
23 вересня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 9-13, вдень 20-23 
градуси тепла. Схід сонця - 7.06, 
захід - 19.13. 

24 вересня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 10-11, вдень 23-25 
градусів тепла. Схід сонця - 7.07, 
захід - 19.10. 

25 вересня - хмарно з прояс-

ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 12-13, вдень 23-25 
градусів тепла. Схід сонця - 7.09, 
захід - 19.08. 

26 вересня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температура 
повітря вночі 14-15, вдень 23-25 
градусів тепла. Схід сонця - 7.10, 
захід - 19.06. 

27 вересня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 13-

16, вдень 17-18 
градусів те-
пла. Схід сон-
ця - 7.12, захід 
- 19.04. 

28 вересня - хмарно, без опа-
дів, температура повітря вночі 
9-10, вдень 17-18 градусів тепла. 
Схід сонця - 7.13, захід - 19.02. 

29 вересня - хмарно, дощ, 
температура повітря вночі 8-9, 
вдень 15-16 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.15, захід - 19.00.

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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Молоді патріоти 
у Гурбах знову 
відтворили 
НАЙБІЛЬШИЙ БІЙ В 
ІСТОРІЇ УПА

Дуже приємно, що в наш нелегкий 
час живуть такі люди, які 
готові прийти на допомогу 

іншим. І роблять це безкорисливо, 
доброзичливо та від щирого серця. У 
народі кажуть, що добра людина - це 
щаслива людина. І доброта обов’язково 
повертається до того, хто її віддає.

Тому ми, дирекція, педагогічний колектив 
та батьки Городищенської ЗОШ I-III ступенів, 
що у Козівському  районі, висловлюємо щиру 
подяку небайдужим випускникам нашої школи, 
братам - меценатам:  Володимиру Гачу, Юрію 
Гачу, Віталію Гачу за постійну турботу й ува-
гу до проблем навчального закладу, надання 
спонсорської допомоги у капітальному ремонті 
санвузлів для учнів початкової школи. 

Ваша підтримка – свідчення Вашого небай-
дужого ставлення до проблем, розуміння ком-
фортного перебування дітей у навчальному за-
кладі.

Зичимо Вам і Вашим родинам міцного 
здоров’я,  душевного спокою та достатку. Хтось 
сказав: найвища наука життя – мудрість, а най-
вища мудрість – бути добрим. Тож хай Господь 
щедро обдаровує Вас своїми ласками, а зробле-
не добро повертається сторицею!  

Відповідний указ № 395/2020 
Глава держави підписав 15 вересня 
2020 року.

Високу нагороду та орден «Золо-
та Зірка» президент вручив доньці 
загиблого бійця під час робочої по-
їздки на Тернопільщину.

«Хотілося без пафосу, без церемо-
ній вручити цю нагороду», – сказав 
Володимир Зеленський, звертаю-
чись до рідних полеглого.

В ході спілкування з дружиною, 
доньками та батьками Героя Украї-
ни президент наголосив, що високо 
цінує ту жертовність, з якою Юрій Го-
райський віддав своє життя за країну.

«Я хочу подякувати вам усім за 
вашого Героя. Героя, який віддав 
своє життя заради нас усіх. Все, що 
ми можемо сьогодні зробити, – це 
пам'ятати таких людей, пам'ятати 
таких героїв», – зазначив Володи-
мир Зеленський.

Дружина Юрія Горайського На-
талія подякувала главі держави за 
нагороду та зауважила, що її чоловік 
був активним і відданим своїй країні.

«Для нас дуже важливо знати, що 
це все не даремно, що це цінно», – 
сказала вона.

Юрій Горайський став на захист 
України у травні 2015 року – спочат-
ку як доброволець. До вересня 2015-
го служив у секторі «М» під Маріу-
полем. У січні 2016 року підписав 
контракт на військову службу (стрі-
лець-регулювальник комендант-
ського відділення комендантського 
взводу комендантської роти, матрос 
73-го морського центру спеціальних 
операцій).

Під час розвідки на маріуполь-
ському напрямку передовий до-
зор, у якому був і Юрій Горайський, 
вийшов на висоту в районі міста 
Докучаєвська, де наштовхнувся на 
диверсійно-розвідувальну групу 
противника. Під час ближнього бою 
Юрій Горайський отримав смер-
тельне поранення.

Бійця поховали 7 березня 2016 
року на цвинтарі в Збаражі. 8 квітня 
2016 року посмертно нагороджений 
орденом Богдана Хмельницького III 

ступеня, у серпні 2016-го Тернопіль-
ська міська рада присвоїла Юрію 
звання почесного громадянина Тер-
нополя. 

Під час візиту на Тернопіль-
щину Володимир Зеленський 
також оглянув будівництво 
«Водної арени Тернопіль», озна-
йомився зі станом  ремонтних 
робіт на автошляху міжнарод-
ного значення М-19 Доманове –  
Ковель - Чернівці - Тереблече та 
відкрив новозбудований дитячий 
садок у селі Біла. 

Також під час робочого візиту 
президента на Тернопільщину 
у Збаразькому замку відбулася 
презентація регіональної стра-
тегії розвитку краю та пред-
ставлення команди політичної 
партії «Слуга Народу». 

Детальніше про це читайте 
на 2, 5 стор.

«ХОЧУ ПОДЯКУВАТИ УСІМ ЗА ГЕРОЯ»: 
Володимир Зеленський вручив доньці 

загиблого бійця документ про присвоєння 
звання Героя України Юрію Горайському

ВДЯЧНІСТЬ

Найвища мудрість 
– бути добрим

Магазин-склад 
«Кросер» пропонує:

• Продаж мототракторів!
• Продаж мотоблоків з водяним 
та повітряним охолодженням!
• Продаж навісного обладнання 
для мотоблоків та мото трак-
торів!
• Продаж плугів, культивато-
рів, косарок та іншого додатко-
вого обладнання!
• Великий вибір запчастин! 
• Ремонт

Магазин надає гарантію та після 
гарантійне обслуговування! 
Також є послуга доставки!

Шукайте нас за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Живова, 7 

або вул. Білогірська, 1 
(на території автовокзалу). 

Також звертайтесь за тел: 
+38 098 483 12 94
+38 096 187 44 23

Президент Володимир 
Зеленський присвоїв 
звання Героя 
України уродженцю 
Тернопільщини Юрію 
Горайському посмертно 
за особисту мужність і 
героїзм, виявлені у захисті 
державного суверенітету 
та територіальної 
цілісності України, 
самовіддане служіння 
українському народові.

«Хліб - це святе. 

ЦЕ – ЖИТТЯ…»

Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

 10-11  стор. 8  стор.
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Ставити перед собою 
амбітні цілі і швидко 
втілювати їх в життя – за 

рік команда «Слуги Народу» 
продемонструвала, що це 
можливо зробити, збудувавши 
за кілька місяців садки і 
школи та відремонтувавши 
рекордну кількість доріг. 
Тому на наступні п’ять років 
партійці з профільними 
фахівцями розробили 
чіткий план з розвитку 
соціально-економічної сфери, 
проаналізувавши ресурси, 
напрацювання і недоліки 
регіону. 

- Маємо амбітні плани за три 
роки збільшити валовий продукт на  
4,5%, - зазначив голова Тернопільської 
ОДА Володимир Труш, презентуючи 
стратегію розвитку області. –  Серед 
основних напрямів -  розвиток агро-
промислової сфери та фермерських 
господарств, реконструкція замків та 
розвиток культурної спадщини, ту-
ристичної інфраструктури, створен-
ня доступної мережі центрів надання 
адміністративних послуг. Найбільша 
наша цінність - це люди. Тому пріо-
ритетним завданням залишається за-
безпечення високих стандартів життя. 
Через пандемію багато наших земля-
ків повернулися додому. Нам важливо 
створити нові робочі місця з гідними 
зарплатами, аби українці залишалися 
вдома, зі своїми рідними. А їхні вміння, 
навички і досвід сприяли розвитку на-
шої країни. 

Команду кандидатів представив 
народний депутат України, голова 
Тернопільської  обласної організації 
партії «Слуга Народу» Володимир Гев-
ко. Він зізнався, що відчуває особливу 
відповідальність перед жителями об-
ласті, які вже стомилися від обіцянок. 

- Сьогодні людям необхідні реальні 
дії, реальні вчинки і реальні результа-
ти, - зазначає Володимир Гевко. – Аби 
цього досягти, потрібна злагоджена 
велика команда однодумців зі спіль-
ною метою, спільними цінностями і 
баченнями. Ми ведемо у місцеві ради 
цілеспрямованих людей, які прагнуть 
змін і знають, як зробити нашу об-
ласть успішною. Це лікарі, науковці, 
управлінці, освітяни. Вони відомі в 
регіоні люди, хоч більшість із них ра-
ніше не обіймала державних посад, 
авторитетні постаті, яких поважають і 

шанують за їх вчинки, здобутки, пра-
цю на благо Тернопільщини. Працюю-
чи разом з командою Президента Во-
лодимира Зеленського та більшістю 
у Верховній Раді вони зроблять так, 
щоб стратегічні плани, які раніше за-
лишалися переважно на папері, тепер 
стали для регіону реальністю.  Ці люди 
йдуть викорінювати корупційні схеми, 
які не дають розвиватися нашим гро-
мадам і містам. Хочу запевнити жите-
лів області: ця команда вас не підведе. 

Володимир Гевко наголосив, що 
місцеві вибори, які відбудуться 25 
жовтня, дуже важливі для нашої кра-
їни. Саме від того, яких людей ми обе-
ремо, залежатиме розвиток наших сіл, 
містечок, областей і позитивні зміни 
на місцях. 

Ще одна амбітна ціль політичної 
партії «Слуга Народу» - перетворити 
Тернопіль на успішне туристичне міс-
то. Знає, як це зробити майбутній кан-
дидат на посаду міського голови Тер-
нополя Віктор Гевко.

- Ми плануємо по-новому підійти 
до промоції і піару Тернополя, активно 
рекламувати його в інших туристич-
них містах, популяризувати на різних 
платформах, - каже Віктор Гевко, кан-
дидат на посаду міського голови Тер-
нополя. – Величезним бонусом для 
мандрівників стануть хороші дороги, 
які ми зараз активно оновлюємо. За-
вдяки вертикалі, яка може утворити-
ся: президент, голова ОДА, мер – і ці всі 
люди-однодумці - ми можемо виріши-
ти питання, які вже давно зависли в 
повітрі і нікуди не рухаються. Це, для 

прикладу, питання Тернопільського 
аеропорту. До речі, нещодавно Верхо-
вна Рада підтримала рішення про ви-
ділення 190 мільйонів гривень на ре-

конструкцію Гаївського мосту. Думаю, 
це лише початок, адже у Тернополя 
велике майбутнє. 

Юля ТИМКІВ.

У Збаразькому замку партія  
«Слуга Народу» озвучила ядро своєї 

команди, до якого увійшли: 
• Володимир ТРУШ – голова Тернопільської ОДА, майбутній кандидат 

у депутати Тернопільської обласної ради;
• Віктор ГЕВКО - підприємець, сценарист, майбутній кандидат на по-

саду міського голови Тернополя;
• Оксана ВІВЧАР - науковиця, професорка, докторка економічних наук, 

майбутня кандидатка в депутати Тернопільської міської ради;
• Ігор ЖМІНКА - адвокат, член ради Тернопільської обласної організа-

ції партії «Слуга народу», майбутній кандидат у депутати ТОР; 
• Юлія ХАЄЦЬКА – майбутня кандидатка в депутати ТОР, директор-

ка центрального відділення «Приватбанку» у Тернополі; 
• Володимир СЕМЕРЕЗ - засновник і головний лікар медклініки «Мій 

лікар», завідувач хірургічним відділенням Тернопільської міської поліклі-
ники, майбутній кандидат у депутати ТОР; 

• Ірина КРАМАР - доктор економічних наук, професорка ТНТУ імені Пу-
люя, майбутня кандидатка в депутати ТОР;

• Ярослав ЗАХАРКІВ - заступник начальника «Укравтодору» у Тер-
нопільській області, голова обласного виборчого штабу «Слуги народу», 
майбутній кандидат у депутати ТОР; 

• Павло КИСІЛЬ - головний лікар Кременецької райлікарні, депутат 
Кременецької райради, майбутній кандидат у депутати ТОР;

• Оксана ОЛИВКО - волонтерка, меценат, підприємниця, доцент ка-
федри міжнародного туризму і готельного бізнесу Західноукраїнського 
національного університету, майбутня кандидатка у ТМР; 

• Вадим БОЯРСЬКИЙ - директор департаменту соцзахисту ТОДА, 
майбутній кандидат на посаду міського голови Шумська. 

Партія «СЛУГА НАРОДУ» представила 
стратегію розвитку Тернопільщини 

та команду, яка її втілюватиме
Оновити владу в кожній громаді заради 
реальних змін у регіоні має на меті політична 
партія «Слуга Народу». Заради цього 
сформувала сильну команду однодумців.  
Цю команду презентували днями у 
Збаразькому замку разом зі стратегією 
розвитку області. Захід відбувся під 
час робочого візиту Президента України 
Володимира Зеленського на Тернопільщину. 
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«З участі у місцевих виборах Європей-
ська Солідарність починає контрнаступ. 
Місцеві вибори важливі, бо місцеве само-
врядування за обставин, що склалися, є 
одним із ключових запобіжників проти 
некомпетентності, дилетантства зеле-
ної влади.  «Європейська солідарність» 
йде на місцеві вибори для того, щоби за-
хистити одну із найважливіших реформ 
нашої команди – децентралізацію», – ак-
центував Петро Порошенко. 

Він зазначив, що тільки надійна, пе-
ревірена політична команда, яка має 
бойову фракцію у парламенті, представ-
лена по всій Україні і єдина послідовно 
захищає європейські цінності, здатна 
захистити здобутки попередніх років. 

«Тому, поки у більшості суспільства 
визріє думка про необхідність якнай-
швидше таку владу поміняти, слід під-
страхуватися професійним місцевим 
самоврядуванням. І саме таких людей 

«Європейська Солідарність» пропонує 
вам у якості кандидатів»», – наголосив 
Петро Порошенко.

На тому, що децентралізація стала 
однією з успішніших реформ, акценту-
вав і міський голова Збаража Роман 
Полікровський. «Прикро, але завер-
шувати цю реформу доводиться в пері-
од глибокої економічної та політичної 
кризи. Перед нами місцеві вибори, і це 
час єднатись усім патріотичним силам 

навколо своєї громади і навколо Укра-
їни. Вірю, що «Європейська Солідар-
ність» зможе стати тією об’єднавчою 
силою, яка зуміє перемогти в цих міс-
цевих виборах і сформувати ефективні 
команди, що зможуть збудувати успіш-
ні, економічно сильні громади і в ціло-
му сильну Україну», – зазначив він.  

Саме тому, як підкреслив керів-
ник Тернопільської територіальної 
організації партії ЄС Степан Барна, 
завдання, яке ставить перед собою 
Європейська Солідарність – це пере-
мога команди патріотів, фахівців, ко-
трі здатні взяти на себе відповідаль-
ність за долю краю у сфері здоров’я 
та медицини, економіки та підтримки 
бізнесу, екології і довкілля, туризму, 
розвитку інфраструктури. «В складні 
часи країна потребує сильних команд, 
якою є Європейська Солідарність в 
Україні і Тернопільській області», – 
резюмував він.

Європейська Солідарність веде на вибори 
у Тернопільській області потужну команду 

професійних людей і патріотів

«Європейська Солідарність» – це об’єднавча сила, яка зуміє перемогти 
в цих місцевих виборах і сформувати ефективні команди, що зможуть 

збудувати успішні, економічно сильні громади. «В складні час 
країна потребує 

сильних команд, 
якою є Європейська 

Солідарність 
в Україні і 

Тернопільській 
області».  

Обрання на місцевому рівні професіоналів та патріотів компенсує 
дилетантизм та безпорадність центральної влади. На цьому 
наголосив лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий 
президент України Петро Порошенко під час представлення команди 
на участь у місцевих виборах у Тернопільській області. 

Днями стартував осінній 
семестр проєкту «Норвегія-
Україна. Професійна 

адаптація. Інтеграція в 
державну систему» (NUPASS) 
в Західноукраїнському 
національному університеті (м. 
Тернопіль та Бережани).

Дві групи слухачів, серед яких звільнені 
у запас військовослужбовці, учасники АТО, 
члени їхніх сімей, розпочали навчання за 
програмою «Підприємництво».

Слухачів з початком навчання привіта-
ли: проректор з науково-педагогічної робо-

ти Оксана Десятнюк, координатор проєкту 
від МФСА Ольга Філіна, голова ГО «Освітні 
та соціальні інновації» Роман Кулик.

Проєкт «Норвегія-Україна» дає можли-
вість розпочати свою справу чи здобути 
нову спеціальність, професійно зростати 
та соціально адаптуватися в умовах викли-
ків сьогодення, знайти однодумців, друзів.

Головним партнером проєкту з Норве-
гії є Університет NORD, а партнером та ко-
ординатором в Україні Міжнародний Фонд 
Соціальної Адаптації. Проєкт фінансується 
Міністерством закордонних справ Норве-
гії.

В ЗУНУ стартував навчальний семестр 
за проєктом «Норвегія-Україна»
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У заході взяв участь 
народний депутат 
України від депутатської 

групи «ЗА МАЙБУТНЄ» Іван 
Чайківський. Тернопільська 
команда —  сильна і 
професійна команда людей 
справи, наголосив він. Саме 
такі люди мають представляти 
інтереси людей у владі.

«Наша команда об’єднана чіткими 
принципами і розумінням, які зміни 
потрібні країні. Тернопільський осе-
редок – це досвідчені фахівці у своїх 
сферах. Люди, які досягли результату, 
за яких говорять їхні справи. Це осо-
бистості, яких знають і поважають у 
їхніх громадах. Це аграрії і лікарі, пе-
дагоги та підприємці, діячі культури 
та управлінці. Нехай це звучить амбіт-
но, але я впевнений, що нашій команді 
за найближчі 5 років вдасться вивести 
область у п’ятірку лідерів. Бо всі ми хо-
чемо одного — бачити довкола щасли-
вих людей», – заявив Іван Чайківський.

Учасники зборів висунули канди-
датів у депутати до Тернопільської 
обласної ради, районних, міських та 
селищних рад. Також офіційно пред-
ставили кандидатів на посади міських, 
селищних та сільських голів.

Загалом на Тернопільщині від по-
літичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ» у міс-
цеві ради усіх рівнів та на посади голів 
громад затверджено понад 1000 кан-
дидатів. В 17 громадах Тернопільщини 
партія висунула кандидатів на посади 
голів територіальних громад.

«Ми зібралися у цій залі, щоб сказа-
ти своє рішуче «ні» безладу в державі 
та сказати «так» майбутньому країни. 
Потрібно подолати вірус безнадії, ві-
рус анархії і безгосподарності, який 
панує у державі і в місцевих органах 
влади. Керувати громадами мають гос-
подарі, а не популісти, і не політикани. 
Ми провели сотні зустрічей у районах 
Тернопільщини, познайомилися з міс-
цевими господарями, які стали части-
ною нашої команди. У нас є підтримка 
у Верховній Раді від парламентського 
об’єднання «Партія «ЗА МАЙБУТНЄ», 
у складі якої 24 народні депутати. Але 
ми маємо об’єднатися на місцях і зро-
бити все для того, щоб Україна і наші 
містечка і села розвивалася», – зазна-
чив голова Тернопільського обласного 
осередку Володимир Болєщук.

До команди, яку веде Іван Чайків-
ський на місцеві вибори, увійшло ба-
гато відомих на Тернопільщині та за 
 межами області осіб: голова Завадів-

ської сільської ради, кандидатка юри-
дичних наук, викладачка університету 
Короля Данила Алла Стечишин, завід-
увач курсу урології кафедри хірургії 
№ 1 з урологією та малоінвазивною 
хірургією імені Л. Ковальчука ТНМУ ім. 
І. Горбачевського Віктор Твердохліб, 
директор інституту післядипломної 
роботи ТНМУ, голова постійної комісії 
з питань охорони здоров’я Тернопіль-
ської обласної ради Роман Свистун, 
ветеран АТО, сержант ЗСУ, головний 
старшина дивізіону артилерійської 
розвідки 44-ої окремої артилерійської 
бригади Андрій Біндас, науковець, 
кандидат історичних наук, заступник 
голови Тернопільської обласної ради 
Любомир Крупа, керівник освітньої 
галузі Чортківського району Ірина 
Зеньчак-Гулька, завідувач відділення 
Бережанської ЦРЛ, координатор ме-
дичного напрямку ГО «Навігатор.2.0» 
Наталія Онишків, голова ГО «Центр 
громадського моніторингу та аналіти-
ки», засновник мистецького фестива-
лю «Ї» Василь Томчишин, громадська 
активістка, виконавча директорка БФ 
«Покрова», координаторка жіночого 
руху «ЗА МАЙБУТНЄ» в області Любов 
Вовк, голова профспілки підприємців 
Тернополя, депутатка Тернопільської 

міської ради Наталя Шоломейчук, 
підприємиця, громадська діячка, чем-
піонка світу Лілія Проць, громадський 
діяч, підприємець, організатор понад 
40 проєктів для молоді та новоство-
рених громад західної України, спів-
засновник і організатор одного із най-
більших музичних фестивалів Європи 
«Файне місто» Рустам Ергешов, волон-
тер, підприємець, капелан, настоятель 
Собору єднання християн Сходу і Захо-
ду України смт. Підволочиськ отець Та-
расій Махніцький, директор будівель-
ної компанії «Тернопіль-ПрестижБуд» 
Станіслав Лебонтов, комерційний 
директор пивоварні «Опілля» Володи-
мир Гульовський, співак, композитор, 
заслужений артист України, лауреат 
премії братів Лепких Володимир Вер-
мінський, відомі в області фермери та 
підприємці Богдан Грегоращук, Іван 
Карачка, Іван Навольський, Василь 
Гамрач, Зеновій Дольний, Артем Пу-
ківський, керівники банківських від-
діленнь з Борщова та Гусятина Андрій 
Ратушняк, Володимир Будзінський 
та інші.

На загальних зборах також затвер-
дили програму «Тернопільщина май-
бутнього», з якою політична партія 
йде на місцеві вибори.

ІВАН ЧАЙКІВСЬКИЙ ВЕДЕ КОМАНДУ 
«За майбутнє» в обласну раду та 

у всі 55 рад громад Тернопільської області
18 вересня Тернопільська обласна організація нової політичної сили 

 «ЗА МАЙБУТНЄ» провела загальні збори, під час яких затвердила списки 
кандидатів на місцеві вибори 25 жовтня 2020 року.

Експерт Юрій Корольчук розповів, 
яку суму українцям доведеться 
витрачати на комунальні послуги в 

опалювальний сезон, передає Replyua.net. 
Зокрема, аналітик каже, що взимку тарифи 
на газ для побутових споживачів можуть 
злетіти в ціні вдвічі. Таким чином, замість 
3 грн/куб доведеться заплатити шість 
гривень. Але, в кінцевому рахунку, тариф 
для побутових споживачів може вирости 
до 8 грн/куб. Тож за опалення житлового 
будинку в 100 квадратів доведеться 
віддати до п’яти тисяч гривень на місяць.

Не так складно в період опалювального сезо-
ну буде тим, хто проживає в багатоквартирних 
будинках, оскільки для цієї категорії населення 
діє спеціальна ціна на блакитне паливо (в серп-
ні було 2,9 гривень за кубометр). Щоправда, Ко-
рольчук не виключає: спеціальна ціна діятиме 
тільки до виборів, а що буде потім - здогадатися 
нескладно.

Раніше стало відомо, що опалювальний сезон в 
Україні під загрозою зриву. Заборгованість лише на 
газовому ринку становить 114 мільярдів гривень. 
Експерт не сумнівається, що вже восени українці зі-
ткнуться з серйозними проблемами.

Українців попереджають про різке зростання комуналки
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Глава держави 
оглянув будівництво 
«Водної арени 

Тернопіль». Об’єкт є 
одним з пріоритетних в 
області і реалізовується  
в рамках програми 
«Велике будівництво».

- «Водна арена» стане 
справжньою візитівкою не 
лише Тернополя, а й України. 
Завдяки цьому проєкту можна 
буде залучити більше туристів 
та забезпечити  спортсменів 
комфортними  умовами для 
тренувань, - зазначив Воло-
димир Зеленський. - Щоб аре-
на була міжнародного класу, 
необхідно буде виділити до-
даткові кошти з державного 
бюджету. Думаю, наступного 
року ми повністю завершимо 
будівництво.

Тернопіль 
отримає 190 млн. 
грн. на добудову 
Гаївського мосту

Глава держави також озна-
йомився зі станом  ремонтних 

робіт на автошляху міжнарод-
ного значення М-19 Доманове – 
Ковель – Чернівці – Тереблече, 
зокрема поблизу смт. Дружба.

Як зазначив голова Терно-
пільської облдержадміністра-
ції Володимир Труш, цього 
року відбулося наймасштабні-
ше оновлення доріг Тернопіль-
ської області за всі роки неза-
лежності. На деяких ділянках 
це перший ремонт за 30 років.

 - Цього року ми маємо ам-
бітні плани - відремонтувати ре-
кордну протяжність державних 
доріг на Тернопільщині, - зазна-
чив Володимир Труш. - А саме 
- 162 км доріг державного зна-
чення та ще 76,8 км місцевого.   
Вперше за кілька десятків років 
повністю ремонтують напрям 
Тернопіль – Заліщики, дорогу в 
місті Ланівці, завершують марш-

рут Тернопіль – кордон з Рівнен-
щиною. Особливу увагу ми при-
діляємо і якості виконання робіт. 
Також під час візиту Президента 
стало відомо, що Тернопіль отри-
має 190 млн. грн. на добудову 
Гаївського мосту. Це дороговар-
тісний проєкт, і без допомоги 
державних коштів реалізувати 
його було б неможливо.

У Білій відкрили 
садочок  

для 120 дітей
Володимир Зеленський від-

крив новозбудований дитячий 
садок у селі Біла, який розра-
хований на 120 діток. Будівни-
цтво розпочалося у листопаді 
2019 року, а завдяки проєкту 
«Велике будівництво» цього 
року вдалося завершити об`єкт. 
Про власний дошкільний за-
клад місцеві жителі мріяли уже 
давно. Незважаючи на те, що 

село Біла є досить великим за 
площею та кількістю населен-
ня, батькам доводилося возити 
дітей до обласного центру.

Глава держави відзначив, 
що це приміщення побудоване 
із застосуванням енергоефек-
тивних технологій, має яскра-
вий, креативний зовнішній та 
внутрішній дизайн, багато-
функціональний простір, те-
матичне оформлення у сучас-
ній стилістиці.

«Дуже важливо, що увага 
влади, як державної, так і міс-
цевої, спрямована на майбутнє 
України – на цих дітей. Думаю, 
у закладі діткам буде затишно 
і комфортно», - наголосив Во-
лодимир Зеленський.

Вартість будівництва ста-
новить близько 40 млн. грн, з 
яких 80% - кошти Державного 
фонду регіонального розвитку 
та 20% - з місцевого бюджету.

Інна МАТУШ.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ: «Цього 
року ми оновимо рекордну кількість 
державних доріг на Тернопільщині»
Президент України з робочим візитом побував у нашій області 

Цієї осені місцеві вибори будуть 
проходити не тільки за новими 
правилами, але й в умовах пандемії 

COVID-19. Як це відбуватиметься і що 
варто знати?

25 жовтня жителі області обиратимуть депута-
тів до міських, селищних і сільських рад 55 тери-
торіальних громад, до трьох районних рад та об-
ласної ради Тернопільської області та голів різних 
рівнів. Відбуватиметься це за новою виборчою сис-
темою і в нових округах.

Всього на Тернопільщині цьогоріч 821 069 жи-
телів зможуть взяти участь у виборах. В області 
планують відкрити 1183 виборчі дільниці.

За даними сайту Державного реєстру виборців 
у Тернопільській області від 1 липня по 10 верес-
ня 1417 громадян змінили або визначили свою ви-
борчу адресу та зможуть проголосувати за місцем 
фактичного проживання. Зараз внести такі зміни 
вже неможливо. Але кожна людина, якій виповни-
лося 18 років,  може легко дізнатися, де її виборча 
дільниця.

- На офіційному сайті Державного реєстру ви-
борців у вкладці «Кабінет виборця» можна пере-
вірити, чи включена людина у Реєстр, створивши 
відповідний запит, - розповіла координаторка спо-

стереження за виборами у Тернопільській області 
Громадянської мережі ОПОРА Ольга Галушка. - У 
ньому потрібно вказати ім’я, прізвище, по батько-
ві, дату народження, адресу електронної скриньки 
та виборчу адресу.  Після відправлення запиту на 
електронну скриньку приходить код підтверджен-
ня, який дійсний протягом 15 хвилин. Ввівши код 
у відповідне поле, людина  відразу отримує інфор-
мацію про присутність чи відсутність у Реєстрі, а 
також інформацію про адресу виборчої дільниці.

Як захищатимуться 
від коронавірусу на дільницях? 
Тим часом Кабінет міністрів України затвердив 

порядок здійснення протиепідемічних заходів під 
час виборів. На кожну дільницю мають купити без-
контактні термометри для перевірки відвідувачів, 
а на вході мають бути встановлені антисептики. 

Цього року скатертинами накривати столи за-
боронено. Але кожні дві години потрібно прово-
дити дезінфекцію дверних ручок, виборчих скри-
ньок, а вологе прибирання в приміщенні - кожні 
чотири години.

Якщо у якогось члена виборчої комісії виявили 
підозри захворювання на коронавірус, то ізолюють 
від виконання обов’язків. Решта членів комісії за 

відсутності симптомів респіраторних захворювань 
можуть продовжувати роботу. 

Виборці - з власною 
ручкою і в масці

Виборці теж мають виконувати протиепідеміо-
логічні заходи. Людина обов’язково має бути у за-
хисній масці або респіраторі. Члени виборчої комі-
сії можуть попросити тимчасово зняти маску для 
підтвердження особи. Окрім того, виборці мають 
користуватися власними ручками. А от неповно-
літніх дітей до виборчих дільниць заводити забо-
ронено.

Крім цього, для виборців із ознаками респіра-
торного захворювання в приміщенні буде окрема 
кабінка та ящик для голосування.

Як проголосувати людям на 
самоізоляції

Виборці, які перебувають на самоізоляції, голо-
сують вдома. Щоб це зробити, потрібно подати за-
яву до дільничної виборчої комісії не пізніше ніж 
до 20:00 п’ятниці перед днем виборів. До заяви 
потрібно додати довідку з медустанови про стан 
здоров’я. Члени комісії до таких людей виїжджати-
муть в індивідуальних засобах захисту. 

Голосування під час карантину й за новими правилами
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Внаслідок впровадження реформи 
децентралізації, а відтак – 
фінансової реформи видатки 

обласного бюджету Тернопільської 
області за 2016- 2020 роки на охорону 
здоров’я становили: 2016 рік - 547 
551,0 тис. грн., 2017 - 720 921,9 тис. 
грн., 2018  - 793 814,3 тис. грн., 2019 – 
837 761,7 тис. грн.., 2020 -  за 8 місяців 
виконано – 280 748,3 тис. грн.  (при 
уточненому плані на 2020 рік - 356 
619,4) відповідно.

Реформи необхідні були давно. Адже за по-
передні понад двадцять років медицина була 
найчастіше деструктуризованою  галуззю,  
основним принципом фінансування якої було  
кількість ліжкомісць чи населення регіону. Як 
наслідок – «роздуті» штати працівників та їх 
низькі заробітні плати, відтак – недостатність 
чи відсутність сучасного обладнання, як наслі-
док - недопустимо низький рівень наданої ме-
дичної послуги. 

Первинний рівень медичної допомоги – це 
основа системи охорони здоров’я області, від-
так практичне втілення реформи розпоча-
то саме з первинки. Щодо мережі первинної 
ланки, то в Тернопільській області первинна 
медико-санітарна допомога надається в 35 за-
кладах охорони здоров'я, із них 24 центри пер-
винної медико-санітарної допомоги, 6 з яких 
діють в складі ОТГ, 221 амбулаторії загальної 
практики-сімейної медицини, в тому числі – 16 
в Тернополі; 33 фельдшерсько-акушерських та 
фельдшерських пункти.

В області сплановано оптимальну мережу 
закладів охорони здоров’я, що забезпечить ме-
дичне обслуговування людей у сільській місце-
вості, з урахуванням кількості населення, рівня 
розвитку інфраструктури, доступності надання 
медичної допомоги, а також потенційних адмі-
ністративних центрів спроможних територі-
альних громад. До спроможної мережі ввійшли: 
17 центрів первинної медичної допомоги, 66 

амбулаторій групової практики, 118 амбулато-
рій монопрактики, 249 пунктів здоров’я. 

Незважаючи на те, що область не брала учас-
ті у грантах Світового банку та інших міжнарод-
них донорських програмах, проведено ряд кро-
ків щодо реформування первинної допомоги, а 
саме: запроваджено електронний реєстр паці-
єнтів з повним програмним забезпеченням, на 
що скеровано близько 500 тис. грн. з обласного 
бюджету, та вдалося провести ремонтні роботи 
в 45 закладах охорони здоров’я сільської меди-
цини на суму близько 17 млн. грн.

Багато зроблено і на вторинному та третин-
ному рівнях.

Далі буде.

ВІКТОР ОВЧАРУК: «Упродовж 
усієї каденції обласна рада 

активно працювала, щоб 
зробити медичні послуги 

якіснішими та доступнішими»

Понад половина жителів 
Тернопільщини кажуть, 

що бідні, а багатих 
взагалі немає

З метою дослідження самооцінки 
населенням Тернопільщини рівня 
своєї матеріальної забезпеченості 

проведено опитування домогосподарств, 
які брали участь у вибірковому обстеженні 
умов їхнього життя в 2019 році.

Підсумки опитування свідчать, що 48% домо-
господарств вважали рівень своїх доходів достат-
нім, у тому числі 15,9% - робили заощадження. 
Водночас, 51,1% домогосподарств постійно від-
мовляли собі в найнеобхіднішому, крім харчуван-
ня, а 0,9% - не змогли забезпечити навіть достатнє 
харчування.

За оцінкою матеріального добробуту 56,1% 
домогосподарств віднесли себе до бідних, 43,4% - 
до небідних, але ще не представників середнього 
класу і лише 0,5% - до представників середнього 
класу. 

І жодне з опитуваних домогосподарств не від-
несло себе до заможних, повідомили в Головному 
управлінні статистики в області.

Вартість землі після відкриття ринку 
складе не менше тисячі доларів за 
гектар, заявив голова Державної 

служби з питань геодезії, картографії 
та кадастру Роман Лещенко на одному з 
українських телеканалів. Він закликає 
українців не поспішати продавати землю. 
На його думку, власникам землі буде 
вигідніше здавати її в оренду.

«Не менше однієї тисячі доларів коштуватиме 
гектар української землі, а ринкова вартість зроста-
тиме щороку й дуже швидко. Тому що земля родю-
ча, конкуренція велика. Аграрний сектор країни - це 
50% валютної виручки сьогодні і 20% - ВВП в цілому. 
Тому ми бачимо всі передумови того, що капіталіза-
ція української землі зростатиме, і громадяни Украї-
ни, які не поспішатимуть продавати, а будуть здава-
ти її в оренду, зможуть отримувати пасивний дохід 
- він сьогодні зростає на 10-15%. Земля буде найкра-
ще від усякого депозиту», - зазначив Лещенко.

Ринок землі відкриється в липні 2021 року. Він 
буде консервативним - землі державної і комуналь-

ної власності не стануть об’єктом купівлі-продажу. 
Фактично, буде відкрито ринок земельних паїв - 
ідеться про 7 мільйонів громадян, які останні 20 
років не мали права продавати землю. «Ми даємо 
можливість громадянам України легально дарувати, 
продати земельну ділянку, пай. Але при цьому діє 
чітке обмеження: оборот землі та концентрація в од-
них руках може бути не більше 100 гектарів. Ми не 
дозволяємо робити концентрацію латифундистам і 
не пускаємо іноземців на ринок землі», - наголосив 
голова Держгеокадастру.

Скільки вартуватиме земля після 
відкриття ринку
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МВФ: коронакриза далека 
від завершення

Світова економіка на шляху від-
новлення на тлі пандемії COVID-19, але  
остаточне завершення коронакризи 
можливе лише в разі масового вико-
ристання вакцини. Про це заявили глава 
МВФ Крісталіна Георгієва і головний еко-
номіст Фонду Гіта Гопінат у спільній стат-
ті, опублікованій в журналі Foreign Policy. 
«Хоча світ навчився жити з вірусом, повне 
відновлення малоймовірне без остаточ-
ного медичного вирішення цієї пробле-
ми», - йдеться у статті. При цьому Гергієва 
і Гопінат підкреслили: нинішня криза да-
лека від завершення. Відновлення зали-
шається вкрай нестійким і нерівномірним 
у регіонах. А в Світовому банку прогнозу-
ють: відновлення глобальної економіки 
після коронакризи буде швидким, але 
повна нормалізація ситуації триватиме 
до п’яти років. У деяких країнах криза 
затягнеться, що призведе до посилення 
економічної нерівності, бо втрати бідні-
ших держав будуть серйознішими, ніж 
збитки багатих. Тож у світі підвищиться 
рівень бідності, що відбудеться вперше 
за 20 років.

Латвія хоче заборонити 
георгіївську стрічку

Сейм Латвії схвалив поправки до 
законодавства, які передбачають за-
борону на використання георгіївської 
стрічки. Про це пише сайт Сейму Латвії, 
передає Укрінформ. «Сейм концептуально 
підтримав поправки до закону про безпе-
ку громадських розваг і святкових заходів 
та поправки до закону «Про мітинги, ходу 
і пікетування», які забороняють викорис-
тання георгіївської стрічки в громадських 
розважальних і святкових заходах, під час 
мітингів, маршів і пікетів», - йдеться у по-
відомленні.

У світі не відбулося 440 
мільйонів турпоїздок

ООН оцінила втрати туристичної 
галузі через коронавірус, йдеться у по-
відомленні організації. Туристичний по-
тік у світі за півроку скоротився на 65%. 
Загалом не відбулося близько 440 мільйо-
нів поїздок, що призвело до втрати $460 
млрд. для світового туристичного секто-
ра. Найбільше від обмежень, пов’язаних з 
пандемією, туризм знизився в Європі - на 
66%, в Африці та на Близькому Сході - на 
57%, в Америці - на 55%. Найгірше по-
страждала Азія - там турпотік скоротився 
на 72%. 

Майже 1 мільярд людей 
страждає на психічні розлади

Майже 1 мільярд людей у світі 
страждає на ті чи інші психічні розла-
ди, повідомляє Всесвітня організація 
охорони здоров’я. Проте охорона психіч-
ного здоров’я відноситься до тих галузей, 
які отримують найменше уваги від влади 
та суспільства. Більше 75% людей у краї-
нах з низьким та середнім рівнем доходу 
(до яких належить і Україна), які стражда-
ють та психічні, неврологічні та нарколо-
гічні розлади, не отримують необхідного 
лікування або отримують його недостат-
ньо. Поширеними є дискримінація таких 
людей, порушення прав людини тощо. 
Наслідки бувають фатальними: кожні 
40 секунд у світі хтось помирає від само-
губства, причини якого часто криються 

саме у психічних розладах. Зараз украй 
негативний вплив на психічне здоров’я 
людини чинить пандемія Covid-19 та ка-
рантинні заходи. 

Пандемія відкинула світ на 20 
років назад 

Пандемія коронавірусу відкинула 
світ у розвитку на 20 років в минуле. 
Про це йдеться в щорічній доповіді, яку 
опублікував фонд Білла та Мелінди Гейтс, 
повідомляє ВВС. «Взаємно посилюючі 
катастрофи - так найкраще описати пан-
демію Covid-19. Спочатку з’явився сам ві-
рус, потім уряди почали перерозподіляти 
ресурси, щоб із ним боротися, а тоді люди 
перестали ходити до лікарів із страху за-
разитися: все це - елементи повноцінної 
катастрофи в секторі охорони здоров’я», - 
наголошується в доповіді. На думку Гейт-
са, за час пандемії кількість людей, які 
живуть у крайній бідності, зросла на 7%. 
Також до рівня 90-х років впала кількість 
тих, хто вакцинується.

ЄС відвів Лукашенку термін до 
листопада

Президент Білорусі Олександр Лу-
кашенко не повинен вважатися офіцій-
ним главою держави з листопада. Про 
це заявили депутати Європарламенту, 
передає Reuters. «Коли 5 листопада за-
кінчиться термін повноважень чинного 
авторитарного лідера Олександра Лука-
шенка, парламент перестане визнавати 
його президентом країни», - йдеться в 
заяві представницького і законодавчого 
органу. У цей день офіційно закінчується 
п’ятий президентський термін Лукашен-
ка. Його інавгурація відбулася 5 листопа-
да 2015 року. 

«Хезболла» в Європі зберігає 
аміачну селітру - для терактів

У Держдепі США вважають, що рух 
«Хезболла» зберігає запаси аміачної 
селітри в країнах Європи для здійснен-
ня там терористичних нападів, повідо-
мило агентство Associated Press. «Хез-
болла» складує цю зброю для того, щоб 
проводити великі терористичні напади в 
будь-якому місці, де їм або їх керівництву 
в Тегерані заманеться», - цитує агентство 
координатора Держдепу США з боротьби 
з тероризмом Натана Сейлза. Він заявив: 
за останні роки бойовики «Хезболли» пе-
ревезли нітрат амонію з Бельгії до Фран-
ції, Греції, Італії, Іспанії та Швейцарії. Не 
виключено, що вони продовжать попо-
внювати запаси цієї речовини в усій Єв-
ропі. Сейлз стверджує, що угрупування 
займається транспортуванням аміачної 
селітри по всій Європі з 2012 року в аптеч-
ках для надання першої допомоги. Аміач-
на селітра - речовина, через яку сталася 
серія руйнівних вибухів у портовій зоні 
Бейрута 4 серпня.

Туркменістан позбувається 
російської мови

Влада Туркменістану продовжує ви-
корінювати освіту російською мовою. 
До 2030 року в країні не повинно зали-
шитися російських класів у туркменських 
школах, повідомило Радіо «Азатлик». За 
іншою інформацією, процес повинен за-
вершитися до 2025-го. Одночасно забо-
рона на використання російської мови 
почалася на побутовому рівні, поки що в 
провінції. Місцева влада міста Туркмена-
бад і ряду прилеглих районів вимагають, 
щоб у туркменських сім’ях розмовляли 
тільки на рідній мові. По-
рушники можуть бути 
звільнені з роботи. Росія, 
традиційно, вимагає по-
яснень. 

Чого українці бояться більше, 
ніж коронавірусу

Згідно з результатами опитуван-
ня соціологічної групи Рейтинг, понад 
60% респондентів, оцінюючи ризики 
від пандемії коронавірусу, заявили, що 
більше бояться економічних наслідків, 
ніж самої хвороби. Як передає Укрінформ, 
про це йдеться на сайті Рейтингу. «61%, 
оцінюючи ризики від епідемії говорять, 
що бояться більше економічних наслідків 
цієї кризи, аніж захворювання. З іншого 
боку, 29% навпаки більше бояться хворо-
би», - зазначають соціологи. 45% респон-
дентів вважають, що заходи, запроваджені 
владою щодо боротьби з коронавірусом, 
є оптимальними, 23% вважають їх надто 
м’якими, 18% - навпаки надто жорсткими.
Виробництво цукру скоротиться 

В Україні у 2020/2021 роках вироб-
ництво цукру очікується в межах 1,2 
млн. тонн, що на 15% менше, ніж по-
переднього року. Таким прогнозом по-
ділився аналітик сировинних ринків та 
сільського господарства національної 
асоціації «Укрцукор» Назар Михайловин, 
пише AgroPortal.ua. У нинішньому році 
аграріями було посіяно 209 тис. га цукро-
вих буряків, що на 5% менше, ніж минуло-
річ. За очікуваннями «Укрцукру», в цьому 
сезоні працюватимуть 33 цукрових заво-
ди. Кажуть: незважаючи на зменшення об-
сягів виробництва, потреби внутрішнього 
ринку будуть повністю забезпечені.

Газ в Україні подорожчав на 
два місяці раніше, ніж у Європі

«Нафтогаз» підвищив ціну на газ на 
45% у вересні, посилаючись на подо-
рожчання палива в Європі, проте в ЄС 
це подорожчання має відбутися аж у 
листопаді. Про це розповів у коментарі 
UBR.ua перший заступник голови коміте-
ту ВР з питань енергетики та ЖКГ Олексій 
Кучеренко. За його версією, викликаний 
такий поспіх тим, що торік «Нафтогаз» 
придбав великий обсяг газу в Європі за ці-
ною у $200 за 1 тис. куб. м, але потім ціни 
на паливо впали, що негативно позначи-
лося на фінансовій звітності НАКу. «Була 
тепла зима. У них залишилося в сховищах 
приблизно 11 мільярдів кубів газу. Надли-
шок величезний, причому за ціною $200. 
Вони не хочуть продавати його для себе 
у збиток. Ось і вигадують казки, щоб нам 
«впарити» дорогий газ, куплений торік», - 
сказав Кучеренко. І додав: щоб позбутися 
збитків, НАК повинен продавати його по 
7,5-8 грн. за 1 куб. м.

Коли почнуться доплати 
пенсіонерам старше 75 років  
Щомісячну компенсаційну виплату 

в розмірі до 400 гривень пенсіонерам у 
віці від 75 до 80 років будуть виплачу-
вати з 1 липня 2021 року. Про це повідо-
мляє пресслужба Пенсійного фонду. Тим, 
хто буде досягати віку 75 років, компенса-
ційна виплата буде встановлена з дати до-
сягнення такого віку.

Безробіття може 
зрости ще більше

В Україні під час дії карантину кіль-
кість офіційно зареєстрованих безро-
бітних зросла на 76%. І склала майже 480 
тисяч громадян. Такі дані станом на по-
чаток вересня оприлюднила Держслужба 
зайнятості. Загальний рівень безробіття, 
як очікується, збільшиться ще до 10%, по-
відомляє 5 канал. За словами заступниці 
директора Центру економічної стратегії 
Марії Репко, як правило, це торкнеться 
найменш захищених людей: сезонних 
працівників, пенсіонерів, молоді, жінок, 
які самі виховують дітей і через карантин 
зіткнулися з ситуацією, коли закрилися 
школи.

Україна збере найменший 
урожай за останні 4 роки

У 2019 році Україна мала черговий 
рекордний урожай в 75 млн. тонн зерна, 
а от прогнози на цей рік невтішні. Якщо 
на початок серпня прогноз був на рівні 70-
72 млн. тонн, то на початок вересня цифри 
«просіли» до 68 млн. тонн. Реальні цифри 
врожайності будуть лише наприкінці року, 
пише agronews.ua.

А ще, за даними експертів, до кінця 
серпня посуха в країні охопила близь-
ко 50% площ під озимі врожаю-2021. Це 
означає, що держава мусить підготува-
тися і вжити заходи для забезпечення 
продовольчої безпеки. На тлі пандемії та 
економічної кризи потреба українців у 
доступних продовольчих товарах стала 
гострішою. Але при цьому і зерно стали 
вивозити з портів інтенсивніше. За нео-
фіційними даними, в серпні через порти 
вивезли зерна на 7% більше, ніж у серпні 
2019 року. Схоже, ми ризикуємо повтори-
ти ситуацію зразка 2003-2004 років, коли 
з України спершу безконтрольно вивезли 
все продовольче зерно, а потім його ж до-
велось імпортувати для потреб населення, 
але вже значно дорожче.

Реінтеграція Донбасу 
триватиме 25 років

Питання планомірного повернен-
ня окремих районів Донбасу до складу 
України і виведення звідти російських 
незаконних збройних формувань - це 
два різних процеси. Процес реінтеграції 
може тривати близько 25 років, заявив 
віцепрем’єр-міністр України, заступник 
голови ТКГ з питань врегулювання ро-
сійсько-українського конфлікту на Сході 
країни Олексій Резніков, пише Gazeta.ua. 
«Реінтеграція триватиме мінімум одне по-
коління. Про це свідчить світовий досвід. 
Реінтеграція територій, які зараз тимчасо-
во окуповані, не відбуватиметься одразу 
після закінчення війни. Кінець війни та 
реінтеграція не збігаються за часом», - під-
креслив він.

Скасування ЗНО з української 
літератури - неприпустиме

Уповноважений із захисту державної 
мови Тарас Кремінь просить скасувати 
або змінити норму про можливість ви-
бору здавати тестування з української 
мови або української мови та літера-
тури під час зовнішнього незалежного 
оцінювання. Відповідну заяву розповсю-
дила пресслужба омбудсмена. «Скасуван-
ня обов’язкового ЗНО з української літера-
тури - одна з найбільших загроз, яка може 
бути стосовно освітньої реформи і держав-
ної гуманітарної політики в цілому», - за-
явив Кремінь. Засвоїти українську мову 
без високого рівня вивчення української 
літератури - неможливо. «Готую звернен-
ня до прем’єр-міністра та Міносвіти, щоб 
ця норма була переглянута або скасова-
на», - йдеться у зверненні. Український 
центр оцінювання якості освіти заявляє, 
що в 2021 році під час ЗНО випускники 
зможуть обирати - здавати тестування з 
української мови або української мови та 
літератури. 

Бідність торкнеться майже 
половини українців

В Україні наприкінці року в катего-
рії бідних опиниться 45% населення. 
Про це свідчать результати дослідження 
інституту демографії ім. Птухи НАНУ, пише 
Фінанси.ua. Це - на 17% вище від значен-
ня 2019-го. За прогнозом рівня бідності 
на 2020 рік, зробленим в кінці минулого 
року, значення показника на цей рік мало 
становити 31,2%. «У 2019 році було 14,5 
мільйонів бідних, а за підсумками першо-
го кварталу 2020-го вже стало 16,5 міль-
йонів», - заявила завідувачка відділенням 
дослідження рівня життя Інституту демо-
графії Людмила Черенько в ефірі Україн-
ського радіо. 

Україна Світ

Ольга ЧОРНА.
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«Символічно, що цей кви-
ток під номером 80 виписаний 
у день 80-річчя від народження 
цього видатного сина України, 
- підкреслив Володимир Барна. 
– Найважливіше, щоби пам’ять 
про нього берегли, увічнюючи 
його ім’я у назвах вулиць, мемо-
ріальних дошках і мистецькій 

школі, створення якої ми під-
тримали. Але найважливіше, 
щоби слово письменника ожи-
вало в нових книгах».

«Цей квиток надзвичай-
но важливий для мене, це до-
сягнення моїх батька й мами, 
- каже Мирослава Ярмуш. – Як 
подарунок на 80-річчя, я видала 

збірку віршів Василя Ярмуша 
«Ідилія ночі. Лірика». І надалі 
продовжуватиму справу бать-
ка, якого з нами немає ось вже 
понад сорок років. Я рада, що 
долучилася до дієвої команди 
Радикальної партії. Разом ми 
втілимо багато проєктів з роз-
витку культури і духовності».

Вшанувати пам’ять про пись-
менника прийшли представни-
ки творчої, наукової та політич-
ної еліти краю. Серед них актор, 
викладач школи «Театр в театрі»  
і постановник вистави «Терно-
пільські легенди» Максим Попо-
вич, співак і композитор Андрій 
Підлужний, співачка Анастасія 
Решнюк та голова Тернопіль-
ської територіальної організації 
Радикальної партії Олега Ляшка 
Богдан Яциковський.

Мирослава опрацювала 
усі рукописи батька і переда-
ла їх у фонд музею, адже він 
жив і творив для людей. Тер-
нопільські радикали та Спілка 
слов'янських письменників на 
вечорі пам’яті оголосили про за-
початкування премії імені Васи-
ля Ярмуша.

Ігор ГАРАСИМЮК.

Важливий документ 
шукав Василя Ярмуша 

понад 40 років
Барна вручив доньці поета посвідчення 

Спілки слов'янських письменників 

Вечір пам'яті письменника Василя Ярмуша 
відбувся 22 вересня у Тернопільському 
краєзнавчому музеї. Під час нього голова 

Спілки слов'янських письменників України і 
кандидат на посаду міського голови Тернополя від 
Радикальної партії Олега Ляшка Володимир Барна 
вручив членський квиток ССПУ Василя Ярмуша під 
№80 його доньці Мирославі.

З 17 по 20 вересня на 
межі Тернопільської та 
Рівненської областей вже 

увосьме відбувалася найбільша 
в Україні теренова гра «Гурби-
Антонівці». Гра традиційно 
проходить у лісах недалеко 
від села Антонівці та урочища 
Гурби, де у травні 1944 року 
відбувся найбільший бій в 
історії Української повстанської 
армії. Саме біля Антонівців був 
штаб групи УПА «Південь», 
нині на тому місці діє музейний 
комплекс.

Цю історію замовчували півстоліт-
тя, а між тим у великодні дні далекого 
1944-го тут прогримів грандіозний 
бій між частинами Військової окру-
ги «Богун» УПА-Північ і підрозділами 
НКВС та Червоної армії.

У певному сенсі той бій можна на-
звати братовбивчим – адже з навко-
лишніх сіл напередодні мобілізували 
до лав радянської армії українських 
юнаків, а ті, хто не хотів підкорятись 
радянській мобілізації, вдягнули ви-
шиванки й на Великдень попрямува-
ли в ліс…

Майже п’ять тисяч повстанців, з 
яких півтори тисячі були ще неозбро-
єними, прийняли тут бій 22-25 квітня 
1944 року з 30-тисячним радянським 
військом. Бій тривав близько п’яти 
днів. Це – на межі з неможливим, але 
врешті вони змогли вийти з оточення, 
зазнавши численних втрат. 

Тереновою грою патріоти віддають 
шану подвигу упівців. Вперше з 2003 
року найбільше змагання серед патрі-
отичної молоді провели на початку ве-
ресня, а не навесні, з огляду на карантин. 

Також замість звичних 400 учасників 
у попередні роки цьогоріч у ній брало 
участь близько 150 молодих людей. 

Учасники, крім знайомства з іс-
торією, отримують непересічний 
досвід, адже гра триває без зупинок 
60 годин поспіль. Усе наближено до 
історичних умов. Разом хлопці й ді-
вчата долають лісові маршрути, 
намагаючись розшукати і забрати 
прапор ворожого куреня. Вступають 
в імпровізовані бої, намагаються не 
піддатися на хитрі витівки загону 
диверсантів. 

Учасниками гри цього року були 
молоді люди з Тернопілля, Волині, 
Львівщини, Івано-Франківщини, а та-
кож з Житомира, Києва, Харкова, Сум 
та інших міст. Наступні ігри «Гурби- 
Антонівці» планують провести навес-
ні.

Молоді патріоти у Гурбах знову 
відтворили найбільший бій в історії УПА
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ЄВРОКУБКИ

СПОРТАРЕНА

У третьому кваліфікацій-
ному раунді Ліги чемпіонів ки-
ївське "Динамо" перемогло "АЗ 
Алкмар" з рахунком 2:0. Рахунок 
у матчі був відкритий на 49-й 
хвилині, коли після передачі Ві-
талія Буяльського Жерсон Родрі-
гес переправив м'яч у сітку воріт. 
На 86-й хвилині Микола Шапа-
ренко точно пробив головою.

У плей-офф раунді "Дина-
мо" зіграє проти бельгійського 
"Гента".

Поєдинки 3-го кваліфіка-
ційного раунду Ліги чемпіонів 
проходять в одноматчевому 
форматі. У стадії плей-офф ко-
манди зіграють двічі.

До речі, перемігши гол-
ландський «АЗ», «Динамо» 
перервало свою безвиграш-
ну серію у Єврокубках, яка з 3 
жовтня 2019 року тривала 5 
ігор: чотири нічиї та поразка.

У другому кваліфікацій-
ному раунді Ліги Європи 
"Колос" з Ковалівки сенсацій-
но переміг у гостях грецький 
"Аріс". Матч у Салоніках став 
для команди із села Ковалівка 
Київської області дебютним 
у Єврокубках. Рахунок у матчі 
було відкрито на 47-й хвилині. 
"Колос" вивів вперед Андрій 
Богданов, який вразив ворота 

з близької відстані після розі-
грашу штрафного.

"Аріс" забив у відповідь на 
55-й хвилині зусиллями Бру-
ну Гами. Проте, за 8 хвилин 
команда Руслана Костишина 
забила вдруге – відзначився 
Денис Антюх. "Колос" переміг 
"Аріс" 2:1 та вийшов до наступ-
ного раунду Ліги Європи.

У третьому кваліфікацій-
ному раунді "Колос" зіграє з 
хорватською "Рієкою". Гра від-
будеться 24 вересня у Хорватії.

Також у третьому кваліфі-

каційному раунді Ліги Євро-
пи чернігівська "Десна" зіграє 
проти німецького "Вольфсбур-
га". У другому раунді німці пе-
ремогли албанський "Кукесі" з 
рахунком 4:0. За "Вольфсбург" 
відзначились Адмір Мехмеді, 
Максенс Лакруа і Ваут Вег-
хорст, який зробив дубль.

Матч третього квалі-
фікаційного раунду Ліги Єв-
ропи "Вольфсбург" - "Десна" 
відбудеться 24 вересня у Ні-
меччині. Початок зустрічі о 
20:00.

На другому попередньому етапі 
розіграшу Кубка України 
тернопільська «Нива» в гостях 

розгромно поступилася дунаєвецькому 
«Епіцентру» з рахунком 0:3 та вибула 
з подальшої боротьби за почесний 
трофей.

Тим часом, у Будинку футболу відбулося же-
ребкування третього (1/16) раунду Кубка Укра-
їни-2020/2021

У жеребкуванні цієї стадії взяли участь 11 
переможців другого попереднього етапу (сім 
клубів першої ліги, три клуби другої ліги, один 
аматорський колектив) та 11 клубів УПЛ. Же-
ребкування було сліпим.

Пари третього (1/16) раунду Кубку Укра-
їни:

«Полісся» (Житомир) — «Минай» (Минай)
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) — «Ко-

лос» (Ковалівка)
«Ворскла» (Полтава) — «Львів» (Львів) 
«Олександрія» (Олександрія) — «Інгулець» 

(Петрове)
«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Нива» (Вінниця)
«Епіцентр» (Дунаївці) — «Агробізнес» (Во-

лочиськ)
«Верес» (Рівне) — «Миколаїв» (Миколаїв)
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) — «Дні-

про-1» (Дніпро) 
«Десна» (Чернігів) — «Рух» (Львів) 
«Вікторія» (Миколаївка) — «Маріуполь» 

(Маріуполь)
«ВПК-Агро» (Шевченківка) — «Олімпік» 

(Донецьк)
Базовий день матчів — 30 вересня.

ПРОФІ-БОКС
У ніч з 17 на 18 жовтня відбудеться об'єднавчий бій за звання 

абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (61,2 кг) між Василем Ло-
маченком (14-1, 10 KO) та американцем Теофімо Лопесом (15-0, 12 
KO). Боксери зустрінуться приблизно о 5:00 за українським часом на 
арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США).

У боксерів майже однакова кількість перемог у професійних боях. 
Українець володіє поясами WBA, WBO і WBC і виграв 14 з 15 боїв на 
професійному ринзі. Американець має титул IBF і переміг у всіх 15 
поєдинках серед професіоналів.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку український боксер пере-
міг за рішенням суддів британця Люка Кемпбелла. Американець на-
прикінці 2019 року "розібрав на шматочки" ганійця Річарда Коммі.

Українець Сергій Дерев'янченко (13-2-0, 10 КО) вийде в ринг про-
ти чинного чемпіона американця Джермола Чарло (30-0-0, 22 КО) у 
бою за титул чемпіона світу в середній вазі (72,57 кг) за версією WBC. 
Бій відбудеться в першому карді боксерського вечора на Mohegan 
Sun Arena в Коннектікуті (США) у ніч з 26 на 27 вересня. Орієнтовний 
час бою 4:00 за київським часом. 

Для Чарло це буде третій захист титулу WBC у середній вазі, який 
від здобув у бою з Брендоном Адамсом в липні 2019 року. Сергій 
Дерев'янченко свій останній поєдинок досить спірно програв Гена-
дію Головченку за роздільним рішенням суддів.

Швед Арман Дюплантіс відібрав в українця Сергія Бубки світовий 
рекорд у стрибках із жердиною. 17 вересня на етапі "Діамантової ліги" 
у Римі Дюплантіс подолав висоту 6,15 м та побив досягнення Сергія 
Бубки 26-річної давнини, який у 1994-му році стрибнув на 6,14 м.

Дюплантіс також є рекордсменом світу в приміщенні. Його рекорд 
- 6,18 м.

*****
Збірна України з футболу залишилася на 24-му місці в оновленому 

рейтингу ФІФА. Команда Андрія Шевченка втрималася на цій позиції, 
попри поразку від Іспанії у Лізі націй 0:4. Також у вересні українці пе-
реграли Швейцарію – 2:1.

Із суперників збірної України по Лізі націй найвище – на сьомій 
позиції – перебуває Іспанія. Німеччина займає 14-те місце, Швейцарія 
йде 15-ю.

Із опонентів команди Шевченка по Євро-2020 вище розташували-
ся Нідерланди, які займають 13-те місце, Австрія – 27-ма.

Лідерство у рейтингу ФІФА утримує Бельгія, одразу за якою йдуть 
Франція, Бразилія, Англія та Португалія.

*****
Українка Юлія Левченко виграла змагання зі стрибків у висоту на 

легкоатлетичному турнірі у Хорватії. Вона показала перший резуль-
тат - 1.93 м та випередила шведку Еріку Кінсі і австралійку Ніколу 
Макдермотт, які подолали висоту 1.90 м.

*****
Український жіночий клуб "Мрія-2006" виграв Кубок європей-

ських чемпіонів з пляжного футболу. Команда Романа Пачева та Оле-
га Климчука в чотирьох матчах здобула три перемоги й одного разу 
поступилася по пенальті. В заключному турі "Мрія-2006" перемогла 
французький "Марсель" - 5:3. Також українки були сильнішим за бель-
гійську "Нью Тім" – 4:3. Вирішальним став успіх українок матчі з іспан-
ським "Касересом" - 4:1. Завдяки цьому, українки випередили супер-
ниць з Іспанії у підсумковій турнірній таблиці.

Змагання відбувалися у Португалії. Кубок європейських чемпіонів 
– є найпрестижнішим клубним турніром з пляжного футболу. Україн-
ська команда виграла турнір, який проводиться з 2016 року, вперше 
у історії.

*****
Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла вийти у півфі-

нал турніру WTA у Римі (Італія). У чвертьфіналі шоста ракетка світу 
сенсаційно програла чешці Маркеті Вондроушовій, яка у рейтингу 
посідає 19-е місце. На старті матчу тенісистки демонстрували рівну 
гру, хоча Світоліна виглядала агресивніше. Однак, вона не змогла 
реалізувати 6 брейк-пойнтів. У 4-у геймі українка програла гейм на 
своїй подачі. Це дозволило 21-річній Вондроушовій виграти першу 
партію – 6:3.

Програна перша партія негативно вплинула на настрій Світоліної, 
яка надто швидко склала зброю. У другому сеті вона не виграла жод-
ного гейму та розгромно поступилася 6:0.

"Шахтар" у центральному матчі туру гостював 
у "Зорі" в Запоріжжі - команди не змогли визначи-
ти переможця. "Динамо" зустрічалося зі "Львовом" 
і несподівано зіткнулося з проблемами, але в під-
сумку змогло здобути три очки.

Несподіваним лідером чемпіонату є "Ворскла" - 
полтавці здобули вже третю перемогу поспіль.

Результати матчів:
"Дніпро-1" - "Маріуполь" - 1:2 
"Олександрія" - "Ворскла" - 0:2 
"Інгулець" - "Десна" - 1:1 
"Олімпік" - "Минай" - 3:0 
"Динамо" - "Львів" - 3:1 
"Зоря" - "Шахтар" 2:2 
"Рух" - "Колос" - 1:2 
Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, 

визначила найяскравішого футболіста з усіх, які 
взяли участь у матчах 3-го туру. За підсумком го-
лосування перемогу здобув нападник «Олімпіка» 
Шахаб, який у матчі з «Минаєм» відзначився «ду-
блем». 

Далі – без «НИВИ»
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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: учасники народного аматорського танцювального 
колективу «Візерунок» (с. Великі Вікнини Збаразького району). 

Кружляють діти 
в танці чарівному, 

Неначе листя 
в листопаді золотому…

У танцях - радість, 
щастя і краса…

Танцює «Візерунок» -
творить мереживо 

із кроків й рухів. 
Лунає музика… 

Всміхнулись небеса…

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 

гніздечко
Сімейне

 
Осіння жінка

Ця жінка - така осіння -
Із квітів збере насіння.
Потіхи - що того цвіту,
Бо діти - давно по світу.

Й не снилось таке ніколи...
А серденько знову коле...
На хвильку би їй присісти,
Та котик вже просить їсти.

Зачинить швиденько двері,
І з Мурчиком - до вечері.
Наллє молока у миску.
Таблетку знайде "від тиску",

Водою зап'є. Заплаче:
"Чи, доню, тебе побачу?..
Синочку мій любий, де ти?..".
Розстелить на стіл газету,

Розсипле по ній насіння.
Ця жінка - така осіння.
А завтра - уже морози...
Хустинкою витре сльози.

По світу уже й онуки...
Складе у молитві руки.
У Бога попросить ненька
Здоров'я своїм рідненьким.

Знов будуть суглоби нити.
Дрібниці... Ще треба жити!
Терпляче дітей чекати,
До білих снігів звикати.

Та - скільки зими.... Минеться.
Їй сонцем весна всміхнеться.
Почнеться усе спочатку:
Помалу скопає грядку.

Ця жінка - така осіння -
З торбинки візьме насіння
І знову посіє квіти.
Бо хто ще? По світу діти...

Ганна НАЗАРКІВ.

* * * * *
А хіба помріяти не можна -
Казочка, кохання, самоцвіти?
Про усе, що прагне жінка кожна -
Мати у душі скарбничку літа?

А хіба наснитися не можуть
І роки, і спогади, і світло
У тунелях мереживних зморщок .
Мудрі звіти - а чи заповіти?

А хіба захоплено не можна
Знову й знову пригортати зорі?
День і місто - ще таки спроможна
Йти... Пробігтись вулицею долі.

А хіба не можна посміхнутись?
Сипали й кохання, й самоцвіти .
Щось наснилось, чогось забагнулось.
...Потім зазирну в скарбничку літа.

Світлана 
ТРУХАНОВА-ДЗУДЗИЛО.

Невигадана історія
У той спекотний день пасажири 
зраділи, що нарешті в період 
карантину стали відправлятися 
поїзди. Я стояла на пероні поруч 
із старенькою жінкою, яка, як і я, 
чекала потяга «Тернопіль - Іване-
Пусте». Людей було негусто. Як раптом 
звідкілясь вибігає на площадку 
зграйка хлопчаків і один з них кидає 
під ноги булочку, що не доїв, і починає 
нею футболити. Голосно регочучи, до 
нього долучаються інші. «О, Господи, 
дітки, що ж ви робите? Мабуть, ви 
ніколи голодними не були!»- у вицвілих 
з роками очах старенької з’являються 
сльози.

Мені теж стає кепсько на 
душі - черствіємо, з жиру 
бісимося, а ще питаємо, 

чому Бог нас якимись вірусами 
карає. У вагоні сідаю навпроти 
пані Дарини - так жінка себе 
назвала. Вона ніяк не може 
заспокоїтися, дістає валідол. А 
потім під мелодію коліс потяга 
починає розповідати свою 
історію.

Даринка була однією з тисяч дітей, 
кого доторкнулася сумна операція «Вісла». 
У польському селі Одрехова, звідки їх пе-
реселили, було у них чимале господарство, 
добротний дім, поле. Батькам не під силу 
було самим обробляти таке хазяйство, 
тому наймали слуг. Однак слово «слуги» 
заборонялося говорити у них. «То - наші 
люди», - кликав їх батько. Дехто приходив 
до них на роботу із їх села, були й із сусід-
нього, тому залишалися ночувати. Коли 
ж в Україні поселили їх у хату-розвалюху, 
батько ніяк не міг змиритися з тим, що 
усе, важкою працею нажите добро діста-
лося чужим, а він тепер не може дати ради 
своїй сім’ї. 

Якось мала Даринка почула від своїх 
двоюрідних сестер Катрі і Тосі, що ті до-
світком збираються йти в сусіднє село 
просити харчів. Мовляв, багато дітей так 
роблять і повертаються додому з повни-
ми кошиками. Бажанням і собі допомогти 
батькам загорілося серце малої Даринки. 
Ранесенько, коли батьки ще міцно спали, 
вона перелізла через вікно. На вулиці вже 
чекали її сестри. Йшли довго, плуталися у 
дорозі, зупинялися, бо боліли їх ніжки. За-
йшли у село разом із сонечком. По черзі 
стукали у двері, несміливим голосочком 
казали, чому прийшли. Дехто співчутливо 
кивав головою, кликав їх до хати, щоб на-
годувати. Були й такі, що не відчиняли, на-
вмисне голосно регочучи за дверима: «Та 
то лемки їсти хочуть!». 

З невеличкими здобутками у кошиках 
дівчатка йшли далі, як раптом вловили 
своїми носиками духмяний аромат сві-
жоспеченого хліба. Той аромат вони не мо-
гли забути, адже в рідному домі щотижня 
мати пекла хліб. Дівчатка пішли на запах 
і наблизилися до багатого, як на той час, 
будинку. «Чого стукаєте, саранча?» - на по-
розі встала повновида молода жінка. 

«Хліба хочемо. Хоча б по скибочці», - 
тихим голосочком мовила Даринка. Жінка 
єхидно зареготала: «По скибці, кажете? Ач, 
які хитрі! Вас троє, скибка по скибці - і пів 
буханки буде! Понаїжджало тут вас! Їдьте 
собі у свою Польщу, геть звідси!» - вона 
схопила з-під порога віник і потягнула ним 
по ногах Даринки.

Дівчинці вмить потемніло в очах, жаль 
стиснув серце, і вона провалилася у по-
рожнечу… Не пам’ятала, скільки проле-
жала непритомною на чужому подвір’ї, у 
чужому селі. Коли відкрила важкі повіки, 
побачила якусь жінку, яка обливала її во-
дою, тормосила за худенькі плечі: «Нещас-
ні діточки! До кого ж ви просити пішли? 
До тих скупердяїв, яким пів світу мало? За-

раз нагодую вас, я теж хліб спекла. Корівку 
видоїла. Боже, які ж ви худесенькі!» - жінка 
допомогла Даринці звестися на ноги, пове-
ла на своє подвір’я, де вже сиділи на лавці 
Тося з Катрусею і сильно плакали. Аромат-
ний борщ із куркою, який щедро розлили 
дівчаткам у тарілки, нагадав їм, як багато 
птиці було на їх господарстві. Одну птицю 
різали, розраховувалися нею із робітника-
ми, іншу - розмножували, що й рахунку їй 
не було! Марта, так звали жінку, поклала 
кожній у кошик хліба, сиру, по кілька яєць, 
грушок і яблук. 

«Приходьте ще, діточки. Що зробиш, 
коли доля ваша така бідова», - погладила 
усіх трьох по голівках.

Дорогою додому у сестер заболіли жи-
воти. Мабуть, тому, що голодними апетит-
но поїли. Вони заледве дійшли до свого 
села, де їх уже шукали перелякані батьки. 
Ну й дісталося їм, що таємно втекли же-
бракувати! Цілий тиждень навіть гратися 
разом не дозволяли. Мати Даринки - Сте-
фанія, глянувши на опухлі ніжки доньки, 
розридалася: «Ніколи не думала, що моя 
дитина жебракувати піде. Скільки збіж-
жя, круп ми у стодолі закопали. Спеціальні 
ящики з бляхи збивали, але, мабуть, не по-
вернуть нас назад додому». 

Дехто тоді ще жив надією, що це якась 
помилка влади, і їхнє переселення - тимча-
сове. І тільки згодом збагнули - це назавжди!

Даринка заледве закінчила п’ять кла-
сів, як батько сказав: «Вмієш читати і ра-
хувати, то й досить з тебе тої науки. Скоро 
дитина ще одна буде, будеш глядіти її». З 
народженням брата Остапа одинадцяти-
річна Даринка стала дорослою. Носила 
воду з криниці, прала пелюшки, вирізані 
із сувоїв лляного полотна, які привезли 
з собою. Вчила його ходити. Навіть коли 
Остапчик спав - не сиділа без діла: разом 
з матір’ю сапала на городі, ліпила глиною 
потріскані стіни хати. Коли Даринці випо-
внилось чотирнадцять, пішла в райцентр 
працювати на заготзерно. Двигала мішки 
разом із дорослими, але ніколи не жаліла-
ся, була веселою. Швидка, кучерявенька, із 
симпатичною родимкою на щоці - Даринка 
полюбилася усім. Та якось по-особливому 
дивився на неї їх молодий бригадир Тимо-
фій. Чистий струмочок кохання задзвенів 
у серці хлопця, але зізнатися дівчині  в 
цьому - не наважувався, бо Даринка була 
неповнолітньою. Не знав тоді Тимко, що 
і Даринка закохана в нього. А тихими но-
чами довго не може заснути не лише тому, 
що від важкої праці болять руки, а й від ду-
мок про коханого. 

У дружньому молодому колективі час 
злітав швидко. Якось Тимофій перевів 
Дарину на легшу роботу. «Ти що, жалієш 
мене?», - спитала дівчина. «Жалію, моя 
ластівко, бо давно кохаю тебе, сватів до 
тебе засилати хочу, то мушу оберігати. 
Щоб здоровою була, дітей мені народила», 
- він пригорнув Даринку до грудей. Від цих 
слів у неї запаморочилася голова, диво-
вижною мелодією задзвенів світ. «Я така 
щаслива, Тимофійчику», - усміхнулася.

Хлопець якось дивно став пригляда-
тися до неї, наче вперше бачив. А потім 

сказав: «Ми давно знайомі, Даринко. Але 
кожного разу забуваю спитати, чи ти, бува, 
не жебракувала колись у нашому селі? З 
тобою - ще дві дівчинки було. Заходили і 
до нас, а моя мати віником вдарила тебе по 
ногах. То це ти - чи ні?».

Даринка затремтіла, як гілля на вітрі. 
Щастя, що наповнювало кожну її клітинку, 
вмить розвіялось. Вона зайшлася плачем: 
«Ти син тієї жорстокої жінки? О, Боже, як 
вона принизила нас! Залишила мене ле-
жати непритомною, а сама спокійно спо-
стерігала з вікна, як тітка Марта мене ря-
тувала! Мусимо заглушити своє кохання, 
Тимофійку. Твоя мати не благословить 
наш шлюб». 

Ніби у воду дивилася Даринка. Коли 
Тимофій сповістив, що хоче одружитися з 
дівчиною, що колись за хлібом до них при-
ходила, мати аж скипіла: «Нізащо!». Знаю-
чи свою маму, Тимко розумів - своє рішен-
ня вона не змінить. Став уникати кохану, 
бо не знав, що має сказати їй.

Однак Даринка усе зрозуміла без слів. 
Подала заяву на розрахунок. Здивувала-
ся, що Тимофій її не затримував. Мовчки 
підписав заяву. Даринка тоді аж захворі-
ла. Щоночі їй снився коханий. Де не гляне 
- бачила його. Вона все ще вірила, що він 
прийде до неї, перепросить і знову скаже 
красиві слова. 

«Нашу дівчину сватай, а вона - чужин-
ка!», - гризла матір Тимка. «Та яка ж вона 
чужинка - українка, як і ми», - переконував 
хлопець, але батьки погрожували вигнати 
його з дому, якщо на Даринці одружиться. 

«Скоро моя зупинка», - Дарина спішить 
завершити свою історію. Нині вона не знає 
й сама, чому так і не вийшла заміж. Ма-
буть, більше нікого не могла покохати так 
сильно, як Тимофія. 

Час змінився. Тепер нашого цвіту - по 
всьому світу. Й інтернаціональні шлюби - 
звична подія. Колись по-іншому було. Міс-
цеві хлопці здебільшого одружувалися на 
місцевих дівчатах. Переселенці теж свата-
ли «своїх». Бо так хотіли батьки. А їх слово 
- було законом. Звісно, були і такі наречені, 
які йшли супроти волі батьків. І вони зна-
ходили своє щастя. Тимко ж, як і його коха-
на Даринка, щастя не знайшов. Одружився 
на місцевій, але шлюб розпався. Він запив, 
став хворіти і в молодому віці пішов у за-
світи. А все могло би бути інакше, якби Да-
рина і Тимофій не звертали уваги на слова 
батьків, а слухалися голосу серця.

Нині їй за вісімдесят, але душа не хоче 
старіти, бо хоч не має власних дітей, та по-
трібна іще племінникам, сестрі Катрі, до 
якої їздила в обласну лікарню, і сама - собі. 
Часто у пам’яті Дарини зринає її босоноге 
дитинство, коли за шматком хліба вона із 
сестрами проходила сім кілометрів - туди і 
назад, тому болить жінку серце, коли вона 
бачить, як хтось кидається хлібом. «Хліб - 
це святе. Хліб - це життя», - каже Дарина. 

Ми попрощалися. Їй ще далеченько їха-
ти - аж у Борщівський район. І я подумки 
бажаю цій мудрій жінці ще довго залиша-
тися такою ж світлою і сонячною. А ще - за-
вжди бути з хлібом.

Марія МАЛІЦЬКА. 

«Хліб - це святе. 
ЦЕ – ЖИТТЯ…»

Лелека і Жаби
До Жаб Лелека завітав. 
 «Ну як живе спільнота? –
Зичливим голосом спитав. –
Про вас моя турбота.
Живете змалку в цім багні,
Весь світ для вас немилий,
Отож хотілося б мені,
Щоб ви собі його відкрили».
Найбільш відважних назбирав.
 «Гайда, – сказав, – зі мною!»
І в свою сумку поскидав,
Що ніс в цей день з собою.
Він йшов і йшов, та й зголоднів.
Причина була стати.
І бідних жаб не пожалів,
Став жадібно ковтати.
Мораль така: хто тішить вас словами,
Отой колись негідно вчинить з вами…

Смисл життя
Бджолі раз Трутень докоряв:
 «Яку ти користь з того маєш,
Ще тільки ранок Бог послав,
А ти летиш й пилок збираєш?
Усім потрібен тільки мед.
Працюєш ти, хтозна, на кого.
Чи ти не знаєш наперед,
Не будеш мати дяки з того.
Бо люди мед твій заберуть,
Тобі залишать тільки дрібку,
А ти вдоволена тим будь,
Тобі ні шани, ні зарібку».
Бджола промовила: «Хай так.
Пожитку з того я не маю,
Але живу я тим однак,
У праці смисл життя, я знаю».
Мораль така: задумайсь на хвилину,
Лиш труд звеличує людину!

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.
 м. Хоростків.

Сонце, наче помаранчевий м’ячик, застигло 
посеред неба, і час теж наче застиг. Ілонка 
сиділа з розгорнутою книжкою в кухні, 

біля вікна, але читати їй зовсім не хотілося. І на 
сонце не могла дивитися, бо вона разило в очі, і 
гуляти по подвір’ї теж не було бажання. Вперше, 
за своїх вісім років, дівчинка відчула маленьким 
серденьком, що таке смуток. Він прилітав до 
неї, ніби підступний хижий птах і впинався 
великими гострими пазурами, немов хотів 
вирвати усе нутро з її кволих груденят.

- Так треба, донечко! Ти мусиш так робити, слухатися 
нас, ти ж розумниця! – сказала мама.

- І вже зовсім доросла, - додав тато і сумно усміхнувся, 
зайшовшись довгим, глибоким кашлем.

- Мамочко, я так хочу пригорнутися до тебе, я так ску-
чила за тобою! – повторювала Ілонка щодня, ось уже про-
тягом довгих семи днів, коли страшний вірус скосив усю 
їхню родину. Дідусь з бабусею в лікарні, але їх провідувати 
не можна, і у кімнаті, де татко з мамою, теж не можна довго 
знаходитися, лише кілька хвилин і то на відстані. Тяжко… 

 Ілонка відклала книжку, вдягла маску і тихенько відхи-
лила двері до батьків. Мама саме робила татові укол. Потім 
він їй зробить – так і лікуються вдома. Навіть крапельниці 
навчилися ставити один одному, щоб до лікарні не лягати, 
бо ж з ким її залишать. 

- Мамочко, я здалеку подивлюся, лише постою трішки, 
- попросила.

- Сонечко моє, ми ще не провітрювали кімнати, не мож-
на, - сказала мама.

- А коли буде можна? – допитувалася дівчинка.
- Скоро, моя пташечко, скоро, - якимось грудним голо-

сом сказала жінка, давлячись сльозами .
 Ілонка вийшла на подвір’я. Глянула на квітучий квіт-

ник. Два метелики весело кружляли над флоксами. Їй чо-
мусь зробилося так одиноко, що дві великі кришталеві 
сльозинки викотилися на щоки і примостилися на милому 
личку. Ілонка знову глянула на сонце, згадала тепле море, 
на яке колись їздила з батьками, і їй хотілося плакати. Та 
вона стрималася.

- Ілонко, ти тепер за старшу, ти повинна бути сильною, 
- пригадала дідусеві слова і поспішила до хати. Вона розче-
сала своє волосся і зв’язала у хвіст. Колись мама її запліта-
ла, а тепер не можна. Ввімкнула чайник, щоб приготувати 
трав’яний чай і стала телефонувати до дідуся.

- Дідусю, у нас все добре, я справляюся з усім і не плачу. 
Мама з татком вже скоро одужають. А як ви з бабусею? 

Вона щебетала, наче пташечка, розвеселяючи дідуся, 
якому важко було говорити. Коли аромат від чаю заполо-
нив будинок, Ілонка налила його у чашки і вигукнула:

- Чудодійний напій готовий, він вас вилікує! Запрошую 
до столу. 

А сама, наче мишка, знову вислизнула з хати в сад, де 
вже дозріли яблука…

 А сьогодні в родині подвійне свято – бабусю виписали з 
лікарні і татко з мамою теж здорові.

- Тести показали негативний результат, - почула Ілонка, 
як говорили батьки.

Тепер вона пригорталася до мами, наче маленьке коше-
нятко, а татко брав її на руки і підкидав аж до самої стелі. 
Але Ілонці було неспокійно. Вона думала про дідуся. Він 
для неї був завжди найкращим другом і порадником. Вона 
йому довіряла усі свої таємниці. Він навчив її фотографува-
ти, розповідав цікаві історії та смішні пригоди свого життя. 

- Його конкретно підкосило, мусить дихати киснем,- 
сказав тато. Тривога не покидала дівчинку, їй навіть сни 
погані стали снитися. Наче якийсь страшний звір женеться 
за її добрим дідусем і хоче з’їсти його. 

 Ілонка глянула на небо. Білі пухнасті хмарки пропли-
вали над головою. Вони з дідусем любили розглядати хма-
ринки і вгадувати в них кумедних звірят. 

- Боженьку, врятуй мого дідуся, дай йому здоров’ячка, 
бо без нього так погано, - промовляла Ілонка і вірила, що 
Бог їй допоможе. Вона нараз якось звеселіла, скріплена на-
дією на швидке одужання дідуся, і глянула на вікно, та аж 
завмерла від здивування. 

- Це знак! – вигукнула. Який гарний знак, - помчала до 
кімнати батьків. 

- Дідусь скоро виздоровіє! – аж заспівала.
- Ти звідки знаєш? – запитали ті в один голос.
- У нас кактус зацвів, погляньте!
 Усі стояли навколо квітучого вазона мовчки. Кожен 

думав про щось своє, але усі вже твердо знали, що хворий 
скоро одужає і все у них буде добре...

Раїса ОБШАРСЬКА.

Бувальщина У світі алегорій

Ілонка
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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Юридична адреса: 48100, Тернопільська обл., Тере-

бовлянський район, 
м. Теребовля, вул. Підзамче, 113, директор Олійник Іван 

Тадейович, 
контактний номер телефону: 067 351-82-01.
(місцезнаходження юридичної особи або місце прова-

дження діяльності фізичної
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контак-

тний номер телефону)
2. ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ, 

ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА, ТЕХНІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ .
Планована діяльність, її характеристика.
ПрАТ "Теребовлянське заводоуправління будматеріа-

лів "Будівельник" планує видобувати пісковики (корис-
на копалина загальнодержавного значення), придатних 
для виробництва блочних виробів, бутового каменю та 
щебеню з Буданівського родовища, яке розташоване в 
селі Буданів Теребовлянсього району Тернопільської об-
ласті. 

Технічна альтернатива 1.
Транспортна система розробки з паралельним пере-

міщенням фронту робіт та зовнішнім і внутрішнім від-
валоутворенням, яка не передбачає попереднє вибухове 
розпушення.

Гірничо-геологічні умови Буданівського родовища 
пісковиків сприятливі. Корисну копалину розробляють 
уступами висотою до 6,0 м., з поділом на підуступи висо-
тою 2-3 м. 

Технологічна схема добувних робіт передбачає без-
вибуховий метод видобування корисної копалини та 
включає одержання блоків в одну або дві стадії. Вибір 
одержання блоків визначається характером тріщинува-
тості масиву. При видобутку блоків необхідно, щоб блок, 
який відділяють, був визначеної форми та якомога менш 
ушкоджений. Відділення блоків від масиву прийнято ме-
ханічним методом.

Ґрунтово-рослинний шар розробляється бульдозером 
С-170 та складується у тимчасові відвали за межами 
кар’єрного поля. Інші розкривні породи розробляються 
екскаватором і транспортуються у відвали для наступ-
ного використання при рекультивації.

Технічна альтернатива 2.
Транспортна система розробки з паралельним пере-

міщенням фронту робіт та зовнішнім і внутрішнім від-
валоутворенням, яка передбачає попереднє вибухове 
розпушення.

Передбачається багатоуступна розробка корисної ко-
палини. Для попереднього розпушення скельних порід 
застосовується буровибуховий метод свердловинних 
зарядів. Але при видобуванні корисної копалини бурови-
буховим методом відбувається значне руйнування поро-
ди (тріщини в блоках), тому застосування даного методу 
є недоцільним.

3. МІСЦЕ ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ АЛЬТЕРНАТИВИ.

Місце провадження планованої діяльності: територі-
альна альтернатива 1.

Буданівське родовище пісковику розташоване на во-
доділі між річками Серет і Гнила Рудка. Найближча за-
лізнична станція Деренівка розташована на відстані 
близько 10 км на північний схід від родовища. В адміні-
стративному відношенні родовище знаходиться на око-
лиці с. Буданів Теребовлянського району Тернопільської 
області. 

Місце провадження планованої діяльності: територі-
альна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива не розглядалась, оскільки 
родовище територіально прив’язане до покладів корис-
ної копалини пісковику.

4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Визначається забезпеченням робочими місцями пра-
цездатного населення, сплатою податків в місцеві бю-
джети, покращенням економічної ситуації регіону.

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
У ТОМУ ЧИСЛІ ПАРАМЕТРИ ПЛАНОВАНОЇ 

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

Родовище розробляється в межах контуру підрахунку 
запасів. 

Запаси пісковиків затверджені УкрДКЗ, протокол 
№4341 від 29.03.2018 року.

Станом на 01.01.2018 р. затверджені балансові запаси 
пісковиків загальнодержавного значення Буданівського 
родовища, придатних для виробництва блоків відповід-
но до вимог ДСТУ Б EN 1467:2007 "Камінь природний. 
Блоки необроблені. Вимоги" та виробництва плит і об-
лицювальних виробів із них відповідно до вимог ДСТУ 
Б EN 1468:2007 «Камінь природний. Плити необроблені. 
Вимоги», ДСТУ Б EN 1469:2007 «Вироби з природного 
каменю. Облицювальні плити. Вимоги», а також для ви-
робництва каменю бутового марок 1200-1400 за міцніс-
тю, F-25 за морозостійкістю відповідно до вимог ДСТУ 
Б.В.2.7-241:2010 «Камінь бутовий. Технічні вимоги» та 
виробництва бортового каменю відповідно до вимог 
ДСТУ Б В.2.7-246:2010 «Камені бортові і стінові з гірських 
порід. Технічні умови», в кількості: 4292 тис. м3, у тому 
числі по категорії А – 1382 тис. м3, В – 459 тис. м3, С1 – 
2451 тис. м3). Середній вихід блоків 36,2 %.

Корисною копалиною на родовищі є пісковики іванів-
ського горизонту девонського віку. Товща пісковиків 
складається з двох горизонтів. Потужність пісковиків І 
горизонту (червоних, товстоплитчастих) змінюється в 
межах від 13,8 до 15,7 м (середня 14,4 м), у товщі піско-
виків зустрічаються прошарки аргілітів і алевролітів, не 
придатних для блочного каменю. Пісковики ІІ горизонту 
більш тонко плитчасті , характеризуються потужністю 
від 2,6 до 4,3 м (середня 3,4 м), у пісковиках зустрічають-
ся прошарки пустих порід потужністю від 0,2 до 0,6 м (у 
середньому 0,3 м).

Розкривні породи представлені ґрунтово-рослинним 
шаром (середня потужність 0,3 м), породами пухкого 
розкриву , що характеризуються від 0,6 до 6,8 м (середня 
2,3 м), породами скельного розкриву (вапняки, алеври-
тисті вивітрілі пісковики, пісковики порушені вивітрю-
ванням), 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 (середня 9,9 м).

Загальний об’єм розкривних порід на родовищі скла-
дає 3703,0 тис.м3, в т.ч. ґрунтово-рослинний шар 68,0 
тис.м3.

Гідрогеологічні умови родовища сприятливі для від-
критої розробки-корисна копалина не обводнена.

Площа Буданівського родовища пісковиків згідно спе-
ціального дозволу на користування надрами №1781 від 
16.03.1999 року становить - 31,6 га.

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

Підприємство забезпечує охорону надр та довкілля в 
межах наданого спецдозволу на видобування, а також 
використовує надра відповідно до цілей, визначених 
спецдозволом, зберігаючи гірничі виробітки в стані, при-
датному для їх використання за призначенням.

6. ЕКОЛОГІЧНІ ТА ІНШІ ОБМЕЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ:

щодо технічної альтернативи 1
- дотримуватися нормативів екологічної безпеки при 

здійсненні експлуатації об’єкта;
- викиди забруднюючих речовин із стаціонарних дже-

рел в атмосферне повітря здійснювати за наявності чин-
ного дозволу на викиди;

- дотримання умов спеціального водокористування;
- рівень акустичного забруднення не повинен пере-

вищувати нормативів відповідно до «Санітарні норми 
виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» ДСН 
3.3.6.037-99;

- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно санітарних 
норм та правил;

- при проведенні робіт з дотриманням вимог робочого 
проекту розробки і рекультивації родовища та екобезпе-
ки, вплив на навколишнє середовище мінімальний і еко-
логічних обмежень на потребує. 

щодо технічної альтернативи 2
Всі екологічні та інші обмеження планованої діяльнос-

ті аналогічні до тих, що й для технічної альтернативи 1 
щодо територіальної альтернативи 1
- дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, про-

типожежних, містобудівельних й територіальних об-
межень згідно діючих нормативних документів, в т.ч. 
ДСП-173-96

- поетапне відведення земельних ділянок для потреб 
пов’язаних з користуванням надрами;

- дотримання розмірів СЗЗ.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядалась.
7. НЕОБХІДНА ЕКОЛОГО-ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА 

І ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ:
щодо технічної альтернативи 1
- виготовлення проектної документації;
- проведення гірничо-капітальних робіт;
- дотримання технології, що передбачена проектом, 

при розробці родовища, щоб уникнути ерозійних про-
цесів;

- проведення рекультивації відпрацьованих площ 
кар’єру;

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно технічній альтернативі 1 
щодо територіальної альтернативи 1
- польове обстеження ділянки родовища;
- топографо-геодезичні вишукування;
- винос в натуру і закріплення на місцевості параметрів 

родовища.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядалась.

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

щодо технічної альтернативи 1
Можливі потенційні впливи від планової діяльності по 

експлуатації родовища на довкілля включає:
- клімат і мікроклімат: вплив не передбачається;
- повітряне середовище: при проведенні розкривних, 

видобувних, при рекультивації і при вантажно-розванта-
жувальних роботах – технологічне обладнання, кар’єрна 
техніка, автотранспорт;

- геологічне середовище: потенційний вплив від плано-
вої діяльності на геологічне середовище передбачає по-
рушення земної поверхні та зміна ландшафту в процесі 
проведення відкритих гірничих виробіток, але робочим 
проектом передбачається відновлення порушених діля-

нок об’єкту, тому отримання значних негативних наслід-
ків на передбачається;

- водне середовище: обсяги водокористування, утво-
рення кар’єрних вод – вплив відсутній;

- ґрунти: вплив на ґрунтово-рослинний шар, потрібно 
дотримуватися порядку проведення комплексу робіт, за-
значеного в проекті рекультивації;

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: носить 
опосередкований вплив на стан рослинного і тваринно-
го світу і має короткочасний характер та швидко віднов-
люється;

- навколишнє соціальне середовище:негативного 
впливу не призведе;

- вплив на навколишнє техногенне середовище: від-
сутній.

щодо технічної альтернативи 2
Можливі потенційні впливи від планованої діяльності 

по експлуатації родовища на довкілля включає:
- клімат і мікроклімат: вплив не передбачається;
- повітряне середовище: при проведення розкривних, 

видобувних, буровибухових, при рекультивації і при ван-
тажно-розвантажувальних роботах – технологічне об-
ладнання, кар’єрна техніка, автотранспорт;

- геологічне середовище: потенційний вплив від плано-
вої діяльності на геологічне середовище передбачає по-
рушення земної поверхні та зміна ландшафту в процесі 
проведення відкритих гірничих виробіток;

- водне середовище: обсяги водокористування, утво-
рення кар’єрних вод – вплив відсутній;

- ґрунти: вплив на ґрунтово-рослинний шар, потрібно 
дотримуватися порядку проведення комплексу робіт, за-
значеного в проекті рекультивації;

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: носить 
опосередкований вплив на стан рослинного і тваринно-
го світу і має короткочасний характер та швидко віднов-
люється;

- навколишнє соціальне середовище: негативного 
впливу не призведе;

- вплив на навколишнє техногенне середовище: від-
сутній.

щодо територіальної альтернативи 1
експлуатація даної ділянки може привести до можли-

вого перевищення гігієнічних нормативів допустимого 
вмісту хімічних речовин в атмосферне повітря та сані-
тарних норм допустимого шуму;

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядалась.

9. НАЛЕЖНІСТЬ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ДО ПЕРШОЇ ЧИ ДРУГОЇ КАТЕГОРІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ МОЖУТЬ МАТИ ЗНАЧНИЙ ВПЛИВ 
НА ДОВКІЛЛЯ ТА ПІДЛЯГАЮТЬ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА 

ДОВКІЛЛЯ (ЗАЗНАЧИТИ ВІДПОВІДНИЙ
 ПУНКТ І ЧАСТИНУ СТАТТІ 3 ЗАКОНУ УКРАЇНИ

 “ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ”)
Перша категорія планованої діяльності та об’єктів, які 

можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля, ст.3, п. 2, ч.15 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля».

10. НАЯВНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ 
ОЦІНКИ ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 
(В ТОМУ ЧИСЛІ НАЯВНІСТЬ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНО-

ГО ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 
ТА ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВ, ДОВКІЛЛЯ ЯКИХ МОЖЕ

 ЗАЗНАТИ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ТРАНСКОРДОН-
НОГО ВПЛИВУ (ЗАЧЕПЛЕНИХ ДЕРЖАВ).

Транскордонний вплив на довкілля на довкілля від-
сутній.

11. ПЛАНОВАНИЙ ОБСЯГ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВЕНЬ 
ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕН-

НЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації ін-

формації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у від-
повідності із ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» №2059-VІІІ від 23 травня 2017 року. 

12. ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА 
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УЧАСТІ В НІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ
Планована суб’єктом господарювання діяльність може 

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

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої 
діяльності;

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

- надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує ре-
зультати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього 
пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у 
рішенні про провадження планованої діяльності, зазна-
ченого у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноваже-
ний орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля плано-

ваної діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої діяльності та 
визначає екологічні умови її провадження.

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає пра-
во і можливості громадськості для участі у такій проце-
дурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії роз-
гляду уповноваженим органом поданого суб’єктом гос-
подарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можливість надавати будь-
які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь 
у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля буде повідомлено в оголошенні про початок гро-
мадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території каранти-
ну, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої корона-
вірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та про-
тягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські 
слухання не проводяться і не призначаються на дати, що 
припадають на цей період, про що зазначається в оголо-
шенні про початок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

13. ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОБСЯГУ ДОСЛІ-
ДЖЕНЬ ТА РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 

ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього 
повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право надати уповноваженому 
органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля пла-
нованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідо-
млення). Це значно спростить процес реєстрації та роз-
гляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громад-
ськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцін-
ки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарю-
вання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). 
Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підпи-
сом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту 
з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати по-
вністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення 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 ТЕРМІНУ ДІЇ СПЕЦІАЛЬНОГО 
ДОЗВОЛУ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ВІД 16 БЕ-

РЕЗНЯ 1999 РОКУ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 1781 ДЛЯ 
БУДАНІВСЬКОГО РОДОВИЩА ПІСКОВИКІВ

(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 прийняття та-
кого рішення)

15. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ 
ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОБ-
СЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМА-
ЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ 
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, НЕОБХІДНО НАДСИЛАТИ ДО 
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСІВ УКРАЇНИ. 
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Ва-

силя Липківського, 35. 
Департамент екологічної оцінки та контролю, відділ 

оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 
206-31-50, (044) 206-31-13; e-mail: OVD@mepr.gov.ua 

Контактна особа – Тіщенкова Марина Олегівна.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, 

електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Додаток 2
до Порядку передачі документації

для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу 

на довкілля
______________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу 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 планованої 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", 
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи -

____________________код ЄДРПОУ 00291552___________________________________
підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)інформує про намір провадити плановану діяльність та 

оцінку її впливу на довкілля.
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Діставши право визнавати віру 
в Христа Ісуса, християни поцікави-
лись долею хреста, що на ньому був 
розп’ятий Ісус  Христос. Треба було 
віднайти цього хреста, а тому св. 
Олена, мати імператора Костянти-
на прибула в 326 році до Єрусалиму 
і тут їй вдалося віднайти не лише 
хрест Ісуса Христа, але і хрести, що 
на них розп’яті були два розбійники.

В ці дні перед нами лежить посе-
редині храму чесний Хрест Господній 
і викликає в нас  побожні роздуми. Ми 
знаємо, на хресті був розп’ятий Син Бо-
жий, Спаситель світу Господь наш Ісус 
Христос. Яка ж сила звела Господа Ісуса 
на хрест? Як це могло статися, що Син 
Божий – Джерело любові до людей – за-
знав ганебної страти на хресті?

Спаситель Своєю смертю на хресті  
за грішний рід людський подавав лю-
дям милосердя, ласку і любов Отця Не-
бесного. А люди, які засудили Господа 
свого на хресні муки, відповідали Йому 
злобливістю. Невже ж виходить, що 
неправда людська пересилила любов 
Божу? Чи справді це так?

У ворожих до Христа людях діяло 
все зло, яке тільки могло бути на землі, 
воно наче зосередилося там, на Голгофі, 
складаючи в собі усі людські пороки, 
що отруювали свідомість людську про-
тягом довгих часів. Неправда, лжесвід-

чення, підступність, лукавство, егоїзм, 
ворожнеча, байдужість, заздрість тощо 
– все лихе і осоружне створило силу 
могутню і потужну. Спаситель не обо-
ронявся. Він добровільно скорився цій 
силі, яка звела Його на хрест. Так невже 
ж любов Божа неспроможна була знеси-
лити зло, яке діяло в людях, щоб не до-
пустити цієї жахливої страти?

Найвища любов, любов Божествен-
на, яку мав Господь Ісус Христос до роду 
людського, саме і виявилася в тому, що 
Спаситель, здійснюючи одвічну волю 
Божу про спасіння людей, добровільно 
пішов на тяжку смерть на хресті, бо вона 
тільки спроможна була засвідчити без-
межність Його любові до людей. Велич-
ність цієї любові запалила серця люд-
ські на всі віки. Сила цієї любові, діючи 
в людях, що йдуть за Христом, здатна і 
тепер перемагати ті пороки людські, які 
колись виявили велику силу ненависті, 
злоби і лукавства проти Христа.

З боку беззаконних людей на Гол-
гофі діяла сила ненависті, а водночас у 
Спасителя діяла сила любові до людей, 
яка теж вела Його на хрест. Ненависть 
людська прагнула зганьбити Сина Бо-
жого смертю на хресті, а Господь добро-
вільною смертю на хресті довів безмеж-
ність Своєї любові до людей і тим самим 
навічно прославив Свій Хрест величчям 
любові. Коли бачимо покладений перед 

нами хрест, то ми повинні розуміти, що 
перед нами образ Хреста Господнього, 
який став символом любові до людей. 
Чого ж навчає нас цей Хрест? Животво-
рящий Хрест Сина Божого навчає нас  
любові Христової. Він без слів закликає 
нас множити свою любов до Господа 
Бога і до людей, жити так, щоб рушій-
ною силою нашої діяльності були запо-
віти Господні, любов до ближніх. Хрест 
Господній також безмовно попереджає 
нас, щоб ми не допускали в своєму житті 
розмноження всякого роду зла і пороків, 
щоб ними не потьмарювалося в серцях 
наших світло любові. Тому і Спаситель 
благодатно навчає нас вільно нести в 
житті свій власний хрест. «Хто хоче йти 
за Мною, нехай зречеться себе і візьме 
хрест  - свій і йде за Мною» (Мк.8,34).

Приймаючи цей заклик Господа, ми 
повинні усвідомити, що йти за Христом 
– означає жити так, щоб виявляти лю-
бов до Бога і до ближнього повсякчасно 
і за всіх обставин. Зректися від себе – це 
означає цілком підкоритися волі Божій, 
тобто жити так, щоб надмірно не турбу-
ватися про своє особисте благополуччя, 
щоб тим самим не заподіяти лиха ближ-
ньому. Взяти хрест свій – це означає не 
лякатися труднощів у житті, а служити 
правді, добру, перемагаючи силою лю-
бові до людей всяку неправду, злобу і 
ворожнечу.

Нехай в наших серцях завжди палає 
любов Христова, щоб кожний з нас мав 
сили нести в житті свій хрест достойно 
нашого християнського покликання. 
Тому в день празника Воздвиження чес-
ного і животворящого Хреста Господньо-
го схилімося  до землі перед Хрестом Сина 
Божого і зворушеним серцем промовляй-
мо до Господа: Спасителю наш! Безмежна 
й вічна Любове! Слава Твоєму Хресту, сла-
ва Твоєму довготерпінню, слава страстям 
Твоїм, Господи!            

Богородиця 
творить дива

Богородиця творить дива,
Тільки треба повірити в чудо,
Як у матері щиро просіть
І вона допоможе вам, люди.
У келію до одного схизмата
Прийшов дуже впливовий чоловік
І попросив пораду йому дати,
Бо залишивсь без жінки,
Хоч досить добре жили кілька літ.
І діточки дрібненькі підростають
Та покохала іншого й пішла...
Монах це слухав, співчував і думав:
«Не знаю, як я маю помогти ...»
Розглянувся по келії й всміхнувся:
 «Від себе я не маю що сказати,
Але дарую я тобі фігурку,
Молись і допоможе Божа Мати!»
Чекав в монаха іншої поради,
Та взяв фігурку і приніс до хати.
Минали дні і важче все ставало
Й почав молитви щирі він складати.
Молився батько і молились діти
І вислухала Матінка мольби:
Увечері тихенько хтось постукав,
То мати їх вернулась зі слізьми.
Схилила голову і прощення просила:
 «Я захворіла й стала непотрібна,
Коханець собі іншую знайшов.
У мене рак, недовго мені жити,
Молю, прошу, пробачте мені, діти...»
- Твоя кімната все тебе чекала, -
Промовив стиха її чоловік.
- Іди, матусю, - мовили і діти - 
А разом всі знайдемо тобі лік.
Усі молились щиро до Марії,
Зносили молитви ті знов і знов,
І повернула Матінка здоров'я,
В родину - спокій, злагоду й любов!

Віра СИРОТА-ЯБЛОНЬ.
(Вірш написаний на основі проповіді 

отця Олега Капулова 21 вересня 2018 року 
у греко-католицькій церкві села Звиняч під 
час святкової Божественної літургії)

Цьогорічна молитовна зустріч у 
Зарваниці, організована Департамен-
том військового капеланства Патрі-
аршої курії УГКЦ для військовослуж-
бовців і членів їхніх родин, отримала 
назву  «Паломництво сильних духом». 
Гаслом цьогорічної прощі стали слова 
зі Святого Письма: «Ті, що на Господа 
надіються, відновлюють сили…» (Ісая 
40, 31). 

У цей день до Марійського духовного 
центру прибули  військовослужбовці та 
члени їхніх родин, добровольці, ветерани 
АТО/ООС, родини загиблих воїнів, вій-
ськові капелани, а тисячі інших людей до-
лучилися до паломництва  через онлайн-
трансляцію “Живого ТБ”.

У суботу програма заходу розпоча-
лася подячним молебнем на площі біля 
парафіяльного храму Зарваниці та уро-
чистою ходою до скульптури Богородиці. 
Владика Михаїл Колтун, керівник Депар-

таменту військового капеланства, благо-
словив три свічі – символи віри, надії та 
любові – світла, що здатне розсіяти будь-
яку темряву. Світлоносцями протягом 
програми паломництва були ветеран, 
мати полеглого воїна та дитина військо-
вослужбовця.

В рамках прощі традиційно відбулася 
Хресна Дорога за участі військовослуж-
бовців, ветеранів, членів їхніх родин та 
членів родин загиблих захисників Украї-
ни, які несли хрест до кожної зі стацій.

Під час вечірньої молитовної програ-
ми прочани молилися панахиду за поле-
глих воїнів, яку очолив владика Михаїл 
(Колтун) у співслужінні з військовими 
капеланами. Опісля відбулася поминаль-
на хода зі свічками. Після  церемонії по-
кладання свічок всі присутні об’єднались 

у спільній молитві за невідомого солдата.
Завершився перший день паломни-

цтва чуваннями та духовно-мистецькою 
програмою за участю Всеволода Стеблю-
ка з авторськими піснями з війни.

У неділю військові прочани взяли 
участь в Архиєрейській Божественній 
Літургії, яку очолив владика Михаїл. «Ті, 
що на Господа надіються, відновлюють 
сили… Надія на Господа – це жива сила 
Божа. Бог вибрав нас, зранених болями, 
різними досвідами, пережиттями, щоб 
показати на нас Свою силу, Свою любов, 
яку Він відкриває тим, що довіряються 
Йому», – наголосив владика Михаїл під 
час проповіді.

На завершення прощі єпископ по-
благословив присутніх та подякував усім 
учасникам та організаторам паломництва.

«Хрест мій у трояндах…»
У неділю, 27 вересня, Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього

 о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
 член Національної 
спілки журналістів 

України.

Зарваниця молитовно об’єднала 
родини українських воїнів

У Марійському духовному центрі на Тернопільщині відбулося ХІІ Всеукраїнське військове 
паломництво. З огляду на карантин багато запланованих заходів відбулися онлайн. 
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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, 15.20, 

18.00, 21.00, 23.00, 01.15, 03.00 
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. Камбоджа - 

останнiй з КРУ.
11.00 Дивовижнi сади. Португалiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.25, 23.25, 01.40, 03.30, 05.50 

Спорт.
15.25 Х/ф «Створення ледi».
17.30 Д/с «Планета iнновацiй. У пошуках 

майбутнього комунiкацiй».
18.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
19.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
21.35, 03.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.35 Перша шпальта.
00.05 Бюджетники.
01.50 Погода.
05.20 Регiональний дайджест.

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, 14.45, 15.45 

«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
03.30 «Пережити Холокост. Вiйна Фредi 

Ноллера».
03.35 Х/ф «Наслiдки».
04.50, 05.00 «Телемагазин».
05.20, 22.15 «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, 02.05 «Стосується 

кожного».
11.20, 12.25 Х/ф «Я не знаю, як вона 

робить це».
13.50 Х/ф «Випадково вагiтна».
15.45 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.05 Т/с «Нитки долi».

ICTV
04.25 Скарб нацiї.
04.30 Еврика!
04.35 Служба розшуку дiтей.
04.40 Т/с «Вiддiл 44».
05.30 Громадянська оборона.
06.20 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
10.35 Т/с «Рiшає Онiстрат».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10 Х/ф «Вбивча швидкiсть».
15.35, 16.10 Х/ф «Форсаж 8».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.30 Т/с «Пес».
22.50 Свобода слова.
00.00 Х/ф «Арсенал».
01.55 Стоп-10.

ÑТБ
05.15, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
07.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.00 МастерШеф 8.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35, 20.15, 22.45 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Детектор брехнi.
00.55 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
08.50 Божевiльна зiрка.
10.50 Le Маршрут.
12.50 Х/ф «Тiнь».
15.00 Х/ф «Мумiя: Гробниця Iмператора 

Драконiв».
17.10 Х/ф «Цар скорпiонiв».
19.00 У кого бiльше.
21.00 Х/ф «Альфа».
23.00 Х/ф «Весiльний майстер».
01.00 Х/ф «Не стукай двiчi».
02.55 Служба розшуку дiтей.
03.00 Зона ночi.
05.00 Абзац.

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, 
01.00, 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 «Бойовий вiдлiк».
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 03.15, 04.10 ФiзКульт Ура!
10.10, 11.10, 00.30 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, 01.15 «Кондратюк у понедiлок».
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Собор на кровi».
22.35, 23.15 Д/с «Щоденники Другої 

свiтової вiйни».

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, 03.50 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», 9 i 10 с.
23.30, 02.00 Т/с «Лист Надiї».
01.30 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Ух ти show».
09.10 Т/с «Доктор Хто».
10.15, 02.10 Х/ф «Iспит для двох».
12.15 Х/ф «Модна штучка».
14.15 Х/ф «Молодiсть за страховкою».
16.00, 22.00 «Орел i решка. Iвлєєва VS 

Бєдняков».
17.00, 23.00 «Орел i решка. Перезаванта-

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

дорож».
00.00 Х/ф «Основний iнстинкт 2: Жага 

ризику».
03.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.45, 04.50 «Top Shop».
05.45 Х/ф «Грачi».
07.45, 16.50, 20.40, 02.55 «Випадковий 

свiдок».
08.15 Х/ф «Знову невловимi».
10.50 Т/с «Переломний момент».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.20 «Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.40, 03.00 «Речовий доказ».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Богдан Ступка. Забудьте слово 

«смерть».
22.30 Т/с «Пiдроздiл».
00.30 Х/ф «Замкнутий ланцюг».
04.00 «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, 23.15 Сiмейка У.
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.15 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Як вкрасти хмарочос».
00.15 Країна У.
02.30 Щоденники Темного.
04.00 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.
08.25, 01.40 Правда життя.
09.35, 00.30 Речовий доказ.
10.45, 17.45 Свiт дикої природи.
11.45, 16.45 Погляд зсередини.
12.45 Код доступу.
13.45, 20.45 Секретнi файли нацистiв.
14.45, 23.40 Горизонт.
15.45, 21.50 Сучаснi дива.
18.45 Iсторiя Києва.
19.45 Секретнi територiї.
22.40 Очима пiнгвiнiв.
02.40 Iлюзiї сучасностi.
04.20 Органи на експорт.
05.10 Таємницi пiрамiд.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Лiсова пiсня. Мавка».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.30, 02.45 «Зорянi долi».
11.10 «Моя правда».
12.00 Х/ф «Сьомий маршрут».
13.25 Х/ф «Марiя-Антуанета».
15.20 Х/ф «Безбатченко».
17.10 Х/ф «Весна на Зарiчнiй вулицi».
19.00, 00.35 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Людина нiзвiдки».
00.20 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 07.10, 18.50 «ДжеДАI».
07.25 Х/ф «Легенди: Гробниця дракона».
09.15 Х/ф «Зламана стрiла».
11.25 «Загублений свiт».
14.25, 19.25 Т/с «Опер за викликом».
20.25, 21.25 Т/с «Булатов».
22.25, 00.00 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 «Морська полiцiя: полювання 

на вбивць».
22.00 Т/с «Спецпризначенцi».
23.50 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
04.00 «Роздовбаї».
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
02.00 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 

Перегони 2.
02.30, 04.00, 05.30, 06.30, 09.30, 11.00, 

11.55, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
22.30, 23.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». 
Круг 1.

07.30 Снукер. European Masters. Фiнал.
22.15 Тенiс. «Ролан Гаррос». «Гейм, Шетт 

i Матс».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 09.50, 21.20 Yellow.
06.10 Монако - Страсбур. Чемпiонат 

Францiї.
08.00 Десна - Рух. Чемпiонат України.
10.00 «Великий футбол».
11.45, 03.20, 05.25 Топ-матч.
12.00 Торiно - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
13.50 Александрiя - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Бордо - Нiцца. Чемпiонат Францiї.
17.45 Львiв - Зоря. Чемпiонат України.
19.30 Рома - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
21.30 #залишайсязФутболом.
22.50 Мiнай - Динамо. Чемпiонат України.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.10 Хто в домi хазяїн?
06.35 М/с «Чорний пiрат».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.15 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. Iндонезiя - Лон-

тар-люди.
11.00 Дивовижнi сади. Португалiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 05.40 Спорт.
15.20 Погода.
15.25, 03.10 Х/ф «Її серце».
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
19.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
22.00 Нашi грошi.
22.30 Т/с «Модус».
04.45 #ВУкраїнi.
05.10 Регiональний дайджест.

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, 13.05, 14.15, 14.40 «Мiняю 

жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45, 21.45 Т/с «Свати».
22.45 «Мiняю жiнку 15».
00.50 Х/ф «Хрещена».

Iíòер
05.30, 22.15 «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».
11.10, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
13.10 «Хороше здоров`я».
14.15, 15.15 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особливий випадок. Чуже 

добро».
18.00, 19.00, 02.05 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.05 Т/с «Нитки долi».
03.35 Х/ф «Випадково вагiтна».
05.00 «Телемагазин».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35, 20.20 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.

08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Бiльше нiж правда.
11.25, 13.15 Х/ф «Подарунок на Рiздво».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50, 16.15 Т/с «Пес».
16.25 Х/ф «Ганна. Досконала зброя».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с «Доброволець».
23.45 Х/ф «Судна нiч».
01.25 Х/ф «Судна нiч 3».

ÑТБ
05.15, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
07.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.00 МастерШеф 8.
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа».
15.35, 20.15, 22.45 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Таємницi ДНК.
00.55 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 01.50 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
11.00 Х/ф «Флаббер».
13.00 Суперiнтуїцiя.
15.00 Хто зверху? (12+).
17.00, 19.00 Любов на виживання.
21.00 Х/ф «Годзiлла».
23.50 Х/ф «Непроханий гiсть».
02.40 Зона ночi.
04.00 Абзац.

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, 
01.00, 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 «Бойовий вiдлiк».
08.15 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
09.35, 03.15, 04.10 ФiзКульт Ура!
10.10, 11.10, 00.30 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, 01.15 «Країна».
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Собор на кровi».
22.35, 23.15 Д/с «Щоденники Другої 

свiтової вiйни».

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

03.45 Сьогоднi.

09.30 Зоряний шлях.
10.20, 04.35 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», 11 i 12 с.
23.20 Контролер.
00.00, 02.00 Т/с «Я чекатиму тебе за-

вжди».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Ух ти show».
09.10, 02.00 Т/с «Доктор Хто».
11.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.50, 23.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка».
16.00, 22.00 «Орел i решка. Iвлєєва VS 

Бєдняков».
17.00 «Орел i решка. На краю свiту».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
00.00 Х/ф «Звiр».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 Х/ф «Диво в краї забуття».
07.55, 16.50, 20.40, 03.20 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.35 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «У моїй смертi прошу винува-

тити Клаву К.»
10.35, 22.30 Т/с «Пiдроздiл».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.45, 01.30, 04.05 «Речовий доказ».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Вахтанг Кiкабiдзе: таємницi 

тбiлiського хулiгана».
00.30 «Пiвдень. Нерадянський Союз».
04.35 «Правда життя».
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, 23.45 Сiмейка У.
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.45 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Ван Гелсiнг».
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.
08.20, 01.45 Правда життя.
09.30, 00.35 Речовий доказ.
11.15, 17.45 Свiт дикої природи.
11.45, 16.45 Погляд зсередини.
12.45 Код доступу.
13.45, 19.45 Секретнi територiї.
14.45, 23.40 Горизонт.
15.45, 21.50 Сучаснi дива.
18.45 Iсторiя українських земель.
20.45 Секретнi файли нацистiв.
22.40 Дивовижний Всесвiт.
02.40 Аджимушкай. Пiдземелля смертi.
03.30 Лiлiпути.
04.15 Прокляття Че Гевари.
05.05 Прокляття вiдьом.

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «За вiтриною унiвермагу».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.30, 02.45 «Зорянi долi».
11.10 «Моя правда».
12.00 Х/ф «Заради сiмейного вогнища».
13.50 Х/ф «Золото».
15.50 Х/ф «Люди в океанi».
17.10 Х/ф «Скринька Марiї Медiчi».
19.00, 00.25 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Сплячий лев».
00.10 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Х/ф «Юрськi iгри».
08.55, 17.15 «Загублений свiт».
11.50 Х/ф «Вхiдний».
13.40 Х/ф «Пiдстава».
15.10 Т/с «Рекс».
19.25 Т/с «Опер за викликом 2».
20.25, 21.25 Т/с «Булатов».
22.30, 00.05 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 «Морська полiцiя: полювання 

на вбивць».
22.00 Т/с «Спецпризначенцi».
23.55 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
04.00 «Роздовбаї».
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 

Перегони 1.
01.00 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 

Перегони 2.
01.30, 02.30, 04.00, 05.30, 06.30, 09.45, 

11.00, 11.55, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.30 Тенiс. «Ролан Гар-
рос». Круг 1.

07.30 Велоспорт. ЧC. Iмола. Жiнки. 
Груповi перегони.

08.30 Велоспорт. ЧC. Iмола. Чоловiки. 
Груповi перегони.

09.30, 22.15 Тенiс. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт i Матс».

23.00 Автоперегони. Формула E. Огляд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 00.25, 03.20, 05.25 Топ-

матч.
06.10 Болонья - Парма. Чемпiонат Iталiї.
08.10 Львiв - Зоря. Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
11.35 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.05 «Великий футбол».
13.50 Iнтер - Фiорентiна. Чемпiонат Iталiї.
16.00 Шахтар - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
17.45 Рома - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
19.30 Мiнай - Динамо. Чемпiонат Укра-

їни.
21.15, 23.55 «Нiч Лiги чемпiонiв».
21.55 Live. Динамо (К) - Гент. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
00.35 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
01.30 Десна - Рух. Чемпiонат України.
03.35 Омонiя - Олiмпiакос. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê

28 вересня

29 вересня



№37 (373) / 23 вересня - 29 вересня 2020 р.Програма ТБ Наш ДЕНЬ 15nday.te.ua

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.10 Хто в домi хазяїн?
06.35 М/с «Чорний пiрат».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.15 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. Iндонезiя - Балi - 

острiв балiйцiв.
11.00 Дивовижнi сади. США.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 05.40 Спорт.
15.20 «Грандiознi проекти: Австралiя».
16.30 Т/с «Полдарк».
17.30 Нашi грошi.
18.55 Д/с «Свiт дивовижних тварин».
19.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
22.00 Помилка 83.
23.00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
03.10 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».
04.05 Д/ф «Перехрестя Балу».
05.00 Погода.
05.10 Регiональний дайджест.

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, 13.05, 14.15, 14.55 «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 «Iзi».
02.45 «Свiт навиворiт».

Iíòер
05.30, 22.15 «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».
11.10, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
13.10 «Хороше здоров`я».
14.15, 15.15 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особливий випадок. Чуже 

добро».
18.00, 19.00, 02.05 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.05 Т/с «Нитки долi».
03.35 Х/ф «Свiтське життя».
05.05 «Телемагазин».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!

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

Стогнiєм.
11.10, 13.10 Х/ф «Ганна. Досконала 

зброя».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.15 Т/с «Пес».
16.25 Х/ф «Мародери».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.30 Т/с «Доброволець».
23.45 Х/ф «Судна нiч 2».
01.40 Х/ф «Судна нiч».

ÑТБ
04.35, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
06.30 Т/с «Комiсар Рекс».
09.35 МастерШеф 8.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35, 20.15, 22.45 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Про що мовчать жiнки.
00.55 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
04.55, 07.15 Kids` Time.
05.00 М/ф «Людина-павук: Через 

всесвiти».
07.20, 01.30 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
10.50 Х/ф «Останнiй мисливець на 

драконiв».
13.00 Хто проти блондинок.
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Планета мавп».
23.30 Х/ф «13 примар».
02.30 Служба розшуку дiтей.
02.35 Зона ночi.
04.50 Абзац.

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, 
01.00, 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, 00.30 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 «Бойовий вiдлiк».

18.10 Д/с «Сумнозвiснi».
19.25, 01.15 «Велика полiтика».
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Собор на кровi».
22.35, 23.15 Д/с «Щоденники Другої 

свiтової вiйни».
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, 04.00 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», 13 i 14 с.
23.30, 02.00 Т/с «Кришталева мрiя».
01.30 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Ух ти show».
09.10, 01.00 Т/с «Доктор Хто».
11.00, 00.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.50, 23.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка».
16.00, 22.00 «Орел i решка. Iвлєєва VS 

Бєдняков».
17.00 «Орел i решка. На краю свiту».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
02.45 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Прорив».
07.50, 16.50, 20.25, 03.05 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.35 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Тихе слiдство».
10.30, 22.30 Т/с «Пiдроздiл».
12.50 «Таємницi кримiнального свiту».
14.35, 01.25, 03.20 «Речовий доказ».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Ролан Биков. Карлик-кровопивця, 

якого обожнювали всi».
00.30 «Пiвдень. Нерадянський Союз».
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 Сiмейка У.
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 02.00 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Термiнатор: Генезис».
00.45 Країна У.
02.50 Щоденники Темного.
04.20 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.
08.10, 01.45 Правда життя.
09.50, 00.35 Речовий доказ.
11.00 Особливий загiн.
12.00, 17.00 Погляд зсередини.
13.00 Код доступу.
14.00, 19.50 Секретнi територiї.
15.00, 23.40 Горизонт.
16.00, 21.50 Сучаснi дива.
18.00 Свiт дикої природи.
18.30 Iсторiя українських земель.
20.45 Секретнi файли нацистiв.
22.40 Дивовижний Всесвiт.
02.50 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Сьомий маршрут».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 10.20 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.00, 02.45 «Зорянi долi».
11.10 Х/ф «Чекаючи вантаж на рейдi 

Фучжоу бiля Пагоди».
13.40 Х/ф «Чингачгук - Великий Змiй».
15.30 Х/ф «За вiтриною унiвермагу».
17.10 Х/ф «Таємниця «Чорних дроздiв».
19.00, 01.15 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Час бажань».
00.40 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 07.10, 18.50 «ДжеДАI».
07.55 Х/ф «Лiтаючi мечi бiля брами 

Дракона».
10.15, 17.15 «Загублений свiт».
13.15 Х/ф «Брама воїнiв».
15.15 Т/с «Рекс».
19.25 Т/с «Опер за викликом 2».
20.25, 21.25 Т/с «Булатов».

22.30, 00.05 Т/с «Кiстки 2».
01.55 Х/ф «Фар Край».
03.20 «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 «Морська полiцiя: полювання 

на вбивць».
22.00 Т/с «Спецпризначенцi».
23.50 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
04.00 «Роздовбаї».
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.00 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 

Огляд.
00.30 Мотоперегони. FIM Endurance. Огляд.
01.05 Снукер. European Masters. Фiнал.
02.30, 04.00, 05.30, 06.30, 09.45, 11.00 

Тенiс. «Ролан Гаррос». Круг 1.
07.30 Велоспорт. Флеш Валлонь-2019.
08.30 Велоспорт. BinckBank тур. Етап 1.
09.30, 22.15 Тенiс. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт i Матс».
11.55, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Тенiс. 

«Ролан Гаррос». Круг 2.
22.30 Тенiс. «АТР: за кадром».
23.00 Олiмпiйськi iгри. «Сила особистостi».
23.30 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 18.20, 01.45, 03.45 Топ-матч.
06.10 Бордо - Нiцца. Чемпiонат Францiї.
08.10 Колос - Iнгулець. Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Омонiя - Олiмпiакос. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.05 Шахтар - Олiмпiк. Чемпiонат України.
13.45, 21.30 Yellow.
13.55 Рома - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
16.00 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
16.30 Десна - Рух. Чемпiонат України.
18.30, 21.00 «Нiч Лiги чемпiонiв».
19.10 Динамо (К) - Гент. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
21.45 Live. Зальцбург - Маккабi. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
23.55 Лацiо - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
01.55 Александрiя - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
03.55 Мiдтьюлланн - Славiя. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.10 Хто в домi хазяїн?
06.35 М/с «Чорний пiрат».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.15 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. Бразилiя - лiкарi 

Шiнгу.
11.00 Дивовижнi сади. США.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 05.40 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 «Перехрестя Балу».
04.05 Д/ф «Вiйна на нульовому кiлометрi».
05.00 Погода.
05.10 Регiональний дайджест.

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, 04.20 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25, 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 «Звiльнити мiстера Дарсi».
02.30 «Свiт навиворiт».

Iíòер
05.35, 22.15 «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».
11.10, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
13.10 «Хороше здоров`я».
14.15, 15.15 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особливий випадок. Чуже 

добро».
18.00, 19.00, 02.05 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.05 Т/с «Нитки долi».
02.50 Х/ф «Дике кохання».
05.05 «Телемагазин».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.

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

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.10, 13.15 Х/ф «Вбивча швидкiсть».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.25 Т/с «Пес».
16.50 Х/ф «Перевiзник: Спадщина».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
21.30 Т/с «Доброволець».
23.45 Х/ф «Судна нiч 3».
01.50 Х/ф «Судна нiч 2».

ÑТБ
04.25, 23.00 Т/с «Доктор Хаус».
06.20 Т/с «Комiсар Рекс».
09.25 МастерШеф 8.
14.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35, 20.15, 22.45 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Один за всiх.
00.55 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 13.00, 01.10 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
10.10 Х/ф «Годзiлла».
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Повстання планети мавп».
23.20 Х/ф «Орбiта 9».
02.45 Служба розшуку дiтей.
02.50 Зона ночi.
05.00 Абзац.

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, 
01.00, 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, 00.30 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, 01.15 #Небайдужа.
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Собор на кровi».
22.35, 23.15 Д/с «Щоденники Другої 

свiтової вiйни».

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, 02.45 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».
23.20 По слiдах.
00.00, 02.00 Х/ф «Лiкар Щастя».
01.30 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Ух ти show».
09.10, 01.00 Т/с «Доктор Хто».
11.00, 00.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
14.50, 23.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка».
16.00, 22.00 «Орел i решка. Iвлєєва VS 

Бєдняков».
17.00 «Орел i решка. На краю свiту».
21.00 «Орел i решка. Навколосвiтня по-

дорож».
02.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 Х/ф «Такi красивi люди».
07.55, 16.50, 20.25, 02.40 «Випадковий 

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

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Дикий пляж».
10.30 Т/с «Пiдроздiл».
12.50 «Вартiсть життя».
14.45, 01.05, 02.55 «Речовий доказ».
18.20, 03.50 «Правда життя».
19.30 «Клара Лучко. Три зустрiчi».
22.30 Х/ф «Розплата».
00.15 «Втеча. Реальнi iсторiї».
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, 23.35 Сiмейка У.
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.50 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Джек Рiчер».
00.35 Країна У.
02.40 Щоденники Темного.
04.10 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.
08.40, 01.45 Правда життя.
09.50, 00.35 Речовий доказ.
11.00, 16.55 Погляд зсередини.
13.00 Код доступу.
14.00, 19.45 Секретнi територiї.
15.00, 23.40 Горизонт.
15.55, 21.50 Сучаснi дива.
17.55 Особливий загiн.
18.55 Iсторiя українських земель.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
22.40 Дивовижний Всесвiт.
02.40 Телеформат.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф «Заради сiмейного вогнища».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 11.10 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30, 02.45 «Зорянi долi».
12.00 Х/ф «Лимерiвна».
13.50 Х/ф «Сини Великої Ведмедицi».
15.40 Х/ф «Кухарка».
17.00 Х/ф «Загадка Ендхауза».
19.00, 00.25 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Дiти Дон Кiхота».
00.10 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
03.40 Саундтреки.
04.20 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 18.50 «ДжеДАI».
07.10 Х/ф «Тiньовi вовки».
09.05, 17.15 «Загублений свiт».
12.55 Х/ф «Бог вiйни».
15.20 Т/с «Рекс 2».
19.25 Т/с «Опер за викликом 2».
20.25, 21.25 Т/с «Булатов».
22.30, 00.05 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 «Морська полiцiя: полювання 

на вбивць».
22.00 Т/с «Спецпризначенцi».
23.50 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
04.00 «Роздовбаї».
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30 Олiмпiйськi iгри. Тележурнал 

Footsteps.
01.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

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

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

Маттiас Штайнер.
03.00, 03.30 Олiмпiйськi iгри. «Foul Play».
04.05, 05.30, 09.45, 11.00, 11.55, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 22.30, 23.30 
Тенiс. «Ролан Гаррос». Круг 2.

06.30 Велоспорт. ЧC. Жiнки. Перегони 
на час.

07.30 Велоспорт. Флеш Валлонь.
08.30 Велоспорт. BinckBank тур. Етап 2.
09.30, 22.15 Тенiс. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт i Матс».

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Наполi - Дженоа. Чемпiонат Iталiї.
07.45, 18.30, 01.10 Огляд вiвторка. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
08.15 Шахтар - Олiмпiк. Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Динамо (К) - Гент. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.05, 18.20 Yellow.
12.15, 20.25 Лацiо - Аталанта. Чемпiонат 

Iталiї.
13.55 Мiдтьюлланн - Славiя. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
16.00, 22.50 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
16.30 Зальцбург - Маккабi. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
19.00 Live. Жеребкування групової стадiї. 

Лiга чемпiонiв УЄФА.
20.10, 22.15, 03.30, 05.30 Топ-матч.
23.20 Ворскла - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
01.40 Болонья - Парма. Чемпiонат Iталiї.
03.40 Александрiя - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

30 вересня

1 жовтня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.10 Хто в домi хазяїн?
06.35 М/с «Чорний пiрат».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.15 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. Перу - зцiлення 

на водi.
11.00 Дивовижнi сади. Японiя.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 01.50, 05.40 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 «Дика прогулянка».
22.00 Д/с «Свiт майбутнього. Планета 

Земля 2050».
22.30 Т/с «Модус».
03.10 Д/ф «Вiйна на нульовому кiлометрi».
04.05 Д/ф «Одесити на Донбасi».
05.00 Погода.
05.10 Регiональний дайджест.

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, 03.10 «Життя вiдомих лю-

дей».
11.25, 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».
23.25 «Маскарад».
01.10 Х/ф «Кiнцева зупинка - весiлля».
05.00 «Свiтське життя».

Iíòер
05.35, 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».
11.10, 12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
13.10 «Хороше здоров`я».
14.15, 15.15, 00.55 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особливий випадок. Чуже 

добро».
18.00, 01.50 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
21.00 «Мир i вiйна».
03.20 «Чекай на мене. Україна».
04.45 «Телемагазин».
05.15 М/ф.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 01.35 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, 13.10, 14.05, 16.10 Т/с «Вижити за 

будь-яку цiну 2».
12.45, 15.45 Факти. День.
16.55, 02.05 «На трьох».
17.05, 20.10 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
23.15 «На трьох 8».

ÑТБ
05.20 Врятуйте нашу сiм`ю.
11.15, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
19.00, 22.45 Т/с «Сонячнi днi».
23.45 Таємницi ДНК.
00.55 Х/ф «Вiн, я i його друзi».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 00.30 Вар`яти.
08.40 У кого бiльше.
10.40 Любов на виживання.
12.40 Аферисти в мережах.
14.40 Х/ф «Планета мавп».
17.00 Х/ф «Повстання планети мавп».
19.00 Х/ф «Свiтанок планети мавп».
21.40 Х/ф «Вiйна за планету мавп».
02.15 Служба розшуку дiтей.
02.20 Зона ночi.
05.20 СтендАп шоу.

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, 
01.00, 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, 00.30 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, 01.15 «Полiтклуб з Вiталiєм 

Портнiковим».
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Собор на кровi».

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

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, 04.00 Реальна мiстика.
11.20 Т/с «Тростинка на вiтрi», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Тростинка на вiтрi».
16.00 Iсторiя одного злочину.
20.10 Гучна справа.
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Веселка в небi», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Веселка в небi».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Ух ти show».
09.10 Т/с «Доктор Хто».
11.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.50 «Орел i решка. Шопiнг».
14.50, 23.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження. Америка».
16.00, 22.00 «Орел i решка. Iвлєєва VS 

Бєдняков».
17.00 «Орел i решка. На краю свiту».
18.00 Х/ф «Бiльше, нiж друг».
19.50 Х/ф «Мисливець з Уолл-стрiт».
00.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
01.00 «Бiйцiвський клуб».
02.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 Х/ф «Сiмнадцятий трансатлан-

тичний».
07.50, 16.50, 20.40, 02.50 «Випадковий 

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

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Роби - раз!».
10.45 Х/ф «Розплата».
12.50, 03.55 «Правда життя».
14.45, 01.15, 02.55 «Речовий доказ».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Зiрка на iм`я Кабо».
22.30 Х/ф «Смертоносний воїн».
00.25 «Втеча. Реальнi iсторiї».
04.45 «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, 23.00 Сiмейка У.
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.00 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка.
21.15 Х/ф «Я, Франкенштейн».
00.00 Країна У.
02.15 Теорiя зради.
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 «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.
08.25, 01.45 Правда життя.
09.35, 00.35 Речовий доказ.
10.45, 13.45, 19.45 Секретнi територiї.
11.45, 16.45 Погляд зсередини.
12.45 Код доступу.
14.45, 23.40 Горизонт.
15.45, 21.50 Сучаснi дива.
17.45, 22.40 Дивовижний Всесвiт.
18.45 Iсторiя українських земель.
20.45 Таємницi Другої свiтової.
03.00 Таємницi кримiнального свiту.

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

Фучжоу бiля Пагоди».
05.15 Кiнотрейлери.
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00, 10.00 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.50 Х/ф «Мартин Боруля».
12.40 Х/ф «Смерть iндiанця Джо».
14.00 Х/ф «Таємниця «Чорних дроздiв».
15.50 Х/ф «Суто англiйське вбивство».
19.00, 01.20 Т/с «Суто англiйськi вбив-

ства».
21.00 Т/с «Загадковi вбивства Агати 

Крiстi».
22.50 Х/ф «Було у батька три сини».
02.45 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.15 «Спецкор».
06.35, 07.10, 18.50 «ДжеДАI».
07.20, 17.15, 01.30 «Загублений свiт».
11.45 Х/ф «Зламана стрiла».
13.50 Х/ф «Обiтниця мовчання».
15.25 Т/с «Рекс 2».
19.25 Х/ф «Вулкан».
21.40 Х/ф «Втiкачi».
23.35 Х/ф «Смертельна хватка».
02.15 «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 «Бетмен».
21.50 Х/ф «Бетмен i Робiн».
00.30 Мамареготала. Найкраще.
03.50 Чистоплюї.
04.20 «Роздовбаї».
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30, 08.30 Велоспорт. BinckBank тур. 

Етап 3.
01.30 Велоспорт. ЧC. Iмола. Жiнки. Груповi 

перегони.
02.30, 04.00, 05.30, 09.45, 11.00 Тенiс. 

«Ролан Гаррос». Круг 2.
06.30 Велоспорт. ЧC. Iмола. Чоловiки. 

Перегони на час.
07.30 Велоспорт. BinckBank тур. Етап 2.
09.30, 22.15 Тенiс. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт i Матс».
11.55, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.30, 

23.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Круг 3
.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00 Мiдтьюлланн - Славiя. Лiга чемпiонiв 
УЄФА.

07.45, 14.55, 18.30 Огляд середи. Лiга 
чемпiонiв УЄФА.

08.15 Лацiо - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Ференцварош - Молде. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.10 Львiв - Зоря. Чемпiонат України.
14.00 Live. Жеребкування групової стадiї. 

Лiга Європи УЄФА.
14.45, 16.30, 21.20 Yellow.
15.25, 03.30, 05.30 Топ-матч.
16.00, 22.50 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
16.40 Динамо (К) - Гент. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
19.00 Беневенто - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
20.50 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв УЄФА.
21.30 #залишайсязФутболом.
23.20 Омонiя - Олiмпiакос. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
01.10 Чемпiонат Францiї. Передмова до 

туру.
01.40 Шахтар - Олiмпiк. Чемпiонат України.
03.40 Рома - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.10 Додолики.
06.20 Шо? Як?
06.40, 08.10 Уроки тiтоньки Сови. Уроки 

обережностi.
06.50, 08.25 Книга-мандрiвка.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.45, 02.35, 

03.50, 05.35 Новини.
07.15, 08.35 М/с «Кмiтливий Сяо Цзи».
08.20 Веселi саморобки.
08.30 Уроки тiтоньки Сови. Географiя-

малятко.
08.50, 00.10, 02.25 Погода.
09.05 Енеїда.
10.10 Х/ф «Чарiвник країни мрiй», 2 с.
12.00 Цифрове мiстобудування.
12.30 Вiртуальна реальнiсть.
12.55 Д/с «Iсторiї вулканiв».
13.30 Д/с «Таємницi Сонячної системи».
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
15.55 Вiдсутнiсть доказiв. 9/11. Секретнi 

вибухи у Вежах.
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 «Iнфоголiк».
00.15 «Зворотнiй вiдлiк».
01.25, 04.40 #ВУкраїнi.
03.00 Бюджетники.
04.15 Перша шпальта.
05.05 Схеми. Корупцiя в деталях.

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00, 04.25 «Життя вiдомих лю-

дей».
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 «Кiнцева зупинка - весiлля».

Iíòер
06.00 «Слово Предстоятеля».
06.05 Х/ф «Малюк Спiру».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.05 «Корисна програма».
11.15 Х/ф «Стережися автомобiля».
13.20 Х/ф «Три тополi на Плющисi».
15.10 Т/с «Голос янгола», 1-4 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 «Крутiше за всiх».
22.30 Х/ф «Любов неждана нагряне».
02.35 «Подробицi» - «Час».
03.05 «Орел i решка. Шопiнг».
04.20 «Україна вражає».

04.55 М/ф.

ICTV
04.00 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.20 Факти.
04.45 Т/с «Копи на роботi».
05.35, 10.40, 13.00 «На трьох».
07.45 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 2».
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Поганi хлопцi».
15.50 Х/ф «Поганi хлопцi 2».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Джi Ай Джо: Атака кобри».
21.35 Х/ф «Джi Ай Джо: Атака кобри 2».
23.40 Х/ф «Хижак».
01.50 Х/ф «Людина людинi вовк».

ÑТБ
09.30 Неймовiрна правда про зiрок.
10.50 Т/с «Нiщо не трапляється двiчi».
19.00 МастерШеф 10.
22.40 Звана вечеря.
00.25 Я соромлюсь свого тiла.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 01.40 Вар`яти.
07.50, 10.00 Орел i решка.
12.10 Хто зверху? (12+).
14.20 Х/ф «Альфа».
16.20 Х/ф «Джуманджi».
18.30 Х/ф «Джуманджi: Поклик джунглiв».
21.00 Х/ф «Джуманджi: Наступний 

рiвень».
23.40 Х/ф «Тiло Дженнiфер».
02.20 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, 03.15 Реальна мiстика.
08.30 Т/с «Подвiйне вiддзеркалення», 

1-6 с.
15.20 Т/с «Подвiйне вiддзеркалення».
17.00 Т/с «Утiкачка 2», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Утiкачка 2».
23.00, 02.15 Т/с «Любов пiд мiкроскопом».
01.45 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.30 «Ух ти show».
09.10 «Орел i решка. Шопiнг».
10.10 Х/ф «Мисливець з Уолл-стрiт».
12.15 Х/ф «Бiльше, нiж друг».
14.10 «Орел i решка. Дива свiту».
00.00 Х/ф «Трикутник».
02.00 «Бiйцiвський клуб».
02.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.15 Х/ф «Вiчний поклик».
12.00 «Нашi права».
13.10 «Ролан Биков. Карлик-кровопивця, 

якого обожнювали всi».
14.05 «Клара Лучко. Три зустрiчi».
14.55 «Зiрка на iм`я Кабо».
16.00 «Вахтанг Кiкабiдзе: таємницi 

тбiлiського хулiгана».
17.00 «Богдан Ступка. Забудьте слово 

«смерть».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Кухарка».
21.00 Х/ф «Незаперечний 2».
22.55 Х/ф «Незаперечний 3».
00.50 «Хвороби-вбивцi».
02.30 «Випадковий свiдок».
03.10 «Речовий доказ».
04.05 «Правда життя».
05.00 «Top Shop».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.45 М/ф «Жовтодзьоб».
11.15 М/ф «Спарк: Герой Всесвiту».
12.45 Х/ф «Я, Франкенштейн».
14.30 Х/ф «Як вкрасти хмарочос».
16.30 Х/ф «Джек Рiчер».
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
06.00 Бандитський Київ.
07.15, 02.05 Мiстична Україна.
08.05, 19.10 Мiсця сили.
09.55 Речовий доказ.
11.05, 00.05 Секретнi територiї.
12.05 Таємницi Другої свiтової.
14.15 Вбити Гiтлера.
16.10 Iсторiя свiту.
17.10 Дивовижний Всесвiт.
21.00 Турки-османи.
01.05 Особливий загiн.
02.50 Вiйна всерединi нас.

Enter-фіëьм
06.05 Х/ф «Кухарка».
07.10, 09.00, 02.55 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Зорянi долi».
09.30 «Невiдома версiя».
10.20 Х/ф «В пустелi i в джунглях».
14.05 Т/с «Секретний фарватер».
19.25 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.25 Х/ф «Сiм днiв до весiлля».
01.15 Х/ф «Ялинка, кролик i папуга».
03.25 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 08.00 «ДжеДАI».
09.00 «Загублений свiт».
12.00 Х/ф «Втiкачi».
13.55 Т/с «Перевiзник».
16.50 Х/ф «ХХХ: Новий рiвень».
19.00 Х/ф «Фантастична четвiрка».
20.55 Х/ф «Бунт».
22.45 Х/ф «Я прийшов з миром».
00.35 Х/ф «Вiртуальна революцiя».
02.15 Т/с «Рекс 2».
03.00 «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».
12.00 Т/с «Друзi».
13.30, 00.05 Мамареготала. Найкраще.
18.00 Х/ф «Скажений Макс».
20.00 Х/ф «Скажений Макс 2: Воїн до-

роги».
22.00 Х/ф «Скажений Макс: Пiд куполом 

грому».
03.30 Чистоплюї.
04.00 «Роздовбаї».
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30, 08.30 Велоспорт. BinckBank тур. 

Етап 4.
01.30, 06.30 Велоспорт. ЧC. Iмола. 

Чоловiки. Груповi перегони.
02.30, 04.00, 05.30, 09.45, 11.00, 11.55, 

14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Тенiс. 
«Ролан Гаррос». Круг 3.

07.30 Велоспорт. BinckBank тур. Етап 3.
09.30, 22.15 Тенiс. «Ролан Гаррос». «Гейм, 

Шетт i Матс».
22.30 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». Етап 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Омонiя - Олiмпiакос. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
07.45, 15.10 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
08.15 Беневенто - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 16.45, 19.45 Yellow.
10.30 #залишайсязФутболом.
11.35, 01.55 ПСЖ - Анже. Чемпiонат 

Францiї.
13.25 Динамо (К) - Гент. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
15.55 Live. Сассуоло - Кротоне. 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. Дженоа - Торiно. Чемпiонат 

Iталiї.
21.10 Фiнали Лiги чемпiонiв (2007-2012).
21.40 Live. Удiнезе - Рома. Чемпiонат Iталiї.
23.55 Рух - Львiв. Чемпiонат України.
03.55 Iнгулець - Мiнай. Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

2 жовтня

3 жовтня
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.10 Додолики.
06.20 Шо? Як?
06.40, 08.10 Уроки тiтоньки Сови. Уроки 

обережностi.
06.50, 08.25 Книга-мандрiвка.
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».
08.20 Веселi саморобки.
08.27 Уроки тiтоньки Сови. Географiя-

малятко.
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, 01.05 Країна пiсень.
16.00 Т/с «Модус».
18.00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18.30 Д/с «Всi на море. Нова Зеландiя».
19.30 Д/с «Планета iнновацiй. Роботи».
19.55 Д/ф «Острови: Азорськi острови. 

Вiдкривачi, кити, вулкани».
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф «Безмежне Саргасове море».
00.10, 02.25 Погода.
02.00, 04.15 #ВУкраїнi.
03.00 Бюджетники.
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, 02.25 «Свiт навиворiт».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
00.40 Х/ф «Незабутнє лiто».

Iíòер
05.35 Х/ф «Як прогуляти школу з ко-

ристю».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
12.10 Т/с «Речдок. Особиста справа».
17.15 Х/ф «Граф Монте Крiсто».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Мисливцi за головами».
22.55 Х/ф «Доживемо до понедiлка».
01.00 «Речдок».

ICTV
05.25 Скарб нацiї.
05.35 Еврика!
05.40 Факти.

06.05, 08.05 Анти-зомбi.
07.05, 10.05 Громадянська оборона.
09.05 Секретний фронт.
11.05, 13.05 Т/с «Вiддiл 44».
12.45 Факти. День.
14.20 Х/ф «Джi Ай Джо: Атака кобри».
16.30 Х/ф «Джi Ай Джо: Атака кобри 2».
18.45 Факти тижня.
21.20 Х/ф «Команда «А».
23.50 Х/ф «Хижак 2».
02.00 Х/ф «Мародери».

ÑТБ
04.45 Х/ф «Вiдпустка за власний раху-

нок».
07.30 Х/ф «Суєта суєт».
09.15 МастерШеф 10.
12.55 СуперМама.
16.55 Хата на тата.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
21.15 Я соромлюсь свого тiла 7.
23.10 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.30, 01.40 Вар`яти.
07.45, 09.35 Kids` Time.
07.50 М/ф «Панда Кунг-фу».
09.40 Х/ф «Казки на нiч».
11.40 Х/ф «Джуманджi».
13.50 Х/ф «Джуманджi: Поклик джунглiв».
16.10 Х/ф «Джуманджi: Наступний 

рiвень».
18.50 Х/ф «Принц Персiї: Пiски часу».
21.00 Х/ф «Джон Картер: Мiж свiтами».
23.40 Х/ф «Голем. Початок».

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 «Веселка в небi».
13.00 Т/с «Батько-одинак».
17.00 Т/с «Виховання почуттiв», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом Па-

нютою.
21.00 Т/с «Виховання почуттiв».
23.00 Т/с «Дочки-мачухи», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Дочки-мачухи».
03.30 Х/ф «Лiкар Щастя».
05.20 Iсторiя одного злочину.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.25 Х/ф «Один день».
10.25 Х/ф «На iншому кiнцi дроту».
12.30 «Орел i решка. Дива свiту».
00.25 Х/ф «Чужi на районi».
02.00 «Бiйцiвський клуб».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
Недiля, 4 жовтня
05.30 Х/ф «Ключi вiд неба».
06.55 «Слово Предстоятеля».
07.00 «Будьте здоровi».
07.40 Х/ф «Iван Сила».
09.25 Х/ф «Поводир».
11.50 Х/ф «Кухарка».
13.05 Х/ф «Кохана жiнка механiка Гав-

рилова».
14.40 Х/ф «Особливо важливе завдання».
17.20 Х/ф «Незаперечний 2».
19.15 Х/ф «Золота мiна».
22.00 Х/ф «Смертоносний воїн».
23.55 Х/ф «Незаперечний 3».
01.40 «Речовий доказ».

ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
10.45 Х/ф «Щоденник слабака».
12.15 Х/ф «Щоденник слабака 2: Правила 

Родрiка».
14.00 Х/ф «Ван Гелсiнг».
16.30 Х/ф «Термiнатор: Генезис».
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 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
06.00 Бандитська Одеса.
07.15, 01.55 Мiстична Україна.
08.10, 19.20 Мiсця сили.
10.05 Речовий доказ.
11.05, 23.55 Секретнi територiї.
12.05 Таємницi Другої свiтової.
14.15 Турки-османи.
17.20 Дивовижний Всесвiт.
18.20 Дика Iндiя.
21.00 Вбити Гiтлера.
22.55 Iсторiя свiту.
00.55 Особливий загiн.
02.45 Скептик.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф «Мартин Боруля».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 02.45 «Зорянi долi».
09.40 «Моя правда».
10.30 «Невiдома версiя».
11.20 Т/с «Роксолана».
13.40 Х/ф «Повернення «Святого Луки».
15.30 Х/ф «Чорний принц».
17.20 Х/ф «Версiя полковника Зорiна».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
23.00 Х/ф «Казка про Жiнку i Чоловiка».
00.35 Х/ф «Сповiдь Дон Жуана».
03.05 Кiноляпи.
03.40 Саундтреки.
04.20 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
08.10, 00.40 «Загублений свiт».
12.10 Х/ф «Гра на виживання».
14.00 Т/с «Перевiзник».
16.55 5 тур ЧУ з футболу. «Динамо» - 

«Зоря».
19.00 Х/ф «Перстень нiбелунгiв».
22.45 Х/ф «Саботаж».
02.30 «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, 23.50 Мамареготала. Найкраще.
16.00 Мамареготала.
18.00 Х/ф «Жарти в сторону».
19.50 Х/ф «Жарти в сторону: Шалена 

мiсiя в Маямi».
22.10 Т/с «Спецпризначенцi».
03.30 Чистоплюї.
04.20 «Роздовбаї».
04.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30, 08.30 Велоспорт. BinckBank тур. 

Етап 5.
01.30, 02.30, 04.00, 05.30, 09.50, 10.50 

Тенiс. «Ролан Гаррос». Круг 3.
06.30 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». Етап 1.
09.30, 11.40, 22.15 Тенiс. «Ролан Гаррос». 

«Гейм, Шетт i Матс».
11.55, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Тенiс. 

«Ролан Гаррос». Круг 4.
22.30 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». Етап 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)

06.00, 13.40, 16.15, 01.10, 03.15 Топ-матч.
06.10 Нiцца - Нант. Чемпiонат Францiї.
08.00, 17.45, 20.15 Yellow.
08.10 Дженоа - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.55, 23.00 Футбол News.
10.20 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.50, 13.10, 16.30, 18.55 «Тур Online».
11.20 Рух - Львiв. Чемпiонат України.
13.55 Live. Олiмпiк - Александрiя. 

Чемпiонат України.
16.55 Live. Десна - Шахтар. Чемпiонат 

України.
19.25 Live. Колос - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
21.20 «Великий футбол».
23.20 Аталанта - Кальярi. Чемпiонат Iталiї.
01.25 Олiмпiк - Александрiя. Чемпiонат 

України.
03.30 Лацiо - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
05.20 Огляд середи. Лiга чемпiонiв УЄФА.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 4 жовтня

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4

Поíедіëоê, 28 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 Про-
вінційні 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 Формула здоров’я
15.10 У фокусі Європа
15.40 Shift. Життя в цифрі
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас 
19.30 Наші вітання
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф. «Містерія» +16 
01.00 Х.ф.«Ідеальний шторм» 

Віâòороê, 29 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 Про-
вінційні вісті.

07.35 Погляд зблизька
09.00 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 

+16
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.10 Добрі традиції
12.15, 02.30 Хіт-парад
12.30 Начинка
14.10 Х.ф. «День батька» 
17.00 Машина часу
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Українські традиції
21.30 5 хвилин на добру справу
22.35, 04.00 Х.ф. «Нікчемний» +16 
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф. «День батька»

Ñереда, 30 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 Про-
вінційні вісті.

07.35 Межа правди
08.30 5 хвилин на добру справу
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм

10.30, 18.00 Т.с. «Справа Дойлів» 
+16

11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Спогади
12.10 Хіт-парад
14.10 Х.ф. «Секрет в озері Ерроу» 
15.35 Те, що любиш 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 Українські традиції
17.55 Добрі традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Україна перезавантаження
21.00 Спогади
21.30 Начинка
22.40, 04.00 Х.ф. «Гарна жінка» +12 
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф. «Секрет в озері Ерроу»

Чеòâер, 1 жоâòíя
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 Про-
вінційні вісті.

07.35 Україна перезавантаження
08.30 5 хвилин на добру справу
09.00 Час-Tайм
10.30 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Майстер-клас з Наталкою 

Фіцич
11.30 Спогади
13.45 Те, що любиш 
14.10 Українські традиції
14.30 Євромакс 
15.00 Обираємо життя
15.30 Shift. Життя в цифрі
15.45 Добрі традиції 
16.10 Кіндер клуб
17.00 Машина часу
17.30 «Гал-кліп»
18.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
19.30 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
20.25 Добрі традиції
20.30 5 хвилин на добру справу 
21.00 Обираємо життя 
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Сестри Март на 

Різдво» +16 
00.15 Час-Tайм

П’яòíиця, 2 жоâòíя
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 Про-
вінційні вісті.

07.35 Завтра-сьогодні
08.00 Євромакс 
08.30 Смачна мандрівка 
09.00 Час-Tайм
10.30, 8.00 Т.с. «Справа Дойлів» +16
11.15 Українські традиції
11.30 Обираємо життя 
12.10 Хіт-парад
14.10 Х.ф.«Будинок для відпочинку» 
16.10 «Кіндер ШОУ»

17.00 Машина часу
17.30 Начинка
19.30 Наші вітання
20.00 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.00 Українські традиції
21.20 Добрі традиції
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Дев’ять десятих» 

+16 
00.15 Час-Tайм

Ñóáоòа, 3 жоâòíя
06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
06.45 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35 Про нас 
08.00 Єдина країна 
08.30 Обираємо життя
08.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.15 За спорт
10.30 Про нас 
12.00 Смачна мандрівка
12.30 Х.ф. «Пеле : Народження 

легенди» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00 Україна перезавантаження
18.00 Наші вітання 
19.00 Єдина країна
19.30 5 хвилин на добру справу 
19.55 Добрі традиції
20.10 Х.ф. «Допоможіть стати бать-

ком» +16
21.45 Х.ф. «Володар бурі» +16
00.10 Вікно в Америку
00.30 Х.ф. «Пеле : Народження 

легенди» 

Íедіëя, 4 жоâòíя
06.00 Огляд світових подій 
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45 За спорт
07.00 Кіндер клуб 
08.40 Українські традиції 
09.00 Справжня ціна
09.15 За спорт
09.30 У фокусі Європа
10.00 Пряма трансляція Божествен-

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

11.40 Українські традиції
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25 Добрі традиції
16.30 5 хвилин на добру справу
17.00 Вікно в Америку
17.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті. Тиждень
20.00 Обираємо життя
20.30 Про нас
21.00 «Гал-кліп»
21.30 Єдина країна 
22.10 Добрі традиції
22.15 Х.ф.«Собачий сніданок» 
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень

  UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 28 âереñíя
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новини 
9.10 Фермер шукає дружину. Ав-

стралія 
10.05 Т/с «Полдарк»
11.05 Легендарні визначні місця
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 М/с «Попелюшка» 
15.45 Лайфхак українською 
16.00 Т/с «Росселла» 
17.10 Книга-мандрівка. Україна. 
17.20 Д/ц «Стань диким з нами»
17.45 «Експедиція зі Стівом Бек-

шеллем»
18.40 Книга-мандрівка. Україна. 
18.45 Мандруємо вдома 
19.00 Сьoгoдні. Головне 
19.55 #ВУКРАЇНІ 
20.20 12 міфів про Донбас 
20.55 ЕкоЛюди
21.30 UA:Спорт 
21.35 Ток-шоу “Зворотній відлік”
 

 Віâòороê , 29 âереñíя
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новини 
9.10 Фермер шукає дружину. Ав-

стралія 
10.05 Т/с «Полдарк»
11.05 Легендарні визначні місця
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 М/с «Попелюшка» 
15.45 Лайфхак українською 
16.10 Т/с «Росселла» 
17.10 Книга-мандрівка. Україна. 
17.20 Д/ц «Стань диким з нами»
17.45 «Експедиція зі Стівом Бек-

шеллем»
18.45 Край пригод 
19.00 Сьoгoдні. Головне 
19.55 Пишемо історію. Бабин Яр 
20.15 Ігрень
20.20 12 міфів про Донбас 
21.35 UA:Спорт 
21.45 Пишемо історію. Олена Теліга
22.00 Розсекречена історія 
 

  Ñереда, 30 âереñíя
 6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новини 
9.10 Фермер шукає дружину. Ав-

стралія 
10.05 Т/с «Полдарк»
11.05 Легендарні визначні місця
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 М/с «Попелюшка» 
15.45 Лайфхак українською 
16.00 Т/с «Росселла» 

17.15 Книга-мандрівка. Україна.
17.20 Д/ц «Стань диким з нами»
17.45 «Експедиція зі Стівом Бек-

шеллем»
18.45 Недалечко
19.00 Сьoгoдні. Головне 
19.55 Крим .Реалії
20.20 «ЕкоЛюди»
21.35 UA:Спорт 
21.45 StopFakeNews
22.00 Помилка 83 

 Чеòâер, 01 жоâòíя
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новини 
9.10 Фермер шукає дружину. Ав-

стралія 
10.05 Т/с «Полдарк»
11.05 Легендарні визначні місця
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 М/с «Попелюшка» 
15.45 Лайфхак українською 
16.00 Т/с «Росселла» 
17.15 Книга-мандрівка. Україна
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 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
20.20 «ЕкоЛюди»
20.55 ЗаАрхівоване 
21.35 UA:Спорт 
21.50 ЗміниТИ
22.05 Т/с «Містер Селфрідж
 

  П’яòíиця, 02 жоâòíя
6.00М/с «Покахонтас» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новини 
9.10 Фермер шукає дружину. Ав-

стралія 
10.05 Т/с «Полдарк»
11.05 Легендарні визначні місця
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 М/с «Попелюшка» 
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Дама під вуаллю» 
17.15 Книга-мандрівка. Україна. 
17.20 Д/ц «Стань диким з нами»
17.50 Школа 4.0 
18.05 РОЗУМНІ РЕЧІ 
18.35 Книга-мандрівка. Україна. 
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, 03 жоâòíя
6.30 Разом
7.00 Новини 

7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
Дайджест 

7.30 Смаки Європи 
8.00 Новини 
Ранок на Суспільному.Дайджест 
8.35 Геолокація: ВОЛИНЬ
9.00 Новини 
9.05 Фермер шукає дружину. Ав-

стралія
10.15 Т/с «Полдарк»
11.20 Енеїда
12.15 Х/ф «Сватання на Гончарівці» 
13.35, 16.15 Своя земля
13.50 Пишемо історію.Михайло 

Драгоманов
14.05 Лайфхак українською 
14.20 Книга-мандрівка. Україна. 
14.25 М/с «Робін Гуд» 
15.15 Марійчин першоствіт 
15.20 Додолики 
15.30 Книга-мандрівка. Україна. 
15.35 «Шо? Як? « 
15.55 Пишемо історію. Видатні Педа-

гоги України 
16.45 Разом
17.10 Х/ф «Х/ф «Авраам: охоро-

нець віри»
18.45 #ВУКРАЇНІ 
19.15 Відтінки України
19.40 Своя земля
19.55 Ток-шоу “Зворотній відлік”
21.10 Секрети Вікторії
22.05 Розсекречена історія

 Íедіëя, 04 жоâòíя 
6.00, 16.45 Разом
6.30, 18.45 #ВУКРАЇНІ 
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.30 Смаки Європи 
8.30 Світова медицина 
9.00 Божественна Літургія Право-

славної Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви 
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні 
13.30 Відтінки України
14.10 Лайфхак українською 
14.25 М/с «Робін Гуд» 
15.10 Марійчин Першосвіт
15.20 Додолики 
15.30 Книга-мандрівка. Україна. 
15.35 «Шо? Як? « 
15.55 Пишемо історію.  
16.10 Українська читанка
16.20 Пліч-о-пліч

17.15 Х/ф «Х/ф «Авраам: охоро-
нець віри» 

19.15 Обличчя , 
19.40 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 На східному фронті 
21.05 Своя земля
21.10 Секрети Сонячної системи
22.05 Д/ф «Одесити на Донбасі»
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Напевно ви чули 
про десерти в 
чашках – новому 

кулінарному 
тренді. Сьогодні все 
більше  людей його 
дотримуються, готуючи 
в мікрохвильовій печі. А 
все тому, що це і швидко 
(вистачить кількох 
хвилин), і просто, і 
смачно. Навіть дуже. У 
наш динамічний час, 
коли іноді не можна 
гаяти жодної хвилини, 
особливо вранці, перед 
роботою, такі рецепти 
– справжня знахідка. 
Беріть на замітку!

До речі, ця добірка не тільки 
для ласунів. Буде дещо і для лю-
дей з іншими смаковими уподо-
баннями – тих, які люблять со-
лоненьке, а не всякі там торти, 
кекси і тістечка.

ПОДВІЙНА ЛИМОННА 
НАСОЛОДА

ПОТРІБНО: 2 ст. л. борошна, 
на кінчику ножа розпушувача, 4 
ст. л. цукру, 1 яйце, 15 г вершко-
вого масла, половинка лимона. 

ПРИГОТУВАННЯ: розтопіть 
масло. Змішайте сухі інгредієн-
ти. Потім додайте масло, яйце, 
цедру і лимонний сік. Ретельно 
перемішайте. Викладіть тісто в 
чашку, щоб воно зайняло десь 
дві її третини: тісто буде рос-
ти. Відправте ємність в мікро-
хвильову піч хвилини на 2-3. До 
цього кисло-солодкого десерту 
відмінно підходить така проста 
глазур, як цукрова пудра + ли-
монний сік. На 100 г пудри ви-
стачить 1 ст. л. лимонного соку. 
Розітріть її разом з соком – і гла-
зур готова. Якщо вона вийде гус-
та, додайте ще трохи соку.

ЯБЛУЧНИЙ КЕКС З 
КОРИЦЕЮ

ПОТРІБНО: 3 ст. л. борошна, 
на кінчику ножа розпушувача 
для тіста, 1 ст. л. цукру, 1 ст. л. 
яблучного пюре, 1/2 ст. л. моло-
ка, 1/2 ст. л. рослинної олії, щіп-
ка меленої кориці і ванілі. 

ДЛЯ ГЛАЗУРІ: 1 ст. л. м’якого 
сиру, 2 ст. л. цукрової пудри, 1 ч. 
л. молока. 

ПРИГОТУВАННЯ: інгредієн-
ти для глазурі змішайте видел-
кою, щоб вийшла кремоподібна 
маса. Сухі інгредієнти змішай-
те, додайте яблучне пюре і інші 
складові для тіста. Воно пови-
нно бути липким. Перекладіть 
тісто в чашку (як завжди, запо-
внивши її на дві третини) і від-
правте в мікрохвильовку бук-
вально на одну хвилину. Кекс 
перед подачею полийте верш-
ковою  глазур’ю. Щоб збагатити 
десерт клітковиною, додайте 
в нього насіння льону. Чайної 
ложки буде цілком достатньо. А 
якщо хочете смакових експери-
ментів, подружіть яблука з гар-
бузом. На одну порцію потріб-
на столова ложка гарбузового 
пюре. Можна додатково вико-
ристовувати гарбузове насіння. 
Воно теж корисне.

БАНАНОВИЙ ДЕСЕРТ ІЗ 
КРЕМ-БРЮЛЕ

ПОТРІБНО: 2-3 ст. л. борош-
на, 1/2 ч. л. розпушувача, 2 ст. л. 
цукру, 20 г вершкового масла, 
1 невеликий стиглий банан, 1 
яйце, 1 ст. л. молока, 1 кулька 
морозива (для прикраси). При-
готування: розтопіть в мікро-
хвильовій печі вершкове мас-
ло. Остудіть. Додайте до нього 
яйце і молоко. Збийте. Доведіть 
банан до стану пюре і приєд-
найте його до отриманої маси. 
Все ще раз добре перемішайте 
разом із сухими інгредієнтами. 
Перекладіть в чашку або кухоль 
– і відправляйте на хвилину в 
мікрохвильовку. Почекайте пів-
хвилинки, після чого запустіть 
прилад ще на 10 секунд. Можна 
повторити процедуру, але не 
більше одного разу: десерт по-
винен залишатися рідкуватий, 
при цьому трохи підійти. Пода-
ти ласощі можна як до кави, так 
і чаю. Дуже смачно з морозивом.

ШВИДКИЙ ЧІЗКЕЙК

ПОТРІБНО: пісочне печиво 
20-30 г вершкового масла, 1 ст. 
л. вершкового сиру, 1-2 ст. л. не-

жирного сиру, 1 ст. л. сметани, 
1 ст. л. цукрової пудри, 2-3 ст. л. 
апельсинового соку, 1 яйце, 1 ст. 
л. малинового (або будь-якого 
іншого) варення. 

ПРИГОТУВАННЯ: подріб-
ніть печиво в крихту, змішайте 
з вершковим маслом. Масу пе-
рекладіть на дно ємності для 
десерту. За допомогою блен-
дера на невеликій швидкості 
збийте сир, вершковий сир, 
сметану, цукрову пудру, яйце 
й апельсиновий сік. Отрима-
ну масу перекладіть на корж з 
печива. Чізкейк відправте в мі-
крохвильову піч і випікайте 2-3 
хв. Зверху покладіть варення. 
При бажанні прикрасьте ягода-
ми і вершковим сиром.

КАВОВО-ШОКОЛАДНИЙ 
КЕКС З ТОПІНГОМ

ПОТРІБНО: 2-3 ст. л. борош-
на, на кінчику ножа розпушува-
ча, 2-3 ст. л. какао, 1-2 ч. л. роз-
чинної кави, 2 ст. л. цукру, 1/2 
ч. л. ванільного цукру, 2 ст. л. 
молока, 20 г вершкового масла, 
1 ч. л. рафінованої олії, 1 яйце, 
чверть будь-якої шоколадної 
плитки (для топінгу). 

ПРИГОТУВАННЯ: змішайте 
борошно з розпушувачем, цу-
кром, в тому числі і ванільним, 
какао-порошком і кавою. До-
дайте сире яйце, молоко і мас-
ло. Перемішайте так, щоб ви-
йшла однорідна маса. Змастіть 
олією кухоль (можна обійтися і 
без цього), влийте в неї суміш. 
Щоб кекс був готовий, досить 
двох хвилин в мікрохвильовій 
печі. Якщо любите все супершо-
коладне, треба втопити в тісті 
кубики шоколаду, щоб вони ви-
явилися всередині. І це справ-
жні шокобомби! Розтопіть в 
мікрохвильовій печі шматок 
шоколадної плитки. Це і буде 
топінг. Можна використовува-
ти й інші варіанти. Наприклад: 
жирні вершки + карамель або 
варене згущене молоко + во-
лоські горіхи = смакота. Оскіль-
ки такий кекс трохи сухуватий, 
радимо його запивати чаєм. 
Також можна розрізати кекс 
коржиками, скласти їх в торт, 
кожен помазавши соусом/по-
мадкою і дозволивши їм просо-
читися. Смачний шоколадний 
кекс і з вершковим пломбіром. 
Спробуйте його і з зефіром, 
який розплавиться на кексі, 
поки той буде «каруселитися» 

в мікрохвильовці. Можна поси-
пати вже готовий кекс марш-
меллоу. Або додайте шматочки 
солоних крекерів. 

МОРКВЯНИЙ КЕКС

ПОТРІБНО: 6 ст. л. борошна, 
2 ст. л. цукру, 1/4 ч. л. розпушу-
вача для тіста, 1/4 ч. л. солі, 1/8 
ч.  л. кориці, 1/8 ч. л. мускатного 
горіха, 5 ст. л. охолодженого мо-
лока + 1/2 ст. л. лимонного соку 
(розмішати, дати настоятися 
хвилин 10), 2 ст. л. слняшнико-
вої або оливкової олії, 1/4 ч. л. 
ваніліну, 3 ст. л. дрібно натертої 
моркви, 1 ст. л. подрібнених го-
ріхів, 1 ст. л. подрібнених родзи-
нок. 

ПРИГОТУВАННЯ: беремо 
невелику миску, кладемо в неї 
просіяне борошно, цукор, роз-
пушувач, сіль, корицю. Все до-
бре перемішуємо вінчиком або 
виделкою. Потім в іншу миску 
додаємо молоко з лимонним 
соком, масло, ванілін, терту 
моркву. Все добре вимішуємо за 
допомогою ложки. Після цього 
змішуємо обидві суміші - рідку 
і суху, і гарненько все збиваємо. 
Нарешті додаємо подрібнені го-
ріхи і родзинки. Потім виливає-
мо тісто в чашку так, щоб воно 
займало не більше 2/3 від за-
гального обсягу. Ставимо чаш-
ку з тістом у мікрохвильову піч 
із високим режимом на 2 або 2,5 
хв. При необхідності додаємо 
ще секунд 30. Морквяний кекс 
подаємо до столу теплим, по-
литим медом або шоколадним 
сиропом.

АПЕЛЬСИНОВО-
ШОКОЛАДНИЙ КЕКС

ПОТРІБНО: 3 ст. л. борошна, 
1 ст. л. цукру, 1/2 ч. л. кориці, 1/8 
ч. л. розпушувача, 1 ст. л. яблуч-
ного пюре, 1/2 ст. л. олії, 1/2 ст. 
л. молока, 1/8 ч. л. ваніліну. 

ДЛЯ ГЛАЗУРІ: 1 ст. л. верш-
кового сиру кімнатної темпера-
тури, 2 ст. л. цукрової пудри, 1 ч. 
л. молока. 

ПРИГОТУВАННЯ: спочатку 
готуємо глазур. Для цього змі-
шуємо всі інгредієнти видел-

кою до утворення однорідної 
кремоподібної маси, після чого 
відкладаємо її в бік. Змішуємо 
всі сухі інгредієнти для кексу. 
Додаємо яблучне пюре і все 
гарненько перемішуємо. Тісто 
на цьому етапі буде густим і 
липким. Потім додаємо решту 
складових. Знову гарненько все 
перемішуємо. Викладаємо тісто 
в чашку так, щоб воно займало 
не більше 2/3 простору, а краще 
- тільки половину. Відправляє-
мо чашку з тістом в мікрохви-
льовку, виставлену на високий 
режим, приблизно на 45 секунд. 
Якщо цього часу недостатньо, 
то тримаємо близько хвили-
ни. Перед подачею поливаємо 
вершковою глазур'ю.

І солоненьке…
Для тих, хто не любить со-

лодощі, ну або любить, але 
більше – добре поїсти: так, щоб 
і перше, і друге, і десерт, і щоб 
неодмінно закуска гаряча була. 
Наприклад – жюльєн з куркою 
і грибами на швидку руку. Спер-
шу здається, що працювати над 
ним і працювати, як бджолі в 
медовий сезон. Але це не так. 
Всього 10-15 хв. приготування, 
5 хвилин витримки, поки жю-
льєн крутиться в СВЧ-печі, – і 
він готовий.

ЖЮЛЬЄН З КУРКОЮ І 
ГРИБАМИ

Знайшли в холодильнику 
варену курячу грудку і шма-
точок сиру (нехай і черствий, 
згодиться), а в морозилці замо-
рожені печериці? Сміливо зна-
йомте їх з цибулею і зеленню. 
Трохи обсмажте, сир натріть 
на тертку. Все це з’єднайте, до-
давши сметану або майонез, і 
розкладіть по кружках або кре-
манках. Зверху щедро притру-
сіть сиром. Усе. Хвилин п’ять в 
мікрохвильовій печі на високій 
потужності (або в духовці) – і 
можна сміливо куштувати. 

ОМЛЕТ В ЧАШЦІ

Ще швидше, за хвилину, го-
тується омлет в чашці. І цією 
стравою ми ще раз підтримає-
мо тренд кулінарії в ній. Просто 
розбийте в чашку яйце, додайте 
молоко, спеції, дрібно нарізану 
шинку, сир, зелень – все, що зна-
йшлося в холодильнику. Вийде 
апетитно і ситно.

ГОТУЄМО В МІКРОХВИЛЬОВЦІ. 

ТОП-7 швидких 
десертів в чашці 

+ сюрприз
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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

1) Повна назва документа державного плану-
вання, що пропонується, та стислий виклад його 
змісту: 

Генеральний план с.Тарасівка Збаразького району 
Тернопільської області є основним видом містобудів-
ної документації на місцевому рівні, призначеної для 
обґрунтування довгострокової стратегії планування, 
забудови та іншого використання території населено-
го пункту. 

ЗАВДАННЯМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ Є:

 • визначення основних принципів і напрямків пла-
нувальної організації та функціонального призначен-
ня території;

• формування системи громадського обслуговуван-
ня населення;

 • організація вулично-дорожньої та транспортної 
мережі, інженерного обладнання, інженерної підго-
товки і благоустрою;

• організація цивільного захисту території та насе-
лення від небезпечних природних і техногенних про-
цесів;

• визначення основних принципів охорони навко-
лишнього природного середовища, охорони та збере-
ження культурної спадщини та традиційного характе-
ру середовища історичних населених пунктів;

• визначення послідовності реалізації рішень, у 
тому числі етапність освоєння території.

2) Орган, що прийматиме рішення про затвер-
дження документа державного планування:

Базаринська сільська рада Збаразького району Тер-
нопільської області.

3) Передбачувана процедура громадського обгово-
рення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:
Громадське обговорення починається з 23 вересня 

2020 року і триває по 07 жовтня 2020 року. 
б) способи участі громадськості (надання пись-

мових зауважень і пропозицій, громадські слухання 
тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України «Про страте-
гічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку 
громадського обговорення має право подати замовни-
ку в письмовій формі (у тому числі в електронному 
вигляді) зауваження і пропозиції до заяви про визна-

чення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту 
документа державного планування. Пропозиції, пода-
ні після встановленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих гро-
мадських слухань (у разі проведення):

Проведення громадських слухань щодо заяви про 
визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
генерального плану с.Тарасівка Збаразького району 
Тернопільської області не здійснюється. 

г) орган, від якого можна отримати інформацію та 
адресу, за якою можна ознайомитися із заявою про 
визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
генерального плану с.Тарасівка Збаразького району 
Тернопільської області:

Ознайомитись із Заявою про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки генерального плану 
с.Тарасівка Збаразького району Тернопільської області 
можна в Базаринській сільській раді за адресою: с. Та-
расівка, вул. Довга, буд. 24.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологіч-
ної оцінки генерального плану с.Т арасівка Збаразько-
го району Тернопільської області також розміщена на 
сайті http://rada@zbarazh-rrada.gov.ua

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропози-
ції, його поштова та електронна адреси та строки по-
дання зауважень і пропозицій:

Базаринська сільська рада Збаразького району Тер-
нопільської області.

Адреса для подання зауважень та пропозицій у 
письмовій формі: 47305, Тернопільська обл., Збаразь-
кий р-н, с. Тарасівка, вул. Довга, буд. 24.

Електронна адреса: rada@zbarazh-rrada.gov.
ua Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 
23.09.2020 року по 07.10.2020 року.

 д) місцезнаходження наявної екологічної інформа-
ції, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що 
стосується документа державного планування:

Базаринська сільська рада Збаразького району Тер-
нопільської області.

4) Необхідність проведення транскордонних 
консультацій щодо проекту документа державного 
планування:

Проведення транскордонних консультацій не по-
требує.

1) Повна назва документа державного плану-
вання, що пропонується, та стислий виклад його 
змісту: 

Генеральний план с.Базаринці Збаразького району 
Тернопільської області є основним видом містобудів-
ної документації на місцевому рівні, призначеної для 
обґрунтування довгострокової стратегії планування, 
забудови та іншого використання території населе-
ного пункту. 

ЗАВДАННЯМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ Є:

• визначення основних принципів і напрямків пла-
нувальної організації та функціонального призна-
чення території;

• формування системи громадського обслугову-
вання населення;

• організація вулично-дорожньої та транспортної 
мережі, інженерного обладнання, інженерної підго-
товки і благоустрою;

• організація цивільного захисту території та на-
селення від небезпечних природних і техногенних 
процесів;

• визначення основних принципів охорони на-
вколишнього природного середовища, охорони та 
збереження культурної спадщини та традиційного 
характеру середовища історичних населених пунктів;

• визначення послідовності реалізації рішень, у 
тому числі етапність освоєння території.

2) Орган, що прийматиме рішення про затвер-
дження документа державного планування:

Базаринська сільська рада Збаразького району 
Тернопільської області.

3) Передбачувана процедура громадського об-
говорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:
Громадське обговорення починається з 23 вересня 

2020 року і триває по 07 жовтня  2020 року. 
б) способи участі громадськості (надання пись-

мових зауважень і пропозицій, громадські слухання 
тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стра-
тегічну екологічну оцінку» громадськість у межах 
строку громадського обговорення має право подати 
замовнику в письмовій формі (у тому числі в електро-
нному вигляді) зауваження і пропозиції до заяви про 

визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
проекту документа державного планування. Пропо-
зиції, подані після встановленого строку, не розгля-
даються.

в) дата, час і місце проведення запланованих гро-
мадських слухань (у разі проведення):

Проведення громадських слухань щодо заяви про 
визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
генерального плану с.Базаринці Збаразького району 
Тернопільської області не здійснюється. 

г) орган, від якого можна отримати інформацію та 
адресу, за якою можна ознайомитися із заявою про 
визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
генерального плану с.Базаринці Збаразького району 
Тернопільської області:

Ознайомитись із Заявою про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки генерального плану 
с.Базаринці Збаразького району Тернопільської об-
ласті можна в Базаринській сільській раді за адресою: 
с. Тарасівка, вул. Довга, буд. 24.

Заява про визначення обсягу стратегічної еколо-
гічної оцінки генерального плану с.Базаринці Зба-
разького району Тернопільської області також розмі-
щена на сайті http://rada@zbarazh-rrada.gov.ua

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропо-
зиції, його поштова та електронна адреси та строки 
подання зауважень і пропозицій:

Базаринська сільська рада Збаразького району 
Тернопільської області.

Адреса для подання зауважень та пропози-
цій у письмовій формі: 47305, Тернопільська обл., 
Збаразький р-н, с. Тарасівка, вул. Довга, буд. 24.

Електронна адреса: rada@zbarazh-rrada.gov.
uaЗауваження і пропозиції приймаються у строк з 
23.09.2020 року по 07.10.2020 року.

д) місцезнаходження наявної екологічної ін-
формації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям 
населення, що стосується документа державного 
планування:

Базаринська сільська рада Збаразького району 
Тернопільської області.

4) Необхідність проведення транскордонних 
консультацій щодо проекту документа держав-
ного планування:

Проведення транскордонних консультацій не по-
требує.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ
 

про оприлюднення заявипро визначення обсягу стратегічної
 екологічної оцінкигенерального плану с. Базаринці Збаразького району

Тернопільської області

про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінкигенерального плану с.Тарасівка Збаразького районуТернопільської області

Фінансувати «діру» Мінфін 
планує переважно за до-
помогою випуску обліга-

цій внутрішньої державної позики, 
фінансування МВФ, інших офіцій-
них кредиторів, а також випуску 
євробондів.  

Цифри ще будуть перегляда-
ти, корегувати, щось додадуть-
віднімуть. Наразі ж головні по-
казники держбюджету-2021 
виглядають наступним чином. 

Доходи держбюджету перед-
бачили на рівні 1 трильйона 71,1 
мільярда гривень, що на 92,3 мі-
льярди більше від плану 2020 року. 
Зростання надходжень очікується 
з усіх ключових податків, однак чи 
не найбільшим воно буде для ПДВ 
(з товарів, вироблених в Україні) - 
на 69,4% або ж 53 мільярди. Також 
уряд закладає ще й зростання ПДВ 
з імпортних товарів - до 332,5 мі-
льярдів, що більше на 9,4%.

Видатки - 1 трильйон 350 мі-
льярдів. Дефіцит держбюджету 
Кабмін передбачив на рівні 270 
мільярдів гривень. ВВП - на рівні 
4,5 трильйона гривень. Зростання 
внутрішнього валового продукту 
- 4,6%. Держборг до ВВП - 64,6%. 
Середньомісячна зарплата - 13,6 
тисячі гривень. Споживча інфляція 
- 7,3%. Середньорічний курс - 29,1 
гривні за долар.

Видатки на безпеку та оборону 
заплановані в сумі 267 мільярдів 
- на 21 мільярд більше від цього-
річних. На зарплати військовим та 
правоохоронцям виділять 131 мі-
льярд, що на 8,3 мільярда гривень 
більше, ніж у 2020-у.

На освіту планують витратити 
174 мільярди. Порівняно з ниніш-
ним роком, - більше на 34 мільярди 
гривень. Передбачені й доплати 
вчителям - 21,2 мільярди, що озна-
чає зростання зарплат на 30%. 

Медицина отримає 156 мільяр-
дів гривень - на 27,5 мільярдів 
більше, ніж цьогоріч. Передбача-
ється збільшення платні медикам 
на 30%. На програму медичних 
гарантій хочуть витратити 123,4 
мільярди.

На боротьбу з коронавірусом - 
19,4 мільярди. З них на вакцинацію 
- 2,6 мільярдів.

На соціальний захист населен-
ня піде 324 мільярди гривень, що 
на 7,5 мільярдів гривень більше, 
порівняно з 2020 роком. 

Видатки Пенсійного фонду - 
204 мільярди гривень. Дефіцит ПФ 

збільшиться до 203,81 мільярда. 
Його покриватимуть з держбю-
джету. Мінімальна пенсія з 1 січня 
складатиме 1769 гривень; з 1 лип-
ня - 1854 гривні; з 1 грудня - 1934. 
Тобто за рік мінімальну пенсію пла-
нують збільшити на 165 гривень.  У 
2021 видатки держави на виплату 
субсидій можуть зменшитися на 
2,7 мільярдів. Загалом на субсидії 
населенню уряд пропонує витра-
тити 36,6 мільярдів гривень.

Програма «Велике будівни-
цтво» (розвиток дорожньої інф-
раструктури) коштуватиме 150 
мільярдів - це на 20,7 мільярдів 
гривень більше, ніж у попередній 
рік.

На програму підтримки мало-
го та середнього бізнесу заклада-
ють 12 мільярдів. 

У бюджеті передбачили зрос-
тання мінімальної зарплати. Її 
планують  підвищити двічі: до 6 
тисяч гривень з 1 січня; до 6,5 тися-
чі - з 1 липня.

У наступному році пропонують 
встановити прожитковий міні-
мум на одну особу в розрахунку 

на місяць: з 1 січня - у розмірі 2189 
гривень; з 1 липня - 2294 гривні; з 1 
грудня - 2393 гривні.

Фінансова підтримка регіонів 
сягне 9,4 мільярди, а це додаткові 
4,5 мільярдів гривень.

Видатки на культуру - 7,5 мі-
льярда - на 2,8 мільярдів гривень 
більше, ніж цього року. На спорт - 
7,4 мільярди гривень - суму збіль-
шено у 2,7 разів.

Підтримка аграріїв обійдеться 
у 4,2 мільярди.

Цифровізація галузей економіки 
- 2,9 мільярдів.

Уряд пропонує в наступному 
році більшити фінансування 
центральних органів виконавчої 
та законодавчої влади. На діяль-
ність Верховної Ради передбачено 
2,23 мільярди гривень, це більше, 
порівняно з 2020 роком, на 184 
мільйони.

Видатки на роботу Офісу пре-
зидента можуть уперше з 2018 
року перевищити 1 мільярд гри-
вень і складуть 1,27 мільярдів. 
Тобто на 357 мільйонів більше, ніж 
цьогоріч. 

Діяльність Кабміну обійдеться 
у додаткові 180 мільйонів, загалом 
- 2,45 мільярдів гривень. 

Не обділили урядовці й судову 
владу: на роботу Верховного суду 
виділили 2,356 мільярдів - на 3,7% 
більше, ніж цього року; Конститу-
ційного суду - 318 мільйонів - на 
1,3% більше; на Антикорупційний 
суд - 509 мільйонів - порівняно з 
2020 роком фінансування зросте 
майже на 75%.

І «втішна» новина для платни-
ків податків. Зі своїх доходів укра-
їнцям у 2021 доведеться заплати-
ти майже на 25% більше податку 
на доходи фізичних осіб - загалом 
138,86 мільярдів. Податки з при-
бутків підприємств також мають 
зрости - до 105,9 мільярдів гривень 
(на 7,8%).

Збільшення податкового тис-
ку - зовсім не те, що допоможе 
відновитися вітчизняному бізнесу 
після коронакризи та економіці 
загалом. За словами голови фінан-
сового комітету ВР Данила Гетман-
цева, до 1 жовтня депутати мають 
внести поправки та пропозиції до 
проєкту бюджету. 
А до 1 грудня до-
кумент має бути 
ухвалений.

БЮДЖЕТ-2021: гігантський дефіцит, подорожчає утримання 
влади, мізерно зросте пенсія, збільшаться податки... 

Уряд Дениса Шмигаля затвердив і передав до парламенту проєкт бюджету на 2021 рік. 
Основний фінансовий документ країни викликав критику. Експерти, зокрема наголошують: 

без допомоги МВФ, Світового банку та інших іноземних партнерів Україні бюджет 
наступного року не виконати. Зрештою, правки у бюджет може знову внести пандемія.  

Ольга 
ЧОРНА.
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З 23 по 30 вересня
ОВЕН 

Вам треба набратися сміливості й по-
просити пiдвищення зарплати - началь-
ство піде вам назустріч. Будь-яке хобі лег-
ко перетворите на додатковий заробіток.

ТЕЛЕЦЬ 
Службові справи потішать стабільніс-

тю. Будьте готовими і до безсонних но-
чей, і до частих посиденьок у ресторанах.

 БЛИЗНЮКИ 
Ви досягнете успіху в романтичних 

справах. Постарайтеся забути про комп-
лекси, ви прекрасні й чарівні, попереду 
цiкавi зустрiчi та незабутні романи.

РАК 
Несподівано в житті можуть 

з’явитися прихильники, які перекона-
ють вас, що з віком ви стали ще прива-
бливішими. Скористайтеся шансом для 

нових знайомств.
 ЛЕВ 

Не будьте ревнивими, iнакше все мо-
жете зiпсувати. Більше довiри до парт-
нера, тоді відносини будуть ідеальними.

ДІВА 
Свої таланти ви зможете прояви-

ти вже на початку тижня. Причому це 
стосується як роботи, так і відпочинку. 
Завдяки кмітливості та вмінню вчасно 
поступитися вдасться уникнути деяких 
неприємностей.

 ТЕРЕЗИ 
Ви будете вхожі в адміністративні 

кола. Заручіться підтримкою давніх 
знайомих, вчасно замовлене слівце по-
трібній людині не завадить.

 СКОРПІОН 
У вас буде найвищий показник 

успішності, залишилося лише зробити 
перший крок. Не бійтеся заявляти про 
свої таланти.

СТРІЛЕЦЬ 
Начальство змінить гнів на милість, 

тож бажано скористатися моментом і 
сміливо вимагати підвищення заробіт-
ної плати. Частіше прислухайтеся до 
інтуїції.

 КОЗЕРІГ 
Відрядження будуть майже щоден-

ними, тільки встигайте підписувати 
вигідні угоди. Наполегливість і віра в 
перемогу стануть найкращими поміч-
никами.

ВОДОЛІЙ 
Ви знаєте ціну своїй чарівності й 

не допускаєте поразок. Свого обранця 
чи обраницю ви впiзнаєте відразу, тож 
швидше беріть ініціативу в свої руки.

 РИБИ 
Купідон не раз спробує поцiлити у 

вас. У сердечних справах будьте менш 
вибагливими, не вередуйте і прислухай-
теся до коханої людини.

ГОРОСКОП

Вітаємо!
Михайла 

Дубілевського і 
Тетяну Пилатюк

з одруженням!
Сердечно вітаємо Вас,

 молодята,
З щасливим шлюбом, 

веселим святом!
Щоб Вам довіку 

в добрі купатись,
Кохати вірно й не розлучатись
 Щоб горе й невдачі

 Вас обминали,
А друзі та рідні не забували.
Щоб із завзяттям 
                                  Ви все робили,
Жили сто років і не старіли.
Щоб Вами пишалась велика родина,
Доля ваша спільна цвіла, як калина,
 Щоб були щедрі й завжди багаті,
Дитячий сміх хай лунає у хаті.
Будьте щасливі в подружньому житті,
Веселі, вродливі й завжди молоді.
Щоб все, що бажаєте, в хаті Ви мали,
І на золотому весіллі гуляли!

Мама, родина, друзі і колеги. 

Вітаємо!
Начальника Козівського 

районного сектору
 Андрія Михайловича 

Гетьмана
 та головного інспектора

 Ігоря Івановича 
Семчишина

з Днем народження! 
Хай доля дарує щирі хвилини
І в колективі, і в колі родини!
Хай буде поруч удача щоденно
І хай на душі буде завжди приємно!
Кохання вам, здоров’ячка до віку,
І радості, і щастячка без ліку,
Родина ваша дружно хай живе,
Щасливе буде і старе, й мале!
Натхненних буднів, 

свят веселих, дружніх,
Поступків дуже мудрих, 

 добрих, мужніх,
Достатку вашій хаті і добра,
А серцю і кохання, і тепла!

З повагою - колектив 
Козівського районного сектору 

та 18 державної пожежно-
рятувальної частини.

Вітаємо!
Дорогого синочка, братика і 

внука
Олексійка  Дубового

з Великих Вікнин 
Збаразького району

з 5-річчям! 
Дитинко кохана, метелик 

грайливий,
Сьогодні для Тебе день 

світлий, щасливий,
Святкуємо ми День народження Твій,
Бажаємо щастя, фантазій і мрій!
Веселощів ще побажаємо разом,
Рости, розумнішай, 

серйознішай з часом,
Ти наша надія і радість для всіх,
Хай весело лине до неба Твій сміх!
Дитинство Твоє хай буде щасливим,
Багатим на пригоди й справжнє диво.
Здійснять бажання хай чарівники,
Безмежно люблять і пишаються батьки!
Хай добрий ангел дужими крильми
Тебе надійно й міцно обіймає,
А Матінка Небесна від біди 
Тривог і зла завжди оберігає!

З любов’ю – мама, тато, сестрички Олександра 
та Оля, бабуся Рая і вся родина. 

СПІВЧУТТЯ
Колектив Західноукраїн-

ського національного універ-
ситету висловлює щире спів-
чуття доктору психологічних 
наук, професору Шандруку 
Сергію Констянтиновичу з 
приводу непоправної втрати, 
смерті 

матері Тетяни 
Павлівни.

 Схиляємо голови в скорбо-
ті разом із рідними, близьки-
ми і висловлюємо найщиріші 
слова співчуття родині Сергія 
Констянтиновича. Поділяємо 
Ваше горе, сумуємо разом з 
Вами, підтримуємо в годину 
скорботи.

 Вічна пам'ять…

Сьогодні, 22 вересня, на 
84 році життя перестало 
битися серце Корифея 

Української Сцени, народного 
артиста України Володимира 
Дмитровича Ячмінського.

- Не можуть сприйняти наші серця, 
що не стало Доброго Християнина, Ве-
ликого Актора, люблячого чоловіка, 
батька, дідуся, завжди повного опти-
мізму, радості, великої любові й жаги 
до життя Чоловіка. Колектив Терно-
пільського академічного обласного 
українського драматичного театру ім. 
Т. Г. Шевченка глибоко сумує з приводу 
непоправної втрати. Сумуємо разом з 
родиною. Просимо доєднатись усіх ша-
нувальників Володимира Дмитровича 
до спільної молитви! - написала на сво-
їй сторінці у фейсбуці Ірина Папуша, за-
відувачка літературно-драматургічної 
частини театру.

Володимир Ячмінський народився 
15 червня 1936 року в Харкові. У 1961-у 
закінчив театральну студію при Львів-
ському академічному театрі ім. М. Зань-
ковецької, творчу діяльність розпочав 
в Тернопільському обласному музично-
драматичному театрі ім. Т. Шевченка в 
1962 році.

З перших ролей він заявив про себе 
як актор, для якого не існує сценічно-
го амплуа, створив галерею образів 
яскравого комедійного, драматичного 
характеру. Кожна роль, зіграна Воло-
димиром Ячмінським – це подія, це за-
вжди відкриття.

Творчість актора постійно перебу-
вала в полі зору театральної критики 
та громадськості. Таким його робо-
там, як Іван Непокритий („Дай серцю 
волю...” М. Кропивницького), Мартин 
Боруля („Мартин Боруля” І. Карпенка-
Карого), Возний („Наталка Полтавка” 
І. Котляревського), Малахій Стаканчик 
(„Народний Малахій” М. Куліша), Те-
решко („Суєта” І. Карпенка-Карого), Фе-

ліче („Дім божевільних” Е. Скарпетти), 
Феноген („Хазяїн” І. Карпенка-Карого), 
Майк Деделюк («Гуцулка Ксеня» Я. Бар-
нича), Лейзер («Поминальна молитва» 
Г. Горіна), Скорик («Сватання на Гон-
чарівці» Г. Квітки-Основ’яненка), Сту-
пай («Патетична соната» М. Куліша), 
Рибник («Тіль Уленшпігель» Г. Горіна), 
Зброжек («Маклена Граса» М. Куліша) 
та іншим присвячені численні театроз-
навчі дослідження. Створені сценічні 
образи вражали неповторністю, засвід-
чували про яскравий талант.

Роботу в театрі актор успішно поєд-
нував з кіно. Знявся у фільмах «Чортова 
дюжина» (Козак Кишкомот), «Вершни-
ки” (Сержант Гевдар), «Прощайте, фа-

раони» (Оверко), «Дай серцю волю...» 
(Іван Непокритий), «Камінний госпо-
дар» (Сганарель), «Чарівна сопілка» 
(Хома) та ін.

Володимир Ячмінський неоднора-
зово отримував відзнаки Міністерства 
культури України, Спілки театральних 
діячів України. Був лауреатом премії ім. 
М. Садовського та Леся Курбаса, удосто-
єний званням «Людина року-2009», на-
городжений Орденом Слави III ступеня.

«Наш ДЕНЬ» глибоко сумує через 
цю непоправну втрату. Висловлюємо 
щирі співчуття рідним, близьким і всім, 
хто любить і шанує творчість Володи-
мира Ячмінського. 

Згасла зірка Володимира Ячмінського
Тернопільський театр втратив відомого актора


