вільні 
вибори, «так, щоб білоруський народ сам 
міг вирішити про свою долю». І додав: 
країни Вишеградської групи вимагають 
від білоруської влади звільнення полі-
тичних в’язнів і припинення насильства 
стосовно протестувальників.

Covid-19 виштовхне за межу 
бідності майже 200 млн. людей

Поширення коронавірусу і викли-
кана пандемією економічна криза 
продовжують негативно позначатися 
на світовому рівні бідності. Про це по-
відомив спеціальний доповідач ООН з 
проблем бідності та прав людини, неза-
лежний експерт Олів’є де Шуттер. Якщо 
взяти за прожитковий мінімум у день 
показник у $3,2, то ще 176 млн. людей 
у світі можуть поповнити лави бідня-
ків. Проблема в тому,  що соціальна під-
тримка громадян в різних країнах є не-
достатньою. Дані Світового банку по 
113 країнах свідчать: на соцзахист було 
виділено $589 млрд., що складає близько 
0,4% світового ВВП. Але ці ініціативи не 
врятують людей від бідності, бо багато 
з найбідніших людей виключені зі схем 
соцзахисту. Економічні наслідки панде-
мії є абсолютно безпрецедентними для 
мирного часу. Найгірші наслідки кри-
зи для бідності ще попереду, зазначив 
Олів’є де Шуттер.

В Естонії можуть ускладнити 
найм іноземців на 

короткострокові роботи
Міністр внутрішніх справ Естонії 

Март Хельме запропонував проєкт 
нового закону про іноземців, який не 
дозволить брати на короткострокові 
роботи іноземців без візи. Про це по-
відомляє «Європейська правда». Досі 
люди з третіх країн, в основному з Укра-
їни, могли приїхати в Естонію без візи, 
після чого роботодавець повинен був 
зареєструвати їх на виконання коротко-

строкових робіт. При бажанні працівник 
також міг подати заяву на отримання 
довгострокової D-візи. Згідно з пропо-
зицією Хельме, іноземцям більше не до-
зволятиметься працювати в Естонії без 
D-візи, навіть короткострокової. Винят-
ком будуть сезонні роботи. Мета поправ-
ки - мотивувати роботодавців віддавати 
перевагу естонським працівникам. Осо-
бливо поширеною в Естонії є практика 
найму іноземних працівників без візи у 
будівельному секторі.

У Європі висадять 
величезну кількість дерев

Влада Мілана збирається посадити 
в місті 3 мільйони дерев до 2030 року. 
Дерева не тільки покращать якість пові-
тря, але й допоможуть влітку створити 
тінь і прохолоду. В літню спеку повітря 
поблизу дерев може бути на 2% прохо-
лоднішим, порівняно з навколишньою 
територією. У Мілані влітку темпера-
тура може досягати 40 градусів - таку 
спеку переносити непросто, особливо 
літнім людям і тим, хто страждає на 
серцево-судинні захворювання. Щоб ви-
садити стільки дерев - майже по 2,5 на 
кожного жителя - влада планує створи-
ти нові сквери та невеликі парки. Вони 
з᾽являться в тому числі на місці ниніш-
ніх парковок. Висадження дерев і віднов-
лення лісів - одне з важливих завдань 
прийнятої Євросоюзом стратегії біоріз-
номаніття до 2030 року. Відповідно до 
неї, в найближчі 10 років у Європі поса-
дять 3 мільярди дерев.

Парфуми з ароматом космосу 
можуть з’явитись у США

На платформі Kickstarter почався 
збір грошей на створення парфумів 
Eau de Space із запахом космосу, інфор-
мує Ukr.Media. Керівником компанії зі 
створення парфумів став підприємець 
Мет Річмонд. NASA додало запах космосу 
у свої тренування для того, щоб астро-
навти були готові до будь-яких сюрпри-
зів у відкритому міжзоряному просторі. 
Тепер група ентузіастів планує поста-
вити аромат на конвеєр, щоб кожен міг 
відчути аромат космічної порожнечі. 
Для цього вони зв’язалися з виробни-
ками духів і захистили права на аромат. 
Астронавти описують запах духів як су-
міш пороху, напівсирого стейка, малини 
і рому», - зазначив менеджер проєкту 
Метт Річмонд.

У японському готелі 
дозволяють пожити за фото
Готель New Shohei дозволяє гостям 

пожити безкоштовно, якщо вони вка-
жуть, що зупинялися саме тут і запо-
стять фото з готелю на своїх сторінках 
в соцмережах. Про це розповідає Sora 
News 24. Готель розташований в Токіо, в 
районі Сіндзюку, в декількох кроках від 
торгової вулиці Шімміші та ряду інших 
популярних пам’яток. До послуг гостей 
- загальний лаунж, номери з кондиціо-
нером, безкоштовним Wi-Fi та ванною 
кімнатою. «В країні стався різкий спад 
ділової активності. Бували дні, коли в 
готелі взагалі не було відвідувачів, тому 
керівництво вирішило здавати кімна-
ти безкоштовно. Натомість, за послугу 
ми просимо відвідувачів вказати у своїх 
соцмережах, що вони зу-
пинялися саме тут, і за-
постити фото з готелю», - 
розповіли представники 
виданню.

На що українці витрачають 
найбільше грошей

Найбільше грошей українці витра-
чають на їжу та житло. У відсотках це 
понад 60 відсотків від місячного бюджету. 
Витрати на їжу та безалкогольні напої у 
першому кварталі цього року склали най-
більшу групу - 46,8 відсотків. Далі йдуть 
житло, вода, електроенергія, газ та інші 
види палива - 21,5 відсотків,  свідчать дані 
Держстату.

Кого забиратимуть 
в армію восени

Незабаром, із 1 жовтня, в Україні 
стартує осінній призов-2020. Триватиме 
до 31 грудня. У Міноборони заявили, що 
коронавірус не стане причиною скасуван-
ня зборів молодих українців. Забирати на 
службу будуть хлопців віком від 18 до 27 
років, які не мають підстав для відстроч-
ки або звільнення від несення військової 
служби. Юнаки з освітою магістра або ба-
калавра служитимуть 12 місяців, а укра-
їнці без освіти - 18 місяців. Крім того, у 
Генштабі анонсували поліпшення контр-
актної армії та скорочення кількості при-
зовників. Цьогоріч до української армії 
приєдналися 25 тисяч контрактників.

Україна катастрофічно 
втрачає питну воду

Масштабними темпами Україна 
втрачає питну прісну воду. Це серйозна 
проблема, яка не може не лякати, роз-
повіла президент Професійної асоціації 
екологів Людмила Циганок, передає УНІ-
АН. «Ми бачимо дефіцит питної води, при 
цьому не знаємо реальної кількості пит-
ної артезіанської води», - зазначила вона. 
За словами еколога, артезіанські джерела 
не пораховано державою. В Україні немає 
жодного фахівця, який міг би сказати, що 
в нас на найближчі 50-100 років є така-то 
кількість питної артезіанської води. «По-
трібно провести моніторинг та зрозуміти 
поточну ситуацію. Треба заборонити ви-
користовувати унікальні джерела арте-
зіанської води для потреб сільського гос-
подарства. Зараз це роблять, бо законом 
не заборонено. А це взагалі неприпустима, 
кримінальна аномалія», - заявила спеці-
аліст. І додала:  для промислових потреб 
воду можна опріснити, є багато технологій. 

Пропонують зважувати 
автобуси з пасажирами

Уряд збирається почати зважувати 
ще й пасажирський транспорт, пові-
домляє Інтерфакс-Україна, посилаю-
чись на міністра інфраструктури Вла-
дислава Криклія. Цю процедуру хочуть 
запровадити, щоб пасажири та учасники 
дорожнього руху залишалися в безпеці. 
«Водії впускають у транспорт більше 
людей, ніж допускають технічні параме-
три, піддаючи ризику безпеку не лише 
пасажирів, а й інших учасників дорож-
нього руху. Таким чином маршрутки та 
автобуси порушують правила не рідше 
за фури», - зазначив міністр. Тому за ва-
гою пасажирського транспорту потріб-
но теж стежити. Але для розширення 
контролю на ще одну категорію машин 
потрібно розробити єдиний механізм. 
Наразі Мінінфраструктури спільно з 
депутатами вирішує це питання. Також 
в Україні можуть встановити додаткові 
системи WIM (Weight-in-Moution). Вони 
зараз застосовуються до вантажівок, 
зважуючи їх в русі. 

В країні «крутяться» мільярди 
нелегальних цигарок

В Україні на чорному ринку розпо-
всюджується 2,6 мільярдів цигарок. Це 
рекордні обсяги за останні 6 років. Через 
нелегальну торгівлю бюджет-2020 не 
отримав більше 4 млн. грн., свідчать дані 
проєкту моніторингу нелегальної торгів-
лі тютюновими виробами, що проводить 
Kantar Україна, пише Gazeta.ua. Протягом 
першої половини цього року 43 відсотки 
від усієї нелегально ввезеної продукції на-
дійшло з невизначених країн. Водночас, 
частка контрафактних марок зросла до 
23 відсотки. На 17 відсотків зросли обсяги 
контрабанди з Білорусі.

Вітчизняні багатії 
за версією «Фокус»

Журнал «Фокус» опублікував спи-
сок 100 найбагатших українців за під-
сумками 2019 року. Його знову очолив 
власник групи СКМ Рінат Ахметов - його 
статки сягнули $7,2 мільярди. 2 і 3 місця 
посідають власник «Інтерпайп» Віктор 
Пінчук з $2,4 мільярдами та голова Group 
DF Дмитро Фірташ - $1,7 мільярдів. На 4 
місці - власник «Смарт-Холдингу» Вадим 
Новинський із $1,5 мільярдами. На 5 по-
зиції - власник Roshen, п’ятий президент 
Петро Порошенко - в нього $1,3 мільярди. 
Власники групи «Епіцентр К» подружжя 
Олександра та Галини Гереги на шостій 
позиції: їхні статки оцінили у $1,2 мільяр-
ди. Вперше до рейтингу увійшов власник 
«Дніпроспецсталі», голова політради пар-
тії «Опозиційна платформа - За життя» Ві-
ктор Медведчук - із $1,1 мільярда й посів 
7 місце. На 8 і 9 позиціях -  ексакціонери 
«Приватбанку» Ігор Коломойський - $1,1 
мільярда та Геннадій Боголюбов - $0,9 мі-
льярда. Десятку багатіїв замикає власник 
Fozzy Group Володимир Костельман: його 
статки - $0,85 мільярдів. 

Опалення подорожчає
Тарифи на опалення зростуть, якщо 

порівнювати їх з початком опалюваль-
ного сезону, заявив представник Асо-
ціації постачальників енергоресурсів 
Артем Компан, пише «Оглядач». Якщо 
в жовтні різниця буде незначною, то в 
розпал сезону - грудні-лютому газ може 
підскочити в ціні від 5,8 до 7 гривень за 
кубометр. За словами експерта, ціни на 
газ зростатимуть динамічно. Тож тарифи 
на опалення можуть зрости приблизно на 
15-16%. Наприклад, якщо в жовтні за опа-
лення однокімнатної квартири доведеть-
ся платити близько 1,1 тисячі гривень, 
то вже в грудні за ту ж квартиру прийде 
платіжка у 1,2-1,3 тисячі. Тарифи збільшу-
ються через зміну ринкових цін на газ. Та-
кож до ціни додають вартість транспорт-
них послуг, адже Україна використовує 
імпортне паливо. Те, що тарифи на тепло 
можна переглядати кілька разів за сезон, 
прописано в меморандумі України з МВФ. 
Усе через врахування ринкових цін на газ.

Патрульні хочуть проводити 
техогляд на дорогах

В Україні можуть дозволити па-
трульним поліцейським проводити 
власну експертизу машин (техогляд), 
що може призвести до корупції на доро-
гах. Про це повідомляє «Автотема». За-
конопроєкт про плановий техогляд перед-
бачає, що поліцейські зможуть попросити 
водія відкрити капот автомобіля і провес-
ти невелику технічну експертизу. Автори 
законопроєкту стверджують, що це допо-
може знизити кількість ДТП. Якщо право-
охоронець помітить якусь проблему, то 
водія відправлять на повторний техогляд 
на сертифіковане СТО. Після проходження 
повторного техогляду водій матиме «іму-
нітет» на чотири місяці від технічних пе-
ревірок на дорозі. Експерти вважають, що 
така процедура призведе до корупції на 
дорогах. Багато автомобілістів захочуть 
вирішити проблему «на місці» без відвід-
ування СТО.

Україна Світ

Ольга ЧОРНА.
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Майже аварійне приміщення 
місцеві ентузіасти перетворили на 
особливе місце шани і любові до своєї 
маленької батьківщини та зібрали 
у його стінах скарби минулого, твор-
чі надбання сучасників, реліквії і 
пам’ятні фото. Тут можна побачи-
ти давні предмети побуту жителів 
села, знаряддя праці, старовинний 
одяг, вишиванки та ще багато різно-
манітних цінних експонатів, які зби-
рали усією громадою. Окрема кімна-
та відведена для ляльок-мотанок, 
які творить місцева майстриня Ка-
терина Бутовська.

«Ми мріяли і щиро 
вірили: у Більче-Золотому 

з’явиться музей»
У двох подруг - народної майстрині 

Катерини Бутовської та бібліотекарки Лі-
дії Міськів вже давно було хобі – збирати 
старовинні речі, зберігати шматочки істо-
рії рідного краю. Вони щиро сподівалися, 
колись їх знахідки, пригодяться. І не поми-
лилися.  

- Близько п’яти років тому у нас ви-
никла ідея про створення музею нашого 
села, - розповідає пані Катерина. - Але не 
було приміщення. Та ми не втрачали віри, 
що зможемо його віднайти. І ось навесні 
нам виділили п’ять кімнат в старій школі, 
де раніше була квартира. Нашій радості не 
було меж. З ремонтом нам дуже допомогла 
Галина Огородник, голова нашої ОТГ. Ми 
працювали з Лідою все літо щоденно. За-
пустивши домашні справи, зранку до вечо-
ра вдвох все облаштовували. Допомагали 
нам рідні, адже треба було все перевезти, 
прибити полиці, просвердлити діри для 
цвяхів, розмістити меблі. Щось фарбува-
ли, штукатурили, ремонтували, відмивали 
експонати, сушили, розставляли. Роботи 
було дуже багато, але важко описати сло-

вами, яка це для була радість, що вдалося 
здійснити нашу мрію і облаштувати в селі 
музей. 

Чимало експонатів для музею пані 
Катерина та пані Лідія вділили з власних 
колекцій, які вони збирали роками. Багато 
речей приносили місцеві жительки. Все це 
записували в Книгу експонатів. 

Старовині речі і запах м’яти
У музеї обладнали для відвідувачів чо-

тири кімнати – у першій - предмети праці 
і побуту, друга - світлиця, у третій – відо-
бражена історія села і відомі постаті, п’ята 
кімната - лялькова.

- Кожен експонат - це частинка історії 
нашого села, його традицій та звичаїв, - 
каже Катерина Бутовська. – У кожної речі є 
своя маленька історія і тому це дуже цінно 

для всіх нас. До прикладу, у музеї є меблі 
з 1900 року: ліжко, бамбетель, замисник 
(креденець), скриня. Є образи, яким біль-
ше сотні років, постоли, предмети праці, 
давні робочі сорочки - чоловічі і жіночі. 
Чоботи жіночі, яким 110 років. У кімнаті 
«Історія села в постатях» розміщено бага-
то старих фотографій, експонати з печери 
«Вертеба», історії становлення закладів та 
установ, які є на території села. Незвичним 
експонатом є дерев’яна колода, всередині 
якої вирізьблений тризуб та напис «Слава 
Україні». На неї натрапив випадково місце-
вий житель, коли рубав дрова. А в минуло-
му патріотичний напис вочевидь вирізали 
повстанці на молодому дереві і він так вріс 
у стовбур. 

Музей облаштували не лише всереди-
ні. Особливо виглядає і дворик закладу: 

висадили квіти, на дереві встановили ле-
леку, зробили криницю-журавля. У кім-
натах музею пахне м'ятою, рум'янком, 
луговими травами – дбайливі господарки 
зробили все, аби у закладі було затишно і 
панувала особлива атмосфера. 

Ляльковий світ 
Катерини Бутовської

Пані Катерина створила сотні не-
ймовірних і оригінальних ляльок. Вона 
- майстер художніх промислів з моделю-
вання ляльок-мотанок. Навчилася цього 
мистецтва сама. Все завдяки великій лю-
бові до дітей. 

- Я працювала в школі вчителькою 
української мови та літератури, - розпо-
відає пані Катерина. - Коли проводила  
уроки літератури, завжди щось приду-
мувала, аби зацікавити їх. Дуже хотіла 
дітям показати героїв творів наочно, так 
би мовити оживити їх. Якось побачила 
по телевізору новину про те, що жінка 
створює мотанки. Захотілось попробу-
вати. Тоді і стали з'являтися на уроках 
літератури: Червона Шапочка, Телесик, 
Білосніжка, Оленка- зміючка, Лукаш і 
Мавка, Маруся Чурай, Наталка Полтавка, 
Шевченкові жінки-страдниці, Кайдаши-
ха,  інші літературні персонажі.

У доробку пані Катерини найрізно-
манітніші ляльки: обрядові, оберегові, 
ігрові, за мотивами казок, за мотивами 
творів Тараса Шевченка, Лесі Українки, 
Ліни Костенко, Івана Нечуя-Левицького.

- Є у мене Маруся Чурай, Маруся Бо-
гуславка, дама з собачкою (за Чеховим), 
постать жінки «Голодомор», «Неопали-
ма Купина», «Мистецький Майдан», - до-
дає пані Катерина. -  Я роблю лялечки з 
різних матеріалів - з ниток, з мотузки, 
з пакетів, з мішковини, з ложки, з щіт-
ки, з пляшки, з полінця, з макогона. Не 
тільки мотанки, але і м'які іграшки ро-
блю, ігрові - з паличок для морозива, з 
шкарпеток, з обгорток від солодощів, з 
туалетного паперу, з серветок, з вушних 
паличок. Експериментую у творчості. 
Є моя мотанка і в Марини Порошенко. 
Від нашого краю подарували, коли пані 
Марина приїжджала в Борщів у червні 
2018 року.

Окрім ляльок-мотанок пані Кате-
рина пише вірші. У її доробку – чотири 
власних збірки. Жінка зізнається, їй все 
на світі цікаво, тому  постійно випробо-
вує себе у чомусь новому, експеримен-
тує у різних мистецьких напрямках.

- Люблю створювати гарні речі і при-
крашати світ довкола 
себе, - усміхається пані 
Катерина. 

І від її усмішки теж 
гарніє світ…

У  Більче-Золотому народна майстриня Катерина Бутовська та cільський 
бібліотекар Лідія Міськів створили унікальний музей

Юлія ТОМЧИШИН.
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11, 12 і 13 вересня про-
ходили матчі другого туру 
Української Прем'єр-ліги. 

"Динамо" вперше втратило 
очки в УПЛ під керівництвом 
Мірчі Луческу. Кияни зустріча-
лися з чернігівською "Десною" 
і, при серйозній перевазі, вра-
зити ворота суперника так і не 
змогли. Не кращим чином йдуть 
справи у бронзового призера 
чемпіонату "Зорі" - луганчани 
програли другий матч поспіль. 

Результати матчів:
 "Дніпро-1" - "Олімпік" - 1:3 
"Колос" - "Львів" - 4:0
"Динамо" - "Десна" - 0:0

 "Минай" - "Олександрія" - 
1:0

"Зоря" - "Маріуполь" - 0:1

"Ворскла" - "Інгулець" - 2:0
"Рух" - "Шахтар" - матч пе-

ренесено.

Наступний матч терно-
поляни зіграють у рамках 
другого попереднього етапу 
Кубка України з  «Епіцен-
тром» з Дунаївців.  Зустріч 
відбудеться у четвер, 17 ве-
ресня, на стадіоні "Колос" у 
Дунаївцях Хмельницької об-
ласті. Початок о 17:00.

Тим часом, після гри з 
«Альянсом»  ФК "Нива" звер-
нувся у комітет арбітрів УАФ 
з приводу суддівства. Адже у 
цьому матчі бригада арбітрів 
на чолі з Олександром Пав-
люком із м. Київ показала 
п'ять червоних карток, при-
йнявши ряд суперечливих 
рішень.

«Перебуваючи у Другій 
лізі, ми неодноразово стика-
лися із епізодами упередже-

ного та некваліфікованого 
арбітражу. Підвищившись у 
класі, сподівалися, що рівень 
арбітражу у матчах Першої 
ліги є на порядок вищим і 
професійнішим. Проте, суд-
дівство за участю Павлюка 
довело протилежне.  Ми про-
симо комітет арбітрів УАФ 
розглянути усі наявні епізо-
ди, дати справедливу оцінку 
діям арбітрів у матчі "Нива" – 
"Альянс" та застосувати дис-
циплінарні санкції до арбітра 
Павлюка. Якщо не отримає-
мо об'єктивної відповіді та 
реакції, а подібні випадки 
у матчах за участю "Ниви" 
триватимуть, клуб розгляда-
тиме доцільність подальшої 
участі у чемпіонаті» - йдеться 
у заяві ФК «Нива».

Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук 
стала переможницею турніру ISTAF в Берліні. Золото їй приніс 
третій стрибок довжиною у 6,87 м (-0,3). Цей показник став для 
українки рекордним в сезоні. Друге місце зайняла чинна чемпі-
онка світу, німкеня Малайка Міхамбо, яка показала результат 
6,77 м (+0,6). 3 місце з 6,67 м (+0,7) - у британки Джазмін Соєрз.

*****
Українського футболіста Романа Зозулю нагородили ор-

деном "За заслуги" III ступеня. Роман Зозуля, який грає за 
іспанський клуб "Альбасете", відомий своєю волонтерською 
діяльністю. З 2014 року він регулярно допомагає українським 
військовим. Володар "Золотого м'яча" 1986 року Ігор Бєланов 
президентським указом нагороджений орденом князя Ярослава 
Мудрого V ступеня.

*****
Українська футбольна Прем'єр-ліга планує запустити 

власний телевізійний канал. У майбутньому він може стати 
мультиспортивним і показувати не лише футбольні матчі.

*****
Легкоатлетці Софії Яремчук не було рівних на дистанції 

10 км в рамках забігу Roma Riparte-Riparti Roma, який від-
бувся у центральній частині Риму. Її фінішний час 33:47 -  май-
же на 40 секунд кращий, ніж у Марії Клари Каскавійля, яка стала 
другою.

Вища ліга
13 вересня у рамках 11-го туру вищої ліги 

чемпіонату Тернопільської області в Під-
волочиську зустрілися місцевий «Збруч-А-
гробізнес» та «Медобори» із Зеленого (Гу-
сятинський район). Багатий на голи матч 
завершився перемогою господарів – 6:3.

Матчі «Колос» (Бучач) – «Агрон» (В. Гаї) та 
«Нива» (Теребовля) – «Дністер» (Заліщики) пе-
ренесено на 16 вересня через участь команд з 
В. Гаїв та Теребовлі у чемпіонаті України серед 
аматорів.

Матч «Зоря» (Хоростків) – «Агронива-ТН-
ПУ» (Тернопіль) перенесено на резервний день 
у зв'язку з внесенням Гусятинського району в 
так звану «червону» зону карантинних обме-
жень, відповідно існує заборона проведення 
офіційних футбольних матчів на території цьо-
го району.

Перша ліга
13 вересня відбулися три матчі першої ліги 

чемпіонату Тернопільської області:
 «Хатки» (Бережани) – «Колос» (Зборів) – 1:0 

(1:0)
 «Віго-Острів» (Острів) – «Поділля» (Василь-

ківці) – 0:1 (0:0)
 «Рідна Борщівщина» – «Вікнини» (Вікно) – 

10:0 (2:0)
Чемпіонат ветеранів

12 вересня відбулися два з трьох матчів 9-го 
туру чемпіонату Тернопільської області 

серед ветеранів:
«Галич» (Збараж) – «Нічлава» (Копичинці) – 

1:3
ФК «Гаї Шевченківські» – «Ветеран-ЗУКФ» 

(Тернопільський район) – 1:2 
«Агрон-Агропродсервіс» (Настасів) – «Вете-

ран» (Товсте) – 3:0 (неявка гостей).

Чемпіонат України серед 
аматорів

Пропонуємо до Вашої уваги календар 
першого кола чемпіонату України серед ама-
торських команд сезону-2020/21, у якому бе-
руть участь дві команди з Тернопільщини – 
чемпіон великогаївський «Агрон» та срібний 
призер – теребовлянська «Нива».

Обидві наші команди виступають в групі 1: 
«Агрон» (Великогаївська ОТГ), «Нива» (Теребов-
ля), ОДЕК (Оржів, Рівненська обл.), «Довбуш» 
(Чернівці), «Юність» (Верхня Білка, Львівська 
обл.), «Вотранс» (Луцьк), «Мункач» футбольна 
академія (МФА, Мукачево, Закарпатська обл.), 
«Варатик» (Коломия, Івано-Франківська обл.).

ПЕРШЕ КОЛО. 2020 рік.
1 ТУР

5.09 (субота) ОДЕК – МФА – 0:0
5.09 (субота) Юність – Вотранс – 1:1
6.09 (неділя) Агрон – Варатик 3:3
Резервний день Довбуш – Нива           

2 ТУР
12.09 (субота) Варатик – Вотранс – 1:4
12.09 (субота) ОДЕК – Агрон – 4:1     
13.09 (неділя) Нива – Юність – 1:3   
13.09 (неділя) МФА – Довбуш – 0:0     

3 ТУР
19.09 (субота) ОДЕК – Варатик    
19.09 (субота) Довбуш – Агрон  
19.09 (субота) Вотранс – Нива    
20.09 (неділя) Юність – МФА        

4 ТУР
26.09 (субота) Варатик – Нива    
26.09 (субота) ОДЕК – Довбуш    
27.09 (неділя) МФА – Вотранс      
27.09 (неділя) Агрон – Юність    

5 ТУР
10.10 (субота) Довбуш – Варатик 
10.10 (субота) Вотранс – Агрон  
11.10 (неділя) Юність – ОДЕК       
11.10 (неділя) Нива – МФА         

6 ТУР
17.10 (субота) Варатик – МФА      
17.10 (субота) ОДЕК – Вотранс    
17.10 (субота) Довбуш – Юність  
18.10 (неділя) Агрон – Нива        

7 ТУР
24.10 (субота) Вотранс – Довбуш
25.10 (неділя) Юність – Варатик   
25.10 (неділя) Нива – ОДЕК        
25.10 (неділя) МФА – Агрон        

 «Динамо» втратило очки ДРУГА ПОСПІЛЬ НІЧИЯ,
або Як «Ниву» засудили

11 вересня футбольний клуб "Нива" 
Тернопіль у другому турі чемпіонату 
Першої ліги вдома зіграв нічию з 

липоводолинським «Альянсом» -1:1 і з двома 
очками перебуває на 8 місці турнірної таблиці.

СПОРТАРЕНА

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФУТБОЛ
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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 Івана ПШОНЯКА: 
Мирослава Шимуда, Юрій Горошко та Юлія 

Горошко,учасниці народного аматорського ансамблю 
танцю «Пролісок» (с. Котюжини  Збаразького району).

Мелодія птахом злітає,
Серця молоді окриля,

І юність Волинського краю
У дружньому танці кружля…

СТРУНИ СЕРЦЯ

На фото-Шимуда Мирослава, Горошко Юрій та Горошко Юлія,учасниці народного аматарського ансамблю танцю "Пролісок!, с.Котюжини, 
Збаразького р-ну

Наблизившись, Артем упізнав 
рідного брата Василя з 
сусіднього села, який ось уже 

кілька років поспіль пропадав десь 
на заробітках. 

— Привіт, блудний сину! — вони об-
нялися, й Артем кивнув на темно синій 
Volkswagen побіля воріт. - Твоє?

— Авжеж… А ти бачу й будиночок собі 
нівроку відгрохав.

— Що вдієш, тут на нашій недавно роз-
початій вулиці, котрій дали назву «Нова», 
кожен забудовник намагається звести 
своє кубло краще, ніж у сусіда. Отож і собі 
хатинку спорудив, щоб дітки мої мали 
де по-людському жити, а не так як ми з 
тобою, в холодну пору року тиснулись з 
батьками в одній кімнаті. А як тобі там жи-
лося, працювалося?

— Прекрасно, заробляв за годину, на 
наші гроші, 120 гривень. Праця муляра, бу-
дівельника взагалі добре оплачується. 

— Часом не вподобав собі яку полячку?
— Ні. Але познайомився з гарною дівчи-

ною. Ото заробив якусь копійку, до осені 
викінчу наш батьківський будинок й тоді 
привезу. Ти коли її побачиш, із заздрощів 
луснеш.

— Така гарна?
— А так, як божество Олімпу, богиня 

вроди й кохання. 
— І де вона зараз?
— У Львові на останньому курсі держу-

ніверситету…
— Як же ти з нею познайомився? Ти ж 

два роки не був у наших краях. 
— Перед самим від’їздом, чекаючи у Тер-

нополі на поїзд, побачив її біля фонтану в 
скверику перед драмтеатром, і перекину-
лись кількома словами. А як тільки вла-
штувався на роботу, зразу знайшов її в Ін-
тернеті й ото вже два роки спілкуємося …

— І ти певен, що вона ота сама дівчина, 
з котрою ти погомонів біля фонтану перед 
від’їздом? 

— Вона! Таке диво забути неможливо.
— А може вона тобі чуже фото вислала… 

Зрештою, що серед випускників вишу не 
було нікого, хто би покорив серце, такої, 
за твоїми словами, красуні? І ти віриш у 
правдивість її запевнень, що вийде за тебе 
заміж, як тільки ти це їй запропонуєш?

— Звісно. У мене постава теж не сугірша, 
як в Афродіти, а портрет - як в Алена Дело-
на, - усміхнувся Василь. І перевів розмову 
на брата: - А твоя дружина, вона наша, ту-
тешня?

— Ні, із сусіднього села. Її направили на 
роботу вчителькою у нашу школу. Вона ж 
заквартирувала в сусідському будинку й 
щодень проходила вуличкою побіля моїх 
воріт: зранку в школу, після уроків назад.

— І вона гарна?
— Дуже… Ходімо в хату. Вона з хвилини 

на хвилину з’явиться. 
Навіть не встигли й розкоркувати пляш-

ку з вином, як у прихожій почулись кроки.
— А ось і вона…
Двері відчинилися й у Василя очі поліз-

ли на лоба!
— Зоя?! Ти як тут опинилась?
— Я не Зоя… Мене звати Оля, а ось мій 

чоловік!
— Чоловік? Артем твій чоловік? То ти 

два роки мене дурила? Чи не щодень пи-
сала, що скучаєш за мною, а сама в цей час 
вийшла заміж?

— Артеме, це ото твій брат, що десь про-
падав два роки поспіль?

— Той самий…
—І що ж це з ним трапилось? Не звих-

нувся десь у своїх відрядженнях? Я ще раз 
повторяю, що я Оля…

—Ага! Свисни, Ванька, ти дурніший! — 
Василь витягнув з кишені мобільний те-
лефон і показав їй фото. - Ну що, впізнаєш 
фонтан, біля котрого ми познайомились? ,

— Це не я…І ніколи з ніяким хлопцем 
там не знайомилась.

— А що я казав! — усміхнувся Артем. 
—Ти ж спілкувався із зовсім іншою дівчи-
ною, котра стільки часу водила тебе за 
носа. 

— Ану подай мені сюди ноутбука і зараз 
сам переконаєшся, що оця твоя Оля кля-
лась мені у коханні, а тим часом вийшла за 
тебе заміж.

— Почекай, якщо ця Оля - твоя Зоя, то з 
ким ти спілкувався учора, позавчора, коли 
приїхав додому? На, — Арсен поклав перед 
Василем на стіл ноутбука, — Цікаво, з ким 
ти будеш спілкуватися?

Раптом на екрані монітору з’явилась 
красива дівчина й справді схожа на його 
дружину. Усміхнувшись, запитала Василя:

— Що з тобою? Ти якийсь понурий…
— А ти хто?
Дівчина на екрані незрозуміло дивилася 

на Василя.
— Олю, присядь біля мене… Поглянь! Це 

ж ти крапля в краплю схожа з дружиною 
мого брата…

 І раптом прикусив язика… 
— Чекай, у тебе може є сестра?
— Ні, нема.
— Олю, а в тебе?
— Ні, немає у мене сестри. 
— Бути такого не може… Чекай, а ти 

сама звідки, часом не із Семиківців? 
— Вперше чую про таке село… Мої бать-

ки живуть у Зборові…
— І що ж мені тепер з тобою робити? За-

чекай, а ти не змогла б приїхати? Щоб пе-
реконатися, хто ти є насправді?

— Милий мій Васильку, а кому ж ти два 
роки клявся у коханні?

 — А ось оцій, нині жінці мого брата, ко-
тра твердить, що вона Оля…

— А я тоді хто? Значить з тобою справді 
щось не все гаразд. Ти де зараз?

— У селі Мшанець у рідного брата. 
 — Це отой Мшанець, котрий перетинає 

автострада Львів - Чернівці? Тоді зустрі-
чай на автобусній, через дві години я буду, 
- мовила Зоя.

 

Коли під руку з Василем на подвір’я всту-
пила Зоя, то тепер уже в Артема очі попо-
взли вгору: справді це диво, котре приязно 
усміхалось, було схоже на його дружину, як 
дві краплі води. Однакового зросту, од-
накового кольору волосся... І в обох над 
чорними блискучими очима вигинались, 
як дві веселки, тонкі брови. І враз у голо-
ву Артема утелющилась несподівана здо-
гадка: може, вони близнята? Ольга ж тим 
часом запросила усіх до столу.

 - А в тебе Зою є сестра чи брат? — запи-
тав Артем, коли розсілися за столом.

— Ні, я одиначка …
— А в тебе, Олю, часом, не було сестри?…
— Казали мені сусіди, що була. Але я її 

не пам’ятаю, запитала якось в матері, та 
чомусь знітилась і сказала, що вона помер-

ла ще маленькою, як тільки нас покинув 
батько...

Артем задумався. Інколи він любив ди-
витись мелодрами, де через певний час 
близнючки знаходять одна одну, бо їхня 
мати віддала котрусь в дитбудинок… Але 
то фільм, вигадка. А тут реальне життя. І 
все таки…

— Мені якийсь внутрішній голос підка-
зує, що ви сестри, мало того близнючки. 
Тож у мене є пропозиція. Давайте поїде-
мо, Олю, до твоєї матері й, можливо, щось 
з’ясуємо. До речі, ти хоч раз була на цвин-
тарі на могилі померлої сестри?

— Ні, мама переїхала жити в Семиківці 
після того, як мій батько покинув нас…

Надвечірні сутінки помалу вповзали в 
село. Катерина поглянула у вікно й поба-
чила, що біля воріт подвір’я зупинилось 
авто зятя. З нього вийшов Артем, й подав 
руку спочатку свої дружині, а потім ще од-
ній панянці, котру тут же обняв за стан 
якийсь хлопець. Всі рушили до хати. Коли 
на порозі сінешніх дверей перед Катери-
ною постало дві Олі, її охопив страх, вона 
пропустила їх у кімнату, а сама, ступивши 
кілька кроків, безсило опустилась на кана-
пу й гірко заплакала…

Її вродливе, як у доньок, а тепер бліде, 
мов із мармуру обличчя, було залите слізь-
ми..

— Що з вами, мамо?— захвилювалась 
Оля.

— Вибач мені, дитинко, вибач… Коли твій 
батько покинув мене і я залишилась само-
тньою з вами маленькими, то, аби якось 
прожити, віддала одну з вас в дитбудинок…

 —То Зоя моя сестра? 
—Так. Мені було важко… Саме розпав-

ся Союз, ціни виросли в сотні раз. Зали-
шившись одна-однісінька, не вміла дати 
ради з отими кількома декретними ку-
понами, котрих аж ніяк не вистачало на 
прожит¬тя, ще й у чужому селі, де не було 
жодної знайомої душі. Хотіла оформитись 
матір'ю-одиначкою. Інспекторка, навіть 
недослухавши, розкричалась, що у неї в 
районі понад тисячу матерів «одна нічка» 
і всім потрібні гроші, гроші... От тоді, скрі-
пивши серце, я наважилась віддати Зою 
в дитбудинок, маючи на меті незабаром, 
коли покращиться життя, забрати назад. 
Та незадовго, коли поїхала в дитбудинок, 
мені відповіли, що її вже удочерили, а хто 
саме, повідомити відмовилися…

— То ви моя мама? — подивована Зоя 
присіла скраю канапи поряд із заплака-
ною жінкою. — Ви не помилились?

— Не помилилась, дитинко, не помили-
лась. Ось розстібни блузочку, там з право-
го боку родимка. 

—Так, є у мене родимка… Я не раз ди-
вувалась, чому батьки такі ще молоді, 
матеріально забезпечені, але не можуть 
подарувати мені сестричку чи братика. Й 
жодного разу вони не проговорились, що я 
не їхня рідна донька… 

Вони довго мали про що говорити. Та з 
усіх, мабуть, найщасливіший був Василь, 
який знайшов кохану дівчину. І тільки Зоя 
закінчить навчання, вони неодмінно одру-
жаться. А доля, як виявилось, може усміха-
тися не лише в мелодрамах…

Данило СИВИЦЬКИЙ.

На життэвих перехрестях Усміхнулась доля 
Артем, прямуючи навскісною стежиною через 

шкільний стадіон, враз, у просвітку поміж стовбурами 
дерев лісосмуги, побачив біля воріт свого обійстя 

автомобіль з іноземними номерами та якогось типа. 
Зодягнутий у чорну з вишневою вишивкою футболку, 

сині джинси, спацерував собі подвір’ям, як по власному.

Гойдалка
За моїм дитнством
гойдалка сумує,
в бабиному літі
сива і хитка.

Там ще й досі в парі
сміх і плач ночують,
сторожко тепліє
батькова рука.

Відгойдались весни,
а з літами - діти,
спогади вмостились
жовті, як листки.

У саду пустує
безборонно вітер,
боязко під ноги
дріботять грушки...

Дотиком скрипучим
розтривожить душу
і питально гляне
витертим сучком.

Я сюди на сповідь
повертатись мушу
стежкою, де квіти
поміж полином...

У теплих обіймах
Ще осінь у теплих обіймах
На звабу погідного дня.
Здається усе як у фільмі,
Де хмари любов розганя.

Лисича листва, хитавиця...
Не думає панна про це,
Правдиве кіно їй не сниться
Зі слізним і сніжним кінцем.

* * * * *
 Пригасило літо полини,
Згірклу згадку про свою минучість.
Ти його у цьому не вини
І себе під осінь не засмучуй.

Тож давай заглянемо в сади,
Взнак гіллю поклонимось поштиво.
...Ще сміється вітер молодий
І моргають кароокі сливи. 
 

Про слово
В ошатній книжці, мов у клітці
Сумує Слово пташеням:
Себе відчуло не на місці,
Хтось віршовплів його не там...

Заримували безсердечно,
Загратували у рядках.
Воно, як інші, недоречно
Існує лиш на сторінках.

Якби ж то справжньому Поету
Змогло попастись на перо,-
У скромній збірці, безпортретній,
Йому б так затишно було.

Володимир КРАВЧУК.

гніздечко
Сімейне

Маестро мружився від сонця. Рудий кіт 
також.  У скрипаля було улюблене місце - 
неподалік альтанки. 

Якось зірвався вітер і полив дощ. Маестро зі скрипкою 
та котом поспішив до альтанки. Як він грав під оркестр 
дощу! Маріанна ледве втримувала парасолю, але не могла 
піти. Дивовижний концерт її заворожував...

Одного разу на лавку до Маріанни підсіла літня незна-
йомка. 

- Він грає божественно, - мовила. - Віртуоз...
- Так, чудова музика, - відповіла Маріанна. 
- Леопольд Юліанович раніше грав у оркестрі. Викла-

дав у музичному училищі. І дуже кохав свою дружину. Вони 
майже щодня гуляли в парку. А їхнім улюбленим місцем 
була альтанка.    

- Тому він грає тут... 
- Так. Для дружини. 
- Де ж вона? 
- Там, - незнайомка показала рукою на небо. - Леопольд 

Юліанович дуже за нею сумує. В нього нікого не залишило-
ся, крім скрипки і кота. Котів любила покійна. 

- А діти? У них є діти? 
- Ні.
Зі скрипки злетіла мелодія, зіткана з ніжності та ностальгії. 

Жінки замовкли. На устах літньої незнайомки блукала задум-
лива посмішка. І Маріанна думала про своє...

Вона вийшла заміж за вдівця. Його донька - Ліда - залиши-
лася без матері зовсім крихіткою. Родина й подруги відмов-
ляли: хіба хлопці перевелися? Чи гандж якийсь маєш? А вона 
покохала цього молодого чоловіка - з добрим серцем і малень-
кою дитиною. Хоча, майже всі вважали, що просто пошкодува-
ла обох... 

Анатолій старався, аби в його дівчат було все. Багато пра-
цював. Згодом із двокімнатної квартири перебралися в нову 
- чотирикімнатну. Щороку їздили на відпочинок. У сім’ї пану-
вали любов, достаток та затишок. Від Ліди не приховували, що 
Маріанна - не рідна їй матір. 

Усе змінилося, коли не стало Анатолія. Він встиг видати 
доньку заміж. І залишив цей світ. 

Якось Ліда заявила Маріанні: 
- Потрібно розміняти квартиру. Ми з Максом так вирішили.

- Хіба нам усім місця мало? А коли народяться у вас діти, 
я буду допомагати. 

- Ви мені не рідна матір, а тому нам краще жити окремо. 
Маріанну почуте ошелешило. Навіть не знала, що від-

повісти.
- Твоє рішення не сподобалося б татові, - мовила перше, 

що спало на думку. 
- Неважливо. 
- Подумай, чи варто це робити. 
- Варто! - Ліда підвищила голос. - Я вже не маленька. 

Няньки не потребую. І Макс... Йому ніяково у вашій при-
сутності. 

- Ти моя донька, Лідо.
- Треба було свою дитину народити, тоді б мали доньку. 
- Ми розміняємо житло. Розміняємо...
Маріанна поселилася в іншому мікрорайоні. Квартира 

на третьому поверсі. Будинок добротний. Але так сумно... 
Нікого тут не знає. До роботи далекувато. Розрадою став 
парк. І ще маестро, скрипочка та рудий кіт...

...Маестро грав, поки не настали холоди. Проте ні навес-
ні, ні влітку в парку не було чути його мелодій. Маріанна 
шукала поміж людей літню жінку, аби запитати, куди він 
подівся. Та не зустріла...

...Знову рання осінь. Тепла, погідна. Маріанна часто 
після роботи та у вихідні йде під вечір у парк. Присідає на 
лавку неподалік альтанки. Чекає маестро 
зі скрипочкою та рудим котом. 

Сивий скрипаль зцілював музикою свою 
самотню душу. А заодно і її, Маріанину... 

То був один з 
тих останніх 
догораючих 

вечорів літа. Збиралось на грозу.  
Небо стало чорнично-синім, зібрались 
вітри на величне зборище з усіх надр 
землі, чи то небес. Природа лютувала, 
хмурилась, хитала яворами, виривала 
разом з кореневищем височезну 
вишню, обривала безжально, нервово, 
навіть істерично ще зелене листя 
груші-дички. 

Я вийшла на веранду, стояла в заціпенінні 
перед цією стихією передзлив'я. Аж тут леле-
ки закружляли над моїм подвір'ям! Їх була ціла 
зграя! За все життя я ще не бачила стільки ле-
лек! Синє, аж чорне небо, і політ білогрудих, 
величних, благородних птиць над моєю голо-
вою! О, Господи! Вони прощаються... Вони від-
літають. 

Мені забракло думок, забракло слів, я при-
нишкла і... захотілось плакати. Бо летять леле-
ки до чужих далеких країв, бо хтось з них вже 
ніколи не повернеться, бо не всі виживуть у 
нелегкій дорозі небес, бо гроза не щадить ніко-
го... Бо... Ну чому вони прилетіли прощатись зі 
мною? Чому вже кружляють десь десяте коло 
над дахами хати і гаража? Чому стільки журби 
розбудили у моєму серці? Так захотілось про-
довжити літо, попросити осінь заждати, аби 
ще набутись з тими бузьками, з тими довго-
дзьобими, довгоногими красенями... 

Вони полетіли у свій суворий вирій, де ви-
живуть лиш сильніші. Злива сирою сірою пе-
леною закрила світ за вікном, сумна імпреза 
правила хмарищами, вітри наче здичавіли, не 
щадячи нічого і нікого на шляху. Всі сховались 
по хатах, шопах, шпіклірах, хебарках... Лиш жу-
равлі летіли, не жаліючи своїх крил, грудей, 
очей... бо прийшла пора летіти ключем у вирій. 
Щорічний невідворотний вирій...

Неля ДРИБОТІЙ.

Маестро, скрипка і осінній кіт
Маріанна любила слухати дивного скрипаля. Він грав у парку. Вперше 
побачила його тут у тепле вересневе надвечір’я. Сивий маестро грав 

неймовірно красиві мелодії. Не задля грошей. Футляр був закритий. А на 
ньому велично всівся кіт кольору стиглої осені. 

Сокровенне

ОльгаЧОРНА

Лиш журавлі 
летіли, не 

жаліючи крил…

Етюд
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лянський район, м.Теребовля, вул. Підзамче, 113 

 директор Олійник Іван Тадейович ( 0673518201) 
 (місцезнаходження юридичної особи або місце 

провадження діяльності фізичної
 особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), 

контактний номер телефону)

2. ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЇЇ ХАРАКТЕРИС-
ТИКА, ТЕХНІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ*.

Планована діяльність, її характеристика.
ПрАТ "Теребовлянське заводоуправління буд-

матеріалів "Будівельник" планує видобувати піс-
ковики (корисна копалина загальнодержавного 
значення), придатних для виробництва блочних 
виробів та бутового каменю, щебеню з Буданів-
ського родовища.

Технічна альтернатива 1.
Гірничо-геологічні умови Буданівського родо-

вища сприятливі. Корисні копалини пісковики , 
розробляються відкритим способом. Корисну ко-
палину розробляють уступами висотою до 6,0 м., 
з поділом на підуступи висотою 2-3 м.. Розкривні 
роботи виконують двома уступами висотою до 5 
м. До розкривних порід віднесений грунтово-рос-
линний шар, а також породи пухкого і скельного 
розкриву які можуть бути використані для ре-
культивації кар’єру.

 Родовище вперше було розвідане у 1978-1983 
рр. Львівською ГРЕ.

 В 2017 році ФОП Балтрунас Ю.Е. проведено по-
вторну геолого-економічну оцінку родовища. 

 Запаси пісковиків затверджено рішенням ДКЗ 
України протокол № 4341 від 29.03.18 р. по кате-
горіях (тис.м3): 

 Пісковиків А+В+ С1 -4292 (А-1382;В-459; С1 
-2451)

 Річна продуктивність кар’єру по розкривних по-
родах -23,852 тис.м3. 

 Річна продуктивність кар’єру по корисній копа-
лині -27,639 тис.м3. 

Річна продуктивність кар’єру по виготовленні 
блоків -10,0 тис.м3. 

Річна продуктивність кар’єру по виготовленню 
плит -58,5 тис.м2. 

Річна продуктивність кар’єру по виготовленню 
бортового каменю -32,5 тис.п.м. 

Гідрогеологічні і гірничо-геологічні умови ро-
довища сприятливі для його розробки відкритим 
способом – кар'єром. Еколого-геологічні умови 
родовища також сприятливі для його розробки.

 __________________________
* Суб’єкт господарювання має право розглядати 

більше технічних та територіальних альтернатив.
 Технічна альтернатива 2.
 Не розглядалась.

3. МІСЦЕ ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІ-
ЯЛЬНОСТІ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ АЛЬТЕРНАТИВИ.
Місце провадження планованої діяльності: 

територіальна альтернатива 1.
 Планована діяльність буде здійснюється на те-

риторії Тернопільської області ,Теребовлянського 
району, на північно-східній околиці с.Буданів Те-
ребовлянського району Тернопільської області , 
на вододілі між річками Серет і Гнила Рудка. Най-
ближча залізнична станція Деренівка розташова-
на на відстані близько 10 км на північний схід від 
родовища.

 В березні 2018 року проведено повторну геоло-
го-економічну оцінку родовища. 

 Розробка родовища буде проводитися згід-
но рішенням ДКЗ України протокол № 4341 від 
29.03.18 р., тому розгляд місця провадження пла-
нованої діяльності за територіальними альтерна-
тивами недоцільно.

4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
ВПЛИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Визначається забезпеченням робочими місця-
ми працездатного населення, сплатою податків в 
місцеві бюджети, покращенням економічної ситу-
ації регіону.

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
У ТОМУ ЧИСЛІ ПАРАМЕТРИ ПЛАНОВАНОЇ ДІ-

ЯЛЬНОСТІ (ПОТУЖНІСТЬ, ДОВЖИНА, ПЛОЩА, 
ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА ТОЩО)

Корисною копалиною на родовищі є пісковики 
іванівського горизонту девонського віку.Товща 
пісковиків складається з двох горизонтів. Потуж-
ність пісковиків І горизонту (червоних, товсто 
плитчастих) змінюється в межах від 13,8 до 15,7 м 
(середня 14,4 м), у товщі пісковиків зустрічають-
ся прошарки аргілітів і алевролітів, не придатних 
для блочного каменю. Пісковики ІІ горизонту 
більш тонко плитчасті , характеризуються потуж-

ністю від 2,6 до 4,3 м (середня 3,4 м), у пісковиках 
зустрічаються прошарки пустих порід потужніс-
тю від 0,2 до 0,6 м (у середньому 0,3 м).

Розкривні породи представлені грунтово-рос-
линним шаром (середня потужність 0,3 м), поро-
дами пухкого розкриву , що характеризуються від 
0,6 до 6,8 м (середня 2,3 м), породами скельного 
розкриву (вапняки, алевритисті вивітрілі піско-
вики , пісковики порушені вивітрюванням) ,що 
характеризуються потужністю від 0,4 до 17,0 м 
(середня 6,9 м). Загальна потужність розкривних 
порід змінюється в межах від 2,1 до 20,0 м (серед-
ня 9,9 м).

Загальний об’єм розкривних порід на родовищі 
складає 3703,0 тис.м3, в т.ч. грунтово-рослиний 
шар 68,0 тис.м .

Річна продуктивність кар’єру по корисній копа-
лині (пісковиків) становить 27,639 тис. м3/рік.

Родовище не обводнене. Корисна копалина роз-
ташована вище рівня підземних вод і не обводне-
на. 

Загальна площа родовища згідно спеціально-
го дозволу на користування надрами №1781 від 
16.03.1999 р. становить – 68,0 га

Санітарно-захисна зона (СЗЗ), яка відповідно 
до "Державних санітарних правил планування та 
забудови населених пунктів", затверджених на-
казом Міністерства охорони здоров’я України від 
19.06.1996р. №173, складає 50 м – витримана. Від-
стань від кар’єру до найближчої житлової забудо-
ви с.Буданів складає – 250 м

6. ЕКОЛОГІЧНІ ТА ІНШІ ОБМЕЖЕННЯ ПЛАНО-
ВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ: 

щодо технічної альтернативи 1
- дотримання дозволених обсягів викидів у ат-

мосферне повітря від стаціонарних джерел:
-акустичне забруднення, розрахунковий гра-

нично допустимий рівень якого в житловій
забудові менше допустимого рівня шуму на те-

риторії населених місць:
- дотримання вимог Водного кодексу;
щодо технічної альтернативи 2
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
- дотримання екологічних, санітарно-гігієніч-

них, протипожежних, містобудівельних й терито-
ріальних обмежень згідно діючих нормативних 
документів, в т.ч. ДСП-173-96

- вилучення ділянок в тимчасове та довгостро-
кове користування, 

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається

7. НЕОБХІДНА ЕКОЛОГО-ІНЖЕНЕРНА 
ПІДГОТОВКА І ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ 

ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ:
У зв’язку з тим, що розширення площі ділянки 

родовища та меж не планується, додаткова еко-
лого-інженерна підготовка і захист території не 
потрібні

 щодо технічної альтернативи 1
- виготовлення проектної документації:
- розміщення тимчасових приміщень, необхід-

них для ведення робіт:
- доставку на об’єкт необхідних механізмів, си-

ровинних ресурсів:
- проведення гірничо-капітальних робіт:
- дотримання технології, що передбачена проек-

том, при розробці родовища, щоб уникнути еро-
зійних процесів:

- проведення рекультивації відпрацьованого 
кар’єру. 

- щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист терито-

рії, щодо технічної альтернативи 2 відсутні 
 щодо територіальної альтернативи 1
- польове обстеження ділянки родовища:
- топографо-геодезичні вишукування;
- винос в натуру і закріплення на місцевості па-

раметрів родовища: 
- щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається

8. СФЕРА, ДЖЕРЕЛА ТА ВИДИ МОЖЛИВОГО 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ: 

 щодо технічної альтернативи 1
атмосферне повітря - технологічне обладнання, 

кар ’єрна техніка та автотранспорт;
 водне середовище - обсяги водокористування,. 

водоносні горизонти розвідувальними виробіт-
ками не виявлені;.

ґрунти - утворення відходів, та подальше пово-
дження з ними;

рослинний і тваринний світ - порушення в меж-
ах кар’єру вторинної рослинності та змінення 
звичайних місць мешкання, а також незначне 
уповільнення біохімічних процесів (руйнування 
хлорофілу) рослин прилеглої території;

вплив на клімат і мікроклімат - процес розробки 
родовища не є діяльністю, що має значні виділен-
ня тепла, вологи, газів, що володіють парниковим 
ефектом і інших речовин, викиди яких можуть 
вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій міс-
цевості; 

щодо технічної альтернативи 2 
не розглядається . 
щодо територіальної альтернативи 1
вплив на техногенне середовище - планована 

діяльність не спричиняє порушення навколиш-
нього техногенного середовища за умов комплек-
сного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки 
архітектури, історії і культури, зони рекреації, 
культурного ландшафту та інші елементи тех-
ногенного середовища в зоні впливу об’єкту від-
сутні.

вплив на соціальне середовище - носить по-
зитивний аспект (позитивний вплив на місцеву 
економіку). Впровадження планованої діяльності 
є вагомим внеском у розвиток регіональної еко-
номіки, так і економіки України

щодо територіальної альтернативи 2 
не розглядається

9. НАЛЕЖНІСТЬ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДО ПЕРШОЇ ЧИ ДРУГОЇ КАТЕ-

ГОРІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ 
МОЖУТЬ МАТИ ЗНАЧНИЙ ВПЛИВ НА ДО-

ВКІЛЛЯ ТА ПІДЛЯГАЮТЬ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА 
ДОВКІЛЛЯ (ЗАЗНАЧИТИ ВІДПОВІДНИЙ ПУНКТ 

І ЧАСТИНУ СТАТТІ 3 ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО 
ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ”)

Згідно ст..3 п.2 ч.15 Закон Україн «Про оцінку 
впливу на довкілля» Буданівське родовище піс-
ковиків відноситься до першої категорії видів 
планової діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля і підлягають оцінці 
впливу на довкілля,а саме: кар’єри та видобу-
вання корисних копалин відкритим способом, їх 
перероблення чи збагачення на місці на площі по-
над 25 гектарів або видобування торфу на площі 
понад 150 гектарів;.

10. НАЯВНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛЯ 
ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ ТРАНСКОРДОННОГО 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (В ТОМУ ЧИСЛІ НА-
ЯВНІСТЬ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ТРАНСКОР-
ДОННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ПЕРЕЛІК 

ДЕРЖАВ, ДОВКІЛЛЯ ЯКИХ МОЖЕ ЗАЗНАТИ 
ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ТРАНСКОРДОННОГО 

ВПЛИВУ (ЗАЧЕПЛЕНИХ ДЕРЖАВ)
Транскордонний вплив на довкілля ВІДСУТНІЙ.

11. ПЛАНОВАНИЙ ОБСЯГ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА РІВЕНЬ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 

ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

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

Надання запиту в Тернопільський регіональний 
центр з гідрометеорології на інформацію про ве-
личини фонових концентрацій забруднюючих 
речовин у поверхневій воді водного об’єкту, про 
багаторічні кліматичні характеристики у місці 
здійснення планової діяльності.

Надання запиту в Управління екології та при-
родних ресурсів Тернопільської ОДА на інформа-
цію про величини фонових концентрацій забруд-
нюючих речовин у атмосферному повітрі і про 
присутність на прилеглих територіях чи в їх меж-
ах об’єктів природо-заповідного фонду. .

12. ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УЧАСТІ 

В НІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ 
Планована суб’єктом господарювання діяль-

ність може мати значний вплив на довкілля 
і,отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відпо-
відно до Закону України “Про оцінку впливу на до-
вкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, 
що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля; проведення громад-
ського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інфор-
мації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впли¬ву, ін-
шої інформації;

надання уповноваженим органом мотивовано-
го висновку з оцінки впливу на довкілля, що вра-
ховує результати аналізу, передбаченого абзацом 
п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на до-
вкілля у рішенні про провадження планованої 
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідо-
млення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля упо-
вноважений орган, виходячи з оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
про¬вадження планованої діяльності та визначає 
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на 
до¬вкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передба-
чає право і можливості 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 уповно-
важеним органом поданого суб’єктом господарю-
вання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля протягом щонайме¬нше 
25 робочих днів громадськості надається можли-
вість надавати будь-які зауваження і про¬позиції 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та плано-
ваної діяльності, а також взяти участь у громад-
ських слуханнях. Детальніше про процедуру гро-
мадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля буде повідомлено в оголошенні про по-
чаток 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 оприлюднен-
ня цього повідомлення на офіційному веб- сайті 
уповноваженого органу громадськість має право 
надати уповноваженому органу, зазначе¬ному 
у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і 
пропозиції до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності в Єдиному реє-
стрі з оцінки впливу на довкілля (за-значений на 
першій сторінці цього повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації та розгляду Ваших 
зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм під¬писом засвід-
чують свою згоду на обробку їх персональних да-
них. Суб’єкт господарювання під час підготовки 
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або об-
ґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського об-
говорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

14. РІШЕННЯ ПРО ПРОВАДЖЕННЯ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде 
продовження спеціального дозволу №1781 від 
16 березня 1999 року на користування надрами 
з метою видобування пісковиків Буданівського 
родовища *

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

що видається Державною службою геології та 
надр України 

 (орган, до повноважень якого належить при-
йняття такого рішення)

15. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ
 ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ОБСЯГУ ДОСЛІ¬ДЖЕНЬ ТА РІВ-
НЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ 

ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 
ДОВКІЛЛЯ, НЕОБХІДНО НАДСИЛАТИ ДО:

Міністерство екології та природних ресурсів 
України, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, Київ, 03035, 
Відділ оцінки впливу на довкілля :
 e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua 
тел. (044) 206-31-15, (044) 206-31-64

 ________________________________________
 (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впли-

ву на довкілля (автоматично генерується програмними
 засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається суб’єктом господарювання)

 _______________________________________
 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля пла-

нованої діяльності (автоматично генерується програмними
 засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Приватне акціонерне товариство "Теребовлянське заводоуправління будматеріалів "Будівельник"
 (код ЄДРПОУ 00291552)

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, 

які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки плат-
ника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
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Зміна погоди і скорочення світлово-
го дня можуть викликати сонливість, 
пригнічений стан і депресію. Оскільки 
восени дні коротші, варто змістити свій 
розпорядок дня: лягати спати і проки-
датися раніше, ніж улітку. Привчіть себе 
спати з відчиненим вікном або кватир-
кою. Сон буде міцнішим, а організм от-
римає більше енергії для трудового дня. 
Потрібно подбати про теплу ковдру, щоб 

не застудитися.
Додайте до раціону шоколад і їжу, на-

сичену вуглеводами. Оскільки організму 
потрібно утримувати тепловий баланс, 
енерговитрати в холодну пору року зро-
стають.

Займайтеся спортом, щоб почувати-
ся в тонусі. Навіть проста ранкова заряд-
ка покращує настрій і активність.

Додайте фарб в інтер'єр та одяг. Різ-

ка зміна гардеробу – рябого літнього 
одягу на монохромний осінньо-зимо-
вий – може негативно позначитися на 
настрої. Навіть якщо у вас базовий гар-
дероб сіро-чорної гами, урізноманітніть 
його за допомогою яскравого шарфа 
або сумки. У квартирі також можна по-
вісити яскраві штори або поставити на 
стіл гарну тарілку з осінніми фруктами. 
Замініть лампочки на потужніші, щоб у 

вашій оселі було світло.
Навчіться насолоджуватися момен-

том: осіннім повітрям, квітами, природ-
ними дарами. Частіше гуляйте, особли-
во в погожі осінні дні. Плануйте вихідні 
так, щоб вони були насиченими і часу 
на нудьгу не залишалося. Здійсніть не-
велику подорож або поїздку за місто. 
Восени в парку або в лісі можна зібрати 
гарне листя і вдома створити компози-
цію з ними.

Знайдіть для себе стимули: напри-
клад, вивчити до весни нову іноземну 
мову, навчитися танцювати бальні тан-
ці або в'язати гачком. Цікаве заняття до-
поможе не зосереджуватися на сумних 
думках. Не забувайте радіти своїм ма-
леньким успіхам. Головне – продуктив-

Що ж у ній такого?
Корисні властивості обліпихи обумовлені ви-

соким вмістом вітамінів, мінералів, антиоксидан-
тів, білків і клітковини. Так, вітаміну С в ній в 9-12 
разів більше, ніж у цитрусових. Ягоди обліпихи 
містять калій, кальцій, магній, залізо і фосфор, 
незамінні амінокислоти, каротиноїди, а також ве-
лику кількість фолату, біотину і вітамінів В1, В2, 
В6, С і Е. Обліпиха — один з найбільш поживних 
і багатих на вітаміни продуктів в світі, вона не 
поступається знаменитим суперфудам, таким як 
ягоди годжі або асаї.

У наших широтах обліпиху найчастіше вико-
ристовують як природний засіб від застуди та 
грипу. Інші корисні властивості обліпихи вклю-
чають, серед іншого, зниження ваги, антивіковий 
вплив, оздоровлення травної системи, лікування 
інфекцій та запалень, ефект антидепресанту, що 
робить її справді чарівною ягодою. Обліпиха за-
побігає накопиченню зайвого жиру в організмі, 
знижує ризик розвитку діабету і серцево-судин-
них захворювань, допомагаючи підтримувати 
здорову вагу. Завдяки високому вмісту вітаміну 
С обліпиха допомагає у виробленні колагену, що 
допомагає зберігати шкіру здоровою і пружною і 
надає їй природне здорове сяйво. Обліпиха також 
зменшує подразнення шкіри, почервоніння і свер-
біж, полегшує загоєння ран. Крім того, обліпиха 
покращує травлення, зменшує симптоми менопа-
узи, сухість очей, симптоми депресії.

 Обліпихова олія
Олія обліпихи використовувалася протягом 

тисячоліть як природний засіб від різних захво-
рювань. Її добувають з ягід, листя і насіння росли-
ни. Олія обліпихи містить всі корисні властивості 
ягід в концентрованому вигляді і застосовується 
як внутрішньо, так і зовнішньо. Цікаво, що олія 
обліпихи, ймовірно, - єдиний рослинний продукт, 
який містить всі чотири омега-жирні кислоти: 
омега-3, омега-6, омега-7 і омега-9. Її користь для 
здоров'я поширюється від підтримки серця до за-
хисту від діабету, виразок шлунка і загоєння шкі-
ри.

Обліпихова олія багата вітамінами, мінерала-
ми і особливо антиоксидантами, які допомагають 
захищати організм від старіння і хвороб, таких як 
рак і хвороби серця. Насіння і листя обліпихи осо-

бливо багаті кверцетином — флавоноїдом, пов'я-
заним зі зниженням кров'яного тиску і зниженим 
ризиком серцево-судинних захворювань. Анти-
оксиданти зменшують фактори ризику серцевих 
захворювань, в тому числі згущення крові, кров'я-
ний тиск і рівень холестерину в крові.

Обліпихова олія також запобігає діабету. До-
слідження на тваринах показали, що вона може 
допомогти знизити рівень цукру в крові за раху-
нок збільшення секреції інсуліну і чутливості до 
інсуліну. 

Крім того, і ягоди, й олія обліпихи багаті ко-
рисними рослинними з'єднаннями, які зміцню-
ють імунітет і допомагають організму боротися 
з інфекціями, такими як грип. Ряд сполук можуть 
допомогти і в боротьбі з раком - і це знову анти-
оксиданти і флавоноїди, перш за все кверцетин, 
який, як вважається, допомагає вбивати ракові 
клітини. Ще олія обліпихи містить корисні жири, 
вітамін Е і каротиноїди, які можуть захистити клі-
тини печінки від ушкоджень.

Найкращі рецепти
Найпоширеніший рецепт з цією ягодою - це 

обліпиха з цукром. Також можна заготовити на 
зиму з медом. Популярне і смачне й варення. 

Також з обліпихи заварюють чай і роблять ли-
монад на основі заготовленої раніше ягоди з цу-
кром. Іноді в продажу можна знайти обліпиховий 
сік, а якщо у вас є свіжі ягоди, ви можете приго-
тувати фреш або смузі з додаванням самостійно.

Ця ягода не тільки корисна, а ще й смачна, 
тому є величезний простір для застосування об-
ліпихи у кулінарії. 

Чай з обліпихою та прянощами
Цей чай можна пити гарячим або холодним, 

використовувати для оздоровлення при застуді 
або ж як основу для запашного грогу.

СКЛАДОВІ: 100 г обліпихи, 1 ч. л. тертого ко-
реня імбиру, 2-3 шт. гвоздики, 2-3 коробочки кар-
дамону, 2 палички кориці, 500 мл окропу, 2 ч. л. 
меду.

Ягоди перебрати і промити, перекласти в за-
варник і потовкти. Додати імбир, гвоздику, карда-
мон, корицю. Залити окропом і залишити на 5 хв. 
Процідити і подавати з чайною ложкою меду на 
чашку.
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Пити настій ромашки особливо корисно в 
холодну пору року, щоб захиститися від застуд 
і підняти настрій, але не варто змішувати цей 

напій із заспокійливими і сечогінними засобами.
Ромашковий чай у розумних дозах можна використовувати 

регулярно, замість звичайного. Цей відвар сприятливо впли-
ває на слизову оболонку шлунка, його навіть використовують 
як допоміжний засіб під час боротьби з гастритами. Також він 
позбавляє від колік і тяжкості в шлунку, відновлює баланс мі-
крофлори.

Ромашковий чай рекомендують пити після довгого застіл-
ля, якщо їжі було з'їдено занадто багато.

Завдяки вмісту в ромашці вітаміну C чай із цієї квітки зміц-
нює імунітет і полегшує перебіг застудних захворювань: поз-
бавляє від болю в горлі, нежитю, знижує температуру. З метою 
профілактики ГРЗ і ГРВІ ромашковий чай у холодний період 
року рекомендують пити як мінімум п'ять разів на тиждень.

У ромашці містяться флавоноїди та азулен, які мають анти-
бактеріальну дію. Тому ромашковий чай добрий як профілак-
тичний і лікувальний засіб від циститу і захворювань сечоста-
тевої системи загалом, пієлонефриту. Він лікує від мігрені, 
знижує холестерин і цукор у крові, зміцнює серцевий м'яз.

Ромашковий чай корисний людям, які дотримуються дієти, 
оскільки виводить токсини й активізує захисні функції орга-
нізму, які можуть бути ослабленими за недостатнього харчу-
вання.

Напій містить високий відсоток нікотинової кислоти, не-
стача якої призводить до депресій і знесилення.

Чай із ромашки використовують як засіб, який очищає пе-
чінку і жовчний міхур, але як ліки у великому дозуванні його 
слід пити після консультації та під наглядом лікаря.

Протипоказанням до вживання ромашкового чаю є алергія 
на нього та індивідуальна непереносимість. Цей напій не ре-
комендують поєднувати із заспокійливими і сечогінними за-
собами. Також варто звернути увагу, що у людей, які пройшли 
процедуру відбілювання зубів або зняття зубних відкладень, 
вживання ромашки у перші п'ять днів може призвести до по-
темніння емалі.

ßê óíèêíóòè îñ³ííüî¿ äåïðåñ³¿
Восени важливо відкоригувати свій режим дня і раціон, 

а також знайти цікаве хобі

×èì êîðèñíà îáë³ïèõà
ГІМАЛАЙСЬКИЙ СУПЕРФУД. 

Обліпиха — традиційний ліку-
вальний продукт китайської ме-
дицини і Аюрведи, і священний 
плід в Гімалаях. Її сезон — час 
скористатися всіма перевагами 
для здоров’я.
Ягоди обліпихи дозрівають з 
кінця серпня по жовтень. Збира-
ти їх краще у вересні-жовтні.   
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.15 Шо? Як?
06.35 М/с «Чорний пiрат».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.00, 01.15, 03.00, 05.20 
Новини.

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 
00.30, 01.55, 04.50 Суспiльна студiя.

09.30 Т/с «Росселла».
10.30 Свiтова медицина. Японiя - останнi 

довгомешканцi Окiнави.
11.00 Дивовижнi сади. Iндонезiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.25, 23.30, 01.40, 03.30, 05.50 

UA:Спорт.
15.20, 01.50 Погода.
15.25 Х/ф «Мерi: створення принцеси».
17.30 Д/с «Планета iнновацiй. Альтерна-

тивна енергiя».
18.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
19.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
21.35, 03.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.35 Перша шпальта.
00.05 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
06.00 «ТСН-Тиждень».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

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

19.30, 04.20 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25, 12.20, 13.00, 14.15, 14.40, 15.35 

«Розсмiши комiка».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.45 «Грошi».
00.00 «Дубiнiзми».
00.20 «Танцi з зiрками».

Iíòер
03.15 «Речдок».
03.20 Х/ф «В лiжку з Вiкторiєю».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.10 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером».
09.20, 18.00, 19.00, 01.50 «Стосується 

кожного».
11.15, 12.25 Х/ф «У владi стихiї».
13.50 Х/ф «21 мiст».
15.45 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.55 Т/с «Нитки долi».

ICTV
04.30 Скарб нацiї.
04.40 Еврика!
04.50 Служба розшуку дiтей.

04.55 Т/с «Вiддiл 44».
05.40 Громадянська оборона.
06.30 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.
11.30, 13.20 Т/с «Рiшає Онiстрат».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.15 Х/ф «Iдеальна втеча».
16.30 Х/ф «Форсаж 4».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.30 Т/с «Пес 5».
22.50 Свобода слова.
00.00 Х/ф «Вiлсон».
01.50 Т/с «Менталiст».

ÑТБ
05.25, 23.05 Т/с «Доктор Хаус».
07.15 Т/с «Комiсар Рекс».
10.20, 14.50 Т/с «Життя прекрасне».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.00 СуперМама.
19.00 Детектор брехнi.
20.15, 22.45 Т/с «I будуть люди».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.00 Божевiльна зiрка.
11.00 Lе Маршрут.
12.00 Х/ф «Будинок з приколами».
14.00 Х/ф «Варта Галактики».
16.10 Х/ф «Варта Галактики 2».
19.00 У кого бiльше? (12+).
21.00 Х/ф «Дуже поганi матусi».
23.00 Х/ф «Одного разу в Римi».
01.00 Х/ф «Некромантiя».
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 Зона ночi.

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

06.20 Невигаданi iсторiї.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10, 17.10 Д/с «Бойовi кораблi».
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 03.15, 04.10 ФiзКульт Ура!
10.10, 11.10 Д/с «Вiдчайдушнi часи».
12.30 Спостерiгач.
13.10, 14.10 Д/с «Крила вiйни».
15.30 Час «Ч».
18.10 Д/с «Сумнозвiснi».
19.25, 00.30 Д/с «Божевiльний свiт. Гаран-

товане взаємознищення».
20.10, 02.15, 05.15 Iнформацiйний вечiр.
21.40 Час-Time.

22.00 Д/с «Собор на кровi».
22.35, 23.15 Д/с «Щоденники Другої 

свiтової вiйни».
01.30 Машина часу.

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, 03.45 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 05.30 Т/с «Виходьте без 

дзвiнка 3».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Розколенi сни», 1 i 2 с.
23.30 Т/с «Ласкаво просимо на Канари», 

1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Ласкаво просимо на Канари».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 Т/с «Доктор Хто».
10.25, 02.10 Х/ф «Далеко по сусiдству».
12.10 Х/ф «Сутичка в небi».
14.10 Х/ф «Неймовiрна подорож мiстера 

Спiвета».
16.10 «Орел i решка. Дива свiту».
18.10, 21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня 

подорож».
19.10 «Орел i решка. На краю свiту».
22.00 «Орел i решка. Iвлєєва VS Бєд-

няков».
23.00 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
00.10 Х/ф «Супер Майк».
03.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.00, 04.45 «Top Shop».
06.00 Х/ф «Республiка ШКIД».
08.15, 16.50, 20.50, 02.40 «Випадковий 

свiдок».
08.50 Х/ф «Не можу сказати «прощавай».
10.40, 22.30 Т/с «Гоморра».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10 «Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.30 Х/ф «Атака Юрського перiоду».
02.55 «Речовий доказ».
03.45 «Правда життя».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
09.15, 10.45, 19.15 Країна У 2.0.
11.15, 23.45 Одного разу в Одесi.
12.15 4 весiлля.
14.15, 02.00 Панянка-селянка.
16.15 Богиня шопiнгу.
21.15 Х/ф «Мiсiя неможлива: Протокол 

Фантом».

00.45 Країна У.
03.00 Щоденники Темного.
04.30 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».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Л. Ма-

медовою i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
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.
08.20, 01.45 Правда життя.
10.05, 00.35 Речовий доказ.
11.15 Пересказана iсторiя.
12.15 Свiт дикої природи.
13.15 Скептик.
14.15 Пережити Голокост. Вiйна Фреддi 

Ноллера.
15.15, 23.40 Загадки Всесвiту.
16.10, 21.50 Сучаснi дива.
17.10 Довiдник дикої природи.
18.10 Суперчуття.
19.10 Брама часу.
19.50 Секретнi територiї.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
22.40 Дика Бразилiя.
02.50 Потойбiччя. Сни.
03.55 Зворотний бiк Мiсяця.
04.40 Жертви краси.
05.30 Органи на експорт.

Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «Дiд лiвого крайнього».
07.10, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.40 «Спогади».
10.40, 02.50 «Зорянi долi».
11.30 «Моя правда».
12.20 Х/ф «Тiнi забутих предкiв».
14.10 Х/ф «Смерть iндiанця Джо».
15.30 Х/ф «Обережно, бабусю!»
17.05 Х/ф «Вiрнi друзi».
19.00, 00.40 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
23.00 Х/ф «Невиправний брехун».
00.20 «Академiя смiху».
03.10 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Х/ф «Обман».
09.00 Х/ф «Подвiйний дракон».
10.50 «Загублений свiт».
14.30 Т/с «Опер за викликом 4».
19.25 Т/с «Опер за викликом».
20.30 Т/с «Звонар».
21.35 Т/с «Булатов».
22.20, 00.10 Т/с «Кiстки 2».
01.55 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.20 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».
13.00 Т/с «СуперКопи».
15.40 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Новобранець».
22.50 Т/с «Спецпризначенцi».
23.40 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
04.00 «Роздовбаї».
04.30 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.00, 04.00, 11.30 Автоперегони. «24 

години Ле-Мана».
02.30, 06.00, 13.00 Велоспорт. «Тур де 

Франс». Етап 21.
08.00 Тенiс. «Ролан Гаррос - 2019». 

Чоловiки. Фiнал.
09.30, 15.00 Снукер. ЧC. Шеффiлд. Фiнал.
16.30, 20.45, 21.00 Снукер. European 

Masters. Раунд 1.
19.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 09.50, 21.20 Yellow.
06.10, 22.50 Ювентус - Сампдорiя. 

Чемпiонат Iталiї.
08.00 Рух - Колос. Чемпiонат України.
10.00 «Великий футбол».
11.45, 03.20, 05.25 Топ-матч.
12.00 Александрiя - Ворскла. Чемпiонат 

України.
13.50 Верона - Рома. Чемпiонат Iталiї.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Iнгулець - Десна. Чемпiонат України.
17.45 Нiцца - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
19.30 Олiмпiк - Мiнай. Чемпiонат України.
21.30 #залишайсязФутболом.
00.35 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
01.30 Ренн - Монако. Чемпiонат Францiї.
03.35 Дженоа - Кротоне. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.15 Шо? Як?
06.35 М/с «Чорний пiрат».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.15, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

00.25, 02.00 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Росселла».
10.30 Свiтова медицина. Пiвденна Корея - 

повернення духiв.
11.00 Дивовижнi сади. Велика Британiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 05.45 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi проекти: Нова Зеландiя».
16.30 Т/с «Полдарк».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
19.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
22.00 #ВУкраїнi.
22.30 Святi та грiшнi.
03.10 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».
04.05 Д/ф «Перехрестя Балу».
05.00 Погода.

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

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

19.30, 04.30 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.15 «Мiняю 

жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.45 «Майже колишнi».
00.50 Х/ф «Хрещена».

Iíòер
04.55 «Телемагазин».
05.25, 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».
18.00, 19.00, 01.50 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.55 Т/с «Нитки долi».
03.20 Х/ф «Iррацiональна людина».

ICTV
04.15 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 Бiльше нiж правда.
11.10 Секретний фронт.
11.50, 13.15 Х/ф «Звiт з «Європи».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.15 Т/с «Пес».
17.00 Х/ф «Iнкасатор».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с «Пес 5».
22.45, 01.35 Т/с «Менталiст».
23.50 Х/ф «Адреналiн».

ÑТБ
04.40, 23.05 Т/с «Доктор Хаус».
06.45, 01.05 Т/с «Комiсар Рекс».
08.45 МастерШеф 8.
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.00 СуперМама.
19.05 Таємницi ДНК.
20.15, 22.45 Т/с «I будуть люди».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
11.00 Х/ф «Дуже поганi матусi».
13.00 Суперiнтуїцiя.
15.00 Хто зверху? (12+).
17.00, 19.00 Любов на виживання.
21.00 Х/ф «Дуже поганi матусi 2».
23.00 Х/ф «Вульгарний дiдусь».
01.00 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.50 Зона ночi.

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

06.20 Гончаренко рулить.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10, 17.10 Д/с «Бойовi кораблi».
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 03.15, 04.10 ФiзКульт Ура!
10.10, 11.10 Д/с «Вiдчайдушнi часи».
12.30 Є сенс.
13.10, 14.10 Д/с «Крила вiйни».
15.30 Час «Ч».
18.10 Д/с «Сумнозвiснi».
19.25, 00.30 Д/с «Божевiльний свiт. Гаран-

товане взаємознищення».
20.10, 02.15, 05.15 Iнформацiйний вечiр.
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Собор на кровi».
22.35, 23.15 Д/с «Щоденники Другої 

свiтової вiйни».
01.30 Машина часу.

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.
13.20, 15.30, 05.30 Т/с «Виходьте без 

дзвiнка 3».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Розколенi сни», 3 i 4 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с «Довга дорога на щастя», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Довга дорога на щастя».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40, 02.10 Т/с «Доктор Хто».
10.35 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
15.10, 22.00 «Орел i решка. Iвлєєва VS 

Бєдняков».
16.10, 23.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка».
17.10 «Орел i решка. На краю свiту».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
00.00 Х/ф «Спокуса».
02.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Вишивальниця в сутiнках».
07.50, 16.50, 20.50, 02.50 «Випадковий 

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

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Дiвчина без адреси».
10.45 Т/с «Гоморра».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
22.30 Т/с «Переломний момент».
00.15 «Таємницi радянського дефiциту. 

Ширвжиток».
01.20, 02.55 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя».
04.50 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
09.15, 10.45, 19.15 Країна У 2.0.
11.15, 23.45 Одного разу в Одесi.
12.15 4 весiлля.
14.15, 02.00 Панянка-селянка.
16.15 Богиня шопiнгу.
21.15 Х/ф «Мiсiя неможлива: Нацiя 

iзгоїв».
00.45 Країна У.
03.00 Щоденники Темного.
04.30 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».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Л. Ма-

медовою i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
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.
08.25, 01.45 Правда життя.
09.35, 00.35 Речовий доказ.
10.45 Пересказана iсторiя.
11.45, 17.50 Свiт дикої природи.
12.45 Скептик.
13.50 Секретнi територiї.
14.50 Горизонт.
15.50, 21.50 Сучаснi дива.
16.50 Довiдник дикої природи.
18.50 Брама часу.
19.50 Пережити Голокост. Вiйна Фреддi 

Ноллера.
20.45 Хiросима - справжня iсторiя.
22.40 Дика Бразилiя.
23.40 Загадки Всесвiту.
02.40 Бандитська Одеса.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Беремо все на себе».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.30, 03.00 «Зорянi долi».
11.15 «Моя правда».
12.05 Х/ф «Кам`яний хрест».
13.35 Х/ф «Чингачгук - Великий Змiй».
15.25 Х/ф «Балада про доблесного лица-

ря Айвенго».
17.05 Х/ф «Вершник без голови».
19.00, 00.50 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
23.00 Х/ф «Альошкине кохання».
00.35 «Академiя смiху».
03.10 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Х/ф «Рейд у пустелю 2».
08.50, 17.15 «Загублений свiт».
11.55 Х/ф «Висота».

13.25 Х/ф «Гра пам`ятi».
15.20 Т/с «Рекс».
19.25 Т/с «Опер за викликом».
20.20, 21.25 Т/с «Булатов».
22.30, 00.05 Т/с «Кiстки 2».
01.50 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.20 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».
13.00 Т/с «СуперКопи».
15.40 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Новобранець».
22.50 Т/с «Спецпризначенцi».
23.40 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
04.00 «Роздовбаї».
04.30 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.15, 04.00, 05.00, 08.00 Тенiс. «Ролан 

Гаррос». Квалiфiкацiя.
01.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Огляд.
02.30, 06.00, 09.30, 14.30, 16.30, 19.30, 

21.00 Снукер. European Masters. 
Раунд 1.

11.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Етап 21.
13.00 Автоперегони. «24 години Ле-Мана».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 05.25 Топ-матч.
06.10 Iнгулець - Десна. Чемпiонат України.
08.10 Мiлан - Болонья. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
11.35 Фiнали Лiги чемпiонiв (1999 2005).
12.05 «Великий футбол».
13.50 Нiцца - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
16.00 Рух - Колос. Чемпiонат України.
17.45 Ювентус - Сампдорiя. Чемпiонат 

Iталiї.
19.30 Боруссiя (Д) - Лiверпуль. 1/4 фiналу 

(2015/16). Лiга Європи УЄФА.
21.15 Фiнали Лiги чемпiонiв (2010 2017).
21.45 Live. Маккабi/Динамо-Брест - Заль-

цбург. Лiга чемпiонiв УЄФА.
23.55 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
00.50 Олiмпiк - Мiнай. Чемпiонат України.
02.40 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
03.35 Славiя - Мiдтьюлланн/Янг Бойз. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

21 вересня

22 вересня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.15 Шо? Як?
06.35 М/с «Чорний пiрат».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.15, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

00.25, 02.00 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Росселла».
10.30 Свiтова медицина. Китай - медична 

справа монахiв-воїнiв.
11.00 Дивовижнi сади. Велика Британiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 05.45 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi проекти: Нова Зеландiя».
16.30 Т/с «Полдарк».
17.30 #ВУкраїнi.
18.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
22.00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.30 Т/с «Модус».
03.10 Д/ф «Перехрестя Балу».
04.05 Д/ф «Вiйна на нульовому кiлометрi».
05.00 Погода.

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

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

19.30, 04.40 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.00 «Мiняю 

жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.45, 23.50 «Свiт навиворiт 11: Китай».
00.55 Х/ф «Герой мого часу».
02.20 Х/ф «Ми купили зоопарк».

Iíòер
04.55 «Телемагазин».
05.25, 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».
18.00, 19.00, 01.50 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.55 Т/с «Нитки долi».
03.20 Х/ф «Довге падiння».

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

04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 10.05 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
11.05, 13.10 Х/ф «Iнкасатор».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Пес».
15.35, 16.20 Х/ф «Лють».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.30 Т/с «Пес 5».
22.50, 01.40 Т/с «Менталiст».
23.50 Х/ф «Адреналiн 2: Висока напруга»
.

ÑТБ
05.20, 23.05 Т/с «Доктор Хаус».
07.05, 01.05 Т/с «Комiсар Рекс».
09.05 МастерШеф 8.
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.00 СуперМама.
19.05 Про що мовчать жiнки.
20.15, 22.45 Т/с «I будуть люди».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
10.50 Х/ф «Дуже поганi матусi 2».
12.50 Хто проти блондинок? (12+).
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Мачо i ботан».
23.10 Х/ф «Все або нiчого».
01.40 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.35 Служба розшуку дiтей.
02.40 Зона ночi.

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

06.30 Особливий погляд.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 17.10 Д/с «Бойовi машини».
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35 Фiз Культ Ура!
10.10, 11.10 Д/с «Вiдчайдушнi часи».
12.20 Гончаренко рулить.
12.50 Vоїн - це я!
13.10, 14.10 Д/с «Крила вiйни».
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Бойовi кораблi».
18.10 Д/с «Сумнозвiснi».
19.25, 00.30 Д/с «Божевiльний свiт. Гаран-

товане взаємознищення».
20.10, 02.15, 05.15 Iнформацiйний вечiр.
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Собор на кровi».

22.35, 23.15 Д/с «Щоденники Другої 
свiтової вiйни».

01.30 Машина часу.
03.15, 04.10 ФiзКульт Ура!

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

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.20, 03.45 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 05.30 Т/с «Виходьте без 

дзвiнка 3».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Розколенi сни», 5 i 6 с.
23.30 Т/с «Назавжди», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Назавжди».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40, 01.00 Т/с «Доктор Хто».
10.35, 00.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
15.10, 22.00 «Орел i решка. Iвлєєва VS 

Бєдняков».
16.10, 23.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка».
17.10 «Орел i решка. На краю свiту».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
02.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 Х/ф «Загублене мiсто».
07.50, 16.50, 20.50, 02.55 «Випадковий 

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

«Свiдок».
09.00 Х/ф «34-й швидкий».
10.40, 22.30 Т/с «Переломний момент».
12.50 «Таємницi кримiнального свiту».
14.25 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Таємницi радянського дефiциту. 

Про смачну i здорову їжу».
01.15, 03.20 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
09.15, 10.45, 19.15 Країна У 2.0.
11.15, 23.00 Одного разу в Одесi.
12.15 4 весiлля.
14.15, 01.00 Панянка-селянка.
16.15 Богиня шопiнгу.
21.15 Х/ф «Джон Вiк».
00.00 Країна У.
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.
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».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Л. Ма-

медовою i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганапольським.
20.00 «Двобiй».
22.00 «Середмiстя».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.35, 01.45 Правда життя.
09.45, 00.35 Речовий доказ.
10.55 Пересказана iсторiя.
11.55, 17.55 Свiт дикої природи.
12.55 Скептик.
13.55, 19.50 Секретнi територiї.
14.55 Горизонт.
15.55, 21.50 Сучаснi дива.
16.55 Довiдник дикої природи.
18.55 Брама часу.
20.45 Секретнi файли нацистiв.
22.40 Дика Бразилiя.
23.40 Загадки Всесвiту.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Прощайте, фараони!»
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
08.00, 10.30 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
11.20 Х/ф «Чекаючи вантаж на рейдi 

Фучжоу бiля Пагоди».
13.50 Х/ф «За мною, каналiї!»
15.50 Х/ф «Небезпечно для життя!»
17.30 Х/ф «Раз на раз не випадає».
19.00, 00.40 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
23.00 Х/ф «Якби я був начальником».
00.20 «Академiя смiху».
03.00 «Зорянi долi».
03.10 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Х/ф «Рейд у пустелю 2».
08.50, 17.15 «Загублений свiт».
11.25 Х/ф «Iнферно».
13.15 Х/ф «Поза законом».
15.15 Т/с «Рекс».
19.25 Т/с «Опер за викликом».
20.20, 21.25 Т/с «Булатов».

22.30, 00.05 Т/с «Кiстки 2».
01.50 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.20 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».
13.00 Т/с «СуперКопи».
15.40 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Новобранець».
22.50 Т/с «Спецпризначенцi».
23.40 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
04.00 «Роздовбаї».
04.30 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00 Автоперегони. «24 години Ле-Мана». 

Огляд.
01.00, 04.00, 05.00, 08.00 Тенiс. «Ролан 

Гаррос». Квалiфiкацiя.
02.30, 06.00, 09.30, 14.40, 16.30, 19.30 

Снукер. European Masters. Раунд 1.
11.30 Автоперегони. WTCR. Бельгiя. Огляд.
12.00 Автоперегони. «24 години Ле-Мана».
13.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Огляд.
21.00 Снукер. European Masters. Раунд 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 05.25 Топ-матч.
06.10 Александрiя - Ворскла. Чемпiонат 

України.
08.10 Нiцца - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Славiя - Мiдтьюлланн/Янг Бойз. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
12.05 Рух - Колос. Чемпiонат України.
13.45, 19.45 Yellow.
13.55 Мiлан - Болонья. Чемпiонат Iталiї.
16.00, 21.20 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
16.30 Маккабi/Динамо-Брест - Зальцбург. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
18.20 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв УЄФА.
18.30, 20.55 «Тур Online».
18.55 Live. Рух - Шахтар. Чемпiонат 

України.
21.45 Live. Олiмпiакос - Омонiя/Црвена 

Звезда. Лiга чемпiонiв УЄФА.
23.55 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
00.50 Верона - Рома. Чемпiонат Iталiї.
02.40 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
03.35 Гент/Рапiд - Динамо (К)/АЗ Алкма-

ар. Лiга чемпiонiв УЄФА.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.15 Шо? Як?
06.35 М/с «Чорний пiрат».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.15, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

00.25, 02.00 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Росселла».
10.30 Свiтова медицина. Китай - медицина 

сотнi трав.
11.00 Дивовижнi сади. Iрландiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 05.45 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi проекти: Австралiя».
16.30 Т/с «Полдарк».
17.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
19.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
22.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.30 Т/с «Модус».
03.10 Д/ф «Вiйна на нульовому кiлометрi».
04.05 Д/ф «Одесити на Донбасi».
05.00 Погода.

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

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

19.30, 04.30 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.20, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 «Одру-

ження наослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
00.45 Х/ф «Холодне лiто 53-го».
02.50 «Свiт навиворiт».

Iíòер
05.25, 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».
18.00, 19.00, 01.50 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.55 Т/с «Нитки долi».
02.35 Х/ф «Пропала грамота».
03.45 Х/ф «Москаль-чародiй».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 Громадянська оборона.

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

Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.
11.00, 13.15 Х/ф «Лють».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.10 Т/с «Пес».
17.00 Х/ф «Подарунок на Рiздво».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
21.30 Т/с «Пес 5».
22.50, 01.45 Т/с «Менталiст».
23.50 Х/ф «Iдеальна втеча».

ÑТБ
05.15, 23.05 Т/с «Доктор Хаус».
07.00 Т/с «Комiсар Рекс».
09.05 МастерШеф 8.
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.00 СуперМама.
19.05 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «I будуть люди».
01.05 Х/ф «Побачення наослiп».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 13.00, 01.50 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
10.50 Х/ф «Все або нiчого».
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Мачо i ботан 2».
23.10 Х/ф «Зразковий самець».
01.00 Т/с «Пiдступнi покоївки».
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 Зона ночi.

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

06.30, 12.30 Невигаданi iсторiї.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Бойовi машини».
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 03.15, 04.10 ФiзКульт Ура!
10.10, 11.10 Д/с «Вiдчайдушнi часи».
13.10, 14.10 Д/с «Крила вiйни».
15.30 Час «Ч».
17.10 Таємницi вiйни.
18.10 Д/с «Сумнозвiснi».
19.25, 00.30 Д/с «Божевiльний свiт. Гаран-

товане взаємознищення».
20.10, 02.15, 05.15 Iнформацiйний вечiр.
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Собор на кровi».
22.35, 23.15 Д/с «Щоденники Другої 

свiтової вiйни».
01.30 Машина часу.

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, 02.30 Реальна мiстика.
13.20, 15.30, 05.30 Т/с «Виходьте без 

дзвiнка 3».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Розколенi сни», 7 i 8 с.
23.20 По слiдах.
00.00, 02.00 Х/ф «Сьомий гiсть».
01.30 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40, 01.00 Т/с «Доктор Хто».
10.35, 00.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
15.10, 22.00 «Орел i решка. Iвлєєва VS 

Бєдняков».
16.10, 23.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка».
17.10 «Орел i решка. На краю свiту».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
02.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.20 Х/ф «Очiкуючи вантаж на рейдi 

Фучжоу бiля Пагоди».
07.55, 16.50, 20.50, 02.55 «Випадковий 

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

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Вiрнiсть».
10.45, 22.30 Т/с «Переломний момент».
12.50 «Вартiсть життя».
14.50 «Легенди бандитської Одеси».
18.20, 04.05 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Таємницi радянського дефiциту. 

Дайте книгу скарг».
01.15, 03.05 «Речовий доказ».
04.55 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
09.15, 10.45, 19.15 Країна У 2.0.
11.15, 00.00 Одного разу в Одесi.
12.15 4 весiлля.
14.15, 02.15 Панянка-селянка.
16.15 Богиня шопiнгу.
21.15 Х/ф «Iзгой».
01.00 Країна У.
03.05 Щоденники Темного.
04.35 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».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Л. Ма-

медовою i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
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.
08.35, 01.45 Правда життя.
09.45, 00.35 Речовий доказ.
10.55 Хiросима - справжня iсторiя.
11.55, 17.50 Свiт дикої природи.
12.55 Скептик.
13.55, 19.50 Секретнi територiї.
14.55 Загадки Всесвiту.
15.50, 21.50 Сучаснi дива.
16.50 Довiдник дикої природи.
18.50 Брама часу.
20.45 Секретнi файли нацистiв.
22.40 Очима пiнгвiнiв.
23.40 Горизонт.
02.40 Нашi.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Небезпечно для життя!»
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
08.00, 11.50 «Моя правда».
10.00 «Спогади».
11.00, 03.00 «Зорянi долi».
12.40 Х/ф «З житiя Остапа Вишнi».
14.10 Х/ф «Без панiки, майоре Кардош!»
15.50 Х/ф «Беремо все на себе».
17.15 Х/ф «Корпус генерала Шубникова».
19.00, 00.50 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
23.00 Х/ф «Як стати щасливим».
00.35 «Академiя смiху».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Х/ф «Рейд у пустелю 2».
08.50 «Помста природи».
09.05, 17.15 «Загублений свiт».
11.05 Х/ф «Вулкан».
13.40 Х/ф «Вхiдний».
15.15 Т/с «Рекс».
19.25 Т/с «Опер за викликом».
20.25, 21.30 Т/с «Булатов».
22.30, 00.05 Т/с «Кiстки 2».
01.50 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.20 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».

08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».
12.50 Т/с «СуперКопи».
16.00 Т/с «Швидка».
19.10 Т/с «Касл».
21.00 Т/с «Новобранець».
23.00 Т/с «Спецпризначенцi».
23.50 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
04.00 «Роздовбаї».
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00 Олiмпiйськi iгри. «Олiмпiйський 

момент».
00.30 Олiмпiйськi iгри. «Сила особистостi».
01.00 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».
02.00 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Footsteps.
03.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

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

Свiтлана Хоркiна.
04.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Маттiас Штайнер.
04.30, 05.00 Олiмпiйськi iгри. «Foul Play».
05.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Едгар Гроспiрон.
06.00, 09.30, 17.40, 19.30, 21.00 Снукер. 

European Masters. Раунд 2.
08.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Квалiфiкацiя.
11.30 Автоперегони. WTCR. Бельгiя. Пе-

регони 1.
12.00 Автоперегони. WTCR. Бельгiя. Пе-

регони 2.
12.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Огляд.
13.30 Велоспорт. ЧС-2019. Йоркшир. 

Жiнки.
15.35 Велоспорт. ЧC. Iмола. Жiнки. Пере-

гони на час.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Славiя - Мiдтьюлланн/Янг Бойз. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
07.45, 00.15 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.15 Ювентус - Сампдорiя. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Олiмпiакос - Омонiя/Црвена Звезда. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.05, 18.20 Yellow.
12.15 Iнгулець - Десна. Чемпiонат України.
13.55 Маккабi/Динамо-Брест - Зальцбург. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00, 21.15 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
16.30 Мiлан - Болонья. Чемпiонат Iталiї.
18.30 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
19.25 Гент/Рапiд - Динамо (К)/АЗ Алкма-

ар. Лiга чемпiонiв УЄФА.
21.45 Live. Баварiя - Севiлья. Суперкубок 

УЄФА.
00.45 Рух - Шахтар. Чемпiонат України.
02.25 Нiцца - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
04.10 Фiорентiна - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
05.55 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

23 вересня

24 вересня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.15 Шо? Як?
06.35 М/с «Чорний пiрат».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.15, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

00.25, 02.00 Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Росселла».
10.30 Свiтова медицина. Камбоджа - 

клiнiка Тонлесап.
11.00 Дивовижнi сади. Японiя.
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 05.45 UA:Спорт.
15.20 «Грандiознi проекти: Австралiя».
16.30 Т/с «Полдарк».
17.25 VoxCheck.
17.30 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
19.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
22.00 Д/с «Свiт майбутнього. Планета 

Земля 2050».
22.30 Т/с «Модус».
03.10 Д/ф «Одесити на Донбасi».
04.05 Д/ф «Висота 307.5».
05.00 Погода.

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

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

19.30, 04.00 «ТСН».
09.25, 10.25, 01.40 «Життя вiдомих лю-

дей».
11.20, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 «Одру-

ження наослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 «Лiга смiху».
22.05 «Вечiрнiй квартал».
23.30 Х/ф «Тiльки для закоханих».
05.00 «Свiтське життя».

Iíòер
05.30, 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».
18.00, 01.45 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
21.00 «Мир i вiйна».
03.15 «Чекай на мене. Україна».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.

04.30, 01.25 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, 13.50, 16.20 Т/с «Вижити за 

будь-яку цiну 2».
12.45, 15.45 Факти. День.
16.35, 01.55 «На трьох».
17.10, 20.10 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 «На трьох 8».

ÑТБ
05.35 Х/ф «Недiлi у Тiффанi».
07.20 Врятуйте нашу сiм`ю 3.
11.25, 14.50, 18.00 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.00, 22.50 Т/с «Кохання з ароматом 

кави».
22.45 Iсторiї успiху.
23.50 Таємницi ДНК.
01.00 Х/ф «Тiльки ти».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 01.30 Вар`яти.
08.40 У кого бiльше? (12+).
10.40 Любов на виживання.
12.40 Аферисти в мережах.
14.40 Х/ф «Мачо i ботан».
17.00 Х/ф «Мачо i ботан 2».
19.00 Х/ф «Телепорт».
21.00 Х/ф «Зоряний десант».
23.30 Х/ф «Зразковий самець 2».
02.45 Служба розшуку дiтей.

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час новин.

06.30, 12.30 На власнi очi.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Бойовi машини».
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 03.15, 04.10 ФiзКульт Ура!
10.10, 11.10 Д/с «Вiдчайдушнi часи».
13.10, 14.10 Д/с «Крила вiйни».
15.30 Час «Ч».
17.20 Кендзьор.
18.10 Д/с «Сумнозвiснi».
19.25, 00.30 Д/с «Божевiльний свiт. Гаран-

товане взаємознищення».
20.10, 02.15, 05.15 Iнформацiйний вечiр.
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Собор на кровi».
22.35, 23.15 Д/с «Щоденники Другої 

свiтової вiйни».
01.30 Машина часу.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.20 Т/с «Рись».
14.20, 15.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 3».
20.10 Гучна справа.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Жiнки в любовi», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Жiнки в любовi».
03.50 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 Т/с «Доктор Хто».
11.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.50 «Орел i решка. Шопiнг».
14.30, 00.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
15.25 «Орел i решка. На краю свiту».
16.20, 22.00 «Орел i решка. Iвлєєва VS 

Бєдняков».
17.15 Х/ф «Спокусник».
19.50 Х/ф «Спокусник 2».
23.00 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
01.10 «Бiйцiвський клуб».
02.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.55 Х/ф «Тупик».
07.55, 16.50, 20.50, 02.40 «Випадковий 

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

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Каблучка з Амстердама».
10.45, 22.30 Т/с «Переломний момент».
12.50, 04.00 «Правда життя».
14.55 «Легенди бандитської Одеси».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Втеча. Реальнi iсторiї».
01.00, 03.00 «Речовий доказ».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 09.45, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
09.15, 10.45, 19.15 Країна У 2.0.
11.15, 00.30 Одного разу в Одесi.
12.15 4 весiлля.
14.15, 02.45 Панянка-селянка.
16.15 Богиня шопiнгу.
21.15 Х/ф «Хоробре серце».
01.45 Країна У.
03.45 Теорiя зради.
04.30 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 «Репортер». 
Новини.

09.10, 10.10 «Прямий» трафiк» з К. Ашiон 
i П. Рольником.

11.10, 12.10 «Деталi на «Прямому» з В. 
Фроловою i О. Близнюком.

13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. Сайчуком, Л. Ма-

медовою i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.00 «Watchdogs».
18.30 «Влада хохотала».
19.00 «Ехо України» з М. Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство правди».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.30, 01.45 Правда життя.
09.40, 00.35 Речовий доказ.
10.50 Погляд зсередини.
11.50 Свiт дикої природи.
12.50 Скептик.
13.50, 19.50 Секретнi територiї.
14.50 Загадки Всесвiту.
15.50, 21.50 Сучаснi дива.
16.50 Довiдник дикої природи.
17.50 Дика Бразилiя.
18.50 Брама часу.
20.45 Секретнi файли нацистiв.
22.40 Очима пiнгвiнiв.
23.40 Горизонт.
02.40 Iлюзiї сучасностi.

Enter-фіëьм
05.00 Х/ф «Чекаючи вантаж на рейдi 

Фучжоу бiля Пагоди».
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 11.35 «Моя правда».
09.45 «Спогади».
10.45, 01.55, 02.45 «Зорянi долi».
12.25 Х/ф «Iду до тебе».
13.35 Х/ф «Єва хоче спати».
15.30 Х/ф «Раз на раз не випадає».
16.50 Х/ф «Принцеса на бобах».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Х/ф «Свiтла особа».
00.30 Х/ф «Прощайте, фараони!»
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.35 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Х/ф «Вхiдний».
09.00, 17.20 «Загублений свiт».
11.55 Х/ф «Мегарозлом».
13.45 Х/ф «Тiньовi вовки».
15.25 Т/с «Рекс».
19.25 Х/ф «ХХХ».
21.55 Х/ф «Зламана стрiла».
00.00 Х/ф «Посланець».
01.45 «Облом.UA».
02.50 «Цiлком таємно-2017».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.20 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».
08.00 М/ф «Аладдiн».
08.50 М/ф «Качинi iсторiї».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».
13.00 Т/с «СуперКопи».
15.40 Т/с «Швидка».
19.00 Х/ф «Скелелаз».
21.20 Х/ф «Рембо 3».
23.20 Т/с «Спецпризначенцi».
00.10 Мамареготала. Найкраще.
03.50 Чистоплюї.
04.15 «Роздовбаї».
04.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.05, 04.00, 05.00, 08.00 Тенiс. «Ролан 

Гаррос». Квалiфiкацiя.
01.30, 12.30 Автоперегони. WTCR. 

Нiмеччина. Квалiфiкацiя.
02.30, 06.00, 09.35 Снукер. European 

Masters. Раунд 2.
11.30 Автоперегони. «24 години Ле-Мана». 

Огляд.
13.30 Велоспорт. «Тур де Франс». Огляд.
14.30 Велоспорт. ЧC. Iмола. Жiнки. Пере-

гони на час.
15.20 Велоспорт. ЧC. Iмола. Чоловiки. 

Перегони на час.
17.40, 20.35 Снукер. European Masters. 

Раунд 3.
19.30 Автоперегони. WTCR. Нiмеччина. 

Перегони 1.
21.00 Снукер. European Masters. Раунд 4.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Олiмпiк - Мiнай. Чемпiонат України.
07.45, 13.00, 20.50 Огляд середи. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
08.15 Гент/Рапiд - Динамо (К)/АЗ Алкма-

ар. Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 18.50 Баварiя - Севiлья. Суперкубок 

УЄФА.
12.20, 18.20 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.50, 21.20 Yellow.
13.30, 03.30, 05.30 Топ-матч.
13.50 Олiмпiакос - Омонiя/Црвена Звезда. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.00, 22.50 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
16.30 Рух - Шахтар. Чемпiонат України.
21.30 #залишайсязФутболом.
23.20 Славiя - Мiдтьюлланн/Янг Бойз. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
01.10 Чемпiонат Францiї. Передмова до 

туру.
01.40 Александрiя - Ворскла. Чемпiонат 

України.
03.40 Лiлль - Нант. Чемпiонат Францiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.15 Додолики.
06.25, 06.35, 06.42, 06.50, 08.15, 08.23 

Веселi саморобки.
06.30, 06.40, 06.45, 08.20 Книга-мандрiвка.
06.55, 08.25 Уроки тiтоньки Сови. 

Географiя-малятко.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.00, 02.35, 

03.50, 05.35 Новини.
07.15, 08.30 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
08.50, 02.25 Погода.
09.05 Енеїда.
10.10 Х/ф «Чарiвник країни мрiй», 1 с.
12.00, 01.15 Плiч-о-плiч.
12.30 Школа майбутнього. Iнновацiї у 

всьому свiтi.
13.35 Хай-тек (iнновацiйна) археологiя.
14.00 Зеленi мiста.
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
15.55 Вiдсутнiсть доказiв. Смерть Мерлiн 

Монро.
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
19.30 Т/с «Таємний код вiри».
20.30 Д/с «Свiт майбутнього. Планета 

Земля 2050».
21.25 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
22.00 Х/ф «Стрiмголов».
00.25 Святi та грiшнi.
01.30, 04.40 #ВУкраїнi.
03.00 Бюджетники.
04.15 Перша шпальта.
05.05 Схеми. Корупцiя в деталях.

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
11.15 Т/с «Свати».
15.30 «Танцi з зiрками».
19.30, 05.15 «ТСН».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Маскарад».
22.00 «Жiночий квартал».
23.20, 00.20 «Свiтське життя».
01.20 «Лiга смiху».
02.40 Х/ф «Тiльки для закоханих».

Iíòер
04.40 «Україна вражає».
05.20 «Телемагазин».
06.00 «Слово Предстоятеля».
06.05 Х/ф «Майно з хвостом».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.10 Х/ф «Покровськi ворота».
14.00 Х/ф «Солодка жiнка».
15.50 Т/с «По рiзних берегах».
20.00 «Подробицi».
20.30 Концерт «Iнтер. Лайма. Рандеву».
22.15 Т/с «Любов не дiлиться на два», 

1-4 с.

02.05 «Подробицi» - «Час».
02.35 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.55 Т/с «Копи на роботi».
05.45 «На трьох».
06.50 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 2».
09.40 Т/с «Таємнi дверi».
12.35, 13.00 Т/с «Пес 5».
12.45 Факти. День.
16.05 Х/ф «Форсаж 5: Шалена п`ятiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Форсаж 6».
21.45 Х/ф «Форсаж 7».
00.30 Х/ф «Арсенал».
02.10 Х/ф «Вiлсон».

ÑТБ
04.40 Т/с «Життя прекрасне».
09.30 Неймовiрна правда про зiрок.
10.55 Т/с «I будуть люди».
16.55, 23.10 Звана вечеря.
19.00 МастерШеф 10.
01.10 Х/ф «Тутсi».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.20, 01.40 Вар`яти.
10.00 Орел i решка.
12.10 Хто зверху? (12+).
14.20 Х/ф «Телепорт».
16.10 Х/ф «Тiнь».
18.20 Х/ф «Мумiя».
21.00 Х/ф «Мумiя повертається».
23.50 Х/ф «Пiрамiда».
02.40 Зона ночi.

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.30 Час «Ч».
07.20, 16.10, 17.10 Д/с «Бойовi машини».
07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
08.40 Натхнення.
09.30 Автопiлот-новини.
09.40 Автопiлот-тест.
09.50 Драйв.
10.10, 12.15 Медекспертиза.
10.30 Майстри ремонту.
11.10 Д/с «Вiдчайдушнi часи».
12.35 Невигаданi iсторiї.
13.15, 14.15 Д/с «Крила вiйни».
15.15 Гончаренко рулить.
15.35 На власнi очi.
18.10 Є сенс.
18.40, 02.10 Машина часу.

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 Спiвай Шоу.
00.30 Д/с «Божевiльний свiт. Гарантоване 

взаємознищення».
03.20, 04.10 ФiзКульт Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 03.00 Реальна мiстика.
08.45 Т/с «Повернення», 1-6 с.
15.20 Т/с «Повернення».
17.00 Т/с «Тростинка на вiтрi», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Тростинка на вiтрi».
23.00, 02.15 Т/с «Я чекатиму тебе за-

вжди».
01.45 Телемагазин.

Ê1
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.40 «Орел i решка. Шопiнг».
09.30 Х/ф «Спокусник».
12.00 Х/ф «Спокусник 2».
14.15 «Орел i решка. Дива свiту».
00.10 Х/ф «Основний iнстинкт 2: Жага 

ризику».
02.15 «Бiйцiвський клуб».
03.10 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Ще до вiйни».
08.40 Х/ф «Доля людини».
10.40 Х/ф «Командир щасливої «Щуки».
12.30 «Нашi права».
13.45 «Легенди карного розшуку».
15.35, 02.50 «Випадковий свiдок».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.20 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Невловимi месники».
21.05 Х/ф «Проект А».
23.05 Х/ф «Проект А 2».
01.10 «Хвороби-вбивцi».
03.30 «Речовий доказ».
04.30 «Правда життя».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.35 М/ф «Тваринний загiн. Код Марко 

Поло».
11.15 Х/ф «Iзгой».
14.00 Х/ф «Хоробре серце».
17.15 Х/ф «Джон Вiк».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 Країна 

У 2.0.
00.00 Країна У.
00.30 Панянка-селянка.
01.45 Теорiя зради.
02.30 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.40, 13.15 «Ехо України» з М. 

Ганапольським.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 «Репортер». Новини.
10.10 «Watchdogs».
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
14.10, 15.10, 16.10 «Великий марафон» 

з О. Курбановою та П. Рольником.
17.00 «Щасливе iнтерв`ю».
18.00 «Анатомiя тижня».
20.30 «Вiйна за незалежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
21.30 «Влада хохотала».
22.00 «The Week». Мiжнародний огляд з Т. 

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

МÅГА
05.45 Бандитський Київ.
07.35, 01.00 Мiстична Україна.
08.25, 19.10 Прихована реальнiсть.
10.05 Речовий доказ.
11.15, 23.00 Секретнi територiї.
12.15, 13.15 Секретнi файли нацистiв.
14.15, 21.00 Дiана: 7 днiв, якi потрясли 

Вiндзор.
16.10, 00.00 Свiт дикої природи.
17.10 Дика Бразилiя.
18.10 Очима пiнгвiнiв.
01.45 Теорiя Змови.

Enter-фіëьм
05.10 Х/ф «Незнайко з нашого двору».
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Зiркове життя».
09.50 «Моя правда».
10.40 «Невiдома версiя».
11.30 Т/с «Роксолана».
13.50 Х/ф «Весiлля з приданим».
16.10 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
18.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.00 Т/с «Банкiри».
02.30 «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 07.25 «ДжеДАI».
08.25 «Загублений свiт».
13.30 Х/ф «Юрськi iгри».
15.10 Х/ф «Брама воїнiв».
17.10 Х/ф «Легенди: Гробниця дракона».
19.00 Х/ф «Обiтниця мовчання».
20.45 Х/ф «Пiдстава».
22.30 Х/ф «Фар Край».
00.10 Х/ф «Рейд у пустелю 2».
01.45 «Облом.UA».
02.50 «Цiлком таємно-2017».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.20 Телемагазин.
07.30 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички».

09.40 М/с «Сiмпсони».
12.20 Т/с «Друзi».
13.50, 01.00 Мамареготала. Найкраще.
18.00 Х/ф «Бетмен».
20.45 Х/ф «Бетмен повертається».
23.20 Т/с «Спецпризначенцi».
03.45 Чистоплюї.
04.10 «Роздовбаї».
04.35 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.05, 04.00, 05.00, 08.00, 12.00 Тенiс. 

«Ролан Гаррос». Квалiфiкацiя.
01.30 Автоперегони. «24 години Ле-Мана». 

Огляд.
02.30, 06.00, 09.30 Снукер. European 

Masters. Раунд 4.
10.30, 17.50 Автоперегони. WTCR. 

Нiмеччина. Перегони 1.
10.55, 18.45 Автоперегони. WTCR. 

Нiмеччина. Перегони 2.
13.30 Велоспорт. ЧC. Iмола. Жiнки. Груповi 

перегони.
19.50 Снукер. European Masters. 1/4 

фiналу.
21.00 Снукер. European Masters. 1/2 

фiналу.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00 Мiлан - Болонья. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 15.10 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
08.15 Славiя - Мiдтьюлланн/Янг Бойз. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 16.45, 19.45 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
11.35 Гент/Рапiд - Динамо (К)/АЗ Алкма-

ар. Лiга чемпiонiв УЄФА.
13.25 Рух - Шахтар. Чемпiонат України.
15.55 Live. Торiно - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
17.55, 18.40, 20.55, 23.40, 01.45, 03.45 

Топ-матч.
18.10 Чемпiонат Францiї. Передмова до 

туру.
18.55 Live. Кальярi - Лацiо. Чемпiонат 

Iталiї.
21.10 Фiнали Лiги чемпiонiв (2008 2014).
21.40 Live. Iнтер - Фiорентiна. Чемпiонат 

Iталiї.
23.55 Мiнай - Динамо. Чемпiонат України.
01.55 Маккабi/Динамо-Брест - Зальцбург. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
03.55 Ворскла - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

25 вересня

26 вересня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.15 Додолики.
06.25, 06.35, 06.43, 06.50, 08.15, 08.23 

Веселi саморобки.
06.30, 06.40, 06.45, 08.20 Книга-мандрiвка.
06.55, 08.25 Уроки тiтоньки Сови. Мудрi 

казки тiтоньки Сови.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.45, 02.35, 

03.50, 05.35 Новини.
07.15, 08.30 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
09.00 Божественна Лiтургiя Православної 

Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української Греко-

Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Като-

лицької Церкви в Українi.
13.30, 00.15 Т/с «Таємний код вiри».
14.25 Телепродаж.
15.00, 01.25 Країна пiсень.
16.00 Т/с «Модус».
18.00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18.30 Д/с «Всi на море. Мозамбiк».
19.30 Д/с «Планета iнновацiй. У пошуках 

майбутнього комунiкацiй».
19.55 Д/ф «Острови: Азорськi острови. 

Люди, фауна, спосiб життя».
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф «Створення ледi».
00.10, 02.25 Погода.
01.15 Плiч-о-плiч.
03.00 Бюджетники.
04.15 #ВУкраїнi.
04.40 Святi та грiшнi.

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.25 «Свiт навиворiт 11: Китай».
10.30 «Свiт навиворiт».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
00.40 Х/ф «Стiв Джобс».
03.00 Х/ф «Холодне лiто 53-го».

Iíòер
04.15 «Великий бокс. Сергiй Дерев`янченко 

- Джермалл Чарло».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
12.00 Х/ф «Пiдкидьок».
13.30 Т/с «Речдок. Особиста справа».
18.10 Х/ф «Наслiдки».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «К-19».
23.15 Х/ф «П`ять хвилин страху».
01.05 «Речдок».
03.30 «Пережити Холокост. Вiйна Фредi 

Ноллера».

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.10 Факти.
05.35, 07.25 Анти-зомбi.
06.30, 09.25 Громадянська оборона.
08.25 Секретний фронт.
10.20, 13.00 Т/с «Вiддiл 44».
12.45 Факти. День.
13.30 Х/ф «Форсаж 6».
16.00 Х/ф «Форсаж 7».
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф «Форсаж 8».
23.30 Х/ф «Перевiзник: Спадщина».
01.25 Х/ф «Звiт з «Європи».

ÑТБ
05.15 За двома зайцями: невiдома версiя.
05.50 Х/ф «Вiдпустка за власний раху-

нок».
08.40 МастерШеф 10.
12.45 СуперМама.
16.55 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
21.10 Я соромлюсь свого тiла.
23.10 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
06.00, 01.10 Вар`яти.
07.25, 09.15 Kids` Time.
07.30 М/ф «Гноми в будинку».
09.20 Х/ф «Флаббер».
11.10 Х/ф «Зоряний десант».
13.50 Х/ф «Мумiя».
16.10 Х/ф «Мумiя повертається».
19.00 Х/ф «Мумiя: Гробниця Iмператора 

Драконiв».
21.00 Х/ф «Цар скорпiонiв».
23.00 Х/ф «Омен».
02.30 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, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

07.20, 16.10, 17.10 Д/с «Бойовi машини».
07.50 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 «Вiдчайдушнi часи».
12.25 Х/ф «Скарби Давнього Храму».
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня з 

А. Мiрошниченко.
19.15 Спостерiгач.

19.35 Особливий погляд.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
22.00 Д/с «Щоденники Другої свiтової 

вiйни».
23.10 Д/с «Сумнозвiснi».
00.30 Д/с «Божевiльний свiт. Гарантоване 

взаємознищення».
01.55 Огляд преси.
03.15, 04.20 ФiзКульт Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Зоряний шлях.
09.00 Т/с «Жiнки в любовi».
12.45 Т/с «Лист надiї».
16.50 Т/с «Кришталева мрiя», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с «Кришталева мрiя».
23.10 Т/с «Ворожка», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Ворожка».
03.25 Х/ф «Сьомий гiсть».
05.00 Iсторiя одного злочину.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.25 «Ух ти show».
09.00 Х/ф «Модна штучка».
11.00 Х/ф «Молодiсть за страховкою».
12.45 «Орел i решка. Дива свiту».
00.30 Х/ф «Звiр».
02.20 «Бiйцiвський клуб».
03.15 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Кисневий голод».
07.55 «Слово Предстоятеля».
08.00 «Будьте здоровi».
08.40 Т/с «Банкiршi».
12.45 Х/ф «Проект А».
14.45 Х/ф «На золотому ганку сидiли...»
16.05 Х/ф «Там, на невiдомих дорiжках...»
17.25 Х/ф «Невловимi месники».
19.00 Х/ф «Знову невловимi».
21.40 Х/ф «Замкнутий ланцюг».
23.35 Х/ф «Проект А 2».
01.30 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.10 М/ф «Жаб`яче королiвство: Таєм-

ниця кришталевої жаби».
10.40 Х/ф «Золотоволоска».
12.15 Х/ф «Маленька чорна книжка».
14.00 Х/ф «Мiсiя неможлива: Протокол 

Фантом».
16.30 Х/ф «Мiсiя неможлива: Нацiя 

iзгоїв».
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
19.30, 20.30, 22.00, 23.30 Країна У 2.0.
00.00 Країна У.

00.30 Панянка-селянка.
01.45 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, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 «Репортер». Новини.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
14.10, 15.10, 16.10 «Великий марафон» 

з О. Шилкiною та О. Близнюком.
17.15 «Про особисте» з Н. Фiцич.
18.00 «Анатомiя тижня».
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. Березовцем.
22.30 «Щасливий день з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. Полтовою.

МÅГА
05.45 Бандитська Одеса.
07.45, 00.55 Мiстична Україна.
08.40, 19.20 Прихована реальнiсть.
10.20 Речовий доказ.
11.20 Секретнi файли нацистiв.
14.20 Дiана: 7 днiв, якi потрясли Вiндзор.
16.20, 23.55 Свiт дикої природи.
17.20 Очима пiнгвiнiв.
21.00 Дiана. 7 днiв, якi потрясли Вiндзор.
22.55 Секретнi територiї.
01.45 Скептик.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Свiтла особа».
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Зiркове життя».
10.15 «Моя правда».
11.05 «Невiдома версiя».
11.55 Т/с «Роксолана».
14.15 Х/ф «Доля людини».
16.15 Х/ф «Мачуха».
18.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
22.00 Т/с «Банкiри».
02.30 «Зорянi долi».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
09.00 «Загублений свiт».
13.00 Х/ф «Лiтаючi мечi бiля брами 

Дракона».
15.20 Х/ф «Бог вiйни».
18.00 Х/ф «ХХХ».
20.15 Х/ф «ХХХ: Новий рiвень».
22.10 Х/ф «Мегарозлом».
00.00 Х/ф «Рейд у пустелю 2».
01.35 «Облом.UA».
04.30 «102. Полiцiя».
05.10 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.20 Телемагазин.
07.30 М/ф «Чiп i Дейл - бурундучки-

рятiвнички».
09.40 М/с «Сiмпсони».
12.20 Т/с «Друзi».
13.50, 01.00 Мамареготала. Найкраще.
16.00 Мамареготала.
18.00 Х/ф «Бетмен повертається».
20.40 Х/ф «Бетмен i Робiн».
23.10 Т/с «Спецпризначенцi».
03.35 Чистоплюї.
04.25 «Роздовбаї».
04.50 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30, 22.30 Веслування на байдарках i ка-

ное. Кубок свiту. Угорщина. Спринт.
01.30 Автоперегони. WTCR. Нiмеччина. 

Перегони 1.
02.00 Автоперегони. WTCR. Нiмеччина. 

Перегони 2.
02.30, 06.00, 09.30 Снукер. European 

Masters. 1/2 фiналу.
04.00 Тенiс. US Open. Огляд.
05.00, 10.50 Тенiс. «Ролан Гаррос - 2019». 

Огляд.
08.00 Тенiс. «Ролан Гаррос - 2019». 

Чоловiки. Фiнал.
11.50, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Тенiс. 

«Ролан Гаррос». Раунд 1.
22.15 Тенiс. «Ролан Гаррос». «Гейм, Шетт 

i Матс».
23.30 Снукер. European Masters. Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 01.10, 03.15, 05.20 Топ-матч.
06.10 Марсель - Мец. Чемпiонат Францiї.
08.00, 13.20, 17.45, 20.15 Yellow.
08.10 Александрiя - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
10.00, 14.45, 23.00 Футбол News.
10.20, 12.50, 13.30, 15.55, 16.25, 18.55 

«Тур Online».
11.00 Мiнай - Динамо. Чемпiонат України.
13.55 Live. Львiв - Зоря. Чемпiонат України.
16.55 Live. Шахтар - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
19.25 Live. Десна - Рух. Чемпiонат України.
21.20 «Великий футбол».
23.20 Монако - Страсбур. Чемпiонат 

Францiї.
01.25 Наполi - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
03.30 Бордо - Нiцца. Чемпiонат Францiї.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 27 вересня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4

Поíедіëоê, 21 âереñíя 
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

19.00, 22.00, 00.30, 03.30 
Провінційні вісті.

08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.55, 22.35 Добрі традиції
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10 Межа правди
15.10 У фокусі Європа
15.40 Shift. Життя в цифрі 
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф. «Коли мене по-

кохають» +16
01.00 Х.ф.«Кращий із чоловіків» 

+16 

Віâòороê, 22 âереñíя
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 Сільський календар
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15, 21.00 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.10, 21.20 Добрі традиції
12.15, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Гравці» 
17.00 5 хвилин на добру справу
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. «Догвіль» 1с. +16

Ñереда, 23 âереñíя
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 5 хвилин на добру справу
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. «Дрібка перцю» 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання 
20.00 Формула здоров’я
21.30 Смачна мандрівка
22.40, 04.00 Х.ф. «Догвіль» 2с. +16

Чеòâер, 24 âереñíя
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, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15, 21.35 Майстер-клас з Н. 

Фіцич
11.30 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
20.30 5 хвилин на добру справу
22.35, 04.00 Х.ф.«Флірт» +16 
01.00 Х.ф. «Гравці»

П’яòíиця, 25 âереñíя
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, 21.00 Українські традиції
11.30 Обираємо життя
12.10, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Погана звичка» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Сільський календар

20.30 Спогади
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Достукатись до 

небес» +16 

Ñóáоòа, 26 âереñíя
06.00, 09.30, 16.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
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 У фокусі Європа
11.30 Завтра-сьогодні
12.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
12.20, 00.30 Х.ф.«Ідеальний 

шторм» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
15.00 Дитяча вистава «Пригоди у 

великому місті»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00 Те, що любиш
17.15, 03.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання 
19.30 5 хвилин на добру справу
20.10 Начинка
20.40 Бучацький ярмарок
22.40, 04.00 Х.ф.«10 кроків до 

успіху» +16
00.10 Вікно в Америку
02.30 Євромакс 

Íедіëя, 27 âереñíя
06.00, 03.00 Огляд світових подій
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 13.30 Кіндер клуб
08.00, 21.30 Єдина країна
08.40, 15.30 Українські традиції
09.00 Справжня ціна
09.30 У фокусі Європа 
10.00 Пряма трансляція Боже-

ственної Святої Літургії з 
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 

11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
12.30 Дитяча вистава «Пригоди у 

великому місті»
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. «Крізь об’єктив» 

+16
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Достукатись до не-

бес» +16 

  UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 21 âереñíя
6.00  М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новини 
9.10 Фермер шукає дружину. 

Австралія 
10.00 Т/с «Полдарк»
11.05 Історія високої моди
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 М/ф«Сандокан» 
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Росселла» 
17.15, 18.35 Книга-мандрівка.
17.20 Д/ц «Стань диким з нами»
17.45 «Експедиція зі Стівом Бек-

шеллем»
18.40 Мандруємо вдома 
19.00 Сьoгoдні. Головне 
19.55 #ВУКРАЇНІ 
20.15 12 міфів про Донбас 
20.55 ЕкоЛюди
21.30 UA:Спорт 
21.35 Ток-шоу “Зворотній відлік”

 Віâòороê , 22 âереñíя
6.00  М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новини 
9.10 Фермер шукає дружину. 

Австралія 
10.00 Т/с «Полдарк»
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 М/ф«Сандокан» 
15.20 Додолики
15.30 Марійчин першосвіт 
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Росселла» 
17.15 Книга-мандрівка.
17.20 Д/ц «Стань диким з нами»
17.45 «Експедиція зі Стівом Бек-

шеллем»
18.35 Книга-мандрівка.
18.40 Мандруємо вдома 
19.00 Сьoгoдні. Головне 
19.55 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
20.15 12 міфів про Донбас 
21.35 UA:Спорт 
21.45 Д/ф «Клітка для двох» 
22.50 Українська читанка
 

 Ñереда, 23 âереñíя
6.00  М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новини 
9.10 Фермер шукає дружину. 

Австралія 
10.00 Т/с «Полдарк» 
11.05 Історія високої моди
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 М/с «Попелюшка»
15.45 Лайфхак українською 

16.05 Т/с «Росселла» 
17.15 Книга-мандрівка.
17.20 Д/ц «Стань диким з нами»
17.45 «Експедиція зі Стівом Бек-

шеллем»
18.35 Книга-мандрівка.
18.40 Недалечко
19.00 Сьoгoдні. Головне 
19.55 Крим .Реалії
20.20 «ЕкоЛюди»
21.35 UA:Спорт 
21.45 StopFakeNews
21.55 Д/ф «Заміновані вірністю»
22.50 Українська читанка

Чеòâер, 24 âереñíя
6.00  М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новини 
9.10 Фермер шукає дружину. 

Австралія 
10.00 Т/с «Полдарк» 
11.05 Історія високої моди
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 М/с «Попелюшка»
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Росселла» 
17.15 Книга-мандрівка.
17.20 Д/ц «Стань диким з нами»
17.45 «Експедиція зі Стівом Бек-

шеллем»
18.35 Книга-мандрівка.
18.40 Street Схід 
18.55 12 міфів про Донбас
19.00 Сьoгoдні. Головне 
19.55 Наші гроші
20.20 «ЕкоЛюди»
20.55 ЗаАрхівоване 
21.35 UA:Спорт 
21.50 ЗміниТИ
22.05 Т/с «Містер Селфрідж
22.50 Українська читанка
 

 П’яòíиця, 25 âереñíя
6.00  М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Сус-

пільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новини 
9.10 Фермер шукає дружину. 

Австралія 
10.00 Т/с «Полдарк» 
11.05 Історія високої моди
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 М/с «Попелюшка»
15.45 Лайфхак українською 
 16.05 Т/с «Росселла» 
17.15 Книга-мандрівка.
17.20 Д/ц «Стань диким з нами»
17.45 «Експедиція зі Стівом Бек-

шеллем»
18.35 Книга-мандрівка
18.40 Мандруємо вдома 
19.00 Сьoгoдні. Головне 
19.55 «VoxCheck» 
20.00 Схеми. Корупція в деталях 
20.55 12 міфів про Донбас 
21.35 UA:Спорт 

21.50 Роздивись 
22.05 Т/с «Містер Селфрідж
22.50 Українська читанка

Ñóáоòа, 26 âереñíя
6.00, 18.45 #ВУКРАЇНІ 
6.30, 16.40 Разом
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.

Дайджест 
7.30 Смаки Європи 
8.35 Геолокація: ВОЛИНЬ
9.10 Фермер шукає дружину. 

Австралія
10.00 Т/с «Полдарк»
11.05 Енеїда
12.00 Д/ф «Олександр Довженко: 

Одеський світанок» 
12.25, 14.00, 15.30, 15.55 Книга-

Мандрівка. 
12.30 Х/ф «Сто тисяч»
13.45, 19.40 Своя земля
14.05 Лайфхак українською 
14.20 Книга-мандрівка.
14.25 М/с»Робін Гуд» 
15.15 Марійчин першоствіт 
15.20 Додолики 
15.35 «Шо? Як? « 
16.00 Пишемо історію
16.15 Пліч-о-пліч
17.10 Х/ф «Сквот 32» 
19.15 Відтінки України
19.55 Ток-шоу “Зворотній відлік”
21.10 Ататюрк-батько сучасної 

Туреччини
21.55 Розсекречена історія

 Íедіëя, 27 âереñíя
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00, 16.45 Разом
6.30, 18.45 #ВУКРАЇНІ 
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному. 

Дайджест 
7.30 Смаки Європи 
8.25 Світова медицина 
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 Енеїда 
14.05 Лайфхак українською 
14.20, 15.30, 15.55 Книга-мандрівка
14.25 М/с»Робін Гуд» 
15.10 Марійчин Першосвіт
15.20 Додолики 
15.35 «Шо? Як? « 
15.58 Пишемо історію 
16.05 Українська читанка
16.15 Пліч-о-пліч
17.15 Х/ф»Марія-Антуанетта»
19.15 Обличчя , 
19.40 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 Святі та грішні 
21.00 Своя земля
21.10 Секрети Сонячної системи
21.55 Д/ф «Війна на нульовому 

кілометрі» 
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 Осінь – пора гарячого 
какао, теплих пледів 
і затишних светрів. А 
також – пора гарбуза, 
який так чудово запікати 
в духовці з травами і 
часником, готувати з 
нього суп і неймовірно 
смачні десерти. Яскраві, 
ароматні та пряні – як 
перше кохання. 
Не знаєте, що 
саме приготувати? 
Дізнавайтесь найкращі 
рецепти страв із гарбуза 
просто зараз!

ГАРБУЗОВИЙ ПИРІГ 

ПОТРІБНО: мускатний гар-
буз (1 кг) – 1 шт., сир – 500 г, 
вершкове масло – 50 г, ваніль-
ний екстракт (ванілін)  – 1 ч. л., 
цукор – 3 ст. л., яйця – 3–4 шт., 
кориця мелена – 1 ч. л., мед – 1 ч. 
л., волоські горіхи – 50 г.

ПРИГОТУВАННЯ: розрізати 
гарбуз навпіл, вичистити на-
сіння, дістати м’якоть. М’якоть 
зварити або запекти в духо-
вій шафі до повної готовності. 
Готову м’якоть подрібнити в 
блендері. У сир додати яйце, цу-
кор, ванільний екстракт, горіхи 
та перемішати. Змішати сирну 
масу з гарбузовим пюре. Розі-
гріти духову шафу до 180 °C. 
Половинки гарбуза наповнити 
гарбузовою сумішшю та від-
правити до духовки. Випікати 
45 хв. за температури 200 °C. Го-
товий гарбузовий пиріг зверху 
змастити медом та прикрасити 
горіхами.

ДЖЕМ ІЗ ГАРБУЗА

ПОТРІБНО: гарбуз – 1 кг, 
вода – 0,5 л, цукор – 200 г, яблуч-
ний оцет – 3 ст. л., гвоздика – 5 
шт., духмяний перець – 4 шт., 
кориця – 1 паличка, мускатний 
горіх – 1 ч. л., імбир – 20 г, креке-
ри та м’ята – для подачі.

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз 
очистити й нарізати трикут-
ними скибочками по 1 санти-
метру. Зробити сироп з води, 
цукру та яблучного оцту. Зали-
ти гарбуз, проварити 5–7 хв. на 
невеликому вогні до прозорос-

ті, злити зайву рідину. Додати 
прянощі, зав’язані в марлевий 
мішечок. Варити гарбуз 40 хв., 
перемішуючи. Готову страву 
охолодити, забрати спеції та пе-
ребити в блендері.

ГАРБУЗОВІ КЕКСИКИ

ПОТРІБНО: яйця – 2 шт., ва-
ніль – 1 пакетик, олія – 60 мл, 
йогурт/кефір – 120 мл, мускат-
ний горіх – 1 ч. л., кориця – 1 ч. 
л., розпушувач для тіста – 1 шт., 
масло (для горіхової крихти) – 
50 г, мед – 120 мл, горіхи – 100 
г, борошно – 200 г, гарбузове 
пюре – 200 г, цукор – за смаком, 
вершки жирні – 250 мл, ягоди 
(для соусу) – 200 г, цукор (для 
соусу) – 4 ст. л. 

ПРИГОТУВАННЯ: для тіс-
та спочатку змішуємо всі сухі 
інгредієнти: борошно, мускат-
ний горіх, корицю, розпушувач, 
ванілін, сіль. Окремо з’єднуємо 
рідкі компоненти: кефір / йо-
гурт, мед, яйця, соняшникову 
олію, гарбузове пюре. Обидві 
суміші добре перемішуємо. У 
змащені маслом форми для 
кексів викладаємо тісто і по-
сипаємо горіховою крихтою. 
Для її приготування горіхи до-
бре перемелюємо і змішуємо 
з вершковим маслом і цукром. 
Кексики випікаємо в розігрітій 
до 180 С духовці 20-30 хв. Піс-
ля цього виймаємо їх і даємо 
охолонути у формі близько 10 
хв. Для соусу змішуємо вершки, 
подрібнені ягоди і цукор. При-
крашаємо ягідно-вершковим 
соусом і шоколадом.

КРЕМ-СУП 
ІЗ ЗАПЕЧЕНОГО ГАРБУЗА

ПОТРІБНО: 800 г гарбу-
за, 200 мл вершків (жирність 
33%), 30 мл оливкової олії, 50 г 
меду, за смаком сіль та перець, 1 
ст. л. насіння гарбуза, 50 г бази-
ліку (або естрагону), 50 г кедро-
вого горіха, 50 г пармезану, 50-
60 мл оливкової олії, 3 зубчики 
часнику.

ПРИГОТУВАННЯ: розігрі-
ваємо духовку до 180 градусів. 
Гарбуз чистимо і ріжемо вели-
кими кубиками. Викладаємо 
на деко гарбуз і часник, по-

ливаємо розтопленим медом і 
оливковою олією. Солимо, пер-
чимо і відправляємо в духовку 
на 25 хв. Перекладаємо в чашу 
блендера або в каструлю, до-
даємо теплі вершки, перебива-
ємо блендером до однорідного 
стану. Готуємо песто. Для цього 
кедрові горіхи, зубчик часнику, 
оливкову олію, листя базиліка і 
сіль перетираємо в пасту в сту-
пі або подрібнюємо в чаші блен-
дера. Робимо пармезанові чіп-
си. Цей невеликий додатковий 
штрих додасть надзвичайного 
смаку супу. Для цього натертий 
сир викладаємо невеликими 
гірками на пергамент і запіка-
ємо в духовці при 180 °С 15 хв. 
Подаємо суп з насінням гарбуза, 
пармезановими чіпсами і песто.

ПИРІГ З ГАРБУЗОМ, 
ЦИБУЛЕЮ І СИРОМ

ПОТРІБНО: 2 листи тіста 
листкового бездріжджового, 
300 г  гарбуза, 150 г твердого 
сиру (замість нього можна взя-
ти сулугуні), 1 цибуля ріпчас-
та, 1 яєчний жовток, оливкова 
олія, сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз 
почистити, нарізати тонки-
ми скибочками і скропити 2 
ст. л. оливкової олії. Розігріти 
сковороду-гриль і обсмажити 
скибочки гарбуза з двох сторін 
практично до готовності. Ци-
булю почистити і нарізати тон-
кими півкільцями. В окремій 
сковороді розігріти оливкове 
масло і обсмажити цибулю. Сир 
натерти на крупній тертці. Лист 
вистелити папером для випіч-
ки. Тісто попередньо розморо-
зити, потім один пласт злегка 
розкачати, так щоб вийшов 
прямокутник, і викласти його 
на лист. На тісто, відступаючи 
від країв на пару сантиметрів, 
викласти цибулю і обсмажений 
гарбуз, зверху посипати натер-
тим сиром. Другий пласт тіста 
розкачати в прямокутник трохи 
більшого розміру, ніж перший, і 
накрити ним зверху пласт з на-
чинкою, щільно притиснувши 
краї. Жовток посолити, злегка 
збити, змастити пиріг і гострим 
ножем зробити діагональні не-
глибокі надрізи. Випікати в ро-
зігрітій духовці 30 хв.

ОЛАДКИ 
З ГАРБУЗА І ЯБЛУКА

ПОТРІБНО: 400 г гарбуза, 
1 яблуко, 2 яйця, 1 склянка бо-
рошна, 0,5 склянки кефіру, 2 ст. 

л. цукру, 3-4 ст. л. олії, кориця на 
кінчик ножа, сіль за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ: яблуко і 
гарбуз помийте, очистіть від 
шкірки і насіння. Натріть на 
крупній тертці. Змішайте яйця, 
цукор, сіль, корицю, кефір, до-
дайте борошно і перемішайте. 
Додайте в тісто гарбуз, яблуко 
і ще раз перемішайте. Ложкою 
акуратно викладайте оладки 
на трохи розігріту сковороду з 
олією. Смажте на слабкому вог-
ні під кришкою з двох сторін до 
готовності 4-5 хв. Зняті зі ско-
вороди оладки помістіть на па-
перовий рушник, щоб забрати 
зайвий жир. Подавайте гарячи-
ми зі сметаною або варенням.

СИРНА ЗАПІКАНКА 
З ГАРБУЗОМ

ПОТРІБНО: пів гарбуза 
(приблизно 500 г), 400 г сиру, 
2 яйця, 2 ст. л. борошна, 3 ст. л. 
цукру, 1 ч. л. ванільного цукру, 1 
ст. л. вершкового масла, 1 дріб-
ка солі, 1 плитка шоколаду (за 
бажанням).

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз 
добре помийте і обсушіть ку-
хонним рушником. Викладіть 
на деко і запікайте в духовці 
при температурі 180 градусів 
протягом 30 хв. Потім ложкою 
виберіть м'якоть гарбуза в мис-
ку. Додайте до м'якоті гарбуза 
400 г сиру (жирність регулюй-
те самі), 2 яйця, 3 ст. л. цукру і 
1 ч. л. ванільного цукру, дрібку 
солі. Додайте до маси 2 ст. л. бо-
рошна. Якщо хочете надати за-
піканці більш ніжної структури, 
можете використовувати рисо-
ве борошно замість пшенично-
го. Перебийте всі інгредієнти 
занурювальним блендером до 
однорідної кремової маси. Ви-
кладіть отриману масу в форму 
для запікання, змащену верш-
ковим маслом (1 ст. л.). Постав-
те в духовку з температурою 
180 градусів на 35-40 хв. до 
появи рум'яної скоринки. При 
подачі за бажанням прикрасьте 
запіканку тертим шоколадом. 

ГРАТЕН З ГАРБУЗА

ПОТРІБНО: 500 г гарбуза, 
50 г твердого сиру (наприклад, 
пармезану), сіль за смаком.

ДЛЯ СОУСУ «БЕШАМЕЛЬ»: 
500 мл молока, 50 г цибулі, 30 
г вершкового масла, 30 г бо-
рошна, 1 лавровий лист, 3 го-
рошини чорного перцю, дрібка 
мускатного горіху (меленого), 
трішки солі. 

ПРИГОТУВАННЯ: спершу 
- соус бешамель. У невелику 
каструльку налийте молоко, до-
дайте цибулю і спеції, доведіть 
до кипіння і варіть на малень-
кому вогні 2 хв. Зніміть з вогню 
і витягніть цибулю, лавровий 
лист і горошини перцю. В іншій 
каструльці розтопіть вершкове 
масло на середньому вогні і об-
смажте на ньому борошно до 
легкого золотистого відтінку. 
Зменшіть вогонь, влийте моло-
ко і варіть на маленькому вогні 
протягом 2-3 хв., поки він не по-
чне гуснути. соус бешамель Ду-
ховку розігрійте до 180 граду-
сів. Гарбуз почистіть і наріжте 
тонкими скибками. Трохи посо-
літь і викладіть тонким шаром 
у форму для запікання і зверху 
полийте достатньою кількістю 
соусу бешамель. Продовжуйте 
пошарово викладати шматочки 
гарбуза, рясно поливаючи їх со-
усом. Коли заповните всю фор-
му, сформуйте верхній шар з 
соусу і посипте тертим пармеза-
ном. Запікайте в духовці 25 хв.

ПАСТА З ГАРБУЗА 
А-ЛЯ ХУМУС

ПОТРІБНО: 400 г гарбуза, 
100 мл вершків 30% жирності, 
2 ст. л. оливкової олії, 1 голо-
вка часнику, за смаком сіль та 
перець, 2 ст. л. кунжуту, 2 пера 
зеленої цибулі (для подачі).

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз на-
ріжте великими шматками. У 
головки часнику зріжте нижню 
частину. Запечіть гарбуз в ду-
ховці з часником до готовності 
(приблизно 25-30 хв.). Готовий 
гарбуз перекладіть до мис-
ки, додайте вершки, оливкову 
олію, сіль, перець і 1-2 зубчики 
запеченого часнику від голо-
вки, яка запікалася разом з гар-
бузом. Перебийте суміш в чаші 
блендеру або занурювальним 
блендером прямо в мисці. При 
подачі посипте 2 ст. л. кунжуту 
і порізаною зеленою цибулею. 
Подавайте пасту з гарбуза з 
грінками.

Яскраві, ароматні та пряні – 
як перше кохання: осінні рецепти

З ГАРБУЗА
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Оголошення
19.10.2020 р. о 15 год. в приміщенні будин-

ку культури с. Байківці відбудуться громадські 
слухання щодо розгляду містобудівної докумен-
тації 

"Детальний план території на земельну ді-
лянку в селі Гаї Гречинські Тернопільського 
району Тернопільської області (в межах населе-
ного пункту) на зміну цільового використання 
земельної ділянки для будівництва і обслуго-
вування житлового будинку, господарських бу-
дівель і споруд. (Земельна ділянка Лисого С.В.)".

З матеріалами детального плану можна 
ознайомитися у відділі містобудування та архі-
тектури та на сайті Байківецької сільської ради.

Тел.для довідок 29-62-04

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТУ
Тернопільська районна державна адміністрація (Організатор перевезень) оголошує конкурс 

на право здійснювати перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах 
загального користування в звичайному режимі руху.

УМОВИ КОНКУРСУ
Конкурс на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального ко-

ристування проводяться відповідно до Закону України «Про автомобільний тран-
спорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 3 грудня 2008р. №1081 (зі змінами), Правил надання послуг пасажир-
ського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 18.02.1997 №176 (зі змінами).

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» у конкурсі 
на визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального 
користування можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію 
на той вид послуг, що виносять на конкурс, на законних підставах використовують 
у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу, відповідають ви-
могам, викладеним у статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт». 

Для участі в конкурсі на приміських автобусних маршрутах перевізники 
зобов’язані подати на кожен об’єкт конкурсу, в якості конкурсної пропозиції щонай-
менше один транспортний засіб, пристосований для перевезення осіб з інвалідніс-
тю та інших маломобільних груп населення, а у разі відсутності такого інформацію 
про відсутність та інвестиційний проект-зобов’язання; здійснювати пільгові пере-
везення пасажирів згідно з чинним законодавством;

Документи на конкурс приймаються до 02 жовтня 2020 року включно з 9 год. 
до 17 год. за адресою м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, Філія «Тернопільський ДОНКК» 
Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизня-
них автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс».

Увага! З питань щодо номерів рейсів та розкладів руху автобусів на маршруті, 
бланків документів для участі в конкурсі, а також за довідками звертайтесь теле-
фонами: 52-15-79, 52-45-90, за адресою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, щоденно в 
робочі дні з 9 год.  до 17 год. Філія «Тернопільський ДОНКК» Українського держав-
ного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних 
засобів «Укрінтеравтосервіс» (Робочий орган конкурсного комітету) та 43-58-74, за 
адресою: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1, щоденно в робочі дні з 8 год. до 17 год. 
15 хв. відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, 
інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Тернопільської районної держав-
ної адміністрації.

Конкурс відбудеться 20 жовтня 2020 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Тер-
нопільської районної державної адміністрації, каб. 310.

Плата за один внутрішньорайонний приміський автобусний маршрут, який ви-
ставляється на конкурс складає – 3000 грн.

Реквізити для перерахування коштів філія «Тернопільський ДОНКК» УДП 
«Укрінтеравтосервіс»: код 38758169 в ТВБВ АТ «Ощадбанк» 

МФО 338545 р/р UA243385450000026003300625017.

● завідувача кафедри інформаційної 
та соціокультурної діяльності;
● завідувача кафедри освітології 
та педагогіки;
● доцента кафедри фінансового 
менеджменту та страхування;
● доцента кафедри кібербезпеки (2 ставки).

Вимоги до кандидатур на посади: науковий сту-
пінь доктора/кандидата наук.

Термін подання документів – один місяць з дня 
опублікування оголошення. 

Перелік документів, які подаються на ім’я ректо-
ра університету: заява про участь у конкурсі; особовий 
листок з обліку кадрів; автобіографія; засвідчені в уста-
новленому порядку копії документів про вищу освіту, 
наукові ступені і вчені звання; список наукових та на-
вчально-методичних праць і винаходів. 

Додаткова інформація щодо основних функці-
ональних обов'язків, розміру та умов оплати праці 
надається кадровою службою. (Працівники ТНЕУ для 
участі у конкурсі подають заяву на ім'я ректора, оновле-
ний список наукових та навчально-методичних праць).

Документи надсилати за адресою: ЗУНУ, вул. 
Львівська, 11, м. Тернопіль, 46009. Детальніше з умова-
ми конкурсу можна ознайомитись у вченого секретаря 
ТНЕУ за тел. (0352) 47-50-62.

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

IV рівня акредитації відповідно до Закону України 
«Про вищу освіту» оголошує конкурс 

на заміщення вакантних посад:

Право спільної сумісної власності 
подружжя регулюється Сімейним 
кодексом України. Майно, набуте за 

час шлюбу, крім речей індивідуального 
користування, є об'єктом права спільної 
сумісної власності подружжя.

При оформленні спадщини (як за законом так і 
за заповітом), нотаріус у випадках, коли з документа, 
що посвідчує право власності, вбачається, що майно 
може бути спільною сумісною власністю подружжя, 
повинен з'ясувати, чи є у спадкодавця той з подруж-
жя, який його пережив і який має право на 1/2 част-
ку в спільному майні подружжя.

За наявності другого з подружжя нотаріус ви-
дає йому свідоцтво про право власності на частку 
в спільному майні подружжя. Відтак, частка помер-
лого в спільному майні повинна бути виділена для 
отримання спадщини його спадкоємцями. У такій 
ситуації може існувати два варіанти розвитку подій: 
коли другий з подружжя співпрацює зі спадкоємця-
ми або коли не співпрацює.

У ситуації першій, один з подружжя повинен 
звернутися до нотаріуса із заявою про видачу сві-

доцтва про право власності на частку в спільному 
майні подружжя. У його свідоцтві, за заявою спад-
коємців і за його згодою, може бути визначена част-
ка померлого, а друга частина майна спадкується в 
загальному порядку між спадкоємцями, які подали 
заяви про прийняття спадщини та у строк до 6-ти 
місяців з дня смерті спадкодавця не відмовились від 
прийняття спадщини. 

Вирішення другої ситуації є більш складним. Якщо 
після відкриття спадкової справи другий з подруж-
жя не звернувся до нотаріуса для виділення частки, 
то спадкоємців чекає наступний шлях отримання 
своєї спадщини:

❶ Звернутися до нотаріуса з вимогою видати 
свідоцтво про право на спадщину. Очевидно, що но-
таріус відмовиться це робити без попереднього ви-
ділення частки.

❷ Отримати постанову про відмову у вчиненні 
нотаріальних дій.

❸ Звернутися з позовом до іншого з подруж-
жя з вимогою визначити частку в спільному майні. 
Метою такої дії є отримання судового рішення, на 
підставі якого нотаріус зможе видати свідоцтво про 
право на спадщину.

Для задоволення позову спадкоємець повинен 
довести, що майно дійсно є спільною сумісною влас-
ністю та спадкодавець мав на нього право, а також, 
що особа має право на спадкування.

Зоряна УТИНСЬКА, 
державний нотаріус.

СПАДКУВАННЯ СПІЛЬНОГО МАЙНА ПОДРУЖЖЯ

Вважати недійсним:
Загублений студентський квиток на ім'я 

Самуйлика Василя Юрійовича. 
Серія ТЕ 11436224, виданий Тернопільським 

національним медичним університетом 
імені І. Горбачевського.

ТОВ "ТОП ДАХ",  
виробництво металочерепиці та 

профнастилу, ринвові труби 
098 101 00 55,  098 101 00 77

С. Чернихівці, вул. Колгоспна, 21, 
Збаразького р-ну.
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ГОРОСКОП
З 16 по 22 вересня

ОВЕН 
Можна обійтися без 

перевірок обранця. 
Якщо відчуєте, що лю-
дина ваша, без сумнівів 
ставте довгоочікуваний 
штамп у паспорті.

 ТЕЛЕЦЬ 
Ваше особисте життя 

буде яскравим настіль-
ки, наскільки ви самі 
цього захочете. Самотні 
нарештi захочуть ство-
рити сiм’ю.

БЛИЗНЮКИ 
Усім, у кого заплутані 

стосунки, час розібра-
тися з численними ро-
манами. Намагайтеся не 
давати обіцянок, інак-
ше можете побачити під 
своїм балконом «роз-
борки» прихильників.

 РАК 
Усі конкуренти розбі-

жаться, адже ваші здіб-
ності лякатимуть най-
прекрасніших фахівців. 
Не забувайте про тих, 
хто вам допомагав.

 ЛЕВ 
Бiльшiсть iз вас до-

сягне успіху в будь-якій 
справі, але не варто ри-
зикувати, укладаючи 
сумнiвнi угоди. З на-
чальством тримайтесь 
на вiдстанi.

 ДІВА 
Фінансові операції бу-

дуть вдалими, тільки 
постарайтеся не слуха-
ти порад «грамотних» 
друзів. Дійте інтуїтив-
но, ваш внутрішній го-
лос допоможе у найза-

плутанiшiй ситуації.
ТЕРЕЗИ 

Ви відрізнятиметеся 
великою кількістю ідей, 
це допоможе скороти-
ти шлях до заповітної 
посади. Будьте уважнi, 
пiдписуючи фiнансовi 
документи.

СКОРПІОН 
Вашi дiловi партне-

ри не раз замовлять 
за вас слівце. Чекайте 
кар’єрного злету. Зiрки 
сприятимуть, щоб ви 
втрималися на вершині 
влади.

 СТРІЛЕЦЬ 
Успіх може закрутити 

голову і буде складно 
підтримувати дружні 
стосунки. Грошей буде 
багато, тому радійте 
перемогам тих, хто вас 
підтримував.

  КОЗЕРІГ 
Запасіться терпінням і 

витримкою — фортуна 
ходитиме за вами так 
часто, що іноді вам на-
віть захочеться втекти.

 ВОДОЛІЙ 
Ви будете сповнені 

оригінальних ідей i за-
валите начальство про-
позиціями. Нарештi вас 
помiтять, тож чекайте 
нову посаду з підвище-
ною зарплатою.

 РИБИ 
Останнiм часом вам 

щастить, зможете знай-
ти цiкаву роботу. Дове-
деться багато працюва-
ти, а не тільки ділитися 
грандіозними планами.

Â³òàºìî!
Надійну колегу, щиру подругу, 

люблячу донечку, чудову маму і бабусю
Марію Василечко 

з Тернополя
з Днем народження!

 Хай Бог дарує ще багато літ,
Здоров’я, щастя і достатку в хату,
Оберігає від проблем і бід,
Дарує квіти, усмішки і свято!  
Нехай життя буде, як оберіг,
На добру долю, на родинний спокій,
Хай завжди жде уквітчаний поріг
Й благословить на сотню гарних років!
Хай горе обходить Твій дім стороною,
А радість приходить і ллється рікою!
І ще побажаємо Тобі наостанок:
Нехай буде світлим кожнісінький ранок!
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує веселі і многії літа!

З повагою – колеги Інна, Юлія, 
Ольга та подруга 

Віра Ящишин.

Â³òàºìî! 
Любу матусю, 
ласкаву бабусю 

 Марію 
Андріївну
 Процик

із с. Підгайчики
 Зборівського району,

яка святкує 
своє 85-річчя 

               19 вересня!
Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любили, усім помагали,
Молились за нас, добра нам бажали.
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
За Ваше добро й турботу про нас
Сьогодні ми щиро вітаємо Вас.
Дай Боже щасливо жити та біди не знати,
Щоб сто літ з нами зустрічати.
Ми дякуємо, Господу, що у нас Ви є,
Нехай здоров'я і силу Бог Вам дає.

З великою любов'ю 
та повагою - рідні.

СИНИ УКРАЇНИ
Світить ясне сонечко – 
Літняя пора… І радіє душа.
Хочеться скупатись в річці, а її нема.
Тут іде війна, гинуть сини України.
Боже, благаємо Тебе:
Ти нам поможи.
Миру на Україну зішли.
І щоб не гинули наші сини,
А охороняли без пострілів
Мирні кордони свої.
Я вірю: скоро день такий настане -
Сини повернуться до матерів з війни.
І в небі над Україною.
Весело заспівають пташки. 

РІДНЕ ПОЛЕ
На широкому полі колосяться хліба.
А на другому боці іде війна.
І збирали б хлопці урожай,
Але змушені були іти на війну - 
Захищати від ворога країну свою.
І не знають вони,
Чи повернуться звідти живими.
Тільки знають вони,
 Що про них буде слава завжди.
Їх згадають батьки і діди,
Їх згадають діти й онуки.
Що були у нас такі Герої,
Які захищали Україну 
Від нікому не потрібної війни… 

     Ірина ОСТАПЧУК,
 с. Плотича Козівського району.

Колись у старовинному 
палаці в містечку 
Вишнівці на Збаражчині 

зберігалася величезна 
колекція творів живопису, 
серед яких і більше 600 
портретів. Але історія не була 
надто прихильною до палацу. 
Зараз музейні працівники, 
науковці та митці 
відроджують колишній шарм 
і славу неймовірно красивої 
пам’ятки. У палаці відкрили 
нову експозицію -  копії 
портретів із славнозвісної 
колекції.

Невеликий Вишнівець відомий 
насамперед як родинне гніздо відо-
мого українського роду князів Ви-
шневецьких. Саме звідси походить 
легендарний засновник Запорізької 
Січі Дмитро Вишневецький (Бай-
да), У воєнних лихоліттях місцевий 
палац неодноразово руйнували та 
грабували. Вже в 50-х роках 19 сто-
ліття багато творів із колекцій Виш-
невецького палацу було вивезено за 
кордон.

Частина портретів повернула-
ся до палацу у вигляді мистецьких 
копій. На виставці представлено 15 

полотен, на яких зображені пред-
ставники князів Вишневецьких. 
Виконала портрети художниця-рес-
тавраторка Вишнівецького відділу 
Національного заповідника «Замки 
Тернопілля» Вікторія Присяжнюк. 
Талановита випускниця Львівської 
академії мистецтв за  десятиліття 
своєї роботи в установі створила 
близько трьох десятків копій пор-
третів історичних постатей, які при-
крашають відновлені інтер’єри Зба-
разького замку та Вишневецького 
палацу. 

Кропіткій роботі над полотна-
ми передували пошуки в архівах, 
бібліотеках, музеях і на мистецьких 
сайтах. Лише представникам роду 
Вишневецьких у палацовій колекції 
колись належали 27 портретів. На 
жаль, сьогодні більшість портретів 
перебувають за межами України 
і тільки 11з них – у фондах Націо-
нального музею історії України.

Вікторія Присяжнюк, працюю-
чи в різних техніках, вміло освоїла і 
класичну манеру виконання багато-
разового  живопису в техніці старих 
майстрів. Поетапність нанесення 
фарби дозволяє їй досягти диво-
вижних відтінків та ефектів, оскіль-

ки кожен шар при нанесенні просві-
чується через попередній. 

У майстерності художниці може 
пересвідчитися кожен шануваль-
ник мистецтва і старовини та по-
бачити в інтер’єрах Вишневецького 
палацу копії портретів відомих істо-
ричних особистостей, які залиши-
ли глибокий слід в історії України 
та Європи. Це, зокрема, портрети 
лицаря-козака Дмитра (Байди) Ви-
шневецького, фундаторів Креме-
нецького колегіуму Януша Антонія 
та Михайла Серватія Вишневець-
ких, захисників православ’я Михай-
ла та Раїни Вишневецьких, короля 
Речі Посполитої Міхала Корибута 
Вишневецького, засновниці театру 
в Білорусі Урсули-Франциски Виш-
невецької та багатьох інших. Від-
новлення інтер’єрів Вишневецького 
палацу та поповнення їх портрета-
ми родових дідичів – це ще один ва-
гомий крок до повернення пам’ятці  
слави значного культурного осеред-
ку держави.

Любов ШИЯН, 
науковий співробітник 

Національного заповідника 
«Замки Тернопілля», 

кандидат історичних наук.

Êíÿç³ Âèøíåâåöüê³ 
ïîâåðòàþòüñÿ ó ðîäîâèé ïàëàö

Вірші з конверта


