
4 листопада - хмар-
но з проясненням, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 5-8, вдень 
9-10 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.12, захід - 16.50. 

5 листопада - хмар-
но, дощ, температура 
повітря вночі 5-6, вдень 
7-8 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.13, захід - 16.48. 

6 листопада - хмар-
но, можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 
1-4, вдень 5-6 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.15, 
захід - 16.47. 

7 листопада - хмар-
но, вночі можливий 
дощ, температура пові-
тря вночі 4-6, вдень 9-10 
градусів тепла. Схід сон-

ця - 7.17, захід - 16.45. 
8 листопада - хмар-

но з проясненням, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 4-6, вдень 
9-11 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.18, захід - 16.44. 

9 листопада - хмар-
но, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 
3-5, вдень 9-10 градусів 

тепла. Схід сонця - 7.20, 
захід - 16.42. 

10 листопада - хмар-
но, можливий дощ, тем-
пература повітря вночі 
1-3, вдень 6-7 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.22, 
захід - 16.41. 

Погода в Тернополі й області

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60 
+38 (098) 37 000 60

У ціну газети враховано 
вартість поштових послуг: 
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Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

 2  стор.

Вони не люди, але вміють 
ходити, розмовляти, плакати 
і сміятися. Це ляльки. 
Їхній дім - театр. 
1 листопада Тернопільському 
академічному обласному 
театру актора і ляльки виповнилося 40 років.

ДІМ У ТЕРНОПОЛІ, В ЯКОМУ 

ЖИВУТЬ КАЗКИ

Результати 
місцевих 
виборів 

2020 року у 
м. Тернопіль

6-7 
стор.

ДІВЧИНА ІЗ СУМНИМИ
веснянками  12-13  стор.

3 
стор.

Шість партій можуть пройти до 
Тернопільської обласної ради. Такі 
попередні результати голосування за 

депутатів до обласної ради оприлюднила обласна 
ТВК станом на 3 листопада. 

На вечір вівторка, 3 листопада, опрацювали 96% голосів. 
Згідно з цими даними «Європейська солідарність» набрала 
60257 голосів, «За майбутнє» - 43541 голос, «Свобода» – 33430 
голосів, «Батьківщина» – 27242, «Слуга народу» – 28514, «До-
віра» –20843 голоси виборців. 

Детальніше, про остаточні результати виборів у обласну 
раду, районні ради і громади Тернопільщини читайте у на-
ступному номері.

ТВК ОПРИЛЮДНИЛА 
ЛІДЕРІВ ВИБОРІВ 

ДО ОБЛАСНОЇ РАДИ
Тернопільська обласна 

філармонія
5 листопада о 18.30 запро-
шує на концерт академічного 
ансамблю танцю «Надзбру-
чанка». Головний балетмей-
стер – Юлія Якимчук. Керівник 
оркестру – Руслан Мищій. Со-
лістка – Вікторія Мищій (ме-
цо-сопрано). Ведуча – заслуже-

на артистка України Адріана 
Онуфрійчук.

Тернопільський 
академічний обласний 

український драматичний 
театр ім. Т. Г. Шевченка

4 листопада о 19.00 запрошує 
на прем’єру страшно смішної 
комедії «46 моментів щастя» 

(А. Крим)
5 листопада о 19.00 – музич-
на комедія «Мартин Буруля» 
(І.Карпенко-Карий)
7 листопада о 19.00 – музична 
комедія «Фараони» (О. Коло-
мієць)
8 листопада о 19.00 - прем’єра 
страшно смішної комедії «46 
моментів щастя» (А. Крим).

Афіша

СМУГИ ПЕРЕШКОД 
для тернопільських матусь
Активні жінки об’єдналися у групу,
щоб привернути увагу влади до
важливих проблем міста
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Напередодні кожного «лайфу» на сторінці керівника ОДА 
з’являється анонс з датою та часом ефіру. У коментарях до по-
відомлення жителі області можуть залишити свої запитання 
та повідомлення. 

- До спілкування у мережі Фейсбук мене підштовхнули 
певні обставини. Як ви знаєте, у мій перший робочий тиждень 
в адміністрації було зафіксовано перший випадок COVID-19 
на Тернопільщині. Це було у березні. Тоді ж в області було 
введено посиленні карантинні заходи. Рух і контакти були об-
межені. Найшвидшим методом інформування стали соціаль-
ні мережі. Я регулярно повідомляв про стан справ в області у 
своїх дописах, - розповідає Володимир Труш. – Потім вирішив 
змінити формати.  Хотів, щоб люди побачили не лише резуль-
тат роботи, а й сам процес. Тому  частину заходів почали тран-
слювати наживо. 

Через карантинні обмеження обласна адміністрація пере-
йшла в особливий режим роботи. Зокрема, були скасовані й 
особисті прийоми громадян. Ситуація змінилася лише напри-
кінці травня.

- Як тільки, державна комісія ТЕБ та НС послабила каран-
тин, ми розпочали практику виїзних прийомів громадян. Що-
тижня разом з керівниками силових структур – начальником 
Нацполіції, СБУ, головним прокурором - ми їхали у райони, де 
спілкувалися з людьми наживо. Для мене це було важливо з 
двох причин. Я хотів більше познайомитися з областю, відчу-
ти потреби та проблеми людей в кожному районі. По-друге, я 
побачив, що у людей назбиралося багато питань, як правило, 
господарських. Вони хотіли їх озвучити і бути певними, що про 
їхню проблему знають і розуміють, - каже очільник області. 

Так поряд з прийомами громадян з’явилися і онлайн ефі-
ри у Фейсбук.  Найчастіше, каже Володимир Труш, запитують 
про дороги. 

- Це людей болить найбільше. Майже 80% питань, як на 
особистих прийомах, так і онлайн стосуються ремонту. Цього 
року багато зроблено, але і є над чим працювати. Бо, справді, 
у деяких місцях доріг нема. У таких випадках ми не можемо 
миттєво відреагувати і зробити за місяць нову дорогу, але 
зате завдяки таким зверненням ми формуємо перелік об’єк-
тів ремонту на наступний рік. Де ситуація критична, то хоча 
б ліквідуємо аварійно небезпечні ділянки. Також чимало пи-
тань про карантинні обмеження, особливо про роботу шкіл та 
садочків, лікарень, просять про ремонти навчальних закла-
дів, спортивних майданчиків. Буває, люди просто дякують, 
якщо їхнє питання вирішили, - каже Володимир Труш. – Усі 
повідомлення я перечитую і озвучую під час ефіру. Відверто 
скажу, деякі потребують підготовки, бо інформацію треба ви-
вчити і самому розібратися у суті проблеми, але вважаю це 
хорошим досвідом. Якщо на якесь питання не встигаю відпо-
вісти, то повертаюся до нього наступного ефіру або відпові-
даю у повідомленні. 

Поспілкуватися наживо з головою обласної державної ад-
міністрації можна вже у середу, 4 листопада. О 15.00 Володи-
мир Труш відповідатиме на запитання жителів області на сво-
їй офіційній сторінці у соціальній мережі фейсбук.

Договір про співпрацю підписано 
між Західноукраїнським 
національним університетом 

і Державним навчальним закладом 
«Тернопільський професійний коледж 
з посиленою військовою та фізичною 
підготовкою».

Документ підписали, відповідно, ректор 
класичного університету Тернополя Андрій 
Крисоватий та начальник ДНЗ Вадим Ласто-
вицький.

Підписанти домовилися про реалізацію 
спільної роботи у сферах освітньої, наукової, 
профорієнтаційної, виховної, організаційної 

діяльності та професійної підготовки здобува-
чів вищої освіти.

Під час зустрічі обговорили питання про-
ведення спільних науково-практичних захо-
дів, обміну кваліфікованими кадрами з метою 
обміну досвідом, взаємного використання 
матеріально-технічних засобів і обладнання, 
здійснення профорієнтаційної роботи, органі-
зації та залучення здобувачів вищої освіти до 
спортивних та практико-орієнтованих заходів.

Приємно, що випускники професійного ко-
леджу зараз є активними студентами юридич-
ного факультету Західноукраїнського націо-
нального університету.

Ç î÷³ëüíèêîì 
Òåðíîï³ëüùèíè – 

ÍÀÆÈÂÎ
Розповісти про проблему та поставити 

запитання голові Тернопільської 
облдержадміністрації Володимиру Трушу 

можна напряму. Щотижня очільник області 
проводить трансляції на своїй сторінці у мережі 
Фейсбук, під час яких спілкується з краянами. 
Як готується до ефірів голова адміністрації та 
про що найчастіше запитують тернополяни, ми 
поцікавилися у Володимира Труша.

Íîâ³ íàïðÿìè ñï³âïðàö³ êëàñè÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó Òåðíîïîëÿ

В Україні з кожним 
днем зростає 
кількість 

інфікованих СОVID-19. 
На Тернопільщині 
число нових хворих 
зменшилося, однак 
побільшало складних 
випадків. 

В області продовжують 
хворіти більше 4 тисячі осіб, 
928 перебувають на стаціо-
нарному лікуванні. 

Аби збільшити кількість 
місць у лікарнях з подачею 
кисню, Тернопільщина отри-
мала з державного бюджету 
додатковий фінансовий ре-
сурс у сумі 14 млн. 451 тис. 
грн.  Ці кошти будуть вико-
ристані на підведення кисню 
до 549 ліжок, придбання 86 
концентраторів та 520 бало-
нів та медичного кисню.

Тернопільщина готуєть-
ся до найгіршого варіанту 
розвитку подій у питанні 
COVID-19. Про це повідомив 
на своїй сторінці у Фейсбуці 
голова Тернопільської ОДА 
Володимир Труш. 

- Надалі прогнози невтіш-
ні. Тому ми сподіваємося на 
краще, але готуємося до гір-
шого, - зазначив посадовець. 

- В області зареєстрова-
но три діючих спалахи, - по-

відомила Оксана Чайчук, 
головний санітарний лікар 
області. - У Петриківському 
дитячому будинку-інтернаті 
хворі 14 працівників, у «Домі 
милосердя Святої Вероніки» 
- 11 осіб (дві сестри милосер-
дя і 9 підопічних закладу), у 
«Домі Милосердя» у Чортко-
ві – 9 хворих (2 працівників 
та 7 підопічних). У закладі 
обстежують всіх підопічних 
і персонал та постійно моні-
торять ситуацію. Про погір-
шення епідемічної ситуації 
свідчить те, що зростає кіль-
кість летальних випадків се-
ред осіб працездатного віку:   
40-49 років – 12 випадків, 
50-59 – 44 випадки. Це ви-
кликає тривогу. Загалом же 
ми зафіксували у віці 18-29 
років – 1 летальний випадок, 
у віці 30-39 років – 5 випад-
ків, у віці 60-69 – 67 випадків, 
70-79 років – 78 випадків, 80 
і старші – 46 випадків. Всього 
з початку пандемії в області 
померла 271 людина. 

Уникнення місць масо-
вого скупчення людей, до-
тримання дистанції, носіння 
масок, забезпечення гігієни 
рук -  ці прості рекомендації 
допоможуть знизити ризики 
інфікування коронавірусом, 
закликають лікарі та епіде-
міологи. 

Йдемо на уроки 
чи вчимося 

дистанційно?

У Тернопільській 
ОДА роз’яснили, 
як проходитиме 

освітній процес.
Державна комісія з пи-

тань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних си-
туацій дозволила проводити 
навчання у містах, які опи-
нилися в «червоній» зоні ка-
рантину. Про це повідомила 
начальник управління осві-
ти і науки обласної держад-
міністрації Ольга Хома.

«Спершу це стосується 
великих навчальних закла-
дів. Якщо у класі більш як 20 
учнів, то вони повинні бути 
поділені на групи та навча-
тися почергово. Зокрема, 
навчання може відбуватися 
у дві зміни, або почергово. 
Тобто, одна підгрупа йде до 
школи в понеділок, а інша 
- у вівторок. Водночас під-
група, яка перебуває вдома, 
дивиться урок дистанційно, 
- каже Ольга Хома.

Якщо ж у навчальних 
закладах відсутність педа-
гогічних працівників та уч-
нів перевищує 30%, то вони 
автоматично переходять на 
дистанційне навчання. Од-
нак, рішення про дистанцій-
ну чи очну форму навчання 
приймають керівники разом 
з педагогічними радами».

Як наголосила Ольга Хома, 
відділи освіти, керівники від-
ділів освіти не впливають на 
навчальний процес, а саме 
як той чи інший навчальний 
заклад повинен навчатися у 
період карантину.

ÊÎÐÎÍÀÂ²ÐÓÑ íå â³äñòóïàº: 
«ÂÀÆÊÈÕ» ïàö³ºíò³â 

ÑÒÀª Á²ËÜØÅ
Понад 21 тисяча жителів області 

інфіковані  COVID-19
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А починалося
 все так… 

Уявімо собі весну 1980 року 
в Тернополі. Останню весну без 
лялькового театру. Саме тоді 
обласна рада народних депу-
татів підтримала рішення про 
створення в місті театру ляльок. 
І це був неабиякий виклик. При-
міщення тоді ще не було, театру 
виділили дві кімнати в ниніш-
ньому Палаці культури "Бере-
зіль". В одній розмістили бух-
галтерію та дирекцію, в іншій 
відбувалися репетиції.

Трупу театру склали випус-
кники Харківського інституту 
мистецтв, Дніпропетровського 
та Горьківського театральних 
училищ і Теребовлянського 
культосвітнього училища. У не-
легкий період, сповнені енту-
зіазму, люди почали творити: 
читки, репетиції, виготовлення 
ляльок, декорацій, вирішення 
організаційних питань... 

І ось він, цей день – 1 листо-
пада 1980 року. Сотні глядачів, 
десятки запрошених гостей, ві-
тальні слова, квіти, подарунки… 
Ще мить - і перший крок буде 
зроблено, перший театральний 
сезон відкрито, першу прем’єру 
зіграно. Завіса відкривається 
– казка починається! До уваги 
глядачів - вистава "Сембо" Юрія 
Єлисєєва. 

Через 40 років цією виста-
вою, тільки в оновленому варі-
анті, символічно відзначили юві-
лей театру. Цікаво, що у виставі 

грають актори Володимир Криса 
та Євгенія Касьян, які чотири де-
сятиліття тому першими зустрі-
чали глядачів. 

Пошуки дому
Здається, важко знайти кра-

ще місце для театру ляльок, аніж 
затишну вуличку Січових Стріль-
ців у середмісті Тернополя, де він 
зараз розташований. Але свій 
дім актори й ляльки шукали ще 
кілька років після створення теа-
тру.  Оселилась казка й живе тут 
з 1986-го.

Вже не одне покоління тер-
нополян знає цей просторий бу-
динок. Тут створені всі необхідні 
умови і для глядачів, і для праців-
ників: спеціально облаштована 
сцена, затишний зал на 250 місць, 
акторські кімнати, підсобні при-
міщення, просторе фойє, репети-
ційна зала. 

І скільки б років не було гля-
дачам, щойно заходиш у театр, 
одразу "перетворюєшся" на до-
питливу дитину. Адже тут усюди 
ляльки, які занурюють у знайомі 
казки і змушують забути, що від-
бувається за дверима. 

Як це - працювати з 
ляльками?

- Театр збудували для того, 
щоб  вдихнути у нього життя! - 
каже директор - художній керів-
ник театру, заслужений діяч мис-
тецтв України Іван Шелеп. - Всі  
ми: актори, режисери, директори, 
композитори, бухгалтери, адміні-
стратори, художники, освітлюва-

чі, прибиральниці, 
кравчині, водії та 
люди багатьох ін-
ших професій обер-
таємось навколо 
театру, де спільни-
ми зусиллями на-
роджується Казка! 
Театр ляльок – це 
перший театр у 
житті кожної лю-
дини, все почина-
ється з пізнання 
світу через казку, 

яка навчає добру, бути правди-
вими, відвертими, мужніми. Це 
на перший погляд здається дуже 
просто, а якщо задуматись, на-
скільки важливим є театр у сві-
тоглядному  виховному процесі 
наших дітей, скільки сил і знань 
потрібно докласти до бажаного 
результату, тоді очевидна і зрозу-
міла важливість нашої  місії. Чим 
є Театр для кожного з нас? Відпо-
віді різні… Хтось знайшов себе в 
образі героя, хтось - радість від 
спілкування зі своїми однодумця-
ми, хтось душевний спокій… Все 
це об’єднує людей  єдиною метою 
– творити мистецтво!

Казка не буває на 
карантині

Нині колектив працює над 
створенням вистави «А хай то 
Качка копне!» Марти Гушньов-
ської. Постановку планували 
показати до 40-річчя, проте ка-
рантин вніс свої корективи, тому 
прем’єра відбудеться згодом. Для 
постановки вистави запросили 
головного режисера Полтавсько-
го театру ляльок Ніко Лапунова, 
художник – заслужений худож-
ник України Володимир Якубов-
ський.

Від початку створення театру 
колектив повсякчас спілкується з 
найменшими глядачами. Діти пи-
шуть до театру ляльок: вислов-
люють свої думки та почуття, які 
викликав у них перегляд вистав, 
надсилають малюнки улюблених 
героїв. Тепер спілкування відбу-
вається і через соціальні мережі. 
Для того, щоб діти могли краще 
зрозуміти світ театру ляльок, 
проводять тематичні екскурсії.

Колектив театру бере участь 
у благодійних акціях, безкоштов-
но обслуговують дітей з обмеже-
ними можливостями, з багатодіт-
них і малозабезпечених родин, 
дітей учасників бойових дій. 
Окрім того, актори є постійними 
гостями у дитячих будинках та 

спеціалізованих школах-інтерна-
тах області. 

Навіть зараз, живучи в осо-
бливому часі, театр не є віддале-
ним від своїх улюблених глядачів. 
Актори жартують: казка не може 
перебувати на карантині, вона 
чарівна і не боїться жодних віру-
сів. Тому театр з великим задово-
ленням тепер ще й приймає усіх 
охочих  за завісою онлайн – www.
teatr.te.ua 

Театр – це люди, 
які в ньому творять

У штаті Тернопільського ака-
демічного обласного театру акто-
ра і ляльки - 75 працівників, ко-
жен з яких є частинкою великого 
живого механізму. 

Сьогодні у трупі театру 21 
професійний артист-ляльковод: 
заслужена артистка України Єв-
генія Касьян, заслужений артист 
України Тарас Іванків, заслужений 
артист України Петро Мрига; Олег 
Боков, Ірина Баранова, Володи-
мир Криса, Юрій Коцюк, Богдан 
Брантюк, Ольга Водюк, Олена 
Дмітрієва, Ольга  Томбоштейн, 
Дмитро Татарінов, Микола Кап-
шій, Тетяна Кошильовська, Любов 
Сорока, Наталія Буняк, Катерина 
Шпільман, Ірина Бугайченко, Іван 
Головатюк, Володимир Дробей, 
Євгенія Ішутіна-Дробей.

Наш театр і його 
відзнаки 

А ще театр активно гастро-
лює, бере участь у регіональних, 
всеукраїнських та міжнародних 
заходах і фестивалях в Україні та 
за кордоном. 

Серед останніх здобутків ко-
лективу: постановка "Небилиці 

про Курочку Рябу" нагороджена 
трьома дипломами у різних но-
мінаціях у рамках міжнародно-
го фестивалю "Зоряний шлях" 
(2015 р.)  у Полтаві; виконавці 
головних ролей вистави "Та-
расова казка" стали лауреата-
ми почесної відзнаки ім. Леся 
Курбаса (2015 р.); дипломом 
"Майстерність режисера" за ви-
ставу "Небилиці про Курочку 
Рябу" нагороджений народний 
артист України Володимир Лі-
совий (донедавна головний 
режисер театру) на фестивалі 
"Мереживо казкове" у Черкасах 
(2017 р.), ця вистава відзначена 
на фестивалі "Кришталеві віт-
рила" у Херсоні (2018 р.) та на 
Міжнародному фестивалі теа-
трів ляльок у Чорногорії (2018 
р.); на ІІ Київському міжнарод-
ному фестивалі театрів ляльок 
«pUp.pet» вистава "Василина" 
відзначена у номінації "Краща 
сценографія" (2018 р.),  у все-
українському огляді-конкурсі 
театрів ляльок «Прем’єри сезо-
ну 2016-2017», організованому 
"UNIMA-Україна", ця ж вистава 
отримала диплом в номінації 
"Краща вистава для сімейного 
перегляду", почесним дипло-
мом "За багаторічне служіння 
мистецтву граючої ляльки" на-
городили Володимира Лісового; 
вистава "Дванадцять місяців" 
отримала диплом "Найкраща 
вистава для дітей шкільного 
віку"; Олег Боков став перемож-
цем у номінації "Найкраща ак-
торська робота з лялькою" за 
роль Мачухи у рамках Всеукра-
їнського огляду-конкурсу теа-
трів ляльок "Прем’єри сезону 
2018-2019" UNIMA-Україна.

Ä²Ì Ó ÒÅÐÍÎÏÎË², 
â ÿêîìó æèâóòü êàçêè
Вони не люди, але вміють ходити, розмов-
ляти, плакати і сміятися. Це ляльки. Їхній 
дім - театр. 1 листопада Тернопільському 
академічному обласному театру актора і 
ляльки виповнилося 40 років. 
За цей період на сцені театру зіграли близь-
ко 23 тисяч вистав, які побачили майже 2,5 
мільйони глядачів, відбулося більше 100 
прем’єр. У його репертуарі - 53 постановки 
різних жанрів не лише для малюків, а й для 
школярів і дорослих. Ми дізналися цікаві 
подробиці про те, з чого все починалося, як 
народжується казка і хто з року в рік ожив-
ляє дивовижні історії, на яких виростають 
тернополяни. 

«Наш ДЕНЬ» щиро вітає ювілярів! 
Натхнення, нових творчих успіхів і віри 
в те, що добрі казки таки збуваються!  
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«Він був дуже чуйною, доброю і при-
вітною людиною. Він не міг сидіти і 
чекати, коли щось зміниться. Він хотів, 
щоб ми жили краще. Тому й пішов у зону 
АТО», - згадує Оксана Гарматій, мама Ге-
роя. 

…З того трагічного дня минуло шість 

років. Але материнське серце досі не 
може змиритися з втратою. 

Володимир Гарматій народився у 
с. Чернелів-Руський Тернопільсько-
го району. У червні 2014-го молодший 
лейтенант, командир взводу бригадної 
артилерійської групи 51-ї окремої ме-
ханізованої бригади оперативного ко-
мандування «Північ» пішов у зону  АТО. 
Під час виконання завдань він особисто 
очолював групу планування вогнево-
го ураження противника. А 25 липня, 

під час виконання бойового завдання, 
молодший лейтенант героїчно заги-
нув. У 2016 році Володимиру Гарматію 
присвоєно звання «Герой України» (по-
смертно).

«Людина живе доти, доки про неї 
пам'ятають. Я особисто не був знайомий 
з молодим військовим Володимиром 
Гарматієм, але історія його героїчного 
вчинку заслуговує глибокої поваги. Дя-
кую родині за справжнього Героя. Лише 
людина, яка виросла у люблячій сім’ї, 

отримала правильне виховання, могла 
пожертвувати собою заради інших. Ка-
жуть, час лікує. Але материнський біль 
за сином часу не підвладний. Ми розумі-
ємо, що ніякі слова чи подарунки не за-
глушать біль втрати. Навіть через роки. 
Але наше спільне завдання - підтриму-
вати тих, хто загинули за кращу долю 
України. Ми розділяємо вашу втрату. 
Володя завжди житиме в нашій пам’я-
ті», - зазначив голова обласної  держав-
ної адміністрації Володимир Труш.  

У Тернопільській ОДА оприлюднили імена 
талановитих людей області, які здобули об-
ласні премії у галузі культури. Члени комісії 
обговорили роботи митців і, шляхом таєм-
ного голосування, прийняли рішення про на-
городження.

Отож, відзнаку у номінації «Література - іме-
ні Богдана Лепкого» здобула Валентина Семеняк 
за книгу оповідань «На скрижалях часу».

Книгу Ніни Фіалко «Літні забави» відзначи-
ли у номінації «Твір для дітей та юнацтва -  імені 
Іванни Блажкевич». 

Заслужений художник України Євген Удін 
переміг у номінації «Образотворче мистецтво - 
імені Михайла Бойчука»  за створення серії гра-
фічних робіт «Збаразька битва в персоналіях» та 
ілюстрації до книги казок для дітей «Козацькі 
вітрила» Богдана Мельничука. 

Відому майстриню Галину Дудар відзначили 
у  номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво 
- імені Ярослави Музики» за дослідження вити-

нанки Тернопільщини та за видання книги «Ди-
вовижний витинанковий світ».

У номінації «Музичне мистецтво - імені Со-
ломії Крушельницької»  здобув Анатолій Бань-
ковський за підготовку навчально-методичного 
посібника «Виконавський та навчальний репер-
туар у класі інструментального ансамблю» (із 
репертуару ансамблю народної музики «Музи-
ки»).

У номінації «Публіцистика - імені Ярослава 
Стецька» кращим став Устим Хаварівський за 
книгу Пам’яті про Богдана-Романа Хаварівсько-
го (1948-2016) «Усі ми будемо в архіві…». 

У номінації «Архітектура – імені Георга Пінзе-
ля» відзначили авторський колектив державно-
го кооперативного проектно-вишукувального 
інституту «Тернопільагропроект» у складі: Во-
лодимира Байка, Світлани Костишин та Михай-
ла Пастущака  за творчу роботу «Реконструкція 
адмінбудинку Великогаївської сільської ради під 
центр надання адміністративних послуг». 

У понеділок, 9 листопада, о 
9:15 на всіх платформах 
«UA: Суспільне мовлення» 

транслюватимуть 20-й 
Радіодиктант національної 
єдності. Ця акція присвячена Дню 
української писемності. 

Як розповіли організатори, диктант 
складається зі 100-120 слів. Текст для ньо-
го замовляють спеціально. У ньому немає 
авторських знаків чи суперечливих орфо-
грам, але при тому їхня загальна кількість 
висока, тому написати радіодиктант без 
помилок непросто.

Цього разу текст для радіодиктанту на-
писав відомий дитячий письменник, лау-
реат Національної премії України імені Та-
раса Шевченка Іван Малкович, а читатиме 
його популярна акторка - Римма Зюбіна.

Окрім того, до методичної роботи над 
Радіодиктантом національної єдності до-
лучиться Лариса Масенко - українська мо-
вознавиця, докторка філологічних наук, 
професорка кафедри української мови На-
ціонального університету «Києво-Моги-
лянська академія».

Уперше радіодиктант пройшов 2000 
року. Ця акція немає на меті перевірку 
грамотності конкретної особи, а задумана, 

як своєрідний флешмоб - акція єднання 
навколо рідної мови. Традиційно найак-
тивнішими учасниками флешмобу є шко-
лярі, студенти та викладачі навчальних 
закладів, але щороку диктант розширює 
межі - у ньому беруть участь представни-
ки найрізноманітніших професій, а також 
відомі спортсмени, актори, бізнесмени та 
політики. 

Студію для написання диктанту для 
гостей облаштували в читальній залі На-
ціональної бібліотеки імені Вернадського, 
де відомі українці писатимуть диктант із 
дотриманням карантинних вимог. 

Текст, який ви написали, протягом 
доби можна надіслати за адресою: м. Київ, 
вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб 
гриф дати надсилання був не пізніше, ніж 
10 листопада. Онлайн свою роботу можна 
надіслати на скриньку rd@ukr.radio.  11 
листопада об 11:00 на сайті UA: Україн-
ське радіо оприлюднять текст диктанту і 
кожен зможе перевірити, чи все він напи-
сав правильно. 

Усі надіслані роботи перевірить спеці-
альна фахова комісія. Роботи, написані без 
помилок, отримають подарунки від парт-
нерів проєкту. Результати оголосять упро-
довж 1–2 місяців, залежно від кількості 
отриманих листів. 

Â²Í ÒÀÊ ÕÎÒ²Â, ÙÎÁ ÌÈ ÆÈËÈ ÊÐÀÙÅ, - 
ìàìà Ãåðîÿ Óêðà¿íè Îêñàíà ÃÀÐÌÀÒ²É

3 листопада, у День ракетних військ та артилерії, голова облдержадміністрації 
Володимир Труш зустрівся з мамою Героя України Володимира Гарматія 

ЗНОВУ ВИБОРИ: у місті 
змагаються проєкти 

«Громадського бюджету»
Понад 20 тисяч людей вже проголосували 
за 84 ідеї для позитивних змін у Тернополі

Þâ³ëåéíèé ðàä³îäèêòàíò 
ÎÁ’ªÄÍÀª ÓÊÐÀ¯ÍÖ²Â

Креативні простори, кінотеатр 
просто неба, нові дитячі і спортив-
ні майданчики, ремонт під’їзних 
шляхів до лікарень та створення 
спортивно-реабілітаційного цен-
тру «Дім ветерана». Ці і десятки 
інших ідей можна підтримати до 9 
листопада. 

Нагадаємо, цьогоріч у голосу-
ванні беруть участь 84 проєкти 
(46 малих та 38 великих).

Віддати свій голос можуть усі 
громадяни України віком від 16 
років, які зареєстровані на тери-
торії Тернопільської міської тери-
торіальної громади. Голосувати за 
великі та малі проєкти можна як 
через онлайн-сервіси, так і запов-
нивши друковану версію бланку в 
Центрі надання адміністративних 
послуг у Тернополі (ЦНАП). Під-
тримати можна лише один вели-
кий і один малий проєкт. 

Ознайомитися з проєктами, 
які беруть участь у голосуван-
ні можна https://budget.e-dem.

ua/6110100000/projects.
 Для голосування за проєкти 

«Громадського бюджету 2021» 
можна використовувати та-
кож чат-боти месенджерів Viber, 
Telegram і термінали самообслу-
говування ПриватБанку. У списку 
сервісів потрібно знайти «Голосу-
вання за проєкти міст» та обрати 
бажаний проєкт і натиснути «Про-
голосувати».

Також з 2 листопада розпо-
чалося голосування за проєкти 
«Шкільного громадського бю-
джету». Триватиме голосування 
до 9 листопада включно. Зага-
лом до голосування допущено 
95 проєктів учнів із 23-ох тер-
нопільських шкіл. Для реалізації 
проєктів «Шкільного громад-
ського бюджету» з міського бю-
джету спрямовано 1 747 955 грн. 
Проєкти, які стануть переможця-
ми, будуть реалізовані в освітніх 
навчальних закладах впродовж 
2021 року. 

Íàéêðàùèì ìèòöÿì Òåðíîï³ëüùèíè 
ÏÐÈÑÓÄÈËÈ ÎÁËÀÑÍ² ÏÐÅÌ²¯

Жителі сіл зможуть 
отримати відшкодування 

з бюджету

Гроші повернуть за купівлю обладнання для 
доїння. 

Департамент агропромислового розвитку облдержадмі-
ністрації проводить прийом документів для виплати часткового 
відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуального 
доїння для особистих селянських господарств населення. Випла-
тять кошти людям, які придбали обладнання вітчизняного ви-
робництва і не більш як 5000 гривень за одиницю.

Відтак, для виплати потрібно надати такі документи: довідку, 
видану сільською, селищною чи міською радою, про кількість ко-
рів; копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток 
до таких паспортів; копії платіжних документів та технічної до-
кументації на установку індивідуального доїння; копії паспорта 
особи та ідентифікаційного коду; довідку про відкриття поточ-
ного рахунку в банку.

Документи для виплати на закупівлю установки індивідуаль-
ного доїння приймаються з 9 листопада до 1 грудня поточного 
року за адресою: м. Тернопіль, вул. Князя Острозького 14, Департа-
мент агропромислового розвитку облдержадміністрації, каб. 213.
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Канада прийматиме 
більше мігрантів

Влада Канади має намір протягом 
наступних трьох років поступово наро-
щувати прийом мігрантів. Як повідомляє 
Укрінформ, про це заявили у міністерстві 
імміграції Канади. «План на 2021-2023 
роки передбачає, що Канада прийматиме 
іммігрантів у кількості близько 1% від на-
селення країни. Зокрема, 401 тисяча нових 
постійних мешканців - у 2021-у, 411 ти-
сяч - у 2022-у та 421 тисячу у 2023 році», 
- зазначили у міністерстві. Порівняно з 
попереднім планом, кількість мігрантів 
збільшено на 50 тисяч щороку. У відомстві 
пояснили, що це пов’язано з викликаними 
пандемією обмеженнями на пересування 
та невиконанням цьогорічних міграцій-
них показників. Зростання міграційного 
потоку покликане «компенсувати цю не-
стачу й упевнитися, що Канада має праців-
ників, необхідних їй для заповнення важ-
ливих прогалин на ринку праці». Також 
Канада на 15% збільшить прийом біжен-
ців - до 61 тисячі за рік.

Близько 200 аеропортів Європи 
на межі банкрутства

Близько 200 аеропортів Європи ри-
зикують стати неплатоспроможними в 
найближчі місяці, якщо пасажиропо-
тік не почне відновлюватися до кінця 
року. Відтак, їм загрожує банкрутство та 
закриття, йдеться у звіті «Міжнародної 
ради аеропортів Європи» ACI Europe. Це 
- європейська галузева торгова асоціація, 
яка захищає інтереси європейських аеро-
портів та сприяє їх розвитку. Членами є 
понад 500 із 740 аеропортів різного роз-
міру в 58 країнах. У них здійснюють 90% 
комерційного повітряного руху в Європі. 
За оцінками ACI, 193 європейських аеро-
порти мають великі фінансові труднощі 
через карантин. Там працює 277 тисяч 
осіб. Вони генерували $14,66 млрд. у рік. 
У зоні ризику переважно невеликі регіо-
нальні аеропорти з менш, аніж 5 млн. па-
сажиропотоку на рік. Їх закриття погано 
вплине на локальну зайнятість. Великі 
європейські летовища теж накопичують 
борги. 20 найбільших аеропортів Європи 
вже заборгували $18,91 млрд. Це еквіва-
лентно 60% їх доходів за рік.

Десятиліттю підйому 
глобальної міграції - кінець
Пандемія коронавірусу поставила 

крапку в десятилітті зростання пото-
ку мігрантів по всьому світі. При цьо-
му іноземні працівники значно більше 
ризикують заразитися, стати безробіт-
ними чи втратити можливість отрима-
ти освіту. Про це пише Financial Times 
з посиланням на висновки Організації 
економічного співробітництва та розви-
тку (OECD). У 37 країнах, які організація 
відстежує, кожен п’ятий - іммігрант або 
дитина іммігрантів. Але кількість нових 
дозволів на проживання обвалилася в 
першому півріччі 2020 року, порівняно 
з аналогічним періодом торік, оскільки 
багато урядів закрили кордони й припи-
нили прийом заявок. Тож цей буде роком 
історичного обвалу міграції. Подібна кар-
тина і в країнах, які не входять в організа-
цію, і в яких проживає багато іноземців. 
Тим часом, ті мігранти, які вже живуть за 
кордоном, не можуть повернутися в рідні 
країни, бо перетин кордонів обмежений, 
авіасполучення або припинені, або надто 
дорогі. Наслідки пандемії коронавірусу 
б’ють по них набагато сильніше. В OECD 
кажуть: майже у всіх країнах іммігранти 
здебільшого втратили роботу. 

Міжнародний туризм 
втратив $730 млрд.

Через пандемію прибуток міжна-
родного туризму впав на $730 млрд. Та-
кий спад спостерігався впродовж перших 

восьми місяців цього року. Це у вісім разів 
більше, ніж показники часів глобальної 
кризи у 2009 році, повідомляє Всесвітня 
організація туризму ООН. Через закриття 
кордонів туристичний потік впав на 70% 
(700 млн. туристів). Найбільше туристів 
втратив Азійсько-Тихоокеанський регі-
он - 79%. Далі йдуть Африка та Близький 
Схід - 69%, Європа - 68%, американський 
регіон - 65%. Фахівці зазначають: повно-
цінному відновленню міжнародного ту-
ризму найбільше заважають обмеження 
на в’їзд та виїзд до країн і повільна бо-
ротьба з пандемією коронавірусу.
Іспанія хоче ввести податок для 
найбагатших через коронакризу

Уряд Іспанії планує запровадити 
підвищення податків для осіб і корпо-
рацій з високим доходом у бюджеті на 
2021 рік. Про це повідомляє Euractiv. 
Підвищення торкнеться близько 17 ти-
сяч осіб, які вважаються найбагатшими 
платниками податків Іспанії з річним 
доходом, що перевищує 300 тисяч євро. 
За даними уряду, такий крок допоможе 
профінансувати бюджет країни на 2021 
рік з рекордним державним внеском у 
соціальну сферу в розмірі майже 239,8 мі-
льярдів євро. Серед інших заходів - новий 
бюджет скорочує відрахування в при-
ватні пенсійні плани, встановлює міні-
мальний податок для компаній і обмежує 
приріст капіталу від дочірніх компаній 
великих корпорацій, а також знижує по-
точні звільнення від корпоративного 
податку на дивіденди. Пропозиція уряду 
має бути підтримана іспанським парла-
ментом.

В Іраку чиновникам 
запропонували кредит 

на другу дружину
Іракський державний банк оголо-

сив про виділення позики держслуж-
бовцям, які вступають у другий шлюб. 
Ця пропозиція викликала шквал крити-
ки. Згідно з повідомленням Al Rasheed 
Bank, шлюбну позику в розмірі 10 млн. 
динарів (майже 240 тис. грн.) зможуть 
отримати держслужбовці, які вступили в 
шлюб удруге. Така пропозиція викликала 
різку критику, оскільки, на думку захис-
ників прав жінок, це заохочує чоловіків 
брати другу дружину. Вони пообіцяли ву-
личні протести, якщо це рішення не буде 
скасовано. «Уряду і приватним банкам 
слід перейти до політики найму жінки і 
мотивації її успіху, пропонуючи позики 
для невеликих проєктів, замість того 
щоб перетворювати її на товар через не-
справедливі рішення», - зазначає радник 
прем᾽єр-міністра Іраку у справах жінок 
Ханан аль Фатлаві. 

Температура тіла людини 
знизилась у всьому світі

Учені Каліфорнійського універ-
ситету в Санта-Барбарі з’ясували, що 
температура людського тіла знижуєть-
ся в усьому світі. Наразі причина невідо-
ма, пише Sciences Advances. Німецький 
лікар Карл Вундерліх близько 200 років 
тому встановив, що нормальна темпера-
тура тіла людини - 37 градусів. Проте за 
два століття показник змінився. Так, у 
Великобританії три роки тому середня 
температура тіла здорової людини скла-
ла 36,6 градусів, а у 2019 році у каліфор-
нійському місті Пало-Альто - всього 36,4. 
Середня температура тіла знижувалася 
щороку приблизно на 0,05 градусів, і за-
раз складає 36,6. Вчені мали гіпотезу, що 
це відбувалося через розвиток медицини 
та зниження кількості інфекцій. Але нове 
дослідження показало, що температура 
знизилася і в повністю здорових людей. 
Спеціалісти кажуть: для 
зниження температури 
тіла немає універсально-
го пояснення.

Дистанційка та новий графік: 
рекомендації для роботодавців

МОЗ радить всім українським робо-
тодавцям за можливості перевести сво-
їх співробітників на дистанційну форму 
роботи. Про це під час брифінгу нагадав 
очільник відомства Максим Степанов. 
«Ще на початку жовтня пропонували такі 
зміни - ухвалили їх 13 жовтня на засідан-
ні уряду. Рекомендовано усім суб’єктам за 
можливості переходити на дистанційну 
роботу», - зазначив Степанов. Крім того, 
радять установам, підприємствам та ор-
ганізаціям змінити графік роботи, аби 
створити умови, щоб їхні працівники не 
потрапляли до громадських місць і не ко-
ристувалися транспортом у час пік. «Реко-
мендовано змінювати час початку та за-
кінчення роботи. Це стосується  й органів 
місцевого самоврядування та органів вла-
ди. Це робиться для того, аби максималь-
но зменшити контакти між людьми», - під-
сумував Максим Степанов.

Купівельна спроможність 
українців найменша в Європі
Німецький інститут ринкових до-

сліджень GfK опублікував рейтинг ку-
півельної спроможності в країнах Єв-
ропи в 2020 році. Україна опинилася на 
останній позиції. Про це пише польське 
видання Gazeta.pl. Середня купівельна 
спроможність жителів Європи цьогоріч 
- 13894 євро. Найбільша в Ліхтенштейні 
- 64240 євро. Це в 37 разів більше за купі-
вельну спроможність в Україні - 1703 євро. 
Купівельна спроможність у Європі на душу 
населення в 2020-му знизилася на 5,3% - 
через епідемію COVID-19 та її економіч-
ні наслідки. До трійки лідерів рейтингу, 
як і минулого року, увійшли Швейцарія і 
Люксембург. Швейцарці отримують у рік 
41998 євро на душу населення, що втричі 
перевищує середній показник по Європі. 
Люксембуржці - 34119 євро. До топ-10 уві-
йшли також Ісландія, Норвегія, Данія, Ав-
стрія, Німеччина, Ірландія, Швеція.

В Укрзалізниці обіцяють 
здешевити квитки

Укрзалізниця має намір знизити 
ціни на квитки для пасажирів та не 
збільшувати їх цьогоріч і на початку 
наступного року. Про це заявив керів-
ник філіалу «Пасажирська компанія» Ук-
рзалізниці Олександр Перцовський. «Ми 
знижуємо ціни і всіх запрошуємо пересіс-
ти з другого у перший клас, або пересісти 
з автомобіля та подорожувати», - сказав 
він. За словами Перцовського, компанія з 1 
листопада майже на 15% знижує вартість 
квитків на місця у вагонах першого класу 
швидкісних поїздів класу «Інтерсіті». Він  
зазначив, що це єдиний клас квитків, ціни 
на які компанія може встановлювати само-
стійно. Також посадовець додав: компанія 
запровадить диференціацію ціни залежно 
від терміну купівлі квитків - чим раніше 
купувати, тим дешевшими вони будуть.

Кабмін визначив у скільки 
років настає «похилий вік»

В Україні пропонується ввести по-
няття «особа похилого віку», згідно з 
класифікацією Всесвітньої організації 
охорони здоров’я. Кабмін напередодні 
підтримав проєкт закону «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо со-
ціального захисту осіб похилого віку», по-
відомляє Закон і Бізнес. Так, ідеться про 
запровадження класифікації осіб «залеж-

но від вікової періодизації». Зокрема, про-
понується «особами похилого віку» вважа-
ти громадян, яким виповнилося 60 років. 
Залежно від віку, серед осіб похилого віку, 
пропонується виокремити такі категорії: 
особи старечого віку - від 75 до 90 років; 
довгожителі - особи, вік яких становить 
понад 90 років. Особами передпенсійно-
го віку пропонується вважати громадян, 
яким до пенсії залишилося не більше двох 
років. Нині особами похилого віку є люди, 
які досягли пенсійного віку, а також ті, 
яким до цього віку залишилося не більше 
1,5 років.

Що за 50 гривень можна було 
купити у 1996 році, а що - у 2020

Гривня з початку свого народження 
у 1996 році майже щороку знецінюва-
лася через інфляцію. Що можна було ку-
пити за 50 гривень 24 роки тому, підраху-
вали Фінанси 24. Раніше на 50 грн. можна 
було дозволити собі 156 батонів за ціною 
32 копійки. Тепер, коли ціна підвищилася 
до понад 14 грн., не можна купити навіть 
4 хлібини. 56 літрів молока могли собі до-
зволити українці, маючи в кишені 50 грн. у 
1996 році, - воно коштувало 90 коп. Тепер 
за ці гроші можна купити 2 літри, бо ціна 
сягнула 25 грн. Більше 33 пачок сметани 
можна було купити за півсотні, - вона ко-
штувала 1,5 грн. А нині 50 грн. не виста-
чить, щоб придбати сметану, потрібно буде 
докласти ще 12 грн.  Навіть пів кілограма 
свинини не купите за 50 грн., а у 1996-у за 
ціною 4 гривні, можна було придбати 12,5 
кілограмів. Заправивши автівку на 50 грн. 
у 1996-у, можна було отримати 83 літри 
бензину за ціною у 60 коп. за літр. Тепер це 
фантастика.

Заробітчан змусять 
платити податки?

Українські заробітчани щорічно пе-
реказують у країну мільярди заробле-
них за кордоном доларів. Найчастіше з 
цих сум не сплачують податки, а доходи 
не декларують. Глава податкової служби 
Олексій Любченко заявив: українці, які 
працюють за кордоном, повинні сплачу-
вати податки, як і ті, хто працює всереди-
ні країни. Тобто українець, який отримав 
дохід за кордоном, згідно із законом, по-
винен, повернувшись додому, піти в по-
даткову за місцем реєстрації, заповнити 
декларацію і сплатити частину державі. 
Якщо українець працює в країні, з якою 
підписано спеціальну угоду, то після при-
їзду в Україну потрібно заповнити декла-
рацію й компенсувати тільки податкову 
ставку, пише Фінанси.ua. Любченко про-
понує на вимогу податківців розкривати 
банківську таємницю. Мовляв, така прак-
тика є в багатьох країнах Європи. Чинов-
ники можуть отримати інформацію про 
стан рахунків українців за кордоном. Од-
нак думки щодо цього розходяться. Час-
тина експертів вважає, що така ідея може 
бути небезпечною, бо держава - не найна-
дійніший розпорядник інформації, і ці дані 
зможуть використовувати проти сумлін-
них українців.

Британія скептично 
ставиться до безвізу з Україною

Міністр закордонних справ Украї-
ни Дмитро Кулеба відверто заявив, що 
нині повний безвіз з Великою Британі-
єю навіть не стоїть на порядку денно-
му. Натомість він заявив про можливість 
спрощення візового режиму, який існує 
сьогодні. Повний безвіз із Британією - та-
кий, який Україна має зараз з Євросоюзом 
- не на порядку денному. Про це Дмитро 
Кулеба заявив у інтерв’ю виданню Новий 
час. «Я не хочу плодити зайві очікування. 
Британська сторона, на жаль, вкрай скеп-
тично ставиться до безвізового режиму з 
Україною», - заявив глава МЗС. Натомість 
він зазначив, що МЗС зараз займається 
лібералізацією візового режиму, спрощен-
ням, оптимізацією візових процедур із 
Британією. 

Україна Світ

Ольга ЧОРНА.
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№ Прізвище, власне ім’я (усі власні 
імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, 
рік народження 

(дд.мм.рррр)
Освіта Партійність Посада (заняття), Місце 

роботи Місце проживання

Перший 
кандидат або 

номер 
територіального 

виборчого 
округу, до якого 

віднесено 
кандидата в 

депутати

Кількість 
голосів 

виборців, 
поданих на 
підтримку 
кандидата

Назва місцевої організації 
політичної партії

1 Баб’юк Марія Петрівна 26.08.1957 вища
член політичної партії 

Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Директор Галицький 
коледж імені В’ячеслава 

Чорновола

с. Байківці, 
Тернопільського 

району, Тернопільської 
області

4 1595
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

2 Вовк Любов Ігорівна 29.05.1982 професійно-
технічна безпартійна Фізична особа-підприємець

Тернопільська область, 
Тернопільський район, 

місто Тернопіль
5 75 Тернопільська обласна організація 

політичної партії "За Майбутнє"

3 Волянська Ружена Ігорівна 01.02.1987 вища

член ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ 

"ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ"

Фізична особа-підприємець м. Київ, Київський 
район, Київська область 3 590

Тернопільська територіальна 
організація Політичної Партії 
"Європейська Солідарність"

4 Вонс Ігор Васильович 08.06.1973 вища

член ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ 

"ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ"

Фізична особа-підприємець
м. Тернопіль, 

Тернопільський район, 
Тернопільська область

4 416
Тернопільська територіальна 
організація Політичної Партії 
"Європейська Солідарність"

5 Гевко Віктор Леонідович 28.05.1985 вища
член ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ "СЛУГА 
НАРОДУ"

Фізична особа - 
підприємець

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

Перший 
кандидат

Тернопільська обласна організація 
політичної партії "Слуга Народу"

6 Гевко Галина Орестівна 31.07.1961 вища
член політичної партії 

Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Директор Приватне 
підприємство 
«Благоустрій»

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

5 776
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

7 Гірчак Ігор Ярославович 22.12.1976 вища

член ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ "ПОРЯДОК. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ"

Виконавчий директор 
Тернопільське регіональне 
відділення Асоціації міст 

України

с. Гаї - Гречинські, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область.

2 93
Тернопільська обласна організація 

"Порядок. Відповідальність. 
Справедливість"

8 Головко Мар’яна Василівна 15.09.1987 вища
член політичної партії 

Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Заступник директора ТОВ 
«КОМФОРТ-ТАУН 

ЖИТЛОБУД»

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

3 1299
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

9 Горохівський Антон 
Миколайович 25.09. 1986 вища

член політичної партії 
Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Начальник відділу 
реєстрації проживання 

особи управління 
державної реєстрації 

Тернопільської міської 
ради Тернопільська міська 

рада

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

1 339
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

10 Грицишин Андрій Антонович 26.05.1976 вища

член ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ "ПОРЯДОК. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ"

Фізична особа - 
підприємець

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

3 1130
Тернопільська обласна організація 

"Порядок. Відповідальність. 
Справедливість"

11 Дерецький Микола 
Володимирович 02.01.1967 вища

член політичної партії 
Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Військовий пенсіонер
місто Тернопіль, 

Тернопільський район, 
Тернопільська область

2 645
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

12 Ергешов Рустам Султанбекович 06.07.1991 вища безпартійний Фізична особа-підприємець
Тернопільська область, 
Тернопільський район, 

місто Тернопіль
1 49 Тернопільська обласна організація 

політичної партії "За Майбутнє"

13 Зінь Іван Федорович 07.04.1981 вища
член політичної партії 

Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Директор Комунальне 
підприємство «Еней»

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

1 860
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

14 Климчук Олег Андрійович 17.01.1961 вища
член політичної партії 

Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Директор Тернопільська 
середня загальноосвітня 

школа №22.

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

5 882
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

15 Ковалик Іван Ігорович 24.06.1990 вища член Політичної партії 
"Сила Людей"

Фізична особа - 
підприємець

село Великі Гаї, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

2 262
Тернопільська міська партійна 

організація політичної партії "Сила 
Людей"

16 Місько Володимир 
Володимирович 01.10.1981 вища

член ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ 

"ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ"

Декан історичного 
факультету Історичний 

факультет Тернопільського 
національного університету 
імені Володимира Гнатюка

м. Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

1 1465
Тернопільська територіальна 
організація Політичної Партії 
"Європейська Солідарність"

17 Навроцький Роман Ярославович 24.09.1982 вища безпартійний Фізична особа-підприємець
с. Токи, Тернопільський 

район, Тернопільська 
область

4 546
Тернопільська територіальна 
організація Політичної Партії 
"Європейська Солідарність"

18 Надал Сергій Віталійович 01.01.1975 вища
член політичної партії 

Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Міський голова Тернополя 
Тернопільська міська рада

с. Байківці, 
Тернопільський район, 

Тернопільська обл.

Перший 
кандидат

Тернопільська міська організація 
Всеукраїнського об'єднання 

"Свобода"

19 Овчарук Віктор Вікторович 15.07.1974 вища

член ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ 

"ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ"

Голова Тернопільської 
обласної ради 

Тернопільська обласна рада

м. Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

Перший 
кандидат

Тернопільська територіальна 
організація Політичної Партії 
"Європейська Солідарність"

20 Паньків Наталія Миколаївна 26.07. 1983 вища
член політичної партії 

Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Заступник директора ТОВ 
«Преміальний простір»

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

4 1047
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

21 Пачковська Марія Дмитрівна 08.01.1989 вища

член ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ "ПОРЯДОК. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ"

Директор Приватне 
підприємство «Файне 

місто»

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

5 133
Тернопільська обласна організація 

"Порядок. Відповідальність. 
Справедливість"

22 Похиляк Ольга Петрівна 12.02.1960 вища
член політичної партії 

Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Начальник управління 
Управління освіти і науки 

Тернопільської міської 
ради

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

2 952
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

23 Прокопів Ліна Анатоліївна 10.10.1981 вища

член ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ 

"ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ"

Заступна директора 
Приватне підприємство 

“Креаторбуд»

м. Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

2 517
Тернопільська територіальна 
організація Політичної Партії 
"Європейська Солідарність"

24 Редьква Назарій Михайлович 20.05.1989 вища
член політичної партії 

Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Адвокат Індивідуальна 
адвокатська діяльність

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

3 837
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

25 Різник Олег Іванович 08.05.1982 вища член Політичної партії 
"Сила Людей"

Фізична особа - 
підприємець

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

2 238
Тернопільська міська партійна 

організація політичної партії "Сила 
Людей"

26 Россомаха Олександр 
Володимирович 18.11.1981 вища

член політичної партії 
Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Директор Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю «Купон»

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

1 744
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

27 Сиротюк Михайло Мирославович 02.08.1986 вища
член політичної партії 

Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Приватний підприємець
місто Тернопіль, 

Тернопільський район, 
Тернопільська область

5 1367
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

28 Смакоуз Юрій Георгійович 11.04.1972 вища

член ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ 

"ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ"

директор Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю «В-
Систем Україна»"

м. Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

2 1529
Тернопільська територіальна 
організація Політичної Партії 
"Європейська Солідарність"

29 Смик Олександр Іванович 26.10.1957 вища

член ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ "ПОРЯДОК. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ"

Голова Тернопільська 
обласна організація 
Національної спілки 

письменників України

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

Перший 
кандидат

Тернопільська обласна організація 
"Порядок. Відповідальність. 

Справедливість"

30 Сороколіт Іван Леонідович 16.09.1977 вища член Політичної партії 
"Сила Людей"

Фізична особа - 
підприємець

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

Перший 
кандидат

Тернопільська міська партійна 
організація політичної партії "Сила 

Людей"

31 Торожнюк Роман Васильович 28.06.1986 вища
член політичної партії 

Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Директор Комунальне 
підприємство 

«Міськавтотранс» 
Тернопільської міської 

ради

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

1 605
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

32 Фаріончук Денис Володимирович 04.05.1985 вища безпартійний Фізична особа - 
підприємець

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

5 71 Тернопільська обласна організація 
політичної партії "Слуга Народу"

33 Фартушняк Юрій Анатолійович 25.04.1975 вища
член політичної партії 

Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Директор Радіостанція 
«Українська хвиля», Радіо 

«ТАКТ»

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

1 289
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

34 Чайківський Іван Адамович 29.05.1972 вища член Політичної партії 
"За Майбутнє"

Народний депутат України 
ІХ скликання Верховна 

рада України

Тернопільська область, 
Козловський район, с. 

Великий Ходачків

Перший 
кандидат

Тернопільська обласна організація 
політичної партії "За Майбутнє"

35 Чашка Марія Теодорівна 23.11.1975 вища
член політичної партії 

Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Директор Тернопільське 
вище професійне училище 

ресторанного сервісу і 
торгівлі.

смт. Велика 
Березовиця, 

Тернопільський район, 
Тернопільська 

область.

2 469
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

36 Чванкіна Олеся Володимирівна 16.03.1981 вища

член ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ "ПОРЯДОК. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ"

Головний фахівець відділу 
сертифікації та експертизи 

Тернопільська торгово-
промислова палата

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

3 174
Тернопільська обласна організація 

"Порядок. Відповідальність. 
Справедливість"

37 Чеховська Людмила Богданівна 21.06.1989 вища член Політичної партії 
"Сила Людей"

Фізична особа - 
підприємець

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

3 156
Тернопільська міська партійна 

організація політичної партії "Сила 
Людей"

38 Шатарський Артур Яремович 10.06.1990 вища безпартійний

Помічник-консультант 
народного депутата 

України, Радник Міністра 
на громадських засадах 

УПРАВЛІННЯ 
СПРАВАМИ АПАРАТУ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНИ, 

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ 
ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

1 171 Тернопільська обласна організація 
політичної партії "Слуга Народу"

39 Шахін Ольга Анатоліївна 15.01.1973 вища
член політичної партії 

Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Приватний підприємець
місто Тернопіль, 

Тернопільський район, 
Тернопільська область

4 605
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ВІДПОВІДНО ДО Ч1 СТАТТІ 282 
Виборчого кодексу України офіційно оприлюднює результати виборів

 депутатів Тернопільської міської ради Тернопільського району Тернопільської області, 
обраних на місцевих виборах 

25 жовтня 2020 року:
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№ Прізвище, власне ім’я (усі власні 
імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, 
рік народження 

(дд.мм.рррр)
Освіта Партійність Посада (заняття), Місце 

роботи Місце проживання

Перший 
кандидат або 

номер 
територіального 

виборчого 
округу, до якого 

віднесено 
кандидата в 

депутати

Кількість 
голосів 

виборців, 
поданих на 
підтримку 
кандидата

Назва місцевої організації 
політичної партії

1 Баб’юк Марія Петрівна 26.08.1957 вища
член політичної партії 

Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Директор Галицький 
коледж імені В’ячеслава 

Чорновола

с. Байківці, 
Тернопільського 

району, Тернопільської 
області

4 1595
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

2 Вовк Любов Ігорівна 29.05.1982 професійно-
технічна безпартійна Фізична особа-підприємець

Тернопільська область, 
Тернопільський район, 

місто Тернопіль
5 75 Тернопільська обласна організація 

політичної партії "За Майбутнє"

3 Волянська Ружена Ігорівна 01.02.1987 вища

член ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ 

"ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ"

Фізична особа-підприємець м. Київ, Київський 
район, Київська область 3 590

Тернопільська територіальна 
організація Політичної Партії 
"Європейська Солідарність"

4 Вонс Ігор Васильович 08.06.1973 вища

член ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ 

"ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ"

Фізична особа-підприємець
м. Тернопіль, 

Тернопільський район, 
Тернопільська область

4 416
Тернопільська територіальна 
організація Політичної Партії 
"Європейська Солідарність"

5 Гевко Віктор Леонідович 28.05.1985 вища
член ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ "СЛУГА 
НАРОДУ"

Фізична особа - 
підприємець

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

Перший 
кандидат

Тернопільська обласна організація 
політичної партії "Слуга Народу"

6 Гевко Галина Орестівна 31.07.1961 вища
член політичної партії 

Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Директор Приватне 
підприємство 
«Благоустрій»

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

5 776
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

7 Гірчак Ігор Ярославович 22.12.1976 вища

член ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ "ПОРЯДОК. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ"

Виконавчий директор 
Тернопільське регіональне 
відділення Асоціації міст 

України

с. Гаї - Гречинські, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область.

2 93
Тернопільська обласна організація 

"Порядок. Відповідальність. 
Справедливість"

8 Головко Мар’яна Василівна 15.09.1987 вища
член політичної партії 

Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Заступник директора ТОВ 
«КОМФОРТ-ТАУН 

ЖИТЛОБУД»

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

3 1299
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

9 Горохівський Антон 
Миколайович 25.09. 1986 вища

член політичної партії 
Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Начальник відділу 
реєстрації проживання 

особи управління 
державної реєстрації 

Тернопільської міської 
ради Тернопільська міська 

рада

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

1 339
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

10 Грицишин Андрій Антонович 26.05.1976 вища

член ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ "ПОРЯДОК. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ"

Фізична особа - 
підприємець

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

3 1130
Тернопільська обласна організація 

"Порядок. Відповідальність. 
Справедливість"

11 Дерецький Микола 
Володимирович 02.01.1967 вища

член політичної партії 
Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Військовий пенсіонер
місто Тернопіль, 

Тернопільський район, 
Тернопільська область

2 645
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

12 Ергешов Рустам Султанбекович 06.07.1991 вища безпартійний Фізична особа-підприємець
Тернопільська область, 
Тернопільський район, 

місто Тернопіль
1 49 Тернопільська обласна організація 

політичної партії "За Майбутнє"

28 Смакоуз Юрій Георгійович 11.04.1972 вища

член ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ 

"ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ"

директор Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю «В-
Систем Україна»"

м. Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

2 1529
Тернопільська територіальна 
організація Політичної Партії 
"Європейська Солідарність"

29 Смик Олександр Іванович 26.10.1957 вища

член ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ "ПОРЯДОК. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ"

Голова Тернопільська 
обласна організація 
Національної спілки 

письменників України

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

Перший 
кандидат

Тернопільська обласна організація 
"Порядок. Відповідальність. 

Справедливість"

30 Сороколіт Іван Леонідович 16.09.1977 вища член Політичної партії 
"Сила Людей"

Фізична особа - 
підприємець

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

Перший 
кандидат

Тернопільська міська партійна 
організація політичної партії "Сила 

Людей"

31 Торожнюк Роман Васильович 28.06.1986 вища
член політичної партії 

Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Директор Комунальне 
підприємство 

«Міськавтотранс» 
Тернопільської міської 

ради

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

1 605
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

32 Фаріончук Денис Володимирович 04.05.1985 вища безпартійний Фізична особа - 
підприємець

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

5 71 Тернопільська обласна організація 
політичної партії "Слуга Народу"

33 Фартушняк Юрій Анатолійович 25.04.1975 вища
член політичної партії 

Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Директор Радіостанція 
«Українська хвиля», Радіо 

«ТАКТ»

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

1 289
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

34 Чайківський Іван Адамович 29.05.1972 вища член Політичної партії 
"За Майбутнє"

Народний депутат України 
ІХ скликання Верховна 

рада України

Тернопільська область, 
Козловський район, с. 

Великий Ходачків

Перший 
кандидат

Тернопільська обласна організація 
політичної партії "За Майбутнє"

35 Чашка Марія Теодорівна 23.11.1975 вища
член політичної партії 

Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Директор Тернопільське 
вище професійне училище 

ресторанного сервісу і 
торгівлі.

смт. Велика 
Березовиця, 

Тернопільський район, 
Тернопільська 

область.

2 469
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

36 Чванкіна Олеся Володимирівна 16.03.1981 вища

член ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ "ПОРЯДОК. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ"

Головний фахівець відділу 
сертифікації та експертизи 

Тернопільська торгово-
промислова палата

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

3 174
Тернопільська обласна організація 

"Порядок. Відповідальність. 
Справедливість"

37 Чеховська Людмила Богданівна 21.06.1989 вища член Політичної партії 
"Сила Людей"

Фізична особа - 
підприємець

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

3 156
Тернопільська міська партійна 

організація політичної партії "Сила 
Людей"

38 Шатарський Артур Яремович 10.06.1990 вища безпартійний

Помічник-консультант 
народного депутата 

України, Радник Міністра 
на громадських засадах 

УПРАВЛІННЯ 
СПРАВАМИ АПАРАТУ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНИ, 

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ 
ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

1 171 Тернопільська обласна організація 
політичної партії "Слуга Народу"

39 Шахін Ольга Анатоліївна 15.01.1973 вища
член політичної партії 

Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Приватний підприємець
місто Тернопіль, 

Тернопільський район, 
Тернопільська область

4 605
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

Прізвище, 
власне ім’я (усі 
власні імена), по 

батькові (за 
наявності)

Число, місяць, 
рік народження 

(дд.мм.рррр)
Освіта Партійність

Посада 
(заняття), Місце 

роботи

Місце 
проживання

Кількість 
голосів 

виборців, 
поданих на 
підтримку 
кандидата

Назва місцевої 
організації 
політичної 

партії

Надал Сергій 
Віталійович 01.01.1975 вища

член політичної 
партії 

Всеукраїнське 
об’єднання 
"Свобода"

Міський голова 
Тернополя 

Тернопільська 
міська рада

с. Байківці, 
Тернопільський 

район, 
Тернопільська 

обл.

52876

Тернопільська 
міська 

організація 
Всеукраїнського 

об'єднання 
"Свобода"

40 Шморгай Олег Васильович 02.08. 1985 вища
член політичної партії 

Всеукраїнське об’
єднання "Свобода"

Завідувач сектору зв’язку 
Управління транспортних 

мереж та зв’язку 
Тернопільської міської 

ради

місто Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

3 894
Тернопільська міська організація 

Всеукраїнського об'єднання 
"Свобода"

41 Шумада Віктор Володимирович 18.03.1983 вища

член ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ 

"ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ"

Секретар Тернопільської 
міської ради Тернопільська 

міська рада

м. Тернопіль, 
Тернопільський район, 
Тернопільська область

2 220
Тернопільська територіальна 
організація Політичної Партії 
"Європейська Солідарність"

42 Юрик Мар'яна Ігорівна 09.12.1987 вища

член ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ 

"ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ"

Фізична особа-підприємець
м. Тернопіль, 

Тернопільський район, 
Тернопільська область

5 554
Тернопільська територіальна 
організація Політичної Партії 
"Європейська Солідарність"

nday.te.ua

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ВІДПОВІДНО ДО Ч1 СТАТТІ 282 
Виборчого кодексу України офіційно оприлюднює результати виборів

 депутатів Тернопільської міської ради Тернопільського району Тернопільської області, 
обраних на місцевих виборах 

25 жовтня 2020 року:

ПОСТАНОВА ПРО ВИЗНАННЯ ОБРАНИМ НА ПОСАДУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ
НАДАЛА С. В. НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ

Керуючись частиною третьою статті 278 Виборчого кодексу України та на підставі протоколу Тернопільської 
міської територіальної виборчої комісії Тернопільського району Тернопільської області про результати 

голосування з виборів Тернопільського міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі від 
30.10.2020 року, Тернопільська міська територіальна виборча комісія постановляє

1. Визнати обраним на посаду Тернопільського міського голови Надала Сергія Віталійовича.
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- На лаві підсудних опини-
лися двоє жителів Тернопіль-
щини та уродженець Грузії. У 
ході досудового розслідування 
було встановлено: один з ви-
магачів - родич потерпілого. У 
чоловіків був спільний бізнес, 
але за деякий час вони припи-
нили співпрацю. Проте справа 
напарника розвивалася і при-
носила доходи, і це не давало 
спокою 61-річному тернопо-
лянину. Зловмисник вирішив, 
що колишній партнер зобов’я-
заний з ним поділитися, навіть 
придумав історію про непо-
вернений борг, - розповіли в 
поліції Тернопільської області. 

Слідчі кажуть: у спільники 
чоловік взяв двох своїх зна-
йомих – 56-річного жителя 
Тернопільського району та 
41-річного уродженця Гру-

зії. Злочинне тріо не давало 
спокою підприємцю: телефо-
нували, призначали зустрічі, 
погрожували розправою та 
пошкодженням майна. Вреш-
ті, потерпілий не витримав і 
звернувся до правоохоронців.

Вимагачів, котрим потерпі-
лий передав частину коштів, 
затримали в одному з барів у 
Тернополі. Усім трьом оголоси-
ли підозру за частиною 2 стат-
ті 189 Кримінального кодексу 
України -  вимога передачі чу-
жого майна, за попередньою 
змовою групою осіб, з погро-
зою вбивства, заподіяння тяж-
ких тілесних ушкоджень та по-
шкодження майна. 

Справу слідчі скерували до 
суду. Підозрюваним загрожує 
позбавлення волі від трьох до 
семи років. 

Захотілося мешканцю 
обласного центру 
придбати незвичного 

домашнього улюбленця. 
На інтернет-просторах 
віднайшов оголошення про 
продаж єнота-полоскуна.

- Привабила чоловіка низька 
ціна: на відміну від інших, прода-
вець просив лише дві тисячі гри-
вень за тваринку. Однак була й 
умова – якщо не повна оплата, то 
необхідно перевести на картку хоча 
б половину  суми. Тернополянин по-

годився та перевів тисячу гривень 
на невідомий рахунок. Єнота він так 
і не дочекався. Як з’ясувалося зго-
дом, шахрай просто вкрав реальні  
фото тваринки з чужого оголошен-
ня для фейку та заробітку, - розпові-

ли у поліції Тернопільської області.
Приваблива ціна, поспішність з 

оплатою, а також вимоги оплатити 
товар наперед – зазвичай, це - схе-
ма, за якою діють шахраї, кажуть у 
поліції.

- Торгуйте безпечно, не пого-
джуйтеся переводити гроші ма-
ловідомим людям, у яких немає 
відгуків про їхню роботу, відповід-
ного рейтингу, тощо, - нагадують у 
відомстві. - Перевіряйте номер мо-
більного в інтернеті, а також, чи не 
дублюються фото товару в інших 
оголошеннях.  

Сусідські 
пристрасті: чоловік 
на лаві підсудних, 

жінка в лікарні 
Житель Кременеччини, 

з’ясовуючи стосунки з 
сусідкою, замахнувся і 

жбурнув дерев’яною дошкою їй у 
голову.

Удар був такої сили, що потерпіла втра-
тила свідомість. У такому стані її доправи-
ли до лікарні. 

Підозрюваний у нанесенні тяжких ті-
лесних ушкоджень – 58-річний житель 
села Лідихів. Поліцейські встановили, між 
родиною потерпілої та підозрюваним вже 
багато років тривають сусідські конфлік-
ти. 

Селяни неодноразово з’ясовували вза-
ємини словесними образами, проте випа-
док, що трапився в середині серпня цього 
року, ледь не коштував жінці життя. За-
пальна вдача 58-річного чоловіка привела 
його на лаву підсудних.

Згідно з санкцією інкримінованої стат-
ті, підозрюваному загрожує від п’яти до 
восьми років позбавлення волі.

Слідчі Кременецького відділу поліції 
скерували до суду обвинувальний акт у 
кримінальному провадженні, внесеному в 
Єдиний реєстр досудових розслідувань за 
ч. 1 ст. 121 КК України. 

Майже п’ятдесят фактів 
шахрайства задокументували 
працівники сектору 

кримінальної поліції Тернополя. 
Усі жертви - жінки віком від 18 до 
28 років. Наразі правоохоронці 
встановили особи близько семи 
потерпілих. Сума збитків - 90 тисяч 
гривень.

- Я знайомився з дівчатами, вів переписку 
кілька місяців. Знайомився з ними в інстагра-
мі, і вони перекидали мені гроші. Казав, що 
треба перевести на рахунок. Точні суми сказа-
ти не можу, але приблизно по кілька тисяч, - 
розповів підозрюваний поліцейським.  

- Власну шахрайську схему чоловік реалізо-
вував впродовж року. Він знайомився в інтер-
неті, спілкувався та входив у довіру, - повідо-
мили у поліції Тернопільської області. - Після 
цього просив допомогти вивести готівку, ви-
грану через букмекерську контору. Жінки 
погоджувалися і неодноразово поповнювали 

віртуальний гаманець з прийому ставок. Суми 
були різні - від трьохсот гривень до кількох ти-
сяч.

Одна з перших жертв шахрая звернулася до 
поліції на початку року. Вона розповіла про те, 
як потрапила на гачок віртуального знайомо-
го.

Як виявилося, шахрайством займався жи-
тель Зборова, 1993 року народження. Слідчі 
вже скерували до суду два кримінальних про-
вадження. Щодо інших – триває слідство.

Підозрюваний переконує і правоохоронців, 
і своїх жертв, що поверне всі кошти до копійки. 
Мовляв, саме з цією метою вже влаштувався на 
роботу.

- Я займався шахрайством, буду ці гроші 
повертати, відшкодовувати. Працюю. Ремонти 
роблю, - розповів у поліції.  

Правоохоронці припускають, що жертв збо-
рівчанина може бути набагато більше. Тому 
просять усіх, хто потерпів від подібного шах-
райства, звертатися до поліції за номерами: 
0969858463, 0985509903 або на лінію «102». 

Як винайняти
 квартиру і не 

збагатити шахраїв 
Поліцейські закликають жителів 

області, які орендують житло, 
бути пильними. Шахраї видають 

себе за власників помешкань і 
вимагають передоплату. У результаті 
– потерпілі залишаються без грошей і 
без житла.

До співробітників Тернопільського відділу 
поліції із заявою про шахрайство звернулася 
мешканка обласного центру. Жінка повідоми-
ла, що знайшла на одному з сайтів оголошення 
про оренду квартири. Вони зателефонувала за 
вказаним номером і людина, котра назвалася 
власником, стала переконувати, що має безліч 
кандидатів, котрі бажають вже завтра заїхати 
в помешкання. Відтак, якщо жінка хоче це жит-
ло, потрібно перерахувати 4000 гривень на 
банківську картку. Не подумавши про наслід-
ки, тернополянка перечислила обумовлену 
суму. Замість в’їхати до нового помешкання, 
довелося йти до поліції.

В аналогічну ситуацію потрапив житель 
Збаража. Щоправда, чоловік хотів винайняти 
квартиру у Львові, проте переїхати не дове-
лося. Зникли понад 13000 гривень, а разом із 
ними й  особа, котра розмістила оголошення 
про оренду помешкання.

За цими фактами шахрайських дій розпо-
чаті кримінальні провадження.

Укласти успішну угоду про оренду  нерухо-
мості насправді просто, кажуть фахівці. Варто 
лише пам’ятати декілька простих правил.

- Зазвичай, поспішний перерахунок грошей 
- це пастка. Перше і найважливіше правило: 
ніколи не перераховуйте кошти на банківські 
картки і на мобільні номери до перегляду 
житла і знайомства з його орендодавцем або 
до підписання договору оренди, - розповіли у 
поліції Тернопільської області. - Насторожити 
має низька ціна. Якщо вартість оренди квар-
тири або будинку значно менша за  інші ана-
логічні пропозиції у цьому районі, ймовірно, 
оголошення розміщене шахраєм і цього об’єк-
ту не існує. Ще один метод аферистів - занад-
то привабливі фото помешкання. Перевірте 
оригінальність фото за допомогою пошуку в 
Google або в інших пошукових системах. На-
приклад, якщо квартира розміщена в Києві, а її 
фото можна знайти на інших ресурсах в інших 
містах, - це ознака шахрайства.

 

На Тернопільщині штрафують 
за порушення карантину

За минулий тиждень 
поліцейські 
склали 220 

адмінпротоколів 
за порушення 
карантинних норм.

Найбільше порушень за-
фіксовано в населених пунк-
тах, які входили до червоної 
зони. Тут поліцейські склали 
150 адмінпротоколів за статтею  44-3 КУпАП.

- Серед основних порушень: здійснення продавцями торгівлі 
без засобів індивідуального захисту, перебування в громадському 
місці без документів та без захисних масок, недотримання влас-
никами магазинів карантинних обмежень, неприпинення роботи 
закладів громадського харчування, - розповіли у поліції Терно-
пільської області.  

З 2 листопада на Тернопільщині почало діяти нове епідемічне 
зонування. Згідно з рішенням комісії, «червоний»  рівень епіде-
мічної небезпеки поширення COVID-19  встановлено у містах Бе-
режани, Кременець та Чортків, в  Гусятинському, Заліщицькому, 
Козівському, Монастириському, Підволочиському, Підгаєцькому, 
Тернопільському та Шумському районах. Тернопільської області.  
Тернопіль -  у  «помаранчевій» зоні.

- В області працюють поліцейські мобільні групи, які контро-
люють виконання встановлених обмежень у районах області 
відповідно до їх епідемічного поділу, - повідомили у відомстві. 
- Правоохоронці звертаються до краян не нехтувати правилами 
карантину: дотримуватися дистанції, уникати  місць масового 
скупчення людей, носити захисні маски та користуватися дезин-
фікуючими засобами.

Рекет по-родинному
На Тернопільщині зловмисники вимагали 75 

тисяч американських доларів у підприємця. 
Один з підозрюваних - родич потерпілого.

У Тернополі впіймали 
інстаграм-шахрая

Чоловік обдурював жінок, з якими знайомився у соцмережі

НІ ТВАРИНИ, НІ ГРОШЕЙ, або як 
тернополянин єнота через інтернет купував
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Існує не так багато 
надійних способів 
зміцнити імунітет: 

висипатися, стежити за 
харчуванням, тренуватися 
регулярно, усунути 
джерела стресу - телевізор і 
соціальні мережі. Тим паче, 
в медіа часто рекламують 
препарати, які начебто 
допоможуть не захворіти 
на коронавірус. Проте, 
таблеток для профілактики 
та лікування цієї хвороби 
не існує (вакцини та 
імунні препарати ще 
проходять лабораторні та 
клінічні випробування). 
Ефективність дієтичних 
добавок не доведена. 
Водночас, способи 
допомогти імунній системі є.

НЕ ШУКАЙТЕ ТАБЛЕТКИ 
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ 

КОРОНАВІРУСУ - ЇХ НЕ ІСНУЄ
Як немає і спеціальних препа-

ратів для підвищення імунітету. 
Стан імунної системи залежить 
від способу життя, харчування, 
екології та генетики. Призначити 
курс вітамінів може тільки лікар 
після обстеження та аналізу крові.

Офіційна позиція ВООЗ така: 
рекомендованих ліків для профі-
лактики або лікування COVID-19 
поки немає. Не допомагає при 
коронавірусі й вакцина від грипу. 
Щеплення від грипу потрібно зро-
бити, щоб не захворіти на грип, - 
але не більше. 

НАМАГАЙТЕСЯ ЗНИЗИТИ 
РІВЕНЬ СТРЕСУ

Чим більше ви думаєте про ко-
ронавірус, тим більше шансів від 
нього постраждати. Спробуйте 
зайнятися рутинними справами. 
Складіть розпорядок дня, напи-
шіть список продуктів, які треба 
купити, приберіть вдома. Не зали-
шайтеся наодинці зі стресом - по-
говоріть з друзями або родичами. 
Якщо почуття тривоги вас не по-
кидає, не соромтеся звернутися 
до фахівця. Впоратися зі стресом 
допомагає турбота про інших. 

Американський Центр з 
контролю захворювань радить: 
залишайтеся поінформованими. 

Зовсім без новин ви теж будете 
хвилюватися, тому обмежтеся 
кількома перевіреними джерела-
ми.

Встановіть ліміт на читання 
новин. Гормон стресу кортизол 
«вимикає» клітини у вашій імун-
ній системі. Щоб зменшити стрес, 
спробуйте медитувати, послуха-
ти гарну музику. Читайте книги, 
гуляйте на свіжому повітрі подалі 
від людей. 

ВИСИПАЙТЕСЬ ТА РОБІТЬ 
ЗАРЯДКУ

Фізичні вправи низької і се-
редньої інтенсивності знижують 
рівень кортизолу й допомагають 
роботі імунної системи. Амери-
канська мережа першої медичної 
допомоги рекомендує від 30 до 60 
хвилин вправ на день. Гуляйте або 
бігайте на вулиці, але зберігайте 
дистанцію з іншими людьми.

Гарним сном ви допомагаєте 
своєму організму боротися з хво-
робами. Дорослим потрібно спати 
по сім-вісім годин на добу. Дітям 
- більше, залежно від віку. За 10 
годин до сну старайтеся не пити 
напої з кофеїном, за чотири го-
дини не їсти, за дві години до сну 
вимкнути гаджети.

СТЕЖТЕ ЗА СВОЇМ 
ХАРЧУВАННЯМ

Їжте звичайний йогурт - він 
містить корисні бактерії, які впли-
вають на імунітет. 

Споживайте імбир - через ве-
ликий вміст аскорбінової кислоти, 
вітамінів групи В, А, цинку, каль-
цію, йоду, природних антибіотиків 
імбир зміцнює організм і підви-
щує опірність різним захворюван-
ням. Також імбир очищає організм 

від багатьох видів токсинів: харчо-
вих, радіаційних і хімічних.

Ще імбир з куркумою, яблука-
ми і часником входить в перелік 
продуктів, які здатні очищати 
легені. Адже саме легені є одним 
з найактивніших місць в організ-
мі, де скупчуються шкідливі речо-
вини. Куркума - її основний ком-
понент «куркумін» - вважається 
потужним імунним підсилювачем, 
який діє як протизапальний засіб.

Їжте ягоди - вони насичені ві-
тамінами і антиоксидантами, які 
зміцнюють імунну систему і допо-
магають організму ефективніше 
протистояти різним інфекціям.

Включіть у раціон улюблені 
продукти з вітаміном С - серед них 
цитрусові (апельсини, грейпфру-
ти, лимони), журавлина, ківі, чор-
на смородина, суниця, шипшина, 
горобина, журавлина, брусниця, 
обліпиха, яблука, хурма, квашена 
капуста, брюссельська і цвітна ка-
пуста, болгарський перець, помі-
дори, проростки пшениці, петруш-
ка, кріп.

Вживайте різнокольорові ово-
чі - їхні пігменти (хлорофіл, астак-
сантин, бета-каротин) володіють 
антиоксидантними властивостя-
ми і ефективно працюють на зміц-
нення організму. Солодкий перець 
(червоний, зелений, жовтий), чер-
вона капуста, броколі є потужни-
ми підсилювачами імунної систе-
ми.

Здоровий раціон означає не 
лише набір продуктів. Важливо 
не переїдати та харчуватися регу-
лярно. Пити більше води - завжди 
гарна ідея. Коронавірус мине, а ко-
рисні звички залишаться.

ÃÀÐÁÓÇ  ÍÅ  Ò²ËÜÊÈ 
ÄËß  ÃÅËÎÂ²ÍÓ: 

êîìó,  äëÿ ÷îãî ³ ÿê ¿ñòè 
óí³êàëüíèé îâî÷

Завдяки великому вмісту калію, гарбуз 
прекрасно допомагає долати затримку 

рідини в організмі та набряки
Ми живемо в час високих технологій, а їжа має найсиль-

ніший вплив на наше здоров’я та довголіття. У цьому сенсі 
гарбуз - унікальний овоч. Він має величезну кількість корис-
них властивостей.   

Здоровий імунітет, природній детокс
У ньому міститься розчинна клітковина (пектин), яка по-

глинає токсини і живить мікроорганізми кишківника. Таким 
чином вона готує їх до зими - чим більша видова різноманіт-
ність мікробіоти, тим міцніший імунітет кишківника.

 Красива шкіра
Якщо печений гарбуз поєднати з корисним жиром, то ка-

ротиноїди добре розчиняться і засвояться, перетворившись 
в організмі на вітамін А, який зміцнює слизову та покращує 
стан шкіри, готуючи їх до зими. Шкіра не буде висушуватись, 
обвітрюватись, а сезонні загострення запальних захворю-
вань шлунку та кишківника швидко перейдуть у стан ремісії.

Протинабряковий ефект
Завдяки великому вмісту калію гарбуз прекрасно допо-

магає долати затримку рідини в організмі та набряки. Тож 
його корисно їсти всім, хто має проблеми із судинами, осо-
бливо - варикоз, із серцем (високий тиск), приймає гормони, 
перш за все, кортикостероїди та інші, має сидячу роботу або 
схильність до легкої набряклості обличчя вранці.

Водночас, через легкий сечогінний ефект, гарбуз поміч-
ний для нирок і для профілактики всіх видів каменів у нир-
ках (оксалатних, уратних і фосфатних). 

Допомагає нормалізувати 
обмін речовин. 

Худим - набрати масу тіла, людям з ожирінням - схуднути. 
Дуже корисно вживати гарбуз під час ожиріння, метаболіч-
ному синдромі, людям з інсулінорезистентністю, тим, хто 
постійно хоче їсти, у разі ожиріння печінки та підшлункової 
залози.

Має антиатеросклеротичну дію
Поєднання ніжної клітковини, каротиноїдів, калію, маг-

нію роблять гарбуз природними ліками для всіх, у кого по-
рушені показники ліпідограми (високий «поганий» холесте-
рин, низький «хороший» і т. д).

Оздоровлює шлунок, 
кишківник, жовчний міхур

Незамінний у разі гастриту (запаленнях шлунку), вираз-
ковій хворобі, рефлюксній (коли в людини виникає печія), 
синдрому подразненого кишківника, який може виявлятися 
проносами та закрепами.

Однак не варто їсти гарбуз тим, у кого загострення запа-
лення шлунку, кишківника, підшлункової залози та жовчно-
го міхура. Але тим, кому не можна сирий, можна печений чи 
варений.

А насіння гарбуза дуже багате на цинк. Особливо цинк 
необхідний чоловікам (для якісного сперматогенезу), всім 
- для здорового імунітету, зміцнення волосся, нігтів, покра-
щення структури шкіри. 

Дієтологи рекомендують вживати гарбуз щодня.  Дієтологи  зазначають, що печія - не самостійне 
захворювання, а симптом. Простіше кажучи, у неї 
завжди є причина і, звичайно, цю причину потрібно 
лікувати у гастроентеролога.

Кислий вміст шлунка закидається в стравохід, і 
ви можете відчувати печіння за грудиною, кислий 
або гіркий присмак у роті. Безумовно, харчування 
впливає на частоту виникнення печії і є деякі пра-
вила, яких варто дотримуватися.

ПРОДУКТИ, ЯКІ ПРОВОКУЮТЬ ПЕЧІЮ  
Найчастіше це томати, кефір, шоколад, кава, 

м’ята, цибуля, газовані напої, цитрусові, жирна або 

гостра їжа, алкоголь. Але! У вас можуть бути індиві-
дуальні реакції, тому в таких випадках треба вести 
щоденник харчування і відзначати, на які продукти 
ви реагуєте. 

Краще їсти маленькими порціями, але частіше. 
Останній прийом їжі повинен бути не менше, ніж за 
3 години до сну, а також не рекомендується лягати 
півгодини відразу після прийому їжі. Не рекоменду-
ється запивати їжу водою. А також: необхідно зни-
зити зайву вагу, якщо у вас є. Бажано кинути палити, 
тютюн провокує рефлюкс. Уникайте одягу, що здав-
лює в талії. 

Цілющі краплини 

íàðîäíî¿ ìåäèöèíè

ßêèõ ïðîäóêò³â ïîòð³áíî óíèêàòè ïðè ïå÷³¿?
Щоб позбутися від неприємних відчуттів, досить скоригувати своє харчування. 

Найчастіше причиною дискомфорту в шлунково-кишковому тракті є неправильне харчування.

ÍÅ ÕÎ×ÅÒÜÑß ÇÀÕÂÎÐ²ÒÈ 
ÍÀ ÊÎÐÎÍÀÂ²ÐÓÑ. 

ßÊ ÇÌ²ÖÍÈÒÈ ²ÌÓÍ²ÒÅÒ? 
Ліки не допоможуть, а хороший сон і менший рівень стресу - так
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Вузькі тротуари з 
величезними ямами та 
високими бордюрами, 

а посеред них - дерева та 
пеньки або ж електроопори 
– саме такі смуги перешкод 
щодня долають батьки з 
візочками. Тернополянка Ірина 
Зелененька, ставши мамою, 
відчула на власному досвіді 
всі незручності так званого 
пересування «на колесах». 
Врешті вирішила створити у 
фейсбуці групу, аби привернути 
увагу до цієї проблеми і зробити 
наше місто комфортнішим для 
матусь з візочками. За місяць 
існування спільнота «Мама 
на дорозі» об’єднала близько 
трьох сотень людей не лише 
з Тернополя, а й з області та 
інших регіонів, а також із 
закордону, зокрема є дописи від 
жительок Греції та США.  

«Аби оминути 
перешкоди, доводиться 

виходити на дорогу»
Ірина Зелененька - креативний 

директор фотостудії Зелененьких. 
Разом з чоловіком вони багато років 
присвятили фотосправі та реалізу-
вали чимало цікавих і неординарних 
проектів. Зараз Ірина в декреті – ви-
ховує донечку Ксенію. Вже з перших 
днів материнства вона відчула на 
собі, наскільки не пристосована інф-
раструктура нашого міста для батьків 

з дітьми, і вирішила, що нарікати на 
цю проблему мало, потрібно зробити 
щось, аби це змінити. 

- Ставши мамою, я побачила під са-
місіньким носом те, чого не помічала 
досі, коли ходила пішки, - розповідає 
тернополянка. - Раніше я йшла цією 
дорогою не раз на роботу чи у справах, 
але особливо не звертала увагу на нез-
ручності. Але коли ти ідеш з візочком, 
то ситуація зовсім інша. Починаєш по-
мічати всі вибоїни, ями, відсутність 
з’їздів, надзвичайно високі бордюри, 
дерева і пеньки посеред тротуару, не-
відповідно вузькі тротуари та інші пе-
решкоди. І вулиці, які ще донедавна у 
тебе як у пішохода не викликали осо-
бливих незручностей, стали справж-
ньою смугою перешкод. 

Ірина зізнається, найгірше в цій си-
туації те, що дуже часто, аби оминути 
перешкоди, доводиться виїздити на 
проїжджу частину, наражаючи себе і 
дитину на небезпеку. Але іншого вихо-
ду просто немає. 

- Долаючи дорогу з парку додому, а 
це орієнтовно 8-10 хвилин, я змушена 
5 разів з’їжджати з тротуару на проїж-
джу частину, щоб оминути два бетонні 
стовпи, ділянку з вузьким тротуаром, 
по якій неможливо проїхати, каштан і 
ще один невикорчуваний пеньок - каже 
Ірина Зелененька. - Колись я не раз чула 
від водіїв фразу «ненормальні мами» 
про жінок, які з візками виходять на 

проїжджу частину. Зараз я щодня та-
кож змушена так робити, аби доїхати 
на прогулянку в парк. Я не хочу везти 
свою дитину по дорозі та зустрічати 
осудливий погляд водіїв. Тому хочу це 
змінити. 

Тернополянки 
сподіваються, депутати 

і посадовці їх почують
Ірина сподівається, група «Мама 

на дорозі» стане корисною спільно-
тою, яка допоможе привернути увагу 
до важливих проблем міста. А ще вона 
надіється, на неї відреагують депутати, 
посадовці міської ради і таки візьмуть-
ся вирішувати проблеми з міськими 
тротуарами, щоб створити належні 
умови для безпечного руху мам з дитя-
чими візочками.

 - Можливо, депутати та міська вла-
да просто не здогадуються, що така 
проблема існує, аж доки ми, мами, не 
розпочнемо активно про це говорити. 
Я ж, наприклад, не здогадувалася, що 
тут така халепа з тротуарами, аж до-
поки не вийшла з пологового з новою 
водійською категорією – «М», - каже 
Ірина з посмішкою. -  А наша група - це 
ніби перелік завдань для депутатів, які 
дійсно хочуть бути корисними громаді 
і зробити наше місто комфортнішим і 
зручнішим. На фото і відео можна поба-

чити різні райони міста. Це не надумані 
скарги, а реальні проблеми. 

Для того, щоб розмова в групі була 
дієвою і щоб проблеми з дорогами мож-
на було вирішити, тернополянка запро-
сила у групу кожного із 42-ох ще досі 
чинних депутатів нашого міста, місько-
го голову, його заступника, кандидатів у 
мери і в депутати. В приватні повідом-
лення в фейсбуці надсилала практично 
кожному (кількох не знайшла у мережі) 
повідомлення - коротко про спільноту 
та запрошення приєднатись для співп-
раці. Близько десяти з них приєдналися 
в групу, дехто відповів у коментарях під 
постом. Міський голова Сергій Надал 
відписав на повідомлення Ірини, що 
буде вирішувати ті питання, що набе-
руть найбільшу підтримку.

Інші не відповіли нічого – повідом-
лення було прочитане і залишилось без 
відповіді, або взагалі непереглянуте. 
Ірина каже, коли новообрані депутати 
вступлять у свої повноваження, то не-
одмінно напише і їм та сподівається на 
плідну співпрацю. 

- Також я запровадила у групі рубрику 
"Щаслива мама на дорозі", - додає жінка. 
- Щоб не складалося враження, що нам, 
мамам, все не так і ми бачимо лише по-
гане, запрошую всіх запостити матеріал 
з чудовими і продуманими дорогами для 
мам, адже в нас такі теж є! До прикладу, 
оновлений з’їзд на вулиці Чорновола – 
тут дуже зручно і класно гуляти. 

 Ірина Зелененька закликає терно-
полян долучатися до співпраці. Вона 
переконана, об’єднавшись, можна до-
сягти реальних змін. З усмішкою роз-
повідає: можливо, з часом у групі мож-
на буде запровадити відзнаку для тих 
депутатів чи посадовців, які врахують 
думку тернополян і докладуть зусиль 
для того, щоб ліквідувати проблем-
ні місця. От, наприклад, викорчувати 
пеньки на тротуарах не потребує над-
мірних затрат, як і не залишати їх після 
зрізування дерев. 

Публікуючи фото із «родзинками» 
свого району, Ірина закликає усіх до-
бавляти хештег #мама_на_дорозі та 
конкретну вулицю, де розташовані пе-
решкоди і незручності. Тернополянка 
переконана, що масовішим стане цей 
рух, то швидше влада зверне на це ува-
гу.  «Адже до всього можна звикнути, та 
чи варто?» - зазначає вона.

Інна МАТУШ.

СМУГИ ПЕРЕШКОД для 
тернопільських матусь

Активні жінки об’єдналися у групу, 
щоб привернути увагу влади до 

важливих проблем міста
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У 2-у турі групового 
етапу Ліги чемпіонів ки-
ївське «Динамо» на виїзді 
зіграло внічию з угорським 
«Ференцварошем». «Ди-
намо» відкрило рахунок у 
матчі на 28-й хвилині - Ві-
ктор Циганков реалізував 
пенальті. Наприкінці пер-
шого тайму кияни подво-
їли перевагу, відзначився 
уругваєць Карлос Де Пена.

Всередині другого тай-
му «Ференцварошу» вда-
лось скоротити відставан-
ня. 27-річний Токмак Нгуен точно пробив по воротах Дениса 
Бойка. На останніх хвилинах зустрічі забитим м’ячем відзначив-
ся Франк Болі.

У наступному турі 4 листопада киянам доведеться зіграти 
проти «Барселони» на «Камп Ноу» без ключових гравців основи, 
які захворіли на коронавірус. 

У 2-у турі групового раунду Ліги чемпіонів «Шахтар» у Ки-
єві зіграв унічию з італійським «Інтером» - 0:0.

«Шахтар» набрав 4 очки та зберіг лідерство в групі B. Наступ-
ний матч «Шахтар» зіграв 3 листопада у Києві проти «Борусії» з 
Менхенгладбаха. 

У 2-у турі групового етапу Ліги Європи луганська «Зоря» 
програла португальській «Бразі» з рахунком 2:1. Два голи лу-
ганський клуб пропустив у перші 10 хвилин. На 4-й хвилині від-
значився Пауліньйо, а на 11-й перевагу «Браги» подвоїв Ніколас 
Гайтан.

На останніх секундах матчу «Зоря» скоротила відставання, 
забив Дмитро Іванісеня, але часу відігратися вже не вистачило 
- 1:2.

Після 2-го туру луганська «Зоря» займає останню сходинку у 
групі G і ділить її з АЕКом. 1-2 сходинку посіли кривдники укра-
їнців «Брага» та «Лестер».

У наступному турі «Зоря» зіграє вдома проти АЕКа, а «Ле-
стер» позмагається з «Брагою» за перше місце. 

У рамках десятого 
туру Першої ліги 
у смт. Вишнівець 

тернопільська «Нива» 
приймала «Кремінь». 
Перед матчем команда 
Ігоря Білана займала 
дев’яту сходинку 
турнірної таблиці, а гості 
– одинадцяту. Проте, в 
обох команд була рівна 
кількість набраних балів, 
тому очікувалася рівна 
гра.

Власне, вийшло так, як і 
очікувалося. Перший тайм за-
пам’ятався в’язким футболом 
і великою кількістю боротьби, 
що відбувалася здебільшого у 
центральній частині поля. 

І, як це часто буває у таких 
випадках, гол прийшов зі стан-
дарту. У гостей до м’яча підій-
шов  Станіслав Сорокін, який 
пробив точно у ближню “дев’ят-
ку” воріт Максима Механіва. 1:0 
– «Кремінь» пішов у роздягаль-
ню з гарним настроєм.

У другому таймі «Нива» 
дуже швидко зрівняла рахунок  
також завдяки стандарту – 1:1.

Проте, «Кремінь» швидко зу-
мів результативно відреагувати 
на гол господарів, «розпечатав-
ши» дальню дев’ятку воріт Мак-
сима Механіва – 2:1.

«Нива» атакувала та отри-
мала справедливий бонус у 
вигляді голу – 2:2. У підсумку – 
справедлива нічия. Командам 
не вдалося зробити стрибок в 
турнірній таблиці.

В місті Дубно відбувся чемпіонат України з гирьового спорту.
У складі команди Тернопільської області виступали вихованці Зба-

разької РК ДЮСШ та СК “Гирьовик”, які показали прекрасні результати.

Четверо спортсменів значно покращили свої особисті досягнення. 
Найскладніше було майстру спорту Богдану Тольпі. При скидці ваги на 
5 кг, у ваговій категорії до 68 кг він завоював чемпіонський титул серед 
юніорів та бронзу серед дорослих і при цьому встановив особистий ре-
корд у вправі довгий цикл.

У ваговій категорії до 74 кг Вадим Карлатян в перший день у вправі 
двоборство здобув золото серед юніорів та срібло серед дорослих, де і в 
поштовху, і в ривку, і в сумі двох вправ оновив свої особисті рекорди. На 
другий день змагань, Вадим зміг отримати бронзу в іншій вправі - дов-
гий цикл. Серед юнаків 16 років і молодші прекрасний результат пока-
зав Павло Колодчак. Будучи на два роки молодшим за своїх суперників, 
Павло з особистими рекордами (вагова категорія до 62 кг) у поштовху, 
ривку та в сумі двох вправ виборов срібну нагороду. Вдалий дебют і теж 
з особистим покращеним результатом вийшов у Павла Станьковського.  
На жаль, не зміг піднятися вище четвертого місця уже в міру досвідче-
ний Андрій Тольпа. Тернопільщина серед 15 інших областей виборола 
друге місце у загальнокомандному заліку.

* * *
У Кременці проходив командний чемпіонат України серед юнаків та 

дівчат зі стрибків з трампліна та лижного двоборства. На старт вийшли 
59 спортсменів з Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Учасники змагалися у трьох вікових групах, на двох трамплінах по-
тужністю К-30 м та К-40 м зі штучним покриттям.

Тернопілля представляли вихованці обласної ДЮСШ з зимових ви-
дів спорту, які завоювали 4 золоті та одну бронзову нагороди.  Команду 
до змагань готували тренери Ярослав Карпець, Олег Бережанський, Ва-
силь Нікіфорук, Олександр Точинський, Василь Стрільчук.

Тернопільський футбол
Ліга чемпіонів

1 листопада на футбольних полях Тернопіль-
щини відбулося чотири матчі другого туру:

Група А: ФК «Плотича» (Тернопільський ра-
йон) – ФК «Таурів» (Козівський район)  6:2 (2:1)

Група В: «Агроюніт-Захід» (Шумський район) 
– ФК «Вигнанка» (Чортківський район) – 1:0 (0:0).  
ФК «Вигнанка» подав протест.

Група С: ФК «Заруддя» (Зборівський район) 
– ФК «Куропатники» (Бережанський район) – 0:0

Група D: ФК «Зарубинці» (Збаразький район) – 
«Збруч» (Дорофіївка, Підволочиський район) – 2:1 
(1:1)

Ліга Тернопільщини
1 листопада на футбольних полях Тернопіль-

щини відбулося п’ять матчів другого туру:
Група А: ФК «Вишнівець» – ФК «Цвітова» (Бу-

чацький район) – 5:0 (4:0)
Група В: ФК «Чернихівці» – «Олімпія» (Клювин-

ці, Гусятинський район) – 2:4 (0:1)
Група С: «Стрипа» (Купчинці, Козівський ра-

йон) – «Хатки-ОТГ» (Бережани) – 4:3 (1:3)
Група С: «Поділлля» (В. Березовиця, Терно-

пільський район) – ФК «Сновидів» (Бучацький ра-
йон) – 3:0 (1:0)

Група D: ФК «Лісники» (Бережанський район) – 
ФК «Івачів» (Тернопільський район) – 2:4 (2:0)

Перша ліга
1 листопада на футбольних полях Тернопіль-

щини відбулося три поєдинки 21-го туру першої 
ліги чемпіонату Тернопільської області:

ФК «Трибухівці» – ФК «Нараїв» – 0:1 (0:0)
 «Нива» (Городниця) – «Рідна Борщівщина» – 

0:3 (0:1)
 «Вікнини» (Вікно) – «Поділля» (Васильківці) – 

3:1 (2:1)

Бій відбувся у Лондоні на стадіоні 
«Вемблі» за порожніх трибун 
через пандемію коронавірусу. 

Для Усика цей поєдинок був другим у 
надважкій вазі та першим у 2020 році.

Українець виявився на 17 кг легшим за су-
перника. Напередодні під час зважування він 
показав 98,4 кг, в той час, як Чісора зафіксував 
115,6 кг.

Чісора активно розпочав бій та негайно пі-
шов у наступ. Британцю навіть вдалося приго-
ломшити Усика потужним ударом правою.

У другому раунді Усик почав набагато біль-
ше маневрувати та намагався виснажити супер-
ника, який зробив очевидну ставку на нокаут.

У третьому раунді Усику все частіше вдава-
лося провалювати Чісору, який викидав прямо-
лінійні удари, що легко читалися.

Ситуація в рингу не змінилася й у наступній 
трихвилинці. Олександр навіть опинився на 
підлозі, коли зачепився за ногу британця.

У п’ятому раунді Усик помітно збільшив 
темп, відчувши, що Чісора починає втомлюва-
тися та більш пасивно атакує.

Між тим, український боксер завдавав за-
мало ударів і зробив спробу виправити стано-
вище у шостому раунді. Проте, Чісора пробивав 
навідмаш та не підпускав Усика на небезпечну 
дистанцію.

Наприкінці сьомої трихвилинки Усик досяг-
нув першого помітного успіху, вгативши у су-
перника серію акцентованих ударів та змусив-
ши його відступати до канатів.

У восьмому раунді українець остаточно пе-

рехопив ініціативу та почав діяти «першим но-
мером», здобуваючи важливі очки у записках 
суддів.

В дев’ятому раунді британець з останніх 
сил спробував знову піти на штурм, однак біль-
шість його ударів мети не досягали.

Перший «чемпіонський» раунд відзначився 
певним відродженням британця, у якого від-
крилося «друге дихання». Усик пропустив не-
безпечний удар в голову.

Чісора в 11-му раунді знову зайняв центр 
рингу та змусив Усика відступати. Українець 
відповідав контратаками.

У заключному раунді Олександр дотриму-
вався безпечної дистанції та не підпускав до 
себе суперника. Чісора до останнього йшов впе-
ред та намагався «дістати» Усика. Проте поєди-
нок продовжився усі 12 раундів.

За їх підсумками перемогу за очками здобув 
Олександр Усик - 117:112, 115:113, 115:113. 

Як українець побив британця
Український боксер Олександр Усик переміг британця 

Дерека Чісору в своєму другому поєдинку в надважкій вазі.

ЄВРОКУБКИ

СПОРТ ТЕРНОПІЛЛЯ «НИВА» у Вишнівці 
поділила очки з «КРЕМЕНЕМ»
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Мелодія птахом злітає,
Серця молоді окриля,

І юність Волинського краю
У дружньому танці кружля…

На фото: зразковий аматорський танцювальний колектив «Візерунок» із с. Вікнини Збаразького району 
завжди дарує радість і чарівний дотик до прекрасного своїм глядачам (художній керівник Наталя Гоюк).

Вона не знала своєї матері. Та, 
що народила, залишила її 
перед порогом дитбудинку. 

Маля знайшов водій Роман. Тому й 
назвали Романою. 

Романа плакала, коли когось з дівчаток та 
хлопчиків «знаходили» батьки й забирали з 
дитбудинку, її ж оминали. Потім в інтернаті 
їй кинули:

- Рудих не люблять.
- У мене золоте волосся, а не руде!
З неї сміялися. 
Це улюблена вчителька Наталя Несто-

рівна сказала Романі, що в неї гарне золоте 
волосся. 

- Ромка, ти будеш шукати свою маму? - 
якось запитала подружка Оксанка. 

- Навіщо? Я їй не потрібна. А ти?
- Буду. Мама мені сниться. Дуже гарна. На 

актрису схожа. 
- Ти все вигадуєш. Як тобі може снитися 

мама, якщо ти її ніколи не бачила? 
Оксанка засмутилася, що Романа їй не ві-

рить. 
Романа також інколи подумувала, що шу-

катиме маму, коли виросте. Але де? І чи вар-
то? Та й мама їй ніколи не сниться. В неї була 
інша мрія. Закінчити навчання й назавжди 
податися звідси. У містечку вихованців на-
зивали «панські діти». Бо школа розташо-
вувалась в колишньому панському маєтку. 
Добудували нові корпуси. Осучаснили стару 
будівлю. Але містяни й надалі їх кликали 
«панськими дітьми». Романі це не подоба-
лось. Бо ж вони сироти, а не розманіжені ді-
тиська.   

А ще вона хотіла вивчитися на медсестру 
й працювати на швидкій. Усе через випадок 
з розбишакуватим Андрієм. Він чи не єди-
ний з хлопчиськів не глузував над її рудим 
волоссям. Навпаки, захищав. Потай ділився 
ласощами, якими пригощали дітей на свята. 
Приносив яблука з чужих садків та горіхи, за 
якими бігав аж у передмістя. 

Одного разу Андрій упав з горіха й добря-
че потовкся. Сталося це на очах Романи. Тоді 
хлопці й дівчата з її класу пішли трусити 
нічийні горіхи в передмістя. Коли хлопець 
упав, діти здійняли галас. Побігли до най-
ближчої хати. Тамтешні господарі виклика-
ли швидку. 

Медсестричка була дуже молода. Лагід-
ним голосом заспокоювала Андрія, гладила 
волосся, підстрижене «під їжачок». Хлопець 
плакав. Не від болю. Від доброти медсестри. 
Його могла б так заспокоювати мама, але він 
її не знав. Тоді й Романа вирішила: вивчить-
ся і також працюватиме на швидкій...  

Романа закінчила медичне училище. На-
завжди, без жалю, залишила невеличке міс-
течко. Повернулася у велике місто, в те, де на 
порозі дитбудинку, знайшов її водій Роман. 
Влаштувалася працювати на швидкій допо-
мозі. Як сироті, їй виділили крихітне помеш-
кання в малосімейці. 

Веснянкувате дівча стало справжньою 
красунею. 

- Тобі, Ромцю, в кіно зніматися, а не на ви-

клики їздити, - жартувала санітарка Анге-
ліна Петрівна. - Певно, від кавалерів спасу 
нема.  

Якби ж то... Узагалі, хлопці задивлялися 
на вродливу Роману. Але почувши, що вона 
сирота з дитбудинку, цікавість до неї пропа-
дала. 

От і нині не з’явився хлопець, який при-
значив побачення в кав’ярні біля входу в 
парк. Романа допивала другу каву. Стаса не 
було.   

Вийшла з кав’ярні. Присіла на лавці у пар-
ку. Вечоріло. Холодало. З дерев спадало жов-
те листя, а з очей Романи котилися сльози.  

- Життя мене знову обмануло, - мовила 
сама до себе. 

Відчуття було таке, наче одна-однісінь-
ка на землі. Раніше, коли нападали смутки, 
телефонувала до Андрія, свого розбишаку-
ватого однокласника. Але він влип у якусь 
історію. Тепер судитимуть. 

- А ми з Шерлоком спостерігаємо за вами. 
От, прийшли поглянути, чи все у вас гаразд, 
- біля лавки зупинився хлопець з собачкою 
таксою. 

- Все добре. Дякую.
- Шерлок, ти у це віриш?
Собачка дивився на дівчину й мотиляв 

хвостом. 
- Не вірить, бо навіть ваші симпатичні вес-

нянки стали сумними, - пожартував. 
Романа зітхнула. 
- Аби ви тут не замерзли, проведемо вас із 

Шерлоком додому. 
Собачка загавкав. Незнайомець усміхнув-

ся:
- Шерлок нагадує, що я не представився. 

Михайло. 
- Романа.
- То де живе дівчина з таким цікавим 

ім’ям?
- Далекувато звідси. Мені потрібно на зу-

пинку. 
За розмовою вже минули другу зупинку. 

Романа розповіла про своє безрадісне ди-
тинство, про роботу, яку любить. А Михайло 
ще навчався в університеті. Вивчав економі-
ку. 

- Моя мама - галеристка. Хотіла, щоб і я 
пов’язав своє життя з мистецтвом. Але я її 
розчарував. Зате тато мене підтримав. Він - 
бізнесмен. Тому економіка йому ближче до 
душі. 

Виявилося, Романа з Михайлом - одно-
літки. Навіть в одному місяці народилися. 
Їм обом здавалося, що знають одне одного 
давним-давно. 

За розмовами дійшли до будинку, де меш-
кала Романа. 

- Шерлок, тепер ми знаємо, де шукати ді-
вчину з сумними веснянками, якщо вона 
пропаде. 

Михайло з Романою часто зустрічалися. 
Одного разу він запросив дівчину в картин-
ну галерею на презентацію виставки місце-
вих художників. 

- Узагалі, я не люблю такі заходи відвід-
увати. Просто, заради мами. Складеш ком-
панію?

- Я в мистецтві не вельми розуміюся. Але 
згода, піду. 

Проте потрапити на презентацію вистав-
ки Романі не судилося. Мала непланове чер-
гування. Обіцяла при нагоді навідатись в 
арт-галерею...

Водій швидкої якось пожартував:
- Романо, бачив тебе з симпатичним хлоп-

цем. Просто коханий, чи, може, наречений?
- Та ні, товариш. 
Вона справді не могла пояснити свої по-

чуття до Михайла. Кохання до хлопця не 
відчувала. А от як друга, дуже цінувала. І бо-
ялася втратити. Та й Михайло в любові їй не 
зізнавався. 

...Вони гуляли містом. Дійшли до галереї. 
- Романо, давай, зайдемо. Мама повинна 

бути тут. Вип’ємо кави. Переглянеш експо-
зицію. 

- Добре, я ж обіцяла. 
У галереї було мало відвідувачів. 
- Мама, мабуть, в кабінеті. До речі, її ім’я 

Аліса. Всі називають Аля. А батько - Ярослав. 
Максим постукав у двері. 
- О, і тато тут! А я не один. Гостю привів. 
Романа переступила поріг. Аліса з подиву 

слова не могла вимовити. Перед нею поста-
ла майже її копія. Її, стрункої молодої Алі, з 
розкішним золотим волоссям. 

- Сину, де... де ти її знайшов? - затинаючись 
запитала Аліса. - Де?..

Ярослав також усе зрозумів. 
Увагу Романи привернув портрет. Наче з 

неї списали.
Михайло розгублено дивився то на бать-

ків, то на Роману. Зупинив погляд на портре-
ті.  

- Мамо? Тату? Хтось пояснить мені, що ста-
лося?       

- Сподіваємось, ця дівчина - не твоя наре-
чена?      

- А якщо це так, то що?
Аліса ледве опановувала собою. 
- Це неможливо, - майже простогнала. 
- Чому?
- Бо вона... вона твоя рідна сестра. Ви - 

двійнята. Я народила хлопчика і дівчинку. 
Ми тоді з твоїм батьком були навіть не роз-
писані. Студенти. От і вирішили одну дитину 
залишити, а іншу...

- А іншу поклали перед порогом дитячого 
будинку, - чужим, охриплим голосом сказала 
Романа. 

- Сину, ми тоді не мали статків, треба було 
отримати дипломи. Нам було б важко вихо-
вувати двох дітей, - виправдовувався Ярос-
лав.           

- І ви її ніколи не шукали? - ледь чутно за-
питав Михайло. - Зовсім не цікавилися? За-
були про її існування? Як же так?.. 

Аліса з Ярославом мовчали. 
Романа вийшла з галереї.
Михайло пішов слідом. 
- Ну, давай заново знайо-

митися, сестричко...

Ольга ЧОРНА

Сокровенне ДІВЧИНА ІЗ СУМНИМИ БАРВИ ОСЕНІ
* * * * *

Осінь ще усміхається молодо, 
Павутинням тремтить,
Під повіками обрію – золото, 
А над ними – блакить. 
Розімліла земля зачарована 
Від цієї краси,
І проміння нестримані повені
 Розливаються в синь.
І ніяк аж не хочеться вірити 
У дощі сльотяні,
Бо дарує ожинову лірику 
Щедра осінь мені.

У лісі
У лісі всипано грибів, 
Їх просто всіяно. 
Неначе танцями вітрів, 
Бажань навіяно.
Осінні барви миготять, 
Вогнем насичені,
Із дуба жолуді летять, 
Утаємничені.
Безлисті клени, як старці, 
Стоять засмучені,
Букет натхнення у руці, 
На щастя вручений.
Між гіллям сойка промайне, 
Обсипле золотом.
Не відпускає ліс мене
В життя із побутом.

В старому парку
В старому парку листопад,
А я іду одна по нім.
З горобини червоний град 
Спадає спалахами слів.
Колись, у іншому житті, 
Була я сонячним пташам, 
А ти збагнути не хотів, 
Що в мене лагідна душа.
Тепер мої образи сплять, 
Давно зів’яв на вишні цвіт,
Лиш ностальгією летять 
Листки, неначе зграї літ...

Сонна осінь
Пізній вечір. Час згоряє, 
Як папір, за монітором.
І мелодія лунає,
І зима настане скоро. 
Незбагненно, непомітно 
Сон пливе і ніч надходить. 
Хтось краде зірки і світло, 
А думок не засолодить. 
Аромат від кави лине 
Гіркотою в мої думи,
За вікном у кущ калини 
Чорнота стріляє сумом. 
Сонна осінь сивим пухом 
Застеляє все довкілля 
Допиваю медовуху,
Що зробила на весілля.

* * * * *
Листя осені порозносило
По куточках, по всіх дворах, 
Пересміхами жовті віхоли,
Лист кленовий, мов жовтий птах. 
Ой ти, осене, хочу босими
Я ногами по листі тім 
Потоптатися, посміятися
У саду твоїм, золотім...

Раїса ОБШАРСЬКА

веснянками
Веснянки, ластовиння, ряботиння... Ну, чому, ці 

«сонячні поцілунки» розсипалися золотавими цяточками 
саме на її обличчі? Дітлахи дражнили Роману:
- Ряба, ряба... І не лише ряба, ще й рудоволоса. 

Її волоссю можна було позаздрити: густе, довге, кучеряве, 
аж переливається на сонці. Та дівчину це зовсім не тішило.
А ім’я! Ромка. Так її кликали. Романа злостилась. Могла й 

штурханом відповісти. Особливо хлопчиськам. 

Мене тоді ніхто і не питав, 
чи хочу я спілкуватися зі 
своїм рідним батьком чи 

ні, мама вирішила все за мене, 
вона гадала, що так має бути, 
так буде краще. Вибір вони обоє 
зробили без моєї участі. 

Наше подальше життя складалося 
дуже непросто. Грошей постійно не ви-
стачало, і я вже тоді розуміла, як це рос-
ти в неповній сім’ї. Коли мені усі в школі 
щодня говорили, що у мене немає тата і 
ще не зрозуміло, звідки я родом. Я часто 
тихенько плакала, щоб не засмучувати 
маму. Але вже тоді, дитиною, я твердо 
вирішила, що не повторю помилок сво-
єї матері, якій я насправді дуже вдячна. 
Адже мама, як тяжко їй би не було, на-
магалася дати мені усе необхідне. Тільки 
татової любові ніхто не замінив.

І ось той щасливий день, коли і я ви-
йшла заміж. Мій чоловік досить-таки 
із заможної родини, він і сам добре за-
робляє, має гарну посаду. Як тільки я 
його побачила, то відразу зрозуміла, що 
це - моя доля. Розумний, забезпечений, 
упевнений в собі, не чоловік, а мрія. Саме 
таким я хотіла бачити батька своїх май-
бутніх дітей. 

Природа наділила мене хорошою зо-
внішністю, та й з розумом проблем не 
було, здавалося, що ми послані одне од-
ному Богом. Я одразу привернула його 
увагу без особливих зусиль і незабаром 
стала законною дружиною. Своє затиш-

не сімейне гніздечко ми облаштовували 
довго і доклали багато зусиль для цього. 
Разом працювали, не шкодуючи ні часу, 
ні сил. А потім Бог послав нам свій най-
більший дарунок: я дізналася, що чекаю 
дитину. 

Чоловік був дуже радий, коли я спо-
вістила йому цю новину, оточив мене ще 
більше увагою і турботою. А я відчувала 
себе тоді найщасливішою жінкою у світі.

Звичайно, під час тих місяців, коли я 
чекала дитину, я неабияк набрала у вазі, 
і постійна втома дала про себе знати. Чо-
ловік уже не таким захоплюючим погля-
дом дивився на мене, але підтримував і 
говорив, що кохає мене такою, якою я є. 
Головне – це наша майбутня дитина. А 
його постійні затримки вечорами, пізнє 
повернення додому я списувала на те, 
що він хоче саме зараз більше заробити, 
адже гроші нам дуже знадобляться, коли 
я піду в декрет.

Якось я раніше прийшла додому з ро-
боти, адже відчувала себе не зовсім до-
бре. Як тільки відчинила двері в кварти-
ру, перше, що помітила – це чуже жіноче 
пальто в коридорі. Опустивши очі, я ще 
й чоботи примітила, які стояли одразу в 
порозі, явно не мої. На кілька хвилин я 
заціпеніла від несподіванки… 

Трохи заспокоївшись, я покликала 
чоловіка, і він прямо вистрибнув з нашої 
спальні. Сказав, що раніше з роботи від-
пустили – хотів зробити мені сюрприз. Я 
зробила вигляд, що нічого не помітила і 
пішла в душ, посилаючись на втому. Мої 

очі були вологими від образи і сліз. Як я 
йому вірила і як помилилася в результаті!

Я довго роздумувала про те, як вести 
себе далі, що правильно мені вчинити. 
Але, тут же згадала своє дитинство без 
батька. Ні, я не дозволю, щоб моя дитина 
росла так само, напівсиротою! Будь упев-
нена, наказала я собі, що для чоловіка ця 
жінка нічого не означає і це всього лише 
тимчасове захоплення. Ця криза в нашо-
му житті обов’язково мине, і я не можу 
через емоції зруйнувати свій шлюб. 
Врешті, я дуже кохаю свого чоловіка і, 
думаю, зможу пробачити зраду заради 
дитини. Ці думки прокрутилися в голо-
ві, як кадри якоїсь чужої мелодрами, але 
учасницею якої я була сама. 

Коли я вийшла з душу, чоловік готу-
вав вечерю, а чужих речей вже не було. 
Я попросила чоловіка відпустити мене 
в салон краси, щоб привести себе в по-
рядок. Він посміхнувся і вручив мені 
картку, запропонувавши ще й оновити 
гардероб. 

Можливо, хтось мене засудить, скаже, 
що я нерозумна жінка Можливо це так, 
але я зробила вибір і назад дороги немає. 
Я збережу свою сім’ю заради майбутньо-
го маляти. А хіба можна вчинити інакше? 
Зруйнувати щось легше, а потім дороги 
назад вже не буде. Я вірю, що в нас все 
буде добре, чоловік більше не зробить 
такої помилки, коли в нас буде дитина…

Олеся В.
м. Тернопіль.

* * * * *
Сущий, Милостивий, 
Вічний, Всемогутній,
В кожнім часі, в кожнім місці
Ти завжди присутній.
Наповняй нас Своїм Словом,
Своїм Духом й Миром,
Оживляй нашу молитву,
Дай нам, Боже, крила!
Дай нам мудрість – розуміти,
Дай нам силу – не зміліти.
Дай нам вміння – покохати,
На життя – не нарікати.
Тримай, Боже, мою руку,
Не віддай мене на муку.
І тепер, в часи тривожні,
Спаси, Боже, життя кожне!

* * * * *
Збирала осінь гарбузи жовтогарячі,
Смугасті, теплі, 

мов дитинства сон.
Ця дивна осінь, що дощами плаче,
Літечко забрала у полон.
Вона всю мудрість в себе увібрала, 
Усе довкола в золото прибрала,
Неправда, що вона сумовита,
Мов наречена – осінь гордовита. 
Листячком на коси опадає,
Бабиним літом заглядає в очі.
Я щороку її чекаю,
Тільки в серце пустити не хочу!

Наталя ДУША.
м. Козова.

А потім 
дороги назад не буде…

Ліричним 
рядком

Все, що я пам’ятаю з власного дитинства – вічно 
працюючу та втомлену маму. Так склалося, що вона 
ростила і виховувала  мене одна. Свого часу мама не 

змогла пробачити зраду мого тата. І виставила його за 
поріг не тільки нашого дому, але і нашого життя, не хотіла, 

щоб він коли-небудь повертався жити до нас. 

гніздечко
Сімейне

Майже сповідь
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1) р. Золота Липа:
- в адміністративних межах м. Бережа-

ни;
- від автомосту в с. Лядське Монасти-

риського району вниз за течією на відріз-
ку 2000 м.

2) р. Дністер:
- від газопроводу "Союз" вгору проти 

течії на ділянці 1 км. та вниз за течією до 
с. Вістря Монастириського району;

- від острова, навпроти с. Кутище Тлу-
мацького району Івано-Франківської об-
ласті вгору проти течії на ділянці 500 м та 
вниз за течією на ділянці 1 км;

- від острова біля с. Горигляди Мо-
настириського району вниз за течією на 
відрізку 4 тис. м;

- від струмка в с. Стигла Монастирись-
кого району вниз за течією до останнього 
домогосподарства с. Стінка Бучацького 
району;

- від останнього  домогосподарства 
смт Коропець Монастириського району 
вниз за течією на відрізку 1500 м (до по-
вороту р. Дністер);

- від останнього домогосподарства с. 
Набережне Бучацького району до гирла р. 
Бариш в Бучацькому районі;

- від останнього домогосподарства с. 
Возилів Бучацького району вверх проти 
течії на відрізку 2000 м та вниз за течією 
1500м;

- від останнього домогосподарства с. 
Губин Бучацького району вниз за течією 
на відрізку 3000 м;

- від струмка біля с. Хмелева Заліщиць-
кого району вниз за течією до першого 
острова біля с. Литячі Заліщицького ра-
йону;

- від трубопроводів напроти с. Шутро-
минці Заліщицького району вверх проти 
течії на відрізку 500 м та вниз за течією на 
відрізку 1000 м;

- від останнього домогосподарства с. 
Устечко Заліщицького району вверх про-
ти течії на відрізку 3200 м та вниз за течі-
єю на відрізку 4000 м;

- від останнього домогосподарства с. 
Іване-Золоте Заліщицького району вниз 
за течією до залізничного мосту в м. Залі-
щики на відрізку 500 м;

- від автомобільного мосту в адміні-
стративних межах м. Заліщики, вниз за 
течією на відрізку 1500 м;

- в адміністративних межах с. Добрів-
ляни Заліщицького району;

- від турбази в с. Добрівляни Залі-
щицького району вниз за течією на від-
різку 1000 метрів (іхтіологічний заказник 
місцевого значення "Городоцько -Добрів-
лянський");

- від першого домогосподарства в с. 
Городок Заліщицького району до першо-
го домогосподарства с. Зозулинці Залі-
щицького району;

- від останнього домогосподарства с. 
Колодрібка Заліщицького району вниз за 
течією до порому в с. Устя Борщівського 
району;

- в адміністративних межах с. Горошо-
ва Борщівського району;

- в адміністративних межах с. Дністро-
ве Борщівського району;

- від нижньої межі с.Трубчин Борщів-
ського району вниз за течією до гирла р. 
Збруч.

3) р. Серет:
- від мосту в с. Городище Зборівського 

району до мосту в с. Чернихів Зборівсько-
го району;

- від урізу води Івачівського водо-
сховища по правому березі в с. Чернихів 
Зборівського району 300-метрова зона до 
дамби с. Г. Івачів Тернопільського району;

- від автомосту в с. Чистилів Терно-
пільського району вниз за течією до пішо-
хідного мосту біля с. Біла Тернопільського 
району;

- акваторія водойми м. Тернопіль 
(Тернопільський міський став) від пішо-
хідного мосту біля с. Біла Тернопільсько-
го району по правому березі до початку 
дальнього пляжу, по лівому березі до по-
чатку Тернопільської дитячої спортивної 
бази водних видів спорту (кінець терито-
рії водозабору Тернопільводоканалу) і по 
прямій до початку дальнього пляжу;

- від мосту між с. Долина і с. Довге Те-
ребовлянського району до мосту між с. 
Долина і с. Буданів Теребовлянського ра-
йону;

- від дамби Більче-Золотецької ГЕС 

Борщівського району права і ліва сторони 
на відрізку 500 м вверх проти течії;

- від струмка Вовчики, навпроти с. Го-
лігради Заліщицького району, вниз за те-
чією до останнього домогосподарства в с. 
Голігради Заліщицького району;

- від бази відпочинку "Колиба" біля с. 
Лисичники Заліщицького району вниз за 
течією до першої будівлі бази відпочинку 
"Росинка" біля с. Касперівці Заліщицького 
району;

- від дамби Касперівської ГЕС вверх 
проти течії на відрізку 500 м;

- в межах іхтіологічного заказника 
місцевого значення "Касперівсько -Горо-
доцький" від дамби Касперівської ГЕС в 
Заліщицькому районі вниз за течією до 
гирла р. Серет.

4) р. Стрипа:
- від першого домогосподарства с. 

Плотича Козівського району до початку с. 
Семиківці Теребовлянського району;

- від дамби Осівецької ГЕС в Бучаць-
кому районі вверх проти течії на відстані 
500 м;

- від першого домогосподарства с. Ру-
комиш Бучацького району вниз за течією 
до автомосту об'їзного автомобільного 
шляху м. Бучач;

- від останнього домогосподарства с. 
Сороки Бучацького району вниз за течією 
до першої будівлі с. Язловець Бучацького 
району;

- від гирла р. Стрипа в Бучацькому ра-
йоні вверх проти течії на відрізку 1000 м.

5) р. Коропець:
- від місця впадіння р. Коропець в р. 

Дністер вверх проти течії 3000 м;
- від дамби по лівому і правому березі 

ставу с. Козівка Козівського району 200 м 
зона;

- від дамби по лівому і правому березі 
ставу смт Козова на відрізку 200м.

6) р. Збруч:
- від останнього домогосподарства с. 

Кокошинці Гусятинського району на від-
стані 800 м вниз за течією;

- від автомосту Тернопіль - Хмель-
ницький у смт Скала-Подільська Борщів-
ського району до Бережанської ГЕС Бор-
щівського району;

- від останнього домогосподарства с. 
Залуччя Борщівського району вниз за те-
чією до Ніверської ГЕС.

7) Басейн р. Збруч:
- Збручанська водойма - від дамби на-

впроти с. Вочківці Волочиського району 
Хмельницької області, вверх проти течії р. 
Вовчок на відстані 250 м, та вверх проти 
течії р. Збруч на відстані 400 м, досягаючи 
мису, який знаходиться навпроти дамби 
біля с. Вочківці.

8) р. Горинь:
- від дамби с. Борсуки Лановецького 

району до першого домогосподарства с. 
Нападівка Лановецького району;

- від останнього домогосподарства с. 
Нападівка Лановецького району до авто-
мосту біля РМЗ, що в м. Ланівці;

- від автомосту смт Вишнівець Зба-
разького району до автомосту с. Бодаки 
Збаразького району.

9) р. Іква:
- від автомосту с. Іква Кременецького 

району з притоками до автомосту с. Сапа-
нів Кременецького району.

10) Став УТМР "Королівський міст" с. 
Іква Кременецького району на ділянці по 
правому березі до с. Сапанів Кременець-
кого району;

11) водойма в межах територій гідро-
логічного заказника "Малобережецький" 
від водоскидної споруди на ділянці 500 м 
по лівому та правому березі с. Малі Береж-
ці Кременецького району.

12) р. Вілія:
- від автомосту с. Новостав Шумського 

району вниз за течією на відрізку 1500 м.
* * *

За недотримання зазначених 
норм передбачена адміністративна 
відповідальність - штраф від 34 до 
680 грн. Крім штрафу за незакон-
ний вилов нараховуються збитки за 
кожну виловлену рибину. Наприклад: 
судака – 510 грн., сома — 425 грн., фо-
релі — 340 грн., щуки — 340 грн., саза-
на (коропа) — 306 грн., білого амура 
— 255 грн., товстолобика — 255 грн., 
білизни (жереха) — 255 грн., рибця 
звичайного — 255 грн., ляща — 170 
грн., лина — 119 грн., плітки — 85 
грн., краснопірки — 68 грн., підуста 
— 34 грн., плоскирки — 34 грн., кара-
ся – 17 грн. тощо.

Управління Держрибагенства 
у Тернопільській області закли-
кає всіх рибалок-любителів, риба-
лок-спортсменів та рибалок-про-
мисловиків дотримуватися 
заборони на вилов водних біоресурсів 
у зимувальних ямах. Якщо ви помі-
тили порушення, терміново пові-
домляйте на цілодобову «гарячу лі-
нію» Тернопільського рибоохоронного 
патруля: (0352) 27 - 70 – 34 та (097) 
427- 85- 95.

З 1 листопада і до початку нерестової за-
борони 2021 року не можна ловити рибу на 
зимувальних ямах у рибогосподарських 
водоймах. Такий наказ видало управління 
Державного агентства рибного господарства 
у Тернопільській області. 
Також ця організація затвердила перелік 
основних місць зимівлі водних біоресурсів, 
які перебувають у зоні діяльності Тернопіль-
ського рибоохоронного патруля: 

КльовоНаш ДЕНЬНаш ДЕНЬ14 nday.te.ua

З життя рибалок
- Дядьку, а риба клює?
- Ні, вона тільки натякає.
- Як це?
- А ось так. Поплавець веде, 

веде, а потім з води винирне і 
каже:

 - Вибачте, що потурбувала…
***** 

Рибалка хвалиться перед 
приятелями:

- Минулої неділі зловив 
щуку – ось, як моя рука!

- Кинь заливати! Таких во-
лохатих щук не буває!

*****
Зібрався якось взимку один 

чоловік на риболовлю. При-
йшов, починає лід довбати, 

раптом якийсь голос і каже:
- Тут риби немає!
Чоловік не зрозумів, пішов 

в інше місце, починає довбати, 
знову голос:

- Тут риби немає!
Переходить чолов’яга далі, а 

йому знову:
- Тут риби немає!!!
- Та хто ти такий, вреш-

ті-решт???
- Директор ковзанки!

*****
Двоє друзів поїхали на ри-

боловлю і  напилися, що світу 
не бачать. На ранок вилазять із 
намету, а за ним - все поле пере-
оране і сітки стоять. Каже один 
до іншого: 

- Ти де вчора сітки поста-

вив?!
- Де ти вчора гріб - там я і 

ставив...
*****

Пробираючись крізь терни 
до улюбленого місця на річці, 
приятелі філософствують:

- Що таке щастя справжньо-
го рибалки?

- Це коли звалишся випад-
ково без вудки в річку, а випір-
неш з рибою в руках.

- А нещастя?
- Це коли виринає одна 

риба.
*****

Чоловік їде на велосипеді у 
своє село. Спека, дорога вгору, 
замучився. На мосту вирішив 
відпочити. Бачить – рибалка 

з вудкою сидить, на поплавок 
дивиться. Чоловік до нього під-
ходить і запитує:

- Ну що, рибку ловимо?
Рибалка мовчить.
- Я кажу, рибку ловимо?
Знову мовчання.
- Ти що, глухий? Запитую - 

рибку ловимо?
Той все на поплавок дивить-

ся. Чоловік плюнув, сів на вело-
сипед і далі весь у поту вгору 
пиляє. Від'їхав вже три кіломе-
три, обернувся і бачить - рибал-
ка йому махає щосили, мовляв, 
повертайся швидше. Чоловік і 
розвернувся, з'їхав назад. Ри-
балка йому:

- Ну що, на велосипеді ката-
ємося?

*****
 Зустрічаються двоє риба-

лок.
Один: 
- А я вчора сома на 100 кг 

витягнув!
Другий, скромно:
- Та я теж вчора поплавок 

накидав … Так собі – одну щуч-
ку взяв, кіло 10 буде… Додо-
му приніс, черево розпоров, а 
всередині старовинний ліхтар 
з вензелем і написано англій-
ською: Джеймс Кук, тисяча сім-
сот такий -то рік… Так я його 
підпалюю, а він горить … 

Перший, подумавши:
-  Слухай, я зі свого сома 90 

кг скину, але ж і ти ліхтарик за-
гаси!

Де на Тернопільщині заборонили рибалити
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Рукавичка

Лимончик – дуже активний жовтий 
бегемотик, як і всі діти. Він любить 
стрибати, лазити і торкатись до 

всього на вулиці! І камінчик підбере, і в 
калюжу руки занурить, і листок на дереві 
зірве. А одного разу зловив жабу і приніс її 
показати мамі. Мама, звичайно, злякалася 
і трохи на стілець не заскочила. Хоча жаба 
була добра і смішна.

Після кожної прогулянки мама наполягала 
на тому, що Лимончик повинен помити руки. Не 
просто сполоснути їх водою, як він часто робив, а 
взяти мило, гарненько намилити свої долоньки, 
потерти кожен пальчик, і тільки потім змити піну. 
Мама говорила, що мило вбиває всі бактерії. І хво-
роби Лимончику будуть не страшні.

Миття рук дуже дратувало бегемотика. Доло-
ні виглядали абсолютно чистими. Які такі мікро-
би? Що мама вигадує? І ось одного разу Лимончик 
маму обдурив. Він не мив руки. Ось зовсім. Заходив 
у ванну кімнату, вмикав воду, потім вимикав і вихо-
див. Бегемотик все чекав, коли ж шкідливі мікро-
би і бактерії нападуть на нього. Все було спокійно. 
Минув тиждень, потім другий.  Мама нічого не по-
мічала, а Лимончик радів.

Увечері Лимончик як завжди ліг спати. Вночі 
йому приснився Мікроб. Він голосно сміявся і по-
тирав свої брудні руки. Лимончик навіть не думав, 
що у мікробів теж є руки. Але Мікроб плескав в зе-
лені долоні і кликав бактерії подивитися на жов-
того бегемотика, який не миє руки. Мікроб і його 
подружки бактерії сіли на ліжко до Лимончика і 
почали розповідати, як тепер їм добре живеться в 
животі бегемотика.

Вранці у малюка заболів живіт. Мама пере-
живала і все дивувалася, що ж сталося. До вечора 
піднялася температура. Було зовсім недобре. Бе-
гемотик нічого не міг їсти, його нудило і не було 
сил навіть випити води. Мама викликала швидку 
допомогу. Лікарі зробили укол, і Лимончик наре-
шті заснув. Тепер Мікроб був не один. Він привів 
до Бегемотика всю свою сім’ю: страшних зубастих 
мікробів, які ставали все більші і зліші. Все чіпали 
животик маленького бегемота і жахливо реготали. 
Лимончик розплакався і прокинувся. Він розповів 
мамі про страшні мікроби, які приходять до нього. І 
про те, як він її обманював. Соромно було дуже, але 
живіт болів сильно і мікроби лякали.

Мама розвела у склянці ліки і сказала:
– Коли Мікроб прийде в гості та сяде на ліжко, 

дай йому випити ці ліки. Якщо ти умовиш його, 
він більше не буде до тебе повертатися. А ще 
обов’язково розкажи, що ти подружився з милом. 

Лимончик знову заснув. Мікроб з’явився дуже 
швидко. Він якось навіть підріс і став ще гіршим. 
А на голові у нього виросли невеликі ріжки. І теж 
були брудні і зелені.

– Я приготував тобі смачний лимонад, – сказав 
Лимончик.

– А що це ти такий добренький і не плачеш? – 
здивувався Мікроб.

– Просто вирішив пригостити тебе, раз ти все 
одно приходиш до мене щоночі.

Мікроб взяв стакан, понюхав, покрутив і випив. 
Що тут почалося! Мікроб кричав, лаявся, надувся 
як кулька і лопнув. Всі його родичі і друзі зляка-
лися і почали вистрибувати через вікна і тікати в 
двері.

– І не забудьте, мій кращий друг тепер – мило!
Лимончик прокинувся. Кімната була порожня. 

І живіт перестав боліти. І температура більше не 
піднімалася. Бегемотик відчув, що зголоднів і ра-
дісно прибіг до мами на кухню.

– Мамо, вони всі втекли.
– Прекрасно, – посміхнулася мама, – думаю, мені 

більше не треба буде нагадувати тобі про мило?
З того дня Лимончик після вулиці завжди ре-

тельно мив руки. Він дуже добре запам’ятав як 
болів живіт, який неприємний укол і які страшні і 
неприємні мікроби і бактерії.

А ви миєте руки після вулиці?
Яна ГОРБУНОВА.

КАЗКА

Загадки про професії

Дитяча сторінка

ЛИМОНЧИК І МІКРОБ 
АБО НАВІЩО МИТИ РУКИ

На фото Івана ПШОНЯКА: Роман та 
Каролінка Ящищак, м. Тернопіль.

Вишила 
матуся нам

Квітами сорочку.
Одягайте 

вишиванки,
Донечко й синочку!

В нитці – 
сонце золоте,

Пелюстки багряні,
Ласка мамина 

цвіте
В тому 

вишиванні…

Пілотом, дизайнером чи 
програмістом — а ким ти 
мрієш стати в майбутньо-
му? Пропонує трішки розва-
житися та повідгадувати 
дитячі загадки про професії. 
Можливо, якась із них на-
дихне тебе на грандіозне від-
криття в обраній галузі.

*****
Літаком керує вправно
Коли навіть в небі хмарно,
Посміхається з висот
Найхоробріший… 

*****
Він, як лікар Айболить,
Знає що і де болить,
Кличуть фермер і свинар,
— Порятуй… 

*****
Зникло світло, що робити?
По кімнаті як ходити?
Мама каже: «Без істерик,
Допоможе нам… 

*****
Хто людей з біди рятує
І хвороби всі лікує -
Призначає процедури
І таблетки, і мікстури? 

*****
Він дізнається для нас
Про Китай і про Канзас,
Про найдовший в світі міст
Розповість нам… 

*****Золоті у нього руки:
Робить зачіски й перуки,
Підстриже і пофарбує,
Гарний настрій подарує. 

СКІЛЬКИ ТВАРИН НА КАРТИНЦІ?

пілот

електрик

лікар

журналіст

перукарветеринар

Друдл (або англійською droodles) – це цікавий винахід амери-
канського автора-гумориста Роджера Прайса і креативного продю-
сера Леонарда Стерна, запропонований ними в 1950-х роках. Назва 
droodle є комбінацією трьох слів “doodle” (каракулі), “drawing” (ма-
люнок) і “riddle” (загадка).  

Суть винаходу полягає в тому, що вам пропонується описати 
картинку. Малюнок схожий на звичайні каракулі, але має багато 
різних значень. Цікаво розгадувати їх всією сім’єю. Тому пропону-
ємо найцікавіші друдли, які ми змогли знайти в мережі Інтернет. 
Завдання звучить так: «Що зображено на цьому малюнку? Що тобі 
це нагадує? На що схоже? Вкажи максимальну кількість можливих 
варіантів».

Фантазуйте - і називайте різні варіанти, 
адже неправильних відповідей немає. 

Загадкові друдли для розвитку 
творчого мислення



№43 (379) /3 листопада - 10 листопада 2020 р. Наш ДЕНЬ16 Різнеnday.te.ua

До уваги власників автотранспорту
Тернопільська районна державна адміністрація (Організатор перевезень) оголошує конкурс на право здійснювати перевезення пасажирів 

на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху.
ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ КОНКУРСУ:

№ 
п/п

№№ рейсів 
номер м-ту Назва маршруту

Протяж
м-ту 
(км)

Час відправл.
з пунктів

к-сть 
обор. 
рейс.

мін.
к-сть
авт.

Періодич-
ність 

виконанняпочат.кінцев.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 15-9 Тернопіль – Кип’ячка 11,5 6-50 21-00 9 2 щоденно
2. 15-23/1 Буцнів (Серединки) – Тернопіль 12,5 6-15 20-05 10 2 щоденно

Конкурс на перевезення пасажирів 
на автобусному маршруті загального 
користування проводяться відповід-
но до Закону України «Про автомобіль-
ний транспорт» та Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загального ко-
ристування, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 грудня 
2008 р. №1081 (зі змінами).

Відповідно до ст. 45 Закону України 
«Про автомобільний транспорт» у кон-
курсі на визначення автомобільного 
перевізника на автобусному маршруті 
загального користування можуть бра-
ти участь автомобільні перевізники, 
які мають ліцензію на той вид послуг, 
що виносять на конкурс, на законних 

підставах використовують у достатній 
кількості сертифіковані автобуси відпо-
відного класу, та відповідають вимогам, 
викладеним у статті 34 Закону України 
«Про автомобільний транспорт». 

Для участі в конкурсі на приміських 
автобусних маршрутах перевізники 
зобов’язані подати на кожен об’єкт кон-
курсу, в якості конкурсної пропозиції 
щонайменше один транспортний засіб, 
пристосований для перевезення осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення, а у разі відсутності та-
кого інформацію про його відсутність 
та інвестиційний проект-зобов’язання; 
транспортні засоби, які перевізники 
будуть використовуватися на автобус-
ному маршруті мають бути внесені в 
електронний кабінет перевізника, здій-
снювати пільгові перевезення пасажи-
рів згідно з чинним законодавством;

Документи на конкурс приймаються 
до 20 листопада 2020 року включно з 9 
год. до 17 год. за адресою м. Тернопіль, 
вул. Галицька, 38, Філія «Тернопільський 
ДОНКК» Українського державного під-
приємства по обслуговуванню інозем-
них та вітчизняних автотранспортних 
засобів «Укрінтеравтосервіс».

Увага! З питань щодо номерів рейсів 
та розкладів руху автобусів на марш-
руті, бланків документів для участі в 
конкурсі, а також за довідками звертай-
тесь телефонами: 52-15-79, 52-45-90, 
за адресою: м. Тернопіль, вул. Галиць-
ка, 38, щоденно в робочі дні з 9 год.  до 
17 год. Філія «Тернопільський ДОНКК» 
Українського державного підприєм-
ства по обслуговуванню іноземних та 
вітчизняних автотранспортних засобів 
«Укрінтеравтосервіс» (Робочий орган 
конкурсного комітету) та 43-58-74, за 

адресою: м. Тернопіль, майдан Перемо-
ги, 1, щоденно в робочі дні з 8 год. до 17 
год. 15 хв. відділ житлово-комунального 
господарства, містобудування, архітек-
тури, інфраструктури, енергетики та за-
хисту довкілля Тернопільської районної 
державної адміністрації.

Конкурс відбудеться 08 грудня 2020 
року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Тер-
нопільської районної державної адміні-
страції, каб. 310.

Плата за один внутрішньорайонний 
приміський автобусний маршрут, який 
виставляється на конкурс складає – 
3000 грн.

Реквізити для перерахуван-
ня коштів філія «Тернопіль-
ський ДОНКК» УДП «Укрінтерав-
тосервіс»: код 38758169 в ТВБВ 
АТ «Ощадбанк» МФО 338545 р/р 
UA243385450000026003300625017.
UA243385450000026003300625017.

Умови конкурсу

Оголошення

ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ В ЛИСТОПАДІ 
ПОДОРОЖЧАВ НА 35%

Компанія НАК «На-
фтогаз» опри-
люднила ціну на 

блакитне паливо для 
населення у листопаді. 
Про це йдеться на сайті 
компанії. Так, для корис-
тувачів, які купують газ 
за тарифом «Місячний», 
вартість палива стано-
витиме 6,33 грн/куб. м із 
ПДВ та без урахування вартості розподілу (достав-
ки). Порівняно з жовтнем, ціна газу зросла на 34,7%. 
Крім цього, у «Нафтогазі» продовжили можливість 
під’єднатися до тарифу «Річний». Він передбачає, 
що клієнт протягом 12 місяців буде сплачувати за 
паливо рівними частинами. Вартість блакитного 
палива у рамках тарифу в листопаді становитиме 
6,45 грн/куб. м із ПДВ (без вартості розподілу). Під-
земні сховища газу в Україні забито під зав’язку, але 
паливо дорожчає. У найближчі місяці вартість може 
сягнути 7-8 тисяч гривень за 1 тис. кубометрів. Це 
не може не радувати компанії-видобувачі, які навес-
ні-влітку працювали зі збитками. А ось споживачі 
побачать у платіжках нові, не найприємніші цифри.

ТАРИФИ НА ТЕПЛО І ГАРЯЧУ ВОДУ 
МОЖУТЬ ЗРОСТИ

Колишній міністр 
соціальної політи-
ки Андрій Рева по-

цікавився, що робитиме 
влада, коли не вистачить 
грошей на субсидії. Адже 
після вибухоподібного 
зростання ціни на газ 
підвищаться тарифи й на 
теплопостачання і гаря-
чу воду. Натомість, про-
граму житлових субсидій 
постійно скорочують. Що 
влада робитиме наступного року, коли не виста-
чить грошей на фінансування субсидій? Таке резон-
не запитання поставив експосадовець на одному з 
вітчизняних телеканалів. 

Міністерство 
охорони здоров’я 
хоче дозволить 

лікарям первинки 
відбирати матеріал для 
тестування пацієнтів 
на Covid-19, а також 
самостійно проводити 
експрес-тестування. Про 
це повідомила заступник 
міністра охорони здоров’я 
Ірина Садов’як, передає 
ICTV.

«Ми напрацювали деякі зміни 
до наказів МОЗ, зокрема, наказ 

№504, який регламентує порядок 
надання первинної медичної до-
помоги. У цьому наказі передба-
чаємо розширити перелік послуг 
на первинному ринку в частині 
забезпечення відбору зразків 
матеріалів для тестування на 
Covid-19, а також експрес-тесту-
вання», - сказала вона. І додала, 
що сама лише наявність симпто-
мів гострої респіраторної вірус-
ної інфекції не є підставою для 
проведення ПЛР-тесту.

Крім цього, за словами за-
ступника міністра, МОЗ має на-
мір дозволити лікарям первинки 

видавати лікарняні до 15 днів. Ці 
зміни дозволять лікарям в амбу-
латоріях видавати лікарняний до 
15 днів пацієнтам з коронавірус-
ною хворобою на весь період лі-
кування та самоізоляції. До цьо-
го лікар міг видати лікарняний 
тільки до 10 днів.

СІМЕЙНИМ ЛІКАРЯМ ДОЗВОЛЯТЬ РОБИТИ 
ШВИДКІ ТЕСТИ НА COVID-19 

і видавати лікарняні на 15 днів

Будапештський меморандум є 
політичною декларацією, тому 
отримати реальні гарантії за цим 

документом нині практично неможливо. 
Про це сказала посол ФРН в Україні Анка 
Фельдгузен інформагентству Інтерфакс-
Україна. 

«Будапештський меморандум - це політична де-
кларація і не більше, це не міжнародний договір. Я 
пам’ятаю, коли в 2014 році йшла мова про Будапешт-
ський меморандум. Мені телефонували з Німеччини 
та запитували, що це? Я була в Україні, коли його під-
писали в 1994 році, але згодом ніхто про нього вже не 
пам’ятав. Це політична декларація, тобто отримати 
ці гарантії на сьогодні просто неможливо», - сказала 
посол.

Окрім того, вона наголосила, що на сьогодні ФРН, 
США, Велика Британія та Канада докладають зусилля 
щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Вони ведуть 

переговори з партнерами у мінському форматі та 
нормандської четвірки. «Наразі більш важливішим є 
питання щодо розширення саме нормандського фор-
мату, щоб інші країни підтримали і зусилля Німеччи-
ни, і саму Україну», - зазначила Анка Фельдгузен.

Будапештський меморандум передбачав, що 
Україна, відмовляючись від третього за потужністю 
ядерного арсеналу в світі, отримує гарантії від про-
відних військових держав світу щодо непорушності 
своєї безпеки та існуючих кордонів.

УКРАЇНА НЕ ЗМОЖЕ ОТРИМАТИ ГАРАНТІЇ 
ЗА БУДАПЕШТСЬКИМ МЕМОРАНДУМОМ
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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА 
ГОСПОДАРЮВАННЯ

Фізична особа-підприємець 
Лужний Ярослав Антонович.
Юридична адреса: 48270, Терно-

пільська область, Гусятинський район, 
с. Ємелівка; 

48116, Тернопільська область, Тере-
бовлянський район, с. Бурканів.

Тел. +380970639394, 
e-mail: slavikluzhnyi@gmail.com

2. ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ, 
ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА, ТЕХНІЧНІ 

АЛЬТЕРНАТИВИ*.
Планована діяльність, її характерис-

тика
ФОП Лужний Ярослав Антонович пла-

нує провести реконструкцію комплексу 
(будівель і споруд) під птахоферму по 
вул. Центральній, 2б в с. Бурканів, Те-
ребовлянського району, Тернопільської 
області потужністю 84000 птахомісць. 

Продуктивність птахоферми – 471 
тис. курчат-бройлерів в рік. 

Птахоферма спеціалізується по ви-
рощуванні курчат м’ясної породи 
РОСС-308 (Республіка Польща). На 
планованому об’єкті буде впроваджена 
маловідходна технологія вирощуван-
ня курчат-бройлерів, що передбачає 
напільне утримання курей вікової тех-
нологічної групи 1-6 тижнів, з визна-
ченим режимом годування, напування 
та сну. Передбачається впровадження 
передових вітчизняних досягнень, 
ефективних рішень технологічного, 
санітарно-технічного і організаційного 
характеру. Реалізація даного проекту 
буде сприяти розвитку сільського гос-
подарства регіону та збільшенню робо-
чих місць.

Технічна альтернатива 1
Планована діяльність передбачає на-

пільне утримання птиці. Вирощування 
курчат-бройлерів на глибокій підстил-
ці з тирси, або соломи при штучному 
освітленні з регульованим тепловим 
режимом. При вирощуванні курчат-
бройлерів на глибокій підстилці умови 
утримання птиці найбільш наближені 
до природних. Птах піддається мен-
шому стресу, у нього більш міцний 
імунітет до інфекцій і висока загальна 
стійкість організму до інших захворю-
вань, в тому числі до порушень обміну 
речовин. Бройлери не обмежені в пере-
суванні і здатні вибирати оптимальні 
для себе зони годування, напування і 
відпочинку. 

Технічна альтернатива 2
Вирощування курчат-бройлерів у 

кліткових батареях при штучному 
освітленні з регульованим тепловим 
режимом. Проте, при клітковому утри-
манні курей збільшується вологість 
посліду, що негативно впливає на мі-
кроклімат в пташниках і, відповідно, на 
продуктивність птиці та збільшенню 
енергозатрат.

З метою забезпечення гуманного 
утримання птиці даний альтернатив-
ний варіант не був прийнятим.

* Суб’єкт господарювання має право 
розглядати більше технічних та тери-
торіальних альтернатив.

 
3. МІСЦЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
 ТЕРИТОРІАЛЬНІ АЛЬТЕРНАТИВИ.

Місце провадження планованої діяль-
ності: територіальна альтернатива 1

Птахоферма по вул. Центральна, 2б в 
с. Бурканів, Теребовлянського району, 
Тернопільської області. Земельна ді-
лянка має сільськогосподарське при-
значення, тому розміщення планованої 
діяльності не суперечитиме Земельно-
му кодексу України та не призведе до 
зміни цільового призначення земель-
ної ділянки.

Місце провадження планованої діяль-
ності: територіальна альтернатива 2

Територіальна альтернатива не роз-
глядається (об’єкт прив’язаний до меж 
відведеної земельної ділянки).

4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
ВПЛИВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Найбільш важливим із соціально-

економічних факторів є можливість 
збільшення надходжень в державний 
бюджет при дотриманні екологічних 
та санітарно-гігієнічних нормативів, 
забезпечення споживачів м’ясом свій-
ської птиці та створення додаткових 
робочих місць, за рахунок працевла-
штування місцевого населення із за-
безпеченням сучасних умов праці.

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПАРА-

МЕТРИ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
(ПОТУЖНІСТЬ, ДОВЖИНА, ПЛОЩА, 

ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА ТОЩО).
Планується реконструкція будівель 

комплексу під птахоферму потужністю 
84 тис. голів одночасного утримання.

Потреба в ресурсах:
• земельні – 2,52 га
• річна витрата електроенергії – 

692,160 тис.кВт.год
• річна витрата води – 6,702 тис.м3
• річна витрата газу – 195,0 тис.м3
• річна потреба тепла – 2225,16 Гкал
• трудові – 25 чоловік.
Режим роботи на підприємстві що-

денний, цілодобовий, у три зміни.
На території розміщені п’ять пташ-

ників, де одночасно утримується:
- пташник №1 – 18 тис. курей-брой-

лерів;
- пташник №2 – 16 тис. курей-брой-

лерів;
- пташник №3 – 18 тис. курей-брой-

лерів;
- пташник №4 – 18 тис. курей-брой-

лерів ;
- пташник №5 – 14 тис. курей-брой-

лерів.
Крім основних будівель на ділянці 

розміщені: санпропускник, ветеринар-
на лабораторія, господарські примі-
щення, дизбар’єри, водонапірна башта, 
свердловина, силоса для кормів, по-
жрезервуари, водонепроникний вигріб, 
очисні споруди «Джерело».

Планується будівництво і рекон-
струкція споруд відведення виробни-
чих та побутових стічних вод, системи 
водопроводу, зовнішнього і внутріш-
нього пожежогасіння.

На ділянці наявна свердловина, яка 
використовується для подачі води до 
виробничих і допоміжних приміщень.

Планується виробництво 942 т м’яса 
бройлерів (у живій вазі) на рік.

Термін вигодовування одного 
поголів’я – 49 діб, середня вага птиці в 
кінці циклу вирощування – 2,0 кг. 

Вирощена птиця, живою вагою, буде 
реалізовуватись населенню та приват-
ним компаніям. Цех по забою птиці та 
території птахоферми відсутній.

Після кожної партії передбачається 
трьохтижнева міжциклова профілак-
тична перерва, з моменту відправ-
лення останньої партії птиці із примі-
щення до початку його завантаження 
новою партією, при цьому приміщення 
повинно бути вільним після закінчен-
ня дезінфекції не менше 5 днів. Миття 
пташників проводиться високоефек-
тивними миючими машинами фірми 
Karcher. 

Пташники обладнані автоматизова-
ними системами: годування, напуван-
ня, видалення посліду. На підприєм-
стві передбачена безводна технологія 
прибирання посліду. Після очищення 
пташників від посліду і підстилки про-
водиться дезінфекція приміщень та 
влаштовується нова підстилка.

Послід з пташників видаляють після 
вирощування кожної партії бройлерів, 
в період профілактичної перерви.

Прибирання посліду разом з підстил-
кою здійснюється фронтальними по-
грузчиками з подальшим вивезенням 
на майданчик компостування, розта-
шованого на сільгоспугіддях за межами 
території птахоферми, на відстані біль-
ше 1 км від житлової забудови.

Стічні води від санпропускника, вете-
ринарно-виробничої лабораторії, скла-
ду тари та господарського інвентаря 
скидаються в запроектовану каналіза-
ційну мережу з подальшим відведен-
ням в існуючий вигріб.

Стічні води від миття пташників ски-

даються в запроектовану каналізацій-
ну мережу з подальшим відведенням 
на запроектовану установку біологіч-
ної очистки стічних вод «Джерело» 
типу Д4 продуктивністю 4 м3/добу ПП 
"Екологія" м. Полтава.

Стоки самопливом направляються в 
первинний відстійник, де відбувається 
осідання твердих та завислих речовин, 
далі в біотенках, за допомогою "вільно 
плаваючих" та прикріплених на волок-
нистій насадці мікроорганізмах (ак-
тивного мулу) відбувається сорбція та 
окислення органіки з стічної води. Піс-
ля цього у вторинному відстійнику від-
бувається розділення чистої води від 
активного мулу. Чиста вода відводить-
ся в існуючий резервуар для очищеної 
води, а осад з первинного відстійника 
періодично відкачується асенізаційною 
машиною та вивозиться на утилізацію.

6. ЕКОЛОГІЧНІ ТА ІНШІ 
ОБМЕЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬ-

НОСТІ ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ: 
щодо технічної альтернативи 1
- дотримання дозволених обсягів ви-

кидів у атмосферне повітря від стаціо-
нарних джерел;

- утилізація відходів у відповідності з 
вимогами чинного законодавства;

- дотримання допустимих рівнів 
шуму

- дотримання вимог Водного кодексу, 
санітарних норм.

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
- дотримання містобудівних умов та 

обмежень;
- дотримання розмірів СЗЗ;
- дотримання протипожежних розри-

вів між будівлями та спорудами.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається.

7. НЕОБХІДНА ЕКОЛОГО-
ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА І ЗАХИСТ 
ТЕРИТОРІЇ ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ:
щодо технічної альтернативи 1

- виготовлення проектної документа-
ції;
- застосування обладнання, що відпові-
дає сучасному технічному рівню;
- забезпечення робітників індивідуаль-
ними засобами захисту, спецодягом і 
спецвзуттям;
- дотримання правил збирання та тим-
часового зберігання відходів, своєчас-
ний їх вивіз.
щодо технічної альтернативи 2
аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
- забезпечення виконання санітарно-гі-
гієнічних норм та правил; 
- заходи, направлені на запобігання 
аваріям.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається.

8. СФЕРА, ДЖЕРЕЛА ТА ВИДИ 
МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ 

НА ДОВКІЛЛЯ: 
щодо технічної альтернативи 1
• атмосферне повітря - викиди в ат-

мосферне повітря в межах нормативів 
гранично-допустимих викидів;

• водне середовище - утворення гос-
подарсько-побутових, виробничих сто-
ків;

• ґрунти - утворення відходів, та по-
дальше поводження з ними;

• рослинний і тваринний світ - опосе-
редкований вплив;

• вплив на клімат і мікроклімат - від-
сутній; 

• вплив на соціальне середовище (на-
селення) – позитивний вплив, створен-
ня нових робочих місць;

• вплив на техногенне середовище - 
відсутній.

щодо технічної альтернативи 2 
аналогічно технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
соціальне середовище - гігієнічні нор-

мативи допустимого вмісту забрудню-
ючих речовин в атмосферному повітрі, 
санітарні норми допустимого шуму.

щодо територіальної альтернативи 
2 

не розглядається

9. НАЛЕЖНІСТЬ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДО ПЕРШОЇ ЧИ ДРУГОЇ 

КАТЕГОРІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 
ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ МОЖУТЬ МАТИ 

ЗНАЧНИЙ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ ТА 
ПІДЛЯГАЮТЬ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА 

ДОВКІЛЛЯ (ЗАЗНАЧИТИ 
ВІДПОВІДНИЙ ПУНКТ І ЧАСТИНУ 
СТАТТІ 3 ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО 

ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ”)
Планована діяльність належить до 

другої категорії видів планованої ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати 
вплив на довкілля та підлягають оцін-
ці впливу на довкілля згідно з ст.3 п.3, 
пп.2. Закону України „Про оцінку впли-
ву на довкілля”.

10. НАЯВНІСТЬ ПІДСТАВ 
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ ТРАН-

СКОРДОННОГО ВПЛИВУ НА 
ДОВКІЛЛЯ (В ТОМУ ЧИСЛІ 

НАЯВНІСТЬ ЗНАЧНОГО 
НЕГАТИВНОГО ТРАНСКОРДОННОГО 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ПЕРЕЛІК 
ДЕРЖАВ, ДОВКІЛЛЯ ЯКИХ МОЖЕ 

ЗАЗНАТИ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО 
ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ 

(ЗАЧЕПЛЕНИХ ДЕРЖАВ)
Транскордонний вплив на довкілля 

відсутній.

11. ПЛАНОВАНИЙ ОБСЯГ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВЕНЬ 

ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО 
ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З 

ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
Планований обсяг досліджень та 

рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з ОВД у від-
повідності з ст.6 Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля” № 2059-VШ 
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 Укра-
їни “Про оцінку впливу на довкілля”. 
Оцінка впливу на довкілля - це проце-
дура, що передбачає:

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

проведення громадського обговорен-
ня планованої діяльності;

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

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

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

У висновку з оцінки впливу на до-
вкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкіл-
ля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопус-
тимість про¬вадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови 
її провадження.

Забороняється розпочинати прова-
дження планованої діяльності без оцін-
ки впливу на до-вкілля та отримання 
рішення про провадження планованої 
діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля 
передбачає право і можливості громад-
ськості для участі у такій процедурі, 
зокрема на стадії обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, а також на 
стадії роз-гляду уповноваженим орга-
ном поданого суб’єктом господарюван-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорен-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайме¬нше 25 робочих 
днів громадськості надається можли-
вість надавати будь-які зауваження і 
про¬позиції до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слу-
ханнях. Детальніше про процедуру гро-
мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в 
оголошенні про початок громадського 
обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, до повного його скасу-
вання та протягом 30 днів з дня скасу-
вання карантину, громадські слухання 
не проводяться і не призначаються на 
дати, що припадають на цей період, про 
що зазначається в оголошенні про по-
чаток громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

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

ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ 
З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

Протягом 20 робочих днів з дня опри-
люднення цього повідомлення на офі-
ційному веб- сайті уповноваженого 
органу громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначе¬ному 
у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

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

У разі отримання таких зауважень і 
пропозицій громадськості вони будуть 
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох ро-
бочих днів з дня їх отримання). Особи, 
що надають зауваження і пропозиції, 
своїм під-писом засвідчують свою зго-
ду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підго-
товки звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля зобов’язаний врахувати повністю, 
врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громад-
ського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформа-
ція про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля.

14. РІШЕННЯ ПРО ПРОВАДЖЕННЯ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

Дозвіл на виконання будівельних ро-
біт, що видається

Управлінням Державної архітектур-
но-будівельної інспекції у Тернопіль-
ській області.

15. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ 
ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, ОБСЯГУ ДОСЛІ-ДЖЕНЬ 
ТА РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, 
ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІ-
ТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, 

НЕОБХІДНО НАДСИЛАТИ ДО 
Управління екології та природних 

ресурсів Тернопільської обласної дер-
жавної адміністрації, що розташоване 
за адресою: 46008, вул. Шашкевича, 3,  
м. Тернопіль, e-mail: eco_ter@eco.te.gov.
ua, тел. (0352) 22 00 20. Контактна осо-
ба - Груніна Світлана Олександрівна. 

 ________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

 реєстрі з оцінки  впливу на довкілля 
   ________________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку  впливу
 на довкілля планованої діяльності 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Фізична особа-підприємець Лужний Ярослав Антонович
(ід. код 2586403453)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.00 Енеїда.
06.30 М/с «Листи вiд Фелiкса».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 01.35 Новини.
07.05, 08.05, 12.00, 13.10, 18.20, 02.00 

Суспiльна студiя.
09.05 Радiодиктант нацiональної єдностi.
10.00 Д/с «Дикi тварини».
10.35 Стильнi подорожi.
11.00 Дивовижнi сади. Кiрстенбош - 

Пiвденна Африка.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.25, 00.00 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.25, 00.35 Т/с «Полдарк».
17.30 Д/с «Дикая планета».
18.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
19.55 Д/с «Свiт дикої природи».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
00.05 Перша шпальта.
03.50 Д/ф «З України до Голiвуду».
05.00 Бюджетники.

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

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

19.30 «ТСН».
09.25, 10.25, 11.25, 12.20 «Життя 

вiдомих людей».
13.00, 14.15 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Свати».
21.45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
22.45 «Грошi».
00.00 «Дубiнiзми».
00.20 «Танцi з зiрками».
03.00 Х/ф «Шлях у порожнечу».

Iíòер
02.20 «Легенди бандитської Одеси».
03.05 Х/ф «Шукач води».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
09.35, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
10.35, 12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
15.45 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа. 

Артюх».
00.00 Т/с «Нi кроку назад 2. На лiнiї 

фронту».
02.05 Х/ф «Очiкування полковника 

Шалигiна».

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
04.55 Еврика!

05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10 Громадянська оборона.
05.55 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.10, 13.15 Х/ф «Пiк Данте».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.15 Х/ф «Еверест».
16.50 Х/ф «Мiцний горiшок 5: Гарний 

день, щоб померти».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Теорiя змови.
21.25 Т/с «Коп з минулого».
22.35 Свобода слова.
23.35 Х/ф «Еддi «Орел».
01.45 Анти-зомбi.

ÑТБ
05.25, 23.15 Т/с «Доктор Хаус».
07.10 Т/с «Комiсар Рекс».
10.10 МастерШеф. Професiонали 2.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Детектор брехнi.
20.15, 22.45 Т/с «Життя прекрасне».
01.10 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.10 Божевiльна зiрка.
10.10, 19.00 Супер Топ-модель по-

українськи.
12.10 Х/ф «Цiлком таємне: Хочу 

вiрити».
14.10 Х/ф «Людина-мурашка».
16.30 Х/ф «Людина-мурашка i Оса».
21.00 Х/ф «З Парижа з любов`ю».
22.50 Х/ф «Успiх Логана».
01.30 Х/ф «Змiя».
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, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 05.00 Час 
новин.

06.25 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 «Свiт майбутнього. Планета 

Земля».
09.30 Машина часу.
10.10, 11.10, 05.10 Д/с «Крила вiйни».
12.30 Pro Вiйсько.
13.00 Час. Пiдсумки тижня з А. 

Мiрошниченко.
14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».

15.30, 03.10 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Любов, ненависть i 

пропаганда».
18.10, 22.00 Д/с «Адольф Гiтлер: 

Шлях».
19.20, 01.15 «Кондратюк у понедiлок».
21.40 Час-Time.
00.30 Д/с «Топ 10: Таємницi й загадки».
03.35, 04.10 Культ 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.
10.30, 04.30 Реальна мiстика.
12.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
17.00 Т/с «Вiдважнi».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Шуша», 1 i 2 с.
23.30 Т/с «Шуша», 3 с.
00.30 Т/с «Смак щастя», 1 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Смак щастя».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Ух ти show».
08.50 «Орел i решка. Шопiнг».
09.50 Х/ф «Незважаючи нi на що».
12.00 Х/ф «Фатальна красуня».
14.00 «Орел i решка. Дива свiту».
15.00 «Орел i решка. Дива Свiту 2. Не-

видане».
16.00 «Орел i решка. Перезаванта-

ження».
18.10 Т/с «Я - зомбi».
20.00 «Орел i решка. Перезавантаження. 

Америка».
22.00 «Орел i решка. Шаленi вихiднi».
00.00 Х/ф «Впусти мене. Сага».
02.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
02.50 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.50 «Top Shop».
05.50 Х/ф «Чортова дюжина».
07.45, 16.50, 20.50, 02.35 «Випадковий 

свiдок».
08.15 Х/ф «Бережiть жiнок».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.05 

«Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.40 «Полювання на НЛО».
15.35 «Прокляття скiфських курганiв».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.20 Х/ф «Нiчна бригада».
02.55 «Речовий доказ».
03.55 «Правда життя».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
10.15, 00.05 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить».
12.15, 17.15 4 весiлля.

14.15, 01.05 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Кохання та iншi негаразди».
23.05 Сiмейка У.
02.05 Щоденники Темного.
02.50 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 
М. Шамановим та М. Матросовим.

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, Ю. 

Шпачинською i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

та М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.50, 01.45 Правда життя.
10.00, 00.35 Речовий доказ.
11.10, 17.50 Дика природа Чилi.
12.10, 23.40 Гарячi точки.
13.05 Теорiя Змови.
13.55, 19.45 Фантастичнi iсторiї.
14.55 Повiтрянi воїни.
16.00, 21.50 Сучаснi дива.
16.50 Найєкстремальнiший.
18.50, 02.45 Україна: забута iсторiя.
20.45 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
22.40 Дива нашого життя.

Enter-фіëьм
06.05 Т/с «Секретний фарватер».
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 «Шум вiтру».
13.30 Х/ф «Єсенiя».
16.15 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Танцюрист диско».
01.50 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.
05.15 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Опер за викликом 2».
09.50 «Загублений свiт».
14.25 Х/ф «Чистильник».
16.20 Х/ф «Макс Пейн».
18.15, 01.40 «Спецкор».
18.50, 02.10 «ДжеДАI».

19.30 Т/с «Опер за викликом 3».
20.35 Т/с «Янголи».
22.05, 23.55 Т/с «Кiстки 5».
02.40 «Облом.UA».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».
07.50 М/ф «Качинi iсторiї».
08.40 М/ф «Чорний плащ».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».
13.00 Т/с «СуперКопи».
15.30, 19.00 Т/с «Швидка».
20.05 Т/с «Касл».
23.40 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
04.00 «Роздовбаї».
04.50 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.05 Веслування на байдарках i каное. 

Кубок свiту.
00.05 Самбо. ЧC. Сербiя. День 3.
01.00 Ралi. ERC. Угорщина. Огляд.
01.30, 06.00, 09.40 Велоспорт. «Вуель-

та». Етап 18.
02.30 Снукер. English Open. Фiнал. 

Трамп - Н. Робертсон.
04.00 Снукер. UK Championship-2019. 

Йорк. Фiнал.
08.00 Автоперегони. WTCR. Бельгiя. 

Квалiфiкацiя.
08.30 Автоперегони. WTCR. Бельгiя. 

Перегони 1.
09.00 Автоперегони. WTCR. Бельгiя. 

Перегони 2.
11.30 Тенiс. АТР 1000. «Мастерс». Па-

риж. Фiнал.
12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Тенiс. АТР 250. Софiя. 
Коло 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 11.45, 20.35 Топ-матч.
06.10 Мiлан - Верона. Чемпiонат Iталiї.
08.10 Рух - Iнгулець. Чемпiонат України.
10.00 «Великий футбол».
12.00 Аталанта - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
13.50 ПСЖ - Ренн. Чемпiонат Францiї.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Олiмпiк - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
17.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.45 Лацiо - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
20.40 Александрiя - Львiв. Чемпiонат 

України.
22.50 Вiдбiр до Євро-2020. Передмова 

до туру.
23.20 Болонья - Наполi. Чемпiонат Iталiї.
01.10 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
02.05 Десна - Мiнай. Чемпiонат України.
03.55 Нiцца - Монако. Чемпiонат Францiї.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.20 Енеїда.
06.30 М/с «Листи вiд Фелiкса».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.25, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

02.15 Суспiльна студiя.
09.30, 16.25 Т/с «Величнi Медичi».
10.35 Стильнi подорожi.
11.00 Дивовижнi сади. Сад Рут Бан-

крофт - США.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 02.00, 05.45 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
20.00 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
22.00 Нашi грошi.
22.30 Д/с «Боротьба за виживання».
00.25 Т/с «Полдарк».
04.10 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

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

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

19.30, 04.30 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25, 12.20, 14.20 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Свати 6».
21.45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
22.45 «Мiняю жiнку 15».
00.40 Х/ф «Шлях у порожнечу».

Iíòер
03.25, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14.20, 15.20 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа. 

Артюх».
00.00 Т/с «Нi кроку назад 2. На лiнiї 

фронту».
02.05 Х/ф «Тi, що зiйшли з небес».

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, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10, 00.50 Теорiя змови.
11.10 Секретний фронт.
11.50, 13.15 Х/ф «Пряма та очевидна 

загроза».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.05, 16.15 Т/с «Пес».
16.50, 21.25 Т/с «Коп з минулого».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
22.35 Х/ф «Назад у майбутнє».
01.45 Анти-зомбi.

ÑТБ
04.50, 23.20 Т/с «Доктор Хаус».
06.45 Т/с «Комiсар Рекс».
09.50 МастерШеф. Професiонали 2.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Таємницi ДНК.
20.15, 22.45 Т/с «Життя прекрасне».
01.15 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
11.10 Х/ф «З Парижа з любов`ю».
13.10 Суперiнтуїцiя.
15.10 Хто зверху? (12+).
17.00, 19.00 Любов на виживання.
21.00 Х/ф «Дежа вю».
23.40 Х/ф «Кур`єр».
01.40 Т/с «Сирена».
02.30 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, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.25 Pro Вiйсько.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Бойовi машини».
08.15 Д/с «Свiт майбутнього. Планета 

Земля».
09.30 Машина часу.
10.10, 11.10, 05.10 Д/с «Крила вiйни».
12.30 Стоп Реванш.
13.10, 14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
15.30, 03.10 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Любов, ненависть i 

пропаганда».
18.10, 22.00 Д/с «Великi танковi битви».
19.20, 01.15 «Країна».
21.40 Час-Time.
00.30 Д/с «Топ 10: Таємницi й загадки».
03.35, 04.10 Культ 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, 

03.20 Сьогоднi.

09.30 Зоряний шлях.
10.30, 03.40 Реальна мiстика.
12.30, 05.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
17.00 Т/с «Вiдважнi».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Шуша», 4 i 5 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с «Шуша», 6 с.
01.00, 02.00 Х/ф «Служниця трьох 

панiв».
01.30 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.15, 18.10 Т/с «Я - зомбi».
14.00, 22.00 «Орел i решка. Шаленi 

вихiднi».
16.00, 20.00 «Орел i решка. Переза-

вантаження. Америка».
00.00 Х/ф «Кохання та iншi катастро-

фи».
01.45 «Орел i решка. Навколо свiту».
02.30 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.50 «Top Shop».
05.50 Х/ф «Кому вгору, кому вниз».
07.50, 16.50, 20.50, 02.45 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.15 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Страх висоти».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.45 «Великi українцi».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Легенди бандитського Києва».
01.40, 02.50 «Речовий доказ».
03.45 «Правда життя».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
10.15, 00.30 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить».
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.30 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Як позбутися хлопця за 

10 днiв».
23.30 Сiмейка У.
02.30 Щоденники Темного.
03.15 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 
М. Шамановим та М. Матросовим.

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, Ю. 

Шпачинською i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

та М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.45, 01.45 Правда життя.
09.55, 00.35 Речовий доказ.
11.05, 17.50 Дика природа Чилi.
12.05, 23.40 Гарячi точки.
13.00 Теорiя Змови.
13.55, 19.45 Фантастичнi iсторiї.
14.55 Повiтрянi воїни.
15.55, 21.50 Сучаснi дива.
16.50 Найєкстремальнiший.
18.50 Україна: забута iсторiя.
20.45 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
22.40 Дива нашого життя.
02.45 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
06.05 Т/с «Секретний фарватер».
07.05, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.30, 02.55 «Зорянi долi».
11.20 «Моя правда».
12.10 Х/ф «Змова проти корони».
16.10 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00, 01.30 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Принцеса на бобах».
01.10 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Команда «А» 2».
07.55 Х/ф «Блекджек».
09.50, 17.15 «Загублений свiт».
13.20 Х/ф «Герой».
15.15 Х/ф «Сталевий свiтанок».
18.15, 01.50 «Спецкор».
18.50, 02.20 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Опер за викликом 3».
20.30, 21.30 Т/с «Янголи».
22.30, 00.05 Т/с «Кiстки 5».
02.50 «Облом.UA».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».
07.50 М/ф «Качинi iсторiї».
08.40 М/ф «Чорний плащ».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».
13.00 Т/с «СуперКопи».
15.30, 19.00 Т/с «Швидка».
20.05 Т/с «Касл».
23.50 Мамареготала. Найкраще.
03.25 Чистоплюї.
03.50 «Роздовбаї».
04.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.00, 18.30 Дзюдо. Гран-прi. Загреб.
23.30 Автоперегони. WTCR. Бельгiя. 

Перегони 1.
00.00 Автоперегони. WTCR. Бельгiя. 

Перегони 2.
00.30 Велоспорт. «Вуельта». Огляд.
01.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

1/2 фiналу.
02.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

Фiнал. Швентек - Кенiн.
04.00, 17.00, 21.00 Снукер. Northern 

Ireland Open-2019. Фiнал.
06.00, 09.30, 19.05 Велоспорт. Мiлан - 

Сан-Ремо.
08.00 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 

Квалiфiкацiя.
08.30 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 

Перегони 1.
09.00 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 

Перегони 2.
11.00 Настiльний тенiс. Кубок свiту. 

Китай. 1/2 фiналу.
13.00 Настiльний тенiс. Кубок свiту. 

Китай. Фiнал.
15.00 Снукер. Northern Ireland Open-

2019. 1/2 фiналу.
22.30 Ралi. ERC. Огляд.

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

України.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 ПСЖ - Ренн. Чемпiонат Францiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Александрiя - Львiв. Чемпiонат 

України.
12.10 «Великий футбол».
13.50 Лацiо - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
16.00 Рух - Iнгулець. Чемпiонат України.
17.50 «Auto гол!».
18.20 Аталанта - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
20.10 Вiдбiр до Євро-2020. Передмова 

до туру.
20.40 Десна - Мiнай. Чемпiонат України.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.45 Мiлан - Верона. Чемпiонат Iталiї.
01.35 Передмова до 5 i 6 турiв. Лiга 

Нацiй УЄФА.
02.05 Нiцца - Монако. Чемпiонат Францiї.
03.55 Дженоа - Рома. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.20 Енеїда.
06.30 М/с «Листи вiд Фелiкса».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.25, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

02.15 Суспiльна студiя.
09.30, 16.25 Т/с «Величнi Медичi».
10.35 Стильнi подорожi.
11.00 Дивовижнi сади. Лотосленд - 

США.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 02.00, 05.45 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
17.30 Нашi грошi.
18.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
20.00 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
22.00 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.30 Д/с «Боротьба за виживання».
00.25 Т/с «Полдарк».
04.10 Д/ф «Вiйна на нульовому 

кiлометрi».

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

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

19.30, 04.20 «ТСН».
09.25, 10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25, 12.20, 14.15 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Свати».
21.45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
22.45, 23.55 «Свiт навиворiт 11: Китай».
01.05 «Свiт навиворiт».

Iíòер
03.25, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
04.50 «Телемагазин».
05.20, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14.20, 15.20 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа. 

Артюх».
00.00 Т/с «Нi кроку назад 2. На лiнiї 

фронту».
02.00 Х/ф «Жiночi радощi й печалi».

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, 00.35 Громадянська обо-

рона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Повстання».
15.10, 16.15 Т/с «Пес».
16.50, 21.25 Т/с «Коп з минулого».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
22.30 Х/ф «Назад у майбутнє 2».
01.30 Анти-зомбi.

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.30, 23.10 Т/с «Доктор Хаус».
07.10 Т/с «Комiсар Рекс».
10.15 МастерШеф. Професiонали 2.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.00 СуперМама.
19.05 Про що мовчать жiнки.
20.15, 22.45 Т/с «Два полюси любовi».
01.00 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
1 1 . 1 0  Х/ф  «Р о з л у ч е н н я  п о -

американськи».
13.10 Хто проти блондинок.
15.20 Хто зверху? (12+).
17.20, 19.00 Дiти проти зiрок.
20.40 Х/ф «Ворог держави».
23.30 Х/ф «Погана компанiя».
01.50 Т/с «Сирена».
02.40 Служба розшуку дiтей.
02.45 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, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.25 Стоп Реванш.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15, 16.10 Д/с «Бойовi машини».
08.15 Д/с «Свiт майбутнього. Планета 

Земля».
09.30 Машина часу.
10.10, 11.10, 05.10 Д/с «Крила вiйни».
12.30 Спостерiгач.
13.10, 14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
15.30, 03.10 Час «Ч».
17.10, 23.10 Д/с «Любов, ненависть i 

пропаганда».
18.10, 22.00 Д/с «Великi танковi битви».
19.20, 01.15 «Велика полiтика».

21.40 Час-Time.
00.30 Д/с «Топ 10: Таємницi й загадки».
03.35, 04.10 Культ Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 23.50 

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.30, 04.00 Реальна мiстика.
12.30, 05.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
17.00 Т/с «Вiдважнi».
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Футбол. Контрольна гра Польща 

- Україна.
00.10 Т/с «Дiвчатка мої», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Дiвчатка мої».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.45 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30,  01.00 Т/с «Мисливцi  за 

релiквiями».
12.15, 18.10 Т/с «Я - зомбi».
14.00, 22.00 «Орел i решка. Шаленi 

вихiднi».
16.00, 20.00 «Орел i решка. Переза-

вантаження. Америка».
00.00 «Орел i решка. Морський сезон».
02.35 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.45 «Top Shop».
05.15 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмель-

ницький».
07.50, 16.50, 20.50, 02.50 «Випадковий 

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

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Право на пострiл».
10.40, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Таємницi кримiнального свiту».
14.55 «Великi українцi».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Легенди бандитського Києва».
01.45, 02.55 «Речовий доказ».
03.55 «Правда життя».

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

Полтавою.
10.15, 00.00 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить».
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.00 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Євротур».
23.00 Сiмейка У.
02.00 Щоденники Темного.
02.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.45 «Репортер». Новини.
07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 

М. Шамановим та М. Матросовим.
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, Ю. 

Шпачинською i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

та М. Вереснем.
22.00 «Середмiстя».

МÅГА
08.30, 01.55 Правда життя.
10.25, 00.45 Речовий доказ.
11.35, 18.05 Дика природа Чилi.
12.35 Гарячi точки.
13.30 Теорiя Змови.
14.20, 20.00 Фантастичнi iсторiї.
15.15 Повiтрянi воїни.
16.10, 21.55 Сучаснi дива.
17.05 Найєкстремальнiший.
19.05 Україна: забута iсторiя.
20.55 Бойовий вiдлiк.
22.45 Дива нашого життя.
23.45 Коза ностра.
02.55 Ризиковане життя.

Enter-фіëьм
06.00 Т/с «Секретний фарватер».
07.05, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
09.30, 02.45 «Зорянi долi».
09.40 «Моя правда».
10.30 Х/ф «Полiт золотої мушки».
13.15 Х/ф «Як вийти замiж за короля».
14.45 Х/ф «Якщо є вiтрила».
16.05 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00, 01.20 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Повернення немає».
00.55 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.20 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Команда «А» 2».
07.55 Х/ф «Зiткнення».
09.50, 17.15 «Загублений свiт».
12.55 Х/ф «Кришталевi черепи».
14.30 Х/ф «Експедицiя «Ноїв ковчег».
18.15, 01.45 «Спецкор».
18.50, 02.15 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Опер за викликом 3».
20.25, 21.25 Т/с «Янголи».
22.25, 00.00 Т/с «Кiстки 5».
02.45 «Облом.UA».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».

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

07.50 М/ф «Качинi iсторiї».
08.40 М/ф «Чорний плащ».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».
13.00 Т/с «СуперКопи».
15.30, 19.00 Т/с «Швидка».
20.05 Т/с «Касл».
23.30 Мамареготала. Найкраще.
03.20 Чистоплюї.
03.50 «Роздовбаї».
04.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.00 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 

Квалiфiкацiя.
23.30 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 

Перегони 1.
00.00 Автоперегони. WTCR. Нюрбургрiнг. 

Перегони 2.
00.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

1/2 фiналу. Надаль - Шварцман.
01.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

1/2 фiналу. Джоковiч - Циципас.
02.30 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

Фiнал. Джоковiч - Надаль.
04.00 Снукер. Scottish Open-2019. 

Фiнал. Селбi - Лiсовськi.
06.00, 09.30 Велоспорт. «Тур Ломбардiї».
08.00 Автоперегони. WTCR. Словаччина. 

Перегони 1.
08.30 Автоперегони. WTCR. Словаччина. 

Перегони 2.
09.00 Автоперегони. WTCR. Словаччина. 

Перегони 3.
11.00 Дзюдо. Гран-прi. Загреб.
11.30, 12.00, 14.00, 16.50 Тенiс. АТР 250. 

Софiя. Коло 2.
17.55 Велоспорт (трек). ЧЄ. Пловдiв. 

День 1.
20.55 Тенiс. «АТР: за кадром».
21.25 Тенiс. АТР 1000. «Мастерс». Па-

риж. Фiнал.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 ПСЖ - Ренн. Чемпiонат Францiї.
07.45 Вiдбiр до Євро-2020. Передмова 

до туру.
08.15 Олiмпiк - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Лацiо - Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
12.10 Рух - Iнгулець. Чемпiонат України.
13.55 Аталанта - Iнтер. Чемпiонат Iталiї.
16.00 Александрiя - Львiв. Чемпiонат 

України.
17.50 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
18.50 Live. Чорногорiя - Казахстан. 

Контрольна гра.
20.55, 03.50 Топ-матч.
21.05 Передмова до 5 i 6 турiв. Лiга 

Нацiй УЄФА.
21.35 Live. Польща - Україна. Контр-

ольна гра.
23.40 Бельгiя - Швейцарiя. Контрольна 

гра.
01.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
02.00 Албанiя - Косово. Контрольна гра.
03.55 Туреччина - Хорватiя. Контр-

ольна гра.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.20 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка.
06.35 М/с «Попелюшка».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.25, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

02.15 Суспiльна студiя.
09.30, 16.25 Т/с «Величнi Медичi».
10.35 Стильнi подорожi.
11.00 Дивовижнi сади. Сад «Майстер 

сiток» - Китай.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 02.00, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
17.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
20.00 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
22.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
22.30 Д/с «Боротьба за виживання».
00.25 Т/с «Полдарк».
04.10 Д/ф «Перехрестя Балу».

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

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

19.30, 04.20 «ТСН».
09.25, 10.25, 02.35 «Життя вiдомих 

людей».
11.25, 12.20, 14.15 «Одруження 

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 «Кiнцева зупинка - весiлля».

Iíòер
03.25, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
04.50 «Телемагазин».
05.20, 22.05 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14.20, 15.20 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа. 

Артюх».
00.00 Х/ф «Дот».
01.50 Х/ф «Доля людини».

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, 00.50 Секретний фронт.
12.35, 13.15 Х/ф «Пiк Данте».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.10, 16.15 Т/с «Пес».
16.45, 21.25 Т/с «Коп з минулого».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20, 01.45 Анти-зомбi.
22.35 Х/ф «Назад у майбутнє 3».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.30, 23.10 Т/с «Доктор Хаус».
07.10 Т/с «Комiсар Рекс».
10.15 МастерШеф. Професiонали 2.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.00 СуперМама.
19.00 Один за всiх.
20.15, 22.45 Т/с «Два полюси любовi».
01.05 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 13.00, 02.00 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
10.10 Х/ф «Дежа вю».
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Мiсiя нездiйснима: Фолаут».
00.00 Х/ф «Поїздочка 2: Смерть по-

переду».
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, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

06.25 Спостерiгач.
07.10, 08.10, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Бойовi машини».
08.15 Д/с «Свiт майбутнього. Планета 

Земля».
09.30 Машина часу.
10.10, 11.10, 05.10 Д/с «Крила вiйни».
12.30 Невигаданi iсторiї.
13.10, 14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
15.30, 03.10 Час «Ч».
16.20 Таємницi вiйни.
17.10, 23.10 Д/с «Любов, ненависть i 

пропаганда».
18.10, 22.00 Д/с «Великi танковi битви».
19.20, 01.15 #Небайдужа.
21.40 Час-Time.
00.30 Д/с «Топ 10: Таємницi й загадки».
03.35, 04.10 Культ 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.
10.30, 02.30 Реальна мiстика.
12.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
17.00 Т/с «Вiдважнi».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Шуша», 7 i 8 с.
23.20 По слiдах.
00.00, 02.00 Х/ф «Волошки для 

Василiси».
01.30 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.45 «Орел i решка. Шопiнг».
10.40,  01.00 Т/с «Мисливцi  за 

релiквiями».
12.25, 18.10 Т/с «Я - зомбi».
14.10, 22.00 «Орел i решка. Шаленi 

вихiднi».
16.10, 20.00 «Орел i решка. Переза-

вантаження. Америка».
00.00 «Орел i решка. Морський сезон».
02.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.55 «Top Shop».
05.55 Х/ф «Кохай мене».
07.55, 16.50, 20.50, 03.00 «Випадковий 

свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.30 

«Свiдок».
09.00 Х/ф «На вiйнi, як на вiйнi».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Вартiсть життя».
14.50 «Великi українцi».
18.20, 03.45 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.20 «Легенди бандитського Києва».
01.20, 03.15 «Речовий доказ».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
10.15, 00.00 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить».
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.00 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Жага мандрiв».
23.00 Сiмейка У.
02.00 Щоденники Темного.
02.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 
М. Шамановим та М. Матросовим.

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, Ю. 

Шпачинською i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. Курбановою.

17.10 «Ситуацiя» з М. Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.
20.00 «Прямий ефiр» з С. Орловською 

та М. Вереснем.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. Бере-

зовцем.
22.55 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
08.45, 01.50 Правда життя.
09.55, 00.40 Речовий доказ.
11.05, 17.50 Дика природа Чилi.
12.05 Гарячi точки.
13.00 Теорiя Змови.
13.55, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
14.55 Повiтрянi воїни.
15.55, 21.50 Сучаснi дива.
16.50 Найєкстремальнiший.
18.50 Україна: забута iсторiя.
20.50 Бойовий вiдлiк.
22.40 Дива нашого життя.
23.40 Коза ностра.
03.10 Iлюзiї сучасностi.
05.15 Прокляття скiфських курганiв.

Enter-фіëьм
06.00 Т/с «Секретний фарватер».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.05 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30, 02.45 «Зорянi долi».
11.55 Х/ф «Руда фея».
13.05 Х/ф «Осляча шкура».
14.55 Х/ф «Одиниця з обманом».
16.15 Т/с «Вiчний поклик».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00, 01.20 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Невiдправлений лист».
00.55 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
05.10 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Команда «А» 2».
07.55 Х/ф «Меч дракона».
09.55, 17.15 «Загублений свiт».
13.55 Х/ф «Самоволка-72».
15.25 Х/ф «Вiддалений схил».
18.15, 01.45 «Спецкор».
18.50, 02.15 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Опер за викликом 3».
20.25, 21.25 Т/с «Янголи».
22.25, 00.00 Т/с «Кiстки 5».
02.45 «Облом.UA».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».
07.50 М/ф «Качинi iсторiї».
08.40 М/ф «Чорний плащ».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».
13.00 Т/с «СуперКопи».
15.30, 19.00 Т/с «Швидка».
20.05 Т/с «Касл».

23.30 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
03.50 «Роздовбаї».
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.00 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».
00.00, 00.30, 01.00 Олiмпiйськi iгри. 

«Foul Play».
01 .30  Ол iмп iйськ i  i гри .  «Сила 

особистостi».
02 .00 ,  02 .30  Ол iмп iйськ i  i гри . 

«Олiмпiйський момент».
03.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Едгар Гроспiрон.
03.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Уши Дiзль.
04.00, 21.10 Снукер. Welsh Open. Фiнал. 

Мерфi - К. Вiлсон.
06.00, 09.30 Велоспорт. Льєж - Бастонь 

- Льєж.
08.00 Автоперегони. WTCR. Хунгарорiнг. 

Перегони 1.
08.30 Автоперегони. WTCR. Хунгарорiнг. 

Перегони 2.
09.00 Автоперегони. WTCR. Хунгарорiнг. 

Перегони 3.
11.30 Тенiс. АТР 250. Софiя. Коло 2.
12.00, 14.00, 16.00 Тенiс. АТР 250. 

Софiя. 1/4 фiналу.
17.00 Велоспорт (трек): ЧЄ. День 1.
17.55 Велоспорт (трек): ЧЄ. Пловдiв. 

День 2.
22.00 Гольф. «Мастерс». Огаста. Пер-

ший раунд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Нiдерланди - Iспанiя. Контрольна 

гра.
07.45 «Auto гол!».
08.10 Чорногорiя - Казахстан. Контр-

ольна гра.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 01.45 Польща - Україна. Контр-

ольна гра.
12.10 Бельгiя - Швейцарiя. Контрольна 

гра.
13.55 Албанiя - Косово. Контрольна гра.
16.00, 21.05 Журнал Лiги чемпiонiв.
16.30 Туреччина - Хорватiя. Контр-

ольна гра.
18.20 Вiдбiр до Євро-2020. Передмова 

до туру.
18.50 Live. Боснiя i Герцеговина - Iран. 

Контрольна гра.
20.55, 01.30, 03.35, 05.40 Топ-матч.
21.35 Live. Угорщина - Iсландiя. Плей-

офф. Вiдбiр до Євро-2020.
23.40 Уельс - США. Контрольна гра.
03.50 Грузiя - Пн. Македонiя. Плей-офф. 

Вiдбiр до Євро-2020.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

11 листопада

12 листопада
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка.
06.35 М/с «Попелюшка».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 01.25, 05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

02.15 Суспiльна студiя.
09.30, 16.25 Т/с «Величнi Медичi».
10.35 Стильнi подорожi.
11.00 Дивовижнi сади. Сад Лi-Юань - 

Китай.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 00.10, 02.00, 05.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
17.25 VoxCheck.
17.30 Перша шпальта (оригiнал).
18.55 Д/с «Вижити в дикiй природi».
20.00 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
22.00 Д/с «Суперчуття».
22.30 Ендрю Марр. Мiй мозок i я.
00.25 Т/с «Полдарк».
03.20 «Зворотнiй вiдлiк».

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, 03.35 «ТСН».
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 14.20 «Життя 

вiдомих людей».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 «Лiга смiху».
22.45 «Вечiрнiй квартал».
00.00 «Жiночий квартал».
01.25 Х/ф «Кiнцева зупинка - весiлля».
05.10 «Свiтське життя».

Iíòер
03.25, 18.00, 02.10 «Стосується кож-

ного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 23.00 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть Мелек 2».
12.25 Т/с «Панi Фазiлет i її дочки».
14.25, 15.20 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випадок. 

Сiмейна хронiка».
20.00 «Подробицi тижня».
21.00 «Мир i вiйна».
00.50 Х/ф «Екiпаж машини бойової».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 01.20 Факти.

04.50 Т/с «Вiддiл 44».
05.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
10.10 Анти-зомбi.
11.10, 13.15 Т/с «Вижити за будь-яку 

цiну 3».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.40, 16.15, 00.50, 01.50 «На трьох».
17.15, 20.10 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
22.35 «На трьох 8».

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.05, 19.00, 22.45 Холостячка.
10.05, 23.50 Як вийти замiж.
11.10, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
00.55 Про що мовчать жiнки.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Майлз з майбутнього».
07.20, 01.30 Вар`яти.
09.10 Суперiнтуїцiя.
11.10 Любов на виживання.
13.10 Х/ф «Мiсiя нездiйснима: Фолаут».
16.10 Х/ф «Ворог держави».
19.00 Х/ф «Вiкiнги».
21.00 Х/ф «Тор».
23.30 Х/ф «Цiлком таємне: Хочу 

вiрити».
02.20 Служба розшуку дiтей.
02.25 Зона ночi.

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Час новин.

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

Полiтика. Соцiум.
07.15 Д/с «Бойовi машини».
08.15 Д/с «Свiт майбутнього. Планета 

Земля».
09.30 Машина часу.
10.10, 11.10, 05.10 Д/с «Крила вiйни».
12.30 На власнi очi.
13.10, 14.10 Д/с «Нижче тiльки пекло».
15.30, 03.10 Час «Ч».
16.20 Кендзьор.
17.20, 23.10 Д/с «Любов, ненависть i 

пропаганда».
18.10, 22.00 Д/с «Великi танковi битви».
19.20, 01.15 «Полiтклуб з Вiталiєм 

Портнiковим».
21.40 Час-Time.
00.30 Д/с «Топ 10: Таємницi й загадки».
03.35, 04.10 Культ Ура!

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 Т/с «Вiдважнi».
13.40 Т/с «Переклад не потрiбен», 1 

i 2 с.
15.30 Т/с «Переклад не потрiбен».
18.00 Гучна справа.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «День сонця», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «День сонця».
04.00 Реальна мiстика.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
10.25, 00.00 «Орел i решка. Морський 

сезон».
12.25 Т/с «Я - зомбi».
14.10 «Орел i решка. Шаленi вихiднi».
16.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
18.00 Х/ф «Гордiсть i упередження та 

зомбi».
20.10 Х/ф «Будинок в кiнцi вулицi».
22.00 «Орел i решка. Шаленi вихiднi. 

Невидане».
23.00 «Орел i решка. Дива свiту».
01.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
02.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.45 «Top Shop».
05.45 Х/ф «А життя продовжується».
07.50, 15.55, 16.50, 20.50, 02.55 «Ви-

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

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Хiд конем».
10.40, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50, 03.55 «Правда життя».
14.40 «Нашi права».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Легенди бандитського Києва».
01.15, 03.25 «Речовий доказ».

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

Полтавою.
10.15, 00.30 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить».
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.30 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Чак i Ларрi - тепер 

одруженi».
23.30 Сiмейка У.
02.30 Теорiя зради.
04.00 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00 «Репор-
тер». Новини.

07.10, 08.10 «Новий день» з Л. Вакулюк, 
М. Шамановим та М. Матросовим.

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, Ю. 

Шпачинською 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. Ганаполь-

ським.
22.00 «Мiнiстерство правди».
22.20 «Полiтична призма».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.55, 01.50 Правда життя.
10.05, 00.40 Речовий доказ.
11.15 Дика природа Чилi.
12.15 Гарячi точки.
13.10 Скарб.ua.
14.05, 17.55, 19.50 Фантастичнi iсторiї.
15.05 Повiтрянi воїни.
16.00, 21.50 Сучаснi дива.
16.55 Найєкстремальнiший.
18.55 Україна: забута iсторiя.
20.50, 23.40 Бойовий вiдлiк.
22.40 Дива нашого життя.
02.40 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Якщо є вiтрила».
07.05, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.20 «Телемагазин».
08.00, 10.55 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30, 02.50 «Зорянi долi».
11.45 Х/ф «Гуси-лебедi летять».
13.05 Х/ф «Про принцесу Ясочку».
14.55 Х/ф «Сiм старих i одна дiвчина».
16.25 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Жiнки жартують серйозно».
00.30 Х/ф «Мiський романс».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Команда «А» 2».
07.55, 17.15 «Загублений свiт».
13.55 Х/ф «Ураган 500 миль на го-

дину».
15.25 Х/ф «Лiтак проти вулкана».
18.15, 01.00 «Спецкор».
18.50, 01.35 «ДжеДАI».
19.25 Х/ф «Кiкбоксер».
21.20 Х/ф «Кiкбоксер 2».
23.10 Х/ф «Кiкбоксер 3».
02.10 «Облом.UA».
03.50 «Цiлком таємно-2017».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.30 М/ф «Людина-павук».
07.50 М/ф «Качинi iсторiї».
08.40 М/ф «Чорний плащ».
09.40 М/с «Сiмпсони».

11.30 Т/с «Друзi».
13.00 Т/с «СуперКопи».
15.30, 19.00 Т/с «Швидка».
20.05 Х/ф «Безчуттєвий».
22.00 Т/с «Касл».
23.00 Без краватки.
23.20 Мамареготала. Найкраще.
03.00 Чистоплюї.
03.50 «Роздовбаї».
04.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
02.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

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

Свiтлана Хоркiна.
03.00 Тенiс. US Open. Чоловiки. Фiнад. 

А. Зверев - Тiм.
04.00, 11.30, 15.30 Снукер. ЧC. Фiнал. 

О`Саллiван - К. Вiлсон.
06.00, 09.30 Велоспорт. «Тур Фландрiї».
08.00 Автоперегони. WTCR. Арагон. 

Перегони 1.
08.30 Автоперегони. WTCR. Арагон. 

Перегони 2.
09.00 Автоперегони. WTCR. Арагон. 

Перегони 3.
13.30, 14.30 Тенiс. WTA. Лiнц. Коло 2.
17.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Зельден. 

Жiнки. Слалом-гiгант. Спроба 2.
17.50 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Цюрс. 

Жiнки. Паралельний слалом.
19.30 Велоспорт (трек). ЧЄ. Пловдiв. 

День 3.
21.55 Гольф. «Мастерс». Огаста. Другий 

раунд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
06.55, 02.05 Сербiя - Шотландiя. Плей-

офф. Вiдбiр до Євро-2020.
08.40, 22.50 Огляд матчiв плей-офф. 

Вiдбiр до Євро-2020.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Боснiя i Герцеговина - Iран. Контр-

ольна гра.
12.10 Угорщина - Iсландiя. Плей-офф. 

Вiдбiр до Євро-2020.
13.55 Нiдерланди - Iспанiя. Контрольна 

гра.
16.00 Бельгiя - Швейцарiя. Контрольна 

гра.
17.50 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру.
18.45 Уельс - США. Контрольна гра.
20.35 Топ-матч.
20.40 Польща - Україна. Контрольна гра.
00.15 Грузiя - Пн. Македонiя. Плей-офф. 

Вiдбiр до Євро-2020.
03.55 Чорногорiя - Казахстан. Контр-

ольна гра.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 01.30, 03.00 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.00, 02.35, 

03.55, 05.35 Новини.
07.10 М/с «Чорний пiрат».
08.05, 19.30 Д/с «Тваринна зброя».
09.05 Вiдтiнки України.
09.35 Iдемо в музей.
10.10 Х/ф «Ромео i Джульєта», 1 с.
12.00 Ендрю Марр. Мiй мозок i я.
13.00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
13.30 Д/с «Таємницi Сонячної системи».
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
15.55 Вiдсутнiсть доказiв. Дiзнатися 

правду про Снiгову людину.
16.45 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
20.30 Д/с «Суперчуття».
21.25 Д/с «Неймовiрнi винаходи».
22.00 Х/ф «Проти всiх ворогiв: Iсторiя 

Джин Сiберг».
00.25 Д/ф «Клiтка для двох».
02.00, 04.20 #ВУкраїнi.
02.25 Погода.
04.45 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
15.00 Т/с «Свати».
19.30, 05.20 «ТСН».
20.15 «Чистоnews».
20.20, 22.20, 03.15 «Вечiрнiй квартал».
23.15, 00.15 «Свiтське життя».
01.15 «Лiга смiху».

Iíòер
03.40 «Чекай на мене. Україна».
05.05 «Телемагазин».
05.35 «Україна вражає».
06.00 «Слово Предстоятеля».
06.05 Х/ф «Жандарм одружується».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.10 Х/ф «Карнавальна нiч».
12.50 Х/ф «Дiвчина з гiтарою».
14.35 Х/ф «Кохана жiнка механiка 

Гаврилова».
16.10 Т/с «Побачити океан».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.30 «Легенда. Людмила Гурченко».
00.10 Х/ф «Небеснi ластiвки».
02.40 «Подробицi» - «Час».
03.10 «Орел i решка. Шопiнг».

ICTV
05.10 Скарб нацiї.
05.20 Еврика!
05.25 Факти.
05.50 Т/с «Копи на роботi».
06.55 Т/с «Вижити за будь-яку цiну».

08.35 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 3».
10.35, 13.00 Т/с «Коп з минулого».
12.45 Факти. День.
16.35 Х/ф «Смерч».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Таксi».
20.55 Х/ф «Таксi 2».
22.40 Х/ф «Таксi 3».
00.25 Х/ф «Еддi «Орел».
02.25 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.25, 10.50 Т/с «Життя прекрасне».
07.50 Неймовiрна правда про зiрок.
12.55 Т/с «Вiдпустка у сосновому лiсi».
16.55, 22.25 Хата на тата.
19.00 МастерШеф.
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 Le Маршрутка.
13.10 Хто зверху? (12+).
15.20 М/ф «Iван Царевич i Сiрий Вовк».
17.10 М/ф «Iван Царевич i Сiрий Вовк 

2».
18.50 Х/ф «Тор 2: Царство темряви».
21.00 Х/ф «Тор 3: Рагнарок».
23.40 Х/ф «100 футiв».
02.20 Зона ночi.

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

12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Час новин.

06.10 Д/с «Крила вiйни».
07.10, 16.10 Д/с «Бойовi машини».
07.50, 08.50, 21.25 Актуально: Економiка. 

Полiтика. Соцiум.
08.15 Д/с «Свiт майбутнього. Планета 

Земля».
08.40 Натхнення.
09.30, 02.10 Машина часу.
10.10 Медекспертиза.
10.30 Майстри ремонту.
11.10 Гончаренко рулить.
11.35, 15.40 На власнi очi.
12.15 Х/ф «Дiм - це храм».
15.15 Є сенс.
17.10, 23.10 Д/с «Любов, ненависть i 

пропаганда».
18.15 Pro Вiйсько.
18.30 Невигаданi iсторiї.
19.15 Стоп Реванш.
19.35 Спостерiгач.
20.10, 05.10 Рандеву.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35, 03.00 Вiкно до Америки.
22.00 Д/с «Великi танковi битви».
00.10 Кiнозлива.
00.25 Х/ф «Гетьман».
03.20, 04.10 Культ Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 04.15 Реальна мiстика.
08.10 Т/с «Шуша».
14.00 Т/с «Бабка», 1 с.
15.20 Т/с «Бабка».
20.00 Головна тема.
21.35 Футбол. Лiга Нацiї УЄФА. 

Нiмеччина - Україна.
23.50 Т/с «Бiля причалу», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Бiля причалу».
03.45 Контролер.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Ух ти show».
09.15 «Орел i решка. Шопiнг».
11.10 Х/ф «Кохання трапляється».
13.10 Х/ф «Крадене побачення».
14.50 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Будинок в кiнцi вулицi».
01.50 «Бiйцiвський клуб».
02.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.55 «Top Shop».
05.55 Х/ф «Безсмертний гарнiзон».
07.40 Х/ф «Було у батька три сини».
10.20 Х/ф «Фронт за лiнiєю фронту».
13.40 «Легенди карного розшуку».
15.35, 02.50 «Випадковий свiдок».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 03.20 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Принцеса на бобах».
21.45 Х/ф «На гребенi хвилi».
00.15 Х/ф «Точка неповернення».
02.20 «Хвороби-вбивцi».
03.25 «Речовий доказ».
04.25 «Легенди бандитського Києва».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.10 М/ф «Маленький великий герой».
12.40 Х/ф «Iнструкцiї не додаються».
14.55 Х/ф «Кохання та iншi негаразди».
16.45 Х/ф «Як позбутися хлопця за 

10 днiв».
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
00.00 Сiмейка У.
01.00 Панянка-селянка.
02.00 Теорiя зради.
02.45 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 «Мiнiстерство правди».
10.30 «П`ята колонка» з Х. Чернегою.
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.
07.30, 00.45 Мiстична Україна.
08.20, 18.00 Там, де нас нема.
10.20 Речовий доказ.
11.20, 22.45 Фантастичнi iсторiї.
12.20 Крила вiйни.
14.20 101 вид зброї, що змiнила свiт.
16.00 Дива нашого життя.
21.00 Калiгула: 1400 днiв жаху.
23.45 Дика природа Чилi.
01.35 Теорiя Змови.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Казка про втрачений час».
07.10, 09.00, 02.50 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 «Зорянi долi».
10.35 «Моя правда».
11.25 «Невiдома версiя».
12 . 15  Х/ф «Собор  Паризько ї 

Богоматерi».
14.30 Х/ф «Дороги назад немає».
18.30 Х/ф «Фантоццi».
20.30 Х/ф «Другий трагiчний Фантоццi».
22.35 Х/ф «Раз на раз не випадає».
23.55 Х/ф «Добре сидимо».
01.15 Х/ф «Балаган».
03.20 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 08.25 «ДжеДАI».
09.25 «Загублений свiт».
13.20 Х/ф «Макс Пейн».
15.15 Х/ф «Термiнатор: Генезис».
17.45 Х/ф «Водний свiт».
20.10 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса».
22.10 Х/ф «Дум».
00.10 Х/ф «Водiй».
01.45 «Облом.UA».
03.15 «Цiлком таємно-2017».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20, 16.00, 23.50 Мамареготала. Най-

краще.
09.20 М/ф «Чiп i Дейл: Бурундуки-

рятiвники».
11.30 Check In. Україна.
13.40 Т/с «СуперКопи».
18.10 Х/ф «Рожева пантера».
20.00 Х/ф «Рожева пантера 2».
22.00 Т/с «NCIS: Морська полiцiя: По-

лювання на вбивць».
03.30 Чистоплюї.
03.50 «Роздовбаї».
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
02.00 Тенiс. WTA. Лiнц. 1/4 фiналу.
03.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Чоловiки. 

Фiнал. Джоковiч - Надаль.
04.00 Снукер. English Open. Фiнал. 

Трамп - Н. Робертсон.
06.00 Велоспорт. «Джiро д`Iталiя». 

Огляд.
07.00 Велоспорт. «Вуельта». Огляд.
08.00, 17.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Зельден. Чоловiки. Слалом-гiгант. 
Спроба 2.

08.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Цюрс. 
Паралельний слалом.

09.30 Автоперегони. WTCR. Кубок свiту. 
Арагон. Перегони 2.

10.00, 15.30 Автоперегони. WTCR. Кубок 
свiту. Арагон. Перегони 3.

10.30 Настiльний тенiс. Кубок свiту. 
Китай. Чоловiки.

12.30 Настiльний тенiс. Кубок свiту. 
Китай. Чоловiки. 1/4 фiналу.

16.00 Автоперегони. WTCR. Кубок свiту. 
Адрiя. Квалiфiкацiя.

17.50 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Цюрс. 
Чоловiки. Паралельний слалом.

19.30 Велоспорт (трек). ЧЄ. Пловдiв. 
День 4.

21.05 Тенiс. WTA. Лiнц. 1/2 фiналу.
22.00 Гольф. «Мастерс». Огаста. Третiй 

раунд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Боснiя i Герцеговина - Iран. Контр-

ольна гра.
07.45 Передмова до 5 i 6 турiв. Лiга 

Нацiй УЄФА.
08.15 Бельгiя - Швейцарiя. Контрольна 

гра.
10.00, 15.40 Футбол News.
10.20 Угорщина - Iсландiя. Плей-офф. 

Вiдбiр до Євро-2020.
12.10 Нiдерланди - Iспанiя. Контрольна 

гра.
13.55 Грузiя - Пн. Македонiя. Плей-офф. 

Вiдбiр до Євро-2020.
16.00 Вiдбiр до Євро-2020. Огляд туру.
16.55 Сербiя - Шотландiя. Плей-офф. 

Вiдбiр до Євро-2020.
18.45 Польща - Україна. Контрольна гра.
20.30, 22.30, 23.40 «Головна команда».
21.35 Live. Нiмеччина - Україна. Лiга 

Нацiй УЄФА.
00.30 Огляд 1-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
02.05 Мальта - Андорра. Лiга Нацiй 

УЄФА.
03.55 Азербайджан - Чорногорiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
05.45 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 03.00 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.45, 02.35, 

03.55, 05.35 Новини.
07.10 М/с «Чорний пiрат».
08.05 Д/с «Суперчуття. Особливий 

загiн».
09.00 Божественна Лiтургiя Православ-

ної Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української 

Греко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Ка-

толицької Церкви в Українi.
13.30, 00.15 Вiльна енергiя Тесли.
14.25 Телепродаж.
15.00, 01.05 Країна пiсень.
16.00 Т/с «Модус».
18.00 Д/с «Iсторiї вулканiв».
18.40 Д/с «Всi на море. Коста-Рiка».
19.35 Д/с «Дикая планета».
20.00 Д/с «Боротьба за виживання».
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф «Старий добрий День по-

дяки».
00.10, 02.25, 04.20, 05.25 Погода.
02.00 #ВУкраїнi.
04.25 Д/ф «Норильське повстання».

Êаíаë “1+1”
06.00, 07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.25, 12.45, 01.55 «Свiт навиворiт».
09.45, 10.45 «Великi випуски з Антоном 

Птушкiним 2».
11.45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
23.50 Х/ф «Вiктор Франкенштейн».

Iíòер
04.25 Х/ф «Iдеальний чоловiк».
05.55 Х/ф «Жандарм на вiдпочинку».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
12.00 Т/с «Речдок. Особиста справа. 

Артюх».
16.50, 20.30 Т/с «Детектив Ренуар».
20.00 «Подробицi».
21.50 Х/ф «Максим Перепелиця».
23.50 «Речдок».

ICTV
04.55 Скарб нацiї.
05.05 Еврика!
05.10 Факти.
05.35, 09.20 Громадянська оборона.
06.30 Теорiя змови.
07.25 Анти-зомбi.
08.25 Секретний фронт.

10.15, 13.00 Т/с «Пес».
12.45 Факти. День.
13.45 Х/ф «Таксi».
15.30 Х/ф «Таксi 2».
17.00 Х/ф «Таксi 3».
18.45 Факти тижня.
21.20 Х/ф «Таксi 4».
23.05 Х/ф «Таксi 5».
01.00 Х/ф «Каратель».
02.35 Я зняв!

ÑТБ
04.40 Карнавальна нiч: невiдома версiя.
05.40 Х/ф «Раз на раз не випадає».
07.10 Х/ф «Сiм няньок».
08.35 МастерШеф.
12.00 Хата на тата.
14.55 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
21.10 Я соромлюсь свого тiла.
23.10 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.45 Kids` Time.
06.00 М/ф.
07.50 М/ф «Тролi».
09.20 Дiти проти зiрок.
11.10 Х/ф «Тор».
13.20 Х/ф «Тор 2: Царство темряви».
15.50 Х/ф «Тор 3: Рагнарок».
18.20 Х/ф «Капiтан Марвел».
21.00 Х/ф «Чорна пантера».
23.50 Х/ф «Детройт».
02.40 Вар`яти.

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

12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Час новин.

06.10, 10.10, 11.10 Д/с «Крила вiйни».
07.10, 16.10 Д/с «Бойовi машини».
07.50 Актуально: Економiка. Полiтика. 

Соцiум.
08.15 Невигаданi iсторiї.
08.35, 15.45 Vоїн - це я!
08.45 Натхнення.
09.25 Хронiка тижня.
12.25 Х/ф «Благородне серце».
15.25 Медекспертиза.
17.10 Д/с «Любов, ненависть i про-

паганда».
18.00, 01.00, 05.10 Час. Пiдсумки тижня 

з А. Мiрошниченко.
19.15 Спостерiгач.
19.35 Стоп Реванш.
20.10, 02.15 Машина часу.
21.25 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соколовою.
22.00 Д/с «Великi танковi битви».
23.10 Кiнозлива.
23.25 Х/ф «Гетьман».
01.55 Огляд преси.
03.15, 04.20 Культ Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
09.10 Т/с «Поверни моє життя».
13.20 Т/с «Про що не розповiсть рiчка».
17.10 Т/с «Сiмейний портрет», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
20.00 Т/с «Сiмейний портрет».
22.10 Т/с «Соломонове рiшення», 1-3 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Соломонове рiшення».
02.35 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Ух ти show».
09.10 Х/ф «Кохання трапляється».
11.15 Х/ф «Силач Санта-Клаус».
13.10 «Орел i решка. Навколо свiту».
00.00 Х/ф «Гордiсть i упередження та 

зомбi».
02.00 «Бiйцiвський клуб».
02.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.20 Х/ф «Живiть у радостi».
06.45 «Слово Предстоятеля».
06.50 «Будьте здоровi».
07.25 «Страх у твоєму домi».
11.00 Х/ф «Принцеса на бобах».
13.10 Х/ф «Самотня жiнка бажає по-

знайомитись».
14.55 Х/ф «Опiкун».
16.35 Х/ф «На гребенi хвилi».
19.00 Х/ф «Балада про доблесного 

лицаря Айвенго».
20.50 Х/ф «Чорна стрiла».
22.30 Х/ф «Страховик».
00.30 Х/ф «Точка неповернення».
02.35 «Речовий доказ».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
09.35 М/ф «Космiчна мiсiя».
11.05 Х/ф «Паперовi мiста».
13.15 Х/ф «Легенда про русалку».
15.00 Х/ф «Жага мандрiв».
16.45 Х/ф «Чак i Ларрi - тепер 

одруженi».
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.00 Х/ф «Євротур».
00.50 Панянка-селянка.
01.50 Щоденники Темного.
02.35 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 «Репортер». 
Новини.

09.15 «Медексперт» з К. Трушик.
10.10, 20.00 «Мiнiстерство правди».
10.30, 22.00 «П`ята колонка» з Х. 

Чернегою.
11.15, 12.15 «Акценти» з Н. Фiцич.
13.10 «Ехо України» з М. Ганаполь-

ським.

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».
20.20 «Про вiйсько».
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.
07.25, 00.40 Мiстична Україна.
08.15, 18.00 Там, де нас нема.
10.15 Речовий доказ.
11.15, 22.40 Фантастичнi iсторiї.
12.15 Крила вiйни.
14.15 Калiгула: 1400 днiв жаху.
16.00 Дива нашого життя.
17.00 Мадагаскар.
21.00 101 вид зброї, що змiнила свiт.
23.40 Дика природа Чилi.
01.30 Вiйна всерединi нас.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Жiнки жартують серйозно».
07.10, 09.00, 03.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00 «Зорянi долi».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Осляча шкура».
13.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
15.00 Х/ф «Капiтан Немо».
19.05 Х/ф «Червоний колiр Бразилiї».
22.45 Х/ф «Кримiнальний талант».
01.50 Х/ф «Людина в зеленому кiмоно».
03.40 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «ДжеДАI».
08.30, 00.10 «Загублений свiт».
13.20 Х/ф «Кiкбоксер 2».
15.10 Х/ф «Кiкбоксер 3».
17.00 Х/ф «Чорний орел».
18.50 Х/ф «Неймовiрний Халк».
21.00 Х/ф «Люсi».
22.45 Х/ф «Самоволка-72».
02.10 «Облом.UA».
03.25 «Цiлком таємно-2017».
04.15 «102. Полiцiя».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20, 23.40 Мамареготала. Найкраще.
09.15 Без краватки.
09.50 М/ф «Чiп i Дейл: Бурундуки 

рятiвники».
11.40 Пiвнiчний Check In.
13.50 Т/с «СуперКопи».
16.00 Мамареготала.
18.00 Х/ф «Остiн Пауерс: Шпигун, який 

мене звабив».
20.00 Х/ф «Остiн Пауерс: Голдмембер».
21.50 Т/с «NCIS: Морська полiцiя: По-

лювання на вбивць».
03.20 Чистоплюї.

04.15 «Роздовбаї».
04.30 Оттак мастак!

ªâроñïорò
02.00, 11.00, 12.00 Тенiс. WTA. Лiнц. 

1/2 фiналу.
03.00 Тенiс. «Ролан Гаррос». Жiнки. 

Фiнал. Швентек - Кенiн.
04.00, 08.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 

Цюрс. Жiнки. Паралельний сла-
лом.

05.00, 08.45 Гiрськi лижi. Кубок свiту. 
Цюрс. Чоловiки. Паралельний 
слалом.

06.00 Снукер. Northern Ireland Open-
2019. Фiнал.

09.30, 13.00 Автоперегони. WTCR. Кубок 
свiту. Адрiя. Квалiфiкацiя.

10.00, 13.30 Автоперегони. WTCR. Кубок 
свiту. Адрiя. Перегони 1.

14.00 Автоперегони. WTCR. Кубок свiту. 
Адрiя. Перегони 2.

15.00 Тенiс. Пiдсумковий турнiр АТР-
2019. Фiнал. Тiм - Циципас.

16.00 Тенiс. Пiдсумковий турнiр АТР. 
Груповий етап. День 1.

18.00 Велоспорт (трек). ЧЄ. Пловдiв. 
День 5.

21.00 Гольф. «Мастерс». Огаста. 
Фiнальний раунд.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Огляд матчiв плей-офф. Вiдбiр до 

Євро-2020.
06.40 Швецiя - Хорватiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
08.30, 13.00, 04.55 Огляд 1-го iгрового 

дня. Лiга Нацiй УЄФА.
10.00, 14.45, 22.30 Футбол News.
10.20 «Auto гол!».
10.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
11.15 Швейцарiя - Iспанiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
13.55 Live. Львiв - Мiнай. Чемпiонат 

України.
15.55 Live. Словаччина - Шотландiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
17.55, 23.40 «Лiга Нацiй. Матч-центр».
18.50 Live. Нiдерланди - Боснiя i Герце-

говина. Лiга Нацiй УЄФА.
20.55 «Великий футбол».
21.40 Live. Бельгiя - Англiя. Лiга Нацiй 

УЄФА.
00.10 Огляд 2-го iгрового дня. Лiга 

Нацiй УЄФА.
03.10 Пн. Македонiя - Естонiя. Лiга 

Нацiй УЄФА.
05.45 Програма передач.

Íедіëя 15 листопада

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4
Поíедіëоê, 9 ëиñòоïада
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

08.00 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. «Травма» +16
11.15 Справжня ціна
11.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Формула здоров’я
15.10 Шалене стажування
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас 
19.30 Наші вітання
21.00 Єдина країна
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф.«Іржавий алюмі-

ній» +16 
01.00 Х.ф. «Армійський пиріг» +16

Віâòороê, 10 ëиñòоïада
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Погляд зблизька
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Добрі традиції
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф. «Блакитний ме-

телик» 
17.00 Машина часу
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Древо
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Інше життя» +16 

Ñереда, 11 ëиñòоïада
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Межа правди
08.30, 17.00 Машина часу
08.55, 17.55 Добрі традиції
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15 Шалене стажування
12.00, 02.30 Хіт-парад

14.10, 01.00 Х.ф. «Клятва Мадо» 
15.35 Те, що любиш 
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Сім’я від А до Я
21.00 Спогади
21.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Догвілль», 1с. 

+16 

Чеòâер, 12 ëиñòоïада
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер 

клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Сім’я від А до Я
08.30, 17.00 Машина часу
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15 Майстер-клас з Н. Фіцич
11.30, 20.30 Спогади
12.00, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що любиш 
14.10 Українські традиції
14.30 Євромакс 
15.00, 21.00 Обираємо життя
15.30 Древо
15.45, 19.55, 20.25 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
20.00 Відкрита зона
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф Х.ф. «Догвілль», 

2с. +16
01.00 Х.ф. «Інше життя» +16 

П’яòíиця, 13 ëиñòоïада
06.00, 09.30, 13.00, 16.30 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.30, 03.30 Провін-
ційні вісті.

07.35 Відкрита зона
08.00 Завтра-сьогодні
08.30 Смачна мандрівка 
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 18.00 Т.с. «Травма» +16
11.15 Древо
11.30 Обираємо життя 
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 01.00 Х.ф.«Знайдеш друга – 

придбаєш скарб» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Машина часу
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
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.«Одержимість» +16 

Ñóáоòа, 14 ëиñòоïада
06.00, 10.15, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35 Про нас 
08.00, 19.00 Єдина країна 
08.30 Обираємо життя
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30 Шалене стажування
10.30 Про нас 
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф.«Гарний рік» +16
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00 Древо
17.15, 03.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання 
19.30 У фокусі Європа 
20.10 Бучацький ярмарок
22.10, 04.00 Х.ф.«Улюбленець жі-

нок» +16 
00.10 Вікно в Америку
02.30 Завтра-сьогодні

Íедіëя, 15 ëиñòоïада
06.00, 16.30 Огляд світових подій 
06.30 Shift. Життя в цифрі
06.45, 09.15 За спорт
07.00, 12.30 Кіндер клуб 
08.00, 21.45 Єдина країна
08.40, 11.40 Українські традиції 
09.00 Справжня ціна
09.30 У фокусі Європа
10.00 Пряма трансляція Божествен-

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

12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті. 

Тиждень
20.00 Обираємо життя
21.00 Шалене стажування
22.15, 04.15 Х.ф.«Дочки-матері» +16 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Улюбленець жінок» +16 
03.00 «Гал-кліп»

UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 09 ëиñòоïада
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40, 

21.00 Новини  
9.10 Радіодиктант національної 

єдності
10.00 Т/с «Жіночий рай»
11.05 Під знаком Шанель
12.00, 13.10 Суспільна студія. 

15.00 Марійчин Першосвіт
 Англійська абетка всесвіт Першосвіт
15.05 М/с «Фархат -принц пустелі»
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Росселла» 
17.15 Книга-мандрівка. Україна. 
17.20 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.45 Експедиція зі Стівом Бек-

шеллем
18.45 БУК:Маршрут 
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 #ВУКРАЇНІ 
20.15 Пліч-о- пліч 
20.35 Загадки чернівецьких атлантів
20.55 ЕкоЛюди
21.30 UA:Спорт 
21.35 Шерифи для нових громад 
21.45 Д/ф «Вибір» 
22.50 Українська читанка

Віâòороê , 10 ëиñòоïада
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40, 

21.00 Новини 
9.10 Втеча до села 
10.00 Т/с «Жіночий рай»
11.05 Зроблено в Італії , 
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Піщана казка 
15.05 М/с «Фархат –принц пустелі»
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Росселла»
17.15 Книга-мандрівка. Україна. 
17.20 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.45 Експедиція зі Стівом Бек-

шеллем
18.40 Буковинські загадки
18.50 Край пригод 
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 #ВУКРАЇНІ
20.15 ЗміниТи
20.30 ЕкоЛюди» 
21.35 UA:Спорт 
21.50 12 міфів про Донбас 
21.55 Д/ф «Заміновані вірністю» 
22.50 Українська читанка

Ñереда, 11 ëиñòоïада
 6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40, 

21.00 Новини 
9.10 Втеча до села
10.00 Т/с «Жіночий рай»
11.05 Історія високої моди 
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Марійчин Першосвіт
15.05 М/с «Фархат -принц пустелі» 
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Кіношкола вдома 
15.55 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Росселла» 
17.15, 18.40 Книга-мандрівка. 17.20 

Д/ц «Світ дикої природи» 
17.45 Експедиція зі Стівом Бек-

шеллем

18.50 Недалечко
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Крим .Реалії 
20.15 StopFakeNews 
20.30 12 міфів про Донбас 
21.35 UA:Спорт 
21.50 ЗміниТи
22.05 Т/с «Містер Селфрідж» 
22.50 Українська читанка

Чеòâер, 12 ëиñòоïада
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40, 

21.00 Новини 
9.10 Втеча до села
10.00 Т/с «Жіночий рай»
11.05 Історія високої моди 
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Піщана казка 
15.05 М/с «Фархат -принц пустелі»
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Росселла» 
17.15 Книга-мандрівка. Україна
17.20 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.45 Експедиція зі Стівом Бек-

шеллем
18.40 Street Схід 
18.55 12 міфів про Донбас
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
20.15 Пліч-о- пліч 
20.30 ЕкоЛюди»
21.35 UA:Спорт 
21.50 Земля, наближена до неба 
22.05 Т/с «Містер Селфрідж
22.50 Українська читанка

 П’яòíиця, 13 ëиñòоïада
 6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 М/с «Книга джунглів» 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 17.00, 20.40, 

21.00 Новини 
9.10 Втеча до села
10.00 Т/с «Жіночий рай»
10.55 Загадки чернівецьких атлантів
11.05 Історія високої моди 
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
5.00 Марійчин Першосвіт
15.05 М/с «Фархат -принц пустелі
15.30 М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Кіношкола вдома
15.55 Лайфхак українською 
16.05 Т/с «Росселла» 
17.15 Книга-мандрівка. Україна. 
17.20 Д/ц «Світ дикої природи» 
17.45 Зелені міста
18.10 Хай-тек.Інноваційна археологія 
18.40 Крутий заміс
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 «VoxCheck»
19.55 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 Пліч-о- пліч
20.30 ЕкоЛюди» 
21.35 UA:Спорт 
21.50 Роздивись 
22.05 Т/с «Містер Селфрідж
22.50 Українська читанка

 Ñóáоòа, 14 ëиñòоïада
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 #ВУКРАЇНІ 
6.30, 19.40 Разом
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.

Дайджест 
7.30 Смаки Європи 
8.35 Геолокація: ВОЛИНЬ
9.10 Втеча до села
10.35 Т/с «Жіночий рай»
11.35 Енеїда
12.30 Д/ф «Клітка для двох» 
13.35 Я вдома
14.00 Лайфхак українською 
14.20 М/с «Робін Гуд» 
15.05 Марійчин Першосвіт
15.10 Додолики 
15.20, 22.55 Книга-мандрівка. Укра-

їна. 
15.25 «Шо? Як? « 
15.50 Пліч - о- пліч 
16.15 Наші гроші 
17.10 Т/с «Росселла»
19.00 Культ особистості 
19.15 Відтінки України 
20.10 100 років ізоліції
21.05 Д/ф «Секрети Вікторії
22.00 Розсекречена історія

 Íедіëя, 15 ëиñòоïада 
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00, 18.50 #ВУКРАЇНІ 
6.30, 19.40 Разом
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.

Дайджест 
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
14.00 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобі поясню
14.20 М/с «Робін Гуд» 
15.05 Марійчин Першосвіт
15.10 Додолики 
15.20 Книга-мандрівка. Україна. 
15.25 «Шо? Як? « 
15.50 Невідомі Карпати
16.05 Українська читанка
16.15 Пліч - о- пліч
16.40, 19.40 Разом 
17.10 Х/ф «Загублене місто
19.15 Обличчя , 
20.10 На східному фронті 
21.05 «Секрети Сонячної системи»
22.00 Д/ф «Ті, що вірні
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ТОРТ "НІЖНИЙ ПЕРСИК"

ПОТРІБНО: яйця - 5 шт., цу-
кор - 200 г, ванільний екстракт 
- 2 ч.л., крохмаль картопляний 
- 30 г, пшеничне борошно - 130 
г, вершковий сир - 400 г, верш-
ки 33% - 500 мл, цукрова пудра 
- 150 г, консервовані персики 
- 500 г + 1 банка, вода - 100 мл, 
листя м'яти для прикрашання.

ПРИГОТУВАННЯ: 5 яєць 
вбиваємо в посудину і, збивши 
їх до появи піни, всипаємо 130 г 
цукру. Збиваємо інгредієнти до 
утворення пишної, білої маси, в 
яку вводимо 1 ч. ложку ванільно-
го екстракту. У готову масу дода-
ємо 30 г картопляного крохма-
лю та 130 г борошна. Акуратно 
перемішуємо утворене тісто до 
однорідності. Готове тісто пере-
ливаємо в застелену пергамен-
том форму й рівномірно розпо-
діляємо його. Випікаємо бісквіт 
в розігрітій до 180 градусів духо-
вці 40-50 хвилин до готовності. 
Випечений бісквіт витягаємо з 
форми й залишаємо його на ре-
шітці до повного охолодження. 
Готуємо крем. У посудину кладе-
мо 400 г вершкового сиру, дода-
ємо 150 г цукрової пудри й зби-
ваємо інгредієнти міксером до 
однорідності, в кінці вливши 1 
ч. ложку ванільного екстракту. В 
окремій посудині до міцних піків 
збиваємо 500 мл охолоджених 
вершків. З'єднуємо вміст двох 
посудин і ретельно перемішує-
мо. Крем готовий. Перед тим, як 
збирати торт, з готового бісквіта 
зрізаємо скоринку й розрізаємо 
його на три рівних коржі. 500 г 
консервованих персиків наріза-
ємо кубиками. І готуємо сироп: 
100 г цукру та 100 г води, змі-
шавши в сотейнику, доводимо 
на вогні до кипіння, а потім по-
вністю охолоджуємо. Приступа-
ємо до формування торта. Ниж-
нім шаром кладемо бісквітний 
корж, просочуємо його сиропом 
і змащуємо кремом. Далі роби-
мо по периметру коржа ободок 
з крему, який заповнюємо по-
дрібненими персиками. Потім 
повторюємо шари ще по разу. 
Верхній шар формуємо з просо-
ченого сиропом коржа. Верх та 
боки торта змащуємо кремом, 
розподіливши його рівномірно 
шпателем. Прикрашаємо торт 
шматочками персиків, залишка-
ми крему та листям м'яти. Торт 
готовий, даємо йому 4-6 годин 
постояти в холодильнику, щоб 
він просочився.

ТОРТ "БОГЕМА"

ПОТРІБНО ДЛЯ ТІСТА: яйця 
- 3 шт., цукор - 1 скл., сметана - 1 
скл., згущене молоко - 0, 5 бан-
ки, борошно - 1-1,5 скл., гашена 
сода - 1 ч.л., какао - 2 ст.л., сіль 
за смаком.

ДЛЯ КРЕМУ: вершкове мас-
ло - 200 г, молоко - 1 скл., цукор 
- 1,5 скл., згущене молоко - 0, 5 
банки, манна крупа - 3-4 ст.л., 
лимон - 1 шт.

ДЛЯ ДЕКОРУ: білий шоко-
лад - 100 г, чорний шоколад за 
смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця розі-
тріть з цукром. Сметану змішай-
те зі згущеним молоком. Всипте 
стільки борошна, щоб вийшло 
тісто консистенції густої смета-
ни. Соду погасити оцтом і від-
разу додати до тіста. Додайте 
какао, дрібку солі, перемішайте. 
У форму, змащену маслом, ви-
лийте тісто. Випікати в розігрі-
тій духовці на середньому вогні 
близько 20 хв. Корж остудіть і 
розріжте навпіл уздовж.

Потім масло перетріть зі згу-
щеним молоком і цукром. Зва-
ріть манну кашу на молоці, осту-
діть. Лимон натріть на тертці і 
змішайте з охолодженою ман-
ною кашею. Додайте масляну 
суміш. Суфле збийте міксером 
до отримання легкої повітряної 
маси і поставте в холодильник 
на 30 хв. Перемажте коржі. За-
лийте розтопленим білим шо-
коладом, чорним - прикрасьте.

ТОРТ З ПЕЧИВА З ГОРІХАМИ

ПОТРІБНО ДЛЯ ТОРТА: пе-
чиво - 500 г, волоські горіхи - 1 
скл., згущене молоко - 250 г.

ДЛЯ КРЕМУ: сметана - 1 скл., 
цукор - 3/4 скл., шоколад - 50 г, 
мигдаль - 50 г, фундук - 50 г.

ПРИГОТУВАННЯ: печиво 
добре подрібнити, перемішати 
з рубаними горіхами і згущеним 
молоком до отримання одно-
рідної маси. Перекласти масу у 
фольгу, надати їй бажану форму 
і поставити в холодильник на 
годину. Перекласти торт на блю-
до і покрити сметанним кремом.

Для крему: збити сметану з 
цукром, додати шматочки шо-
коладу та горіхів, перемішати.

ШВАРЦВАЛЬДСЬКИЙ ТОРТ

ПОТРІБНО ДЛЯ КОРЖІВ: 
яйце - 4 шт., цукор - 100 г, тем-
ний шоколад - 150 г, масло 
вершкове - 5 ст.л., борошно - 50 
г, крохмаль пшеничний - 50 г, 
розпушувач - 1 ч.л., мелені лісо-
ві горіхи - 150 г, дрібка солі.

ДЛЯ КРЕМУ: вершки жирні 
(35%) - 500 мл, вишнева налив-
ка - півсклянки, консервована 
вишня - 750 г, шоколадна струж-
ка - 50 г.

ПРИГОТУВАННЯ: яйця і цу-
кор збити до кремоподібного 
стану. Шоколад наламати ма-
ленькими шматочками і розто-
пити на водяній бані, додавши 
2 ст.л. води. Масло розтопити 
і дати йому трохи охолонути. 
Масло, розтоплений шоколад 
і вишневу наливку додати до 
яєчної масси. Горіхи обсмажити 
до золотистого кольору, після 
чого подрібнити їх. Змішати 
просіяне борошно, крохмаль, 
розпушувач і горіхи. Домісити 
цю суміш до яєчної маси.

Дно форми для торта змас-
тити маслом і викласти в неї 
тісто. Випікати в попередньо 
нагрітій до 190С духовці 45-60 
хвилин. Готовий корж остудити 
і розрізати на кілька пластів.

Для начинки вершки і ва-
нільний цукор збити в густу 
піну. Просочити коржі вишне-
вою наливкою. На коржі виклас-
ти збиті вершки, на них вишні. 
Коржі покласти один на одного. 
Поверхню і край торта змастити 
вершками і прикрасити шоко-
ладною стружкою.

ТОРТ ІЗ ЗАВАРНИМ 
КРЕМОМ

ПОТРІБНО: борошно пше-
ничне - 200 г, борошно житнє - 
80 г, цукор - 70 г, какао - 4 ст.л., 
вода - 250 мл, олія - 50 мл, мед 
- 2 ст.л., варення - 2 ст.л., сіль - 
щіпка, сода - 1 ч.л., яблуко - 200 
г, горіхи - 50 г.

ДЛЯ КРЕМУ: вода - 400 мл, 
цукор - 100 г, борошно - 3 ст.л., 
сухе кокосове молоко - 3 ст.л.

ПРИГОТУВАННЯ: для тіста 
змішати всі сухі компоненти: 
борошно, цукор, сіль, соду, ка-

као. Поступово помішуючи, до-
дати воду, мед, варення і масло. 
Яблуко почистити і нарізати 
маленькими кубиками. Додати 
яблуко в тісто разом з подріб-
неними горіхами і ретельно 
перемішати. Викласти тісто в 
змащену маслом форму (21 см) 
і поставити в розігріту до 180 
град. духовку на 45 хвилин. Го-
товність перевірити зубочист-
кою.

Розділити на 2 коржі. Для 
крему половину води з цукром 
і довести до кипіння. Тонкою 
цівкою влити половину води, 
ретельно змішану з борошном 
і сухим кокосовим молоком. На 
середньому вогні довести до 
кипіння, не припиняючи по-
мішувати. Остудити. Змастити 
кремом коржі і зібрати торт. 
Прикрасити за бажанням.

ТОРТ "МУЛАТКА"

ПОТРІБНО: фігурний шоко-
лад для прикраси, коньяк - 75 
мл, цукрова пудра - 1/3 скл., 
сметана 30% - 1 скл., чорний 
шоколад без наповнювачів - 3 
плитки, готові медові або пісоч-
ні коржі - 1 упаковка.

ПРИГОТУВАННЯ: легенько, 
на низьких оборотах, збиваємо 
сметану з цукровою пудрою. 
Тут важливо не перестарати-
ся і не "перебити" крем, щоб 
сметана не "відійшла". До того 
ж, вона повинна бути густою. 
У невеликій каструльці на по-
вільному вогні, помішуючи, 
розтоплюємо плитки шокола-
ду, попередньо поламавши їх 
на шматочки, щоб процес від-
бувався швидше (при бажанні, 
щоб помадка мала більш ніж-
ну текстуру, можна додати 1-2 
ложки масла, але тоді готовий 
торт повинен застигати довше), 
і злегка збиваємо міксером.

Кожен корж трохи скроплю-
ємо коньяком і починаємо скла-
дати торт, по черзі змащуючи 
коржі шоколадом і сметанним 
кремом. Верхній корж рівно-
мірно поливаємо шоколадом 
(якщо він під час складання 
торта загус, розтопіть його зно-
ву, адже верх десерту - це його 
"обличчя"). Помістіть у прохо-
лодне місце і дайте застигнути.

ТАРТ-ФЛАМБЕ 
"ЙОГУРТОВО-ЯГІДНА 

НІЖНІСТЬ"

ПОТРІБНО ДЛЯ ПІСОЧНОЇ 
ОСНОВИ: 2 яєчні жовтки, 125 г 
вершкового масла, 225 г борош-
на, 30 г рисового борошна, 100 г 
цукрової пудри.

ДЛЯ КРЕМ-МУСУ: 120 г мас-
карпоне (можна замінити зви-
чайним сиром, але перетерти 
через сито), 100 мл натурально-
го йогурту, 100 г вершків жир-
ністю 33-35%, 100 г цукру, 10-12 
г порошкового желатину.

ДЛЯ ЯГІДНОГО ЖЕЛЕ: 300 
г журавлини, 30 г коричневого 
цукру (можна замінити на бі-
лий), 40 г білого цукру, 10 г по-
рошкового желатину.

ПРИГОТУВАННЯ: для тіста 
борошно просіяти, додати дріб-
ку солі та цукрову пудру. Додати 
масло, порізане на дрібні кубики, 
розтерти руками в крихту. Туди 
ж відправляємо жовтки і місимо 
тісто. За потреби додати 1-2 ст. л. 
крижаної води. Рисове борошно 
надає тісту легкість та порис-
тість. Якщо його немає, можна 
додати 15 г манної крупи та 15 
г крохмалю (картопляного чи 
кукурудзяного). Загорнути тісто 
в плівку і помістити в холодиль-
ник на 1 год. Згодом розкачати 
тісто, викласти у форму. Зверху 
вистелити пергамент, засипати 
пекарськими бобами або перло-
вою крупою. Випікати 15 хв. при 
180°С, потім зняти папір і боби, 
випікати ще 7-10 хв., остудити. 

Для крему замочити желатин 
в 3-4 ст. л. води. Змішати йогурт з 
маскарпоне і помістити на водяну 
баню, нагріти до однорідності, до-
дати желатин, прогріти, помішую-
чи, до розчинення желатину. Збити 
вершки з цукром до стійких піків. 
Акуратно вмішати збиті вершки 
до охолодженого крему. Готовий 
крем викласти на тісто і помістити 
в холодильник на 1-2 год. 

Для желе желатин замочити в 
3-4 ст. л. води на 10 хв.Журавлину 
(свіжу або розморожену) збити 
блендером. Додати цукор і прогрі-
ти на невеликому вогні, поки роз-
чиниться цукор. Додати желатин. 
Готову ягідну масу протерти через 
сито. Остудити і викласти на крем 
з маскарпоне. 

Торт охолодити в холодильни-
ку, прикрасити дрібно нарубани-
ми несолоними фісташками. Коли 
розрізатимете торт, робіть це гаря-
чим і сухим ножем. 

У вирі буденних подій так часто хочеться забути про все і поласувати шматочком смачненького торта. 
Але більшість жінок постійно морять себе дієтами і відмовляються від різних смаколиків. І все ж бувають моменти, коли з’їсти щось 

смачненьке - життєво необхідно, тим паче, що солодощі піднімають настрій. А якщо приготувати солоденьке власноруч -
 то кількість позитивних вражень збільшиться вдвічі. Тому пропонуємо вам кілька рецептів домашніх тортиків.

кращих рецептів 
домашніх тортів 
Прикрасьте осінь солодким 

смаком і вишуканими ароматами  
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ВІДПОВІДІ

У ТЕРНОПОЛІ 153 УЧАСНИКИ 
БОЙОВИХ ДІЙ ОТРИМАЛИ 
ГРОШОВУ КОМПЕНСАЦІЮ 

ЗА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

У березні 2018 року Тернопільська 
міська рада прийняла рішення, 
відповідно до якого учасники 

АТО/ООС міської громади замість 
земельної ділянки для будівництва 
житла можуть отримати грошову 
компенсацію. За цей час компенсацію 
отримали 153 особи на загальну суму 
11,5 млн. грн., повідомили в міській 
раді.

Слід нагадати, що грошова компенсація 
учасникам АТО/ООС сягає понад 75 тис. грн. та 
виплачується з бюджету громади. Сума розра-
ховується, виходячи з  базової вартості 1 кв. м. 
нормативної грошової оцінки земель м. Терно-
поля та виплачується в розмірі грошової оцін-
ки земельної ділянки площею 0,06 га.

МАЛИЙ БІЗНЕС ОБЛАСТІ НАДАЄ 
ПЕРЕВАГУ «ЄДИНОМУ ПОДАТКУ»

На початок жовтня цього року 
на обліку в територіальних 
органах ГУ ДПС у Тернопільській 

області перебували 35285 приватних 
підприємців, а це на 853 більше, ніж 
минулоріч. Із них 33316 суб’єктів 
господарювання активно проводять 
діяльність.

Майже 80 відсотків приватних підприємців 
- 26607 осіб - обрали спрощену систему оподат-
кування. Решта - 6709 суб’єктів підприємниць-
кої діяльності застосовують загальну систему 
оподаткування.

Серед підприємців - «спрощенців» найпо-
пулярнішою є друга група єдиного податку. Їй 
надали перевагу трохи більше половини таких 
суб’єктів малого підприємництва, а це - 13356 
осіб. Третя група спрощеної системи оподат-
кування актуальна для 8376 приватних під-
приємців. Платниками першої групи єдиного 
податку є 4875 підприємців, повідомили у від-
ділі пресслужби Головного управління ДПС в 
області.

Народна обраниця від «Слуги народу» 
Галина Янченко заявила, що 
вартість утримання одного судді 

Конституційного Суду - 21 мільйон гривень. 
За її словами, нині державне фінансування 
викликає великі питання. 

Нардеп внесла у Верховну Раду законопроєкт про 
позбавлення КСУ державного фінансування до онов-
лення його складу. Про це вона розповіла журналіс-
там після засідання фракції, повідомляє 24 канал.

«Утримання одного судді обходиться бюджету, а 
конкретно - платникам податків, у 21 мільйон гри-
вень на рік. При цьому ці люди (судді - ред.)зараз став-

лять під сумнів велику частину антикорупційної ре-
форми», - наголосила парламентарка.

Гроші, замість фінансування КСУ, вона пропонує 
віддати на освітні програми.

До речі, середня зарплата судді Конституційного 
Суду складає 335 тисяч гривень. За рік це виходить 
трохи більше як 4 мільйони.

Таким чином із суми у 21 мільйон лише близько 
20% іде на зарплату судді. Решта – на забезпечення 
умов його діяльності й таке інше.

Загалом у Конституційному Суді нині працюють 15 
суддів, ще три посади вакантні. Тож на рік їхня діяль-
ність обходиться держбюджету майже у 315 мільйо-
нів гривень.

ЗА РІК ДЕРЖАВА ТРАТИТЬ НА ОДНОГО СУДДЮ КСУ 21 МІЛЬЙОН
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ГОРОСКОП
З 4 по 10 листопада

ОВЕН 
Несподiвано ви отримаєте 

надбавку до зарплати. Якщо 
вам набридло сидіти в за-
душливому офісі, займайтеся 
чим завгодно, лише б заняття 
було до душі.

 ТЕЛЕЦЬ 
Звернiть увагу на власне здо-

ров’я. Більше відпочивайте й 
не забувайте про повноцінний 
сон. А ваш організм тільки зра-
діє фізичним вправам і систе-

матичним тренуванням.
БЛИЗНЮКИ 

Ви будете сповненi енергії й 
відчуватимете, що гори може-
те зрушити. Але не поспішайте 
бездумно витрачати цю енер-
гію, використовуйте її раціо-
нально.

РАК 
Настає ідеальний час, щоб ви-

ділитися в натовпі. Неважливо, 
які пріоритети ви розставите, 
але вам щаститиме як у кар’єрі, 
так i в коханнi.

 ЛЕВ 
Не бійтеся будувати плани на 

майбутнє, тим більше ніхто не 

зупинить вас, коли ви дійсно 
цього захочете. Щоб змінити 
своє життя, доведеться вийти 
зі звичної зони комфорту.

 ДІВА 
Ви зустрінете нових людей, 

які покажуть вам нові й ці-
каві речі. Хто знає, може, це 
наштовхне вас знайти нове хобі 
або стане натхненням для від-
криття нових горизонтів.

 ТЕРЕЗИ 
Варто бути ощадливішими, 

ваші покупки мають бути об-
думаними і, врештi-решт, по-
трібними. Ймовірні грошові 
надходження, але економiя ще 

нікому не завадила.
 СКОРПІОН 

Попереду невеликі зміни, але 
це не означає, що період буде 
невдалим. Ви повинні йти на-
пролом і бути впевненими у 
своїх силах.

 СТРІЛЕЦЬ 
Спробуйте зменшити вплив 

стресу на організм, наскільки 
це можливо. Це збереже ваш 
психічний і фізичний стан здо-
ров’я. Будьте більш оптимі-
стичними.

КОЗЕРІГ 
У вас буде багато цікавих 

подій, які швидко змінювати-

муться. Намагайтеся сприй-
мати те, що відбувається, спо-
кійно, не робіть більше, ніж 
зможете подужати.

ВОДОЛІЙ 
Ви мрiєте про стабільність. 

Але ви повинні контролюва-
ти всі свої витрати й укладати 
тільки ті угоди, в яких упевнені 
на всі сто.

РИБИ 
Не бійтеся спробувати щось 

нове і побачите, як доля зро-
бить вам несподіваний пода-
рунок. Що стосується роботи, 
то кар’єра вийде на перший 
план.

Òè ïðîñòî áóäü 
ùàñëèâîþ, Òåòÿíêî…
Красуня, розумниця, поетеса, член НСЖУ, вчитель, 

держслужбовець, політик, громадський діяч, депутат 3-ох скликань 
Чортківської районної ради. У часи Революції Гідності на Чортківщині 

її називали жіночим голосом Чортківського майдану – мужня, 
чесна, принципова і водночас по-жіночому ніжна та романтична, 

 дочка,  мати та найкраща у світі сестра – це все моя Таня!
Щаслива я, що в мене  є сестра:
Чарівна, мила, ніжна, незрівнянна.
Імен багато різних на землі, 
Твоє ж ім’я – владичиця-Тетяна!
Мене ти вчила по житті іти, 
Робити крок й назад не відступати
З тобою разом шили рушники 
І при роботі весело співали.
Такі ми різні й схожі водночас,
Коли біда – прийдем на допомогу,
Як радість допоможем розділить
Й за  все в житті ми дякуємо Богу!

Аж не віриться, що ми вже такі 
дорослі. І тобі – 45! У мене син-шко-
ляр, у тебе – студент, для якого ти 
прекрасна мама. Здається, ще так 
недавно ми ходили у дитсадок і я 
зробила сюрприз тобі і мамі, за-
просивши гостей до тебе на день 
народження. Пригадуєш? Це, ма-
буть, був найпам’ятніший твій день 
народження. Діти поприходили з 
батьками, а попри іменинницю от-
римала подарунки і я.

Вже з дитинства ти була для 
мене прикладом – Звиняцьку шко-
лу закінчила з похвальним листом. 
Отримала дипломи з відзнаками у 
Чортківському педагогічному учи-
лищі і Тернопільському педунівер-
ситеті ім. В. Гнатюка. Ще й нині ти 
є студентом, здобуваючи ступінь 
магістра у ЗУНУ. Переможниця різ-
них олімпіад і конкурсів, авторка 
багатьох збірок поетів Тернопілля 
й України.

Ти була чудовим вчителем у 

Звиняцькій школі. Коли, вигравши 
конкурс на посаду начальника від-
ділу з гуманітарних питань, розра-
хувалася із школи, діти плакали, 
писали листи улюбленій вчительці 
і обіцяли бути найкращими учня-
ми. Навіть отримавши нову посаду 
ти завжди була близькою до людей 
та їх проблем.

«Україна починається з тебе…» 
Ці слова В’ячеслава Чорновола ста-
ли девізом  твого життя. Коли за-
кривали Марилівський спиртзавод, 
ти була ініціаторкою скликання 
позачергової сесії районної ради  та 
разом з іншими активістами їздила 
у відповідне міністерство до Києва. 
Поки повернулися зі столиці, завод 
запрацював. 

Неодноразово була ініціатор-
кою, ведучою та автором багатьох 
свят, фестин: «Звиняч має таланти», 
«Літні канікули з Богом»,  конкур-
сів поетичних та прозових творів. 
Ініціаторка та учасниця щорічної 
благодійної коляди для Дому мило-
сердя. Людина, яку болить душа за 
Україну та за українців. Борець за 
правду та справедливість.

Саме, вболіваючи, за розвиток 
українського села, Тетяна стала 
кандидатом на голову Білобож-
ницької ОТГ. На жаль, з різницею у 
трохи більше сто голосів, програ-
ла вибори чинному голові Чорт-
ківської районної ради. Та жителі 
рідного Звиняча віддали перевагу 
моїй сестрі, довівши, що вона заслу-
говує на перемогу.

Таня – любляча і дбайлива донь-
ка, найкраща у світі сестра, порад-
ниця, подруга. Тож з днем народ-
ження, сестричко. Нехай щедра 
осінь дарує Тобі здоров’я, щастя, 
радість, достаток і любов.

Віра СИРОТА-ЯБЛОНЬ.

Â³òàºìî!
Люблячих батьків
Тетяну Іванівну 

та Андрія Дмитровича Дубових
з с. Великі Вікнини Збаразького району

з порцеляновим весіллям!
 Минуло вже 20 років, а здається, ніби цей 

день був тільки вчора. У Вас виросли прекрасні 
діти, які прикрашають Ваше життя і не дають 
нудьгувати. Не встигнете озирнутися, як з'яв-
ляться онуки. Але Ви ще такі молоді, попереду 
- все життя. 

Так піднімемо келихи шампанського і вип'є-
мо за двох чудових людей, які змогли в цьому 
нелегкому житті пронести разом всі прикрощі 
та радості і зберегти те, що нам всім таке дороге, 
– сімейне щастя! Вип'ємо до дна за ювілярів!

З повагою – донечки Марійка, Даринка, 
Анастасія та вся велика родина.

  Â³òàºìî!
Чудову дружину, 
люблячу донечку, 
прекрасну внучку, 
любиму невістку, 

чарівну племінницю
Ольгу Михайлівну 

Шелінгович
з Тернополя
з 30-річчям!

Ми Тебе вітаєм,
Та від серця
                       побажаєм,
Щоб Тобі завжди щастило,
На роботі таланило,
Вдома ладу та терпіння,
За кермом – благословіння,
Друзів добрих та веселих,
Щоб завжди був повним келих,
Хай Тобі усе вдається,
Вдача лагідно всміхнеться!

З любов’ю – 
чоловік Андрій та вся родина.

   Â³òàºìî!
Прекрасну людину, щирого надійного друга

Василя Леонтійовича Сендецького
із с. Кривчики Збаразького району

з Днем народження! 
Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться,
Хай буде істина проста:
Чим більше літ – 

тим більше щастя. 
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку й злагоди в родині,
Журба щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині!
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,

І сам Господь у милості наділить
Ще довгих літ, 

що сонцем виграють!
Тож зичим здоров’я багато-багато, 
Хай щастя і мир залишаються 

в хаті,
Легкою хай буде життєва дорога,
Опіка і ласка від Господа Бога!
Хай Матір Божа завжди охороняє,
Теплом і ласкою дім зігріває.

З повагою - друзі. 

Â³òàºìî!
Працівників Почаївського 

психоневрологічного 
будинку-інтернату - 

іменинників листопада
Надію Юзик, 

Віктора Антонюка, Віктора 
Борчука, Марію Галанець,  

Надію Музичук, Марію Бовт, 
Михайла Бовта, Ярослава 

Палія, Михайла Сімору,
Івана Коберника. 

Хай силу й здоров’я
Господь Вам дає,

Хай квітнуть 
дні яскравим цвітом

І будуть в них 
сердечність і тепло,

Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було.

З повагою - колектив Поча-
ївського психоневрологіч-

ного будинку-інтернату.
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