
18 листопада - хмар-
но, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 
3-5, вдень 6-8 градусів 
тепла. Схід сонця - 7.34, 
захід - 16.31. 
19 листопада - хмарно 

з проясненням, без опа-
дів, температура пові-
тря вночі 0-3, вдень 3-6 
градусів тепла. Схід сон-
ця - 7.36 захід - 16.30. 

20 листопада - хмар-
но, дощ, температура 
повітря вночі 1-2, вдень 
3-5 градусів тепла. Схід 
сонця - 7.37, захід - 
16.29. 
21 листопада - хмар-

но з проясненням, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 1-2 градуси 
морозу, вдень 0-3 гра-
дуси тепла. Схід сонця 

- 7.39, захід - 16.28. 
22 листопада - хмар-

но з проясненням, без 
опадів, температура по-
вітря вночі 1-2 градуси 
морозу, вдень 1-3 гра-
дуси тепла. Схід сонця 
- 7.40, захід - 16.27. 
23 листопада - хмар-

но, без опадів, темпе-
ратура повітря вночі 
0-2, вдень 3-4 градуси 

тепла. Схід сонця - 7.42, 
захід - 16.26. 

24 листопада - 
хмарно з проясненням, 
можливий дощ, темпе-
ратура повітря вночі 
1-4, вдень 3-4 градуси 
тепла. Схід сонця - 7.43, 
захід - 16.25.

Погода в Тернополі й області

Сучасні інноваційні технології

м. Тернопіль, вул. Замкова, 8/1.
+38 (098) 77 000 60 
+38 (098) 37 000 60
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Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

 5  стор.
«А все могло би 

бути інакше…»

СПИНИ 50 ЛЮДЕЙ 
ПАЛАЛИ 5 ХВИЛИН - 

у Тернополі зафіксували 
новий рекорд

Дівчина у вечірній червоній сукні грала на електроскрипці. 
Ведучий події оголосив: "5, 4, 3, 2, 1 - почали!" - і накриті з головою люди 
перетворились на вогняні факели - 5 хвилин палали ватри на їхніх 
спинах. Весь цей час поряд були люди у чорному, які додавали жару та 
пального у вогонь, не дозволяючи йому втратити свою жарку силу.

8 
стор.

У Тернополі збирають подарунки 
дітям на Схід: як долучитися 

Подарувати дітям радість - з таким гаслом об’єдналися пра-
цівники Тернопільського обласного центру комплексної реабілі-
тації, щоб допомогти хлопчикам і дівчаткам на Сході. Для дітей 
із зони Операції об’єднаних сил збирають гостинці. 

- Ми доєдналися до нагадування про те, що в Україні все ще 
триває війна. Наше завдання - подбати про тих людей, які беруть 
участь у війні, які живуть на війні. Там живуть і діти. Просимо 
всіх небайдужих долучитися до акції та зробити їхнє дозвілля 
трохи кращим, а самих їх – щасливішими. Ми вже зібрали комп-
лекти дарунків й тепер чекатимемо на вашу благодійність, – роз-
повідають ініціатори акції.

Різноманітні іграшки, солодощі, листи, вітання, шапки, шар-
фики, рукавиці, розмальовки, книжечки, фломастери, олівці - це 
все збирають для діток, які цього потребують. 

Охочі допомогти можуть приносити подарунки до центру 
реабілітації за адресою: Тернопіль, вул. Сахарова, 2. 

Працівники центру передадуть їх дітям на Схід.

ПОТРІБНІ ТЕПЛІ РЕЧІ, ІГРАШКИ, СОЛОДОЩІ

 10-11  стор.

«ДАВАЙТЕ ВІДКРИЄМО 
У СОБІ ЗДАТНІСТЬ 
ЧИНИТИ ДОБРО»
У Тернополі розпочали 

безстрокову акцію «Нагодуй 
бідного».  Її мета – допомогти 

людям, які перебувають у 
скруті, продуктами харчування.

КРЕМЕНЕЦЬКА 
МАДОННА
оберігатиме 
старовинне місто

5 
стор.
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«COVID-19 не відступає, і Тернопільщина не 
є винятком. Ми дійшли до тієї межі, коли може 
виникнути необхідність вводити повний лок-
даун», - зазначив Володимир Труш.

Він наголосив, що карантин вихідного дня 
стане тим рішенням, яке на певний час допомо-
же зменшити поширення епідемії. А для цього 
потрібно  хоча б зупинити щоденне збільшення 
хворих.

«Ми не хочемо зараз вводити каран-
тин, який був навесні, бо це негативно 
відіб›ється перш за все на економічній 
складовій.  Тому не варто забувати про ма-
ски та правила запобігання поширенню 
вірусу. А нехтування карантинними засо-
бами призводить до завантаження лікар-
няних ліжок, яких може не вистачити на 
всіх», - додав голова облдержадміністрації.
Наразі є чітко визначені основні завдання:  
захистити медиків, дати їм можливість пере-

форматувати роботу закладів, а також пере-
завантажити лікарняні ліжка.   

«Ми докладаємо максимум зусиль, щоб си-
туація в області не погіршувалася. Так, з почат-
ку місяця на Тернопільщині було забезпечено 
138 ліжок підключенням до кисню. Уряд виді-
лив вже два транші на загальну суму близько 
півтора мільярда гривень.  З них близько 52 
мільйонів надійшло саме в нашу область для 
забезпечення ліжкомісць підключенням до 
кисню та збільшення ліжкового фонду. Однак 
багато залежить від кожного з нас. Тому я дуже 
прошу: залишайтеся вдома. Це допоможе збе-
регти ваше здоров`я!», - констатував Володи-
мир Труш.

Нагадаємо, Уряд запровадив карантин ви-
хідного дня до 30 листопада 2020 року. Також 
протиепідемічні обмеження, які стосувалися 
помаранчевої зони карантину, тепер будуть ді-
яти для всіх регіонів країни. 

Щороку 16 листопада відзначають 
День працівників радіо, 
телебачення та зв’язку. З 

нагоди цього свята Володимир Труш 
привітав працівників ЗМІ. Він висловив 
подяку за вміле виконання обов’язків в 
умовах епідемії коронавірусу та широке 
інформування громадськості про всі 
небезпеки, які може в собі таїти Covid-19.

«Наші засоби масової інформації формують думку, 
вони доносять ту інформацію, яку люди сприймають, 
саме тому ваша справа як представників цієї поважної 
професії - це велика відповідальність! Ви як одна з гілок 
влади, на рівні з законодавчою, виконавчою і судочин-
ною, несете на собі не меншу ношу зобов›язань. Сьогодні 
ми бажаємо вам міцного здоров›я, бо зараз це важливо, 
як ніколи. Бути незалежними, бо це - найбільша цінність. 
І, звичайно, професіоналізм, від цього формується ваш 

рейтинг та ваш дохід. Бажаю вам гарних глядачів, чита-
чів, слухачів. Позитивних новин і плідного середовища 
для втілення в життя найбільш інтригуючих задумів. І 
більше вільного часу», – сказав Володимир Труш.

За сумлінну працю, високий професіоналізм, ваго-
мий особистий внесок у розвиток телебачення, раді-
омовлення та зв’язку голова Тернопільської обласної 
держадміністрації вручив грамоти та подяки кращим 
працівникам галузі.

 Âîëîäèìèð Òðóø â³äçíà÷èâ êðàùèõ 
ïðàö³âíèê³â ðàä³î, òåëåáà÷åííÿ òà çâ'ÿçêó

«ß ÄÓÆÅ ÏÐÎØÓ: 
çàëèøàéòåñÿ âäîìà 

íà âèõ³äí³. Öå äîïîìîæå 
çáåðåãòè âàøå çäîðîâ`ÿ»

Голова облдержадміністрації Володимир Труш звернувся 
до жителів краю з проханням совісно поставитися

 до карантину вихідного дня.

У ЗУНУ - нові можливості 
для військовослужбовців

СПІВЧУТТЯ
Колектив газети «Наш ДЕНЬ» висловлює щире співчуття 

нашій колезі, головному спеціалісту відділу прес-служби об-
ласної ради Тетяні Тарасенко з приводу важкої втрати – смерті  

сина Остапа.  
Дорога Таню! Невимовний біль у ці дні крає твоє серце, 

бо нема у світі більшого горя, як хоронити власних дітей. Ти 
завжди тішилася своїм Остапом, його успіхами, бо, незважаю-
чи на життєві труднощі, синова усмішка робила цей світ теп-
лішим. 

Так рано згасла зоря Остапа. Нехай у Вічності буде легко і 
світло його душі. Нехай  пам’ять про твого доброго, чуйного, 
щирого сина надовго залишиться у серцях тих, хто знав його 
і любив, а Господь прийме його у Царство Небесне. Розділя-
ємо з тобою і твоєю родиною це велике горе і невимовний 
смуток. 

  

Із серпня цього року 
на базі навчально-
наукового центру з 

вивчення іноземних мов 
Західноукраїнського 
національного 
університету триває 
навчання учасників 
бойових дій на 
інтенсивних курсах з 
вивчення англійської 
мови та комп’ютерних 
інформаційних 
технологій (англійською 
мовою).

Проект реалізовується 
Західноукраїнським націо-
нальним університетом за 
підтримки Міністерства у 
справах ветеранів України 
та у співпраці з Департамен-
том соціального захисту на-
селення Тернопільської ОДА 
й місцевими управліннями 
соціального забезпечення 
населення міста Тернополя 

та області.
Враховуючи вимоги сьо-

годення, заняття прово-
дяться двічі на тиждень із 
дотриманням усіх санітар-
но-епідеміологічних норм. 
Для забезпечення ефектив-
ності навчального процесу 
застосовуються сучасні муль-
тимедійні засоби - Zoom-тех-
нології.

Відрадно, що слухачі Цен-
тру з вивчення іноземних 
мов мотивовані та старанні, 
а це є - одна з передумов для 
подальшого поглиблення  їх 
знань, умінь та навичок з анг-
лійської мови та ІТ-техноло-
гій.

Ця довгострокова освітня 
акція здійснюється з квітня 
2017 року з метою професій-
ної та соціальної адаптації 
колишніх та чинних військо-
вослужбовців України, ве-
теранів війни та учасників 
АТО/ООС.
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Майже третину віку він 
живе полем. Уся його 
життєва дорога рясно 

встелена добрими справами, 
вагомими здобутками й 
повсякденною турботою про 
людей і рідний край. 

Народився ювіляр 15 листопада 
1950 року на Козівщині у мальовни-
чому селі Вікторівка в родині пере-
селенців. Дитячі роки минули також 
у селі Плотича, де його батько, Іван 
Пеляк, у той час працював головою 
колгоспу. Тут Петрусь переступив 
поріг першого класу сільської шко-
ли, а Плотича в майбутньому стала 
йому другою близькою малою бать-
ківщиною.

Після закінчення Козівської 
десятирічки та Тернопільського 
фінансово-економічного інституту 
Петро почав працювати у Теофі-
пільському радгоспі заступником 
головного бухгалтера, а з 1976 
року вже головним бухгалтером. 
Тут зустрів супутницю свого життя 
-  Наталю Петрівну, яка студенткою 
приїхала в радгосп для проходжен-
ня виробничої практики і зачару-
вала його на все життя. Невдовзі 
молодята навічно пов’язали свою 
долю. У Вікторівці звели дім. На но-
вому обійсті дружина Наталя стала 
чудовою господинею, найпершим 
помічником і однодумцем чоловіка 
у подальших життєвих починаннях. 
Господь подарував їм доньку Люд-
милу і сина Олександра. Діти змі-
нили долю молодого батька, і він 
замислився над тим, що має зроби-
ти в житті, який слід залишити, щоб 
нащадки колись могли сказати: «Це 
зробив наш батько!»

У свій час Петро Іванович очо-
лював ревізійний відділ районно-
го агропромислового об’єднання. 

Але ця робота не особливо лежала 
йому до душі. На зорі незалежності 
України постало питання реформи 
в аграрному секторі, коли поряд із 
державною було запроваджено ко-
лективну і приватну власність на 
землю, що відкрило шлях фермер-
ському руху. Бажаючи задіяти себе 
в реальній справі, Петро Іванович 
залишив чиновницьку посаду й 
одним із перших в районі, восени 
1992 року створив у Вікторівці при-
ватне селянсько-фермерське госпо-
дарство «Вікторія». Саме тоді були 
прокладені перші скиби під посів 
озимини, а навесні - ярини. Так з чи-
стого листка розпочало свій літопис 
селянсько-фермерське господар-
ство «Вікторія», яке згодом було пе-
рейменоване на ФГ «Вікторія-92».

Той непростий час початку 90-
их років назавжди закарбувався у 
пам’яті Петра Івановича. Україна 
перебувала в надзвичайно тяжкій 
економічній кризі. Панували без-
грошів’я, бартерні розрахунки, не-
стримно зростали ціни на товари 
першої необхідності, а на енерго-
ресурси навіть у сотні разів. Не за-
сівалися поля, в колгоспах залиша-
лися порожні комори та мільйонні 
борги перед кредиторами. Тисячі 
гектарів землі заростали бур’янами. 
Порожніли тваринницькі ферми, 
руйнувалися виробничі будівлі. На 
очах розпадалася колгоспна систе-
ма. Занепадали села, стало масовим 
безробіття, зубожіння людей. 

Проте молодий фермер не зне-
вірився, не залишив землю, а впер-
то, долаючи труднощі і ризики, зу-
мів вистояти і себе утвердити. На 
порожньому місці, з нуля, посеред 
поля за селом він почав закладати 
господарський двір, розбудовувати 
виробничу базу... А згодом висадив 

молодий сад із понад 1500 плодових 
дерев, що своєю пишнотою і весня-
ним цвітом прикрасив фермерську 
садибу та околицю Вікторівки.

Побачивши вдале господарю-
вання фермера, односельці віддали 
йому для обробітку свої земельні 
паї. Розвиваючи господарство, Пе-
тро Іванович наполегливо опано-
вував хліборобську науку, набував 
досвіду та запроваджував у вироб-
ництво новітні технології. Це дало 
позитивний результат – і він з року 
в рік став досягати  високих врожа-
їв зернових, технічних культур. Тож, 
починаючи із 100 гектарів, госпо-
дарство невдовзі вже обробляло до 
3 тисяч гектарів орендованої землі, 
і в кінці 1990-тих років міцно стало 
«на ноги». 

З часом про успішний розви-
ток ФГ «Вікторія-92» серед людей 
рознісся добрий поголос. Тож не 
випадково селяни занепалого пло-
тичанського господарства також за-
просили Петра Івановича до свого 
села господарювати. Вони віддали 
йому для обробітку земельні, а зго-
дом також майнові паї. І вже навесні 
плотичанські ниви, що до того ле-
жали облогом, були засіяні. 

Коли перед жнивами 2004 року 
Плотича зазнала удару грізної сти-
хії, то відбулося перше випробову-
вання молодого аграрія на людську 
порядність. Фермерське господар-
ство втратило тоді всі посіви, і люди 
не мали ніякої надії на розрахунок 
за паї. Проте Петро Іванович, пе-
ребуваючи у збитках, все-таки зу-
мів вчасно з вікторівської комори 
розрахуватися із пайовиками. Він 
підтримав село у трудний період, 
надаючи посильну допомогу людям 
у ліквідації наслідків стихії. Плоти-
чанці тоді високо оцінили чуйність, 

душевну доброту і людяність Петра 
Івановича.  

Невдовзі плотичанський гос-
подарський двір наповнився 
розбудованою виробничою інф-
растуктурою з потужною сільсько-
господарською технікою. Свої паї 
Петру Івановичу довірили і жителі 
сусідніх сіл – Кального, Будилова, 
Таурова, Вибудова та інших. 

Зараз на полях, які орендує «Ві-
кторія-92», постійно втілюються 
передові технології і земля за це 
щедро відплачує гарними врожая-
ми. Щорічно господарство завершує 
свою діяльність з прибутком і рен-
табельністю, що дає змогу вчасно 
видавати зарплату, розраховувати-
ся з пайовиками за оренду землі та 
відраховувати платежі у державний 
бюджет. А ще поповнювати пенсійні 
та соціальні фонди, виділяти кошти 
на виробничі, соціальні програми. І 
за всім цим стоїть мудрість прожи-
тих літ, діловий підхід до справи, 
висока професійність Петра Пеляка. 

Життя Петра Івановича насиче-
не творчою хліборобською працею, 
щирою любов’ю до рідного краю, до 
всього, чим займається, до всіх, хто 
його оточує, хто є поруч. Він відо-
мий також своєю благодійністю для 
українського війська, підтримкою 
ветеранів АТО та їх сімей, церковних 
і територіальних громад, закладів 
медицини, освіти, культури, спорту. 
Свідчення цьому – побудовані спор-
тивні комплекси у Вікторівці, Пло-
тичі, Будилові, Таурові та шкільні 
дитячі майданчики, відремонтовані  
церкви у Вікторівці та Плотичі, вті-
лені в життя інші соціальні проекти. 

Самовіддана праця Петра Пеля-
ка високо оцінена. Так, 1998 року 
«Вікторія-92» зайняла третє місце 
на Всеукраїнському конкурсі «Кра-
ще фермерське господарство Укра-
їни». Петро Іванович є переможцем 
конкурсу «Кращий за професією се-
ред керівників АПК України», його 
ім’я занесене до «Золотої книги 
України». Він нагороджений імен-
ним президентським годинником, 
дипломом «Провідне підприємство 
України». Петро Іванович - заслу-
жений працівник сільського госпо-
дарства України, лауреат обласного 
конкурсу «Людина року» і віднесе-
ний до золотої еліти Тернопілля. 

За вагомий вклад в розбудову 
України та її Збройних Сил відзна-

чений орденами та медалями Пре-
зидентом України й Всеукраїнськи-
ми громадськими організаціями. 
За заслуги в розбудові духовності 
України удостоєний кавалера двох 
орденів Святого Рівноапостольного 
князя Володимира Великого III–II 
ступенів та орденом Святого Архі-
стратига Михаїла II ступеня, а також 
подячними грамотами від владик і 
громад. Його прізвище занесене до 
довідниково-енциклопедичного та 
біографічного видання «Державні 
нагороди України. Кавалери та ла-
уреати». 

Петро Іванович подолав довгий 
шлях, де траплялися і труднощі, й 
удачі, але найголовніше - це шлях 
сіяча добра й правди, який завжди 
вболіває за благо рідного краю та 
його людей. Тож, зустрічаючи свій 
70-річний ювілей, він пишається 
тим, що третину свого віку віддав 
служінню українській ниві, що зу-
мів створити сучасне потужне сіль-
ськогосподарське підприємство, яке 
приносить користь людям. Він почу-
вається гордим, що заснував сімей-
ну хліборобську династію Пеляків, 
залучивши до справи сина, доньку, 
зятя, невістку і навіть найстаршу 
онучку – студентку Анастасію. 

- Тепер я щасливий, - каже  він. 
- Особливо тішуся тим, що впізнаю 
себе, молодого, у своєму синові 
Олександрові, який впевнено пе-
рейняв від мене досвід управління 
і став дбайливим господарем. Тож 
у дітях й онуках бачу своє продов-
ження.

Проте Петру Івановичу спокій 
ще не сниться. Сповнений енергії і 
сили, він і надалі продовжує вибудо-
вувати стратегію господарювання, 
обмірковує нові плани на майбут-
нє. Бо працювати від сходу сонця 
до заходу протягом багатьох років 
і знати, що кожен день минув неда-
ремно, а приніс багаті плоди, – це і 
є те невичерпне джерело радості й 
творчої наснаги успішної хлібороб-
ської долі.

Тож многая літа вам, Петре Іва-
новичу – від колективу ФГ «Вікто-
рія-92», дітей, онуків, рідних та дру-
зів. Міцного здоров’я, плідної праці 
та Божого благословення на добрі 
справи ще на багато років. 

Іван ДУФЕНЮК,
член Національної спілки 

журналістів України.

Ïðàöþâàòè 
â³ä ñõîäó 

äî çàõîäó ñîíöÿ 
³ çíàòè, ùî äåíü 

ìèíóâ íåäàðåìíî
Відомий аграрій, яскравий представник вітчизняного 

фермерства, сучасний менеджер, щедрий меценат, засновник 
хліборобської династії, заслужений працівник сільського 

господарства України, голова ФГ «Вікторія-92» 
Петро Іванович Пеляк зустрів свій 70-літній ювілей. 
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Про політиків і гроші, депутатів та їх виборців, владу і громадські 
організації. На редакційні запитання відповів голова громадської 
організації «Українська народна варта» ПЕТРО ЛАНДЯК.
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- Нинішні жовтневі вибори 
відбулись за новим законодав-
ством. Дуже багато тернополян 
взагалі їх проігнорували. А як ви 
оцінюєте  вибори 25-го жовтня?
- Знаєте, важко придумати щось 

гірше. Діючий виборчий закон треба 
було б скасувати. І, будь моя воля, то 
взагалі провів би перевибори до місце-
вих рад, але за новим законодавством. 
Настільки непрозорих і маніпулятив-
них виборів ще не було… Я не стану 
звинувачувати партії, бо вони «грали» 
за тими правилами, які ухвалила Вер-
ховна рада. Але що вийшло в резуль-
таті? Люди, навіть підтримуючи певну 
партію, насамперед голосували за кон-
кретних, відомих їм кандидатів. І саме 
ці кандидати, набравши від п’ятисот і 
більше голосів, забезпечили своїм пар-
тіям прохідний відсоток, але, зауважте 
парадокс, у багатьох випадках депута-
тами вони не стали… Натомість, «про-
йшли» в міську та обласну ради зовсім 
інші.  Наприклад, смішно навіть гово-
рити, ті, хто набрав 200, 100, а то й – 80 
(!) голосів… Язик не повертається наз-
вати їх «народними обранцями»… 

- Але хіба ці виборчі правила 
гірші, ніж система «закритих 
списків»?
- Однозначно – гірші. «Закриті спис-

ки» - зовсім не ідеальна форма виборів, 
і прозорою її також не назвеш, але вона 
могла би бути більш справедливою та 
ефективною, аніж існуюча нині. При-
наймні, у великих містах. Чому? Тому, що 
вона дозволяє сформувати відповідаль-
ну і дисципліновану,  професійно-збалан-
совану партійну команду, за умови, якщо 

партія хоче працювати в раді справді для 
користі людей, а не красти…

- Кажуть, що на цьогорічних 
місцевих виборах дехто з кан-
дидатів платив гроші та купив 
собі голоси… 
- Так. Я чув таке…
- І скільки давали за голос?
- Як можу точно знати? Але, скажі-

мо, мої друзі з Чернівців розповідали, 
що там платили від 500 до 1000 гри-
вень…

- А у Тернополі скільки платили?
- Ну, є інформація, що дехто з кан-

дидатів розкошелювався на 400 для 
одного виборця… Але навіть цей наш 
«занижений тариф» все одно «працю-
вав»…

- А яке пояснення? Для чого пла-
тити за депутатський мандат 
такі величезні гроші? Вони споді-
ваються їх «відбити»?
- Як для чого платити за мандат? По-

літика, на жаль, останнім часом стала 
бізнесом, і дуже високорентабельним…

- А хіба раніше так не було?
- Звичайно, що ні… Почався у Терно-

полі цей «депутатський бізнес» у 2006-
му. Я тоді не був депутатом, але один 
мій колега, який до міськради потра-
пив уже буквально після першої сесії, 
із подивом сказав: «Петро, ми з тобою 
знаємо, як було раніше, але зараз – це 
якийсь «завал» - деякі новачки-депу-
тати  запитують, скільки їм за одне го-
лосування платити будуть…» Знаєте, я 
був вражений, і навіть довго не міг у це 
повірити…

- А потім повірили? 
- Змушений був повірити, бо такі 

факти у невеличкому Тернополі прихо-
вати неможливо…

- Але і ви чотири рази були де-
путатом міськради. Зокрема, 
і після 2006-го. Значить, не ви-
ключено, що і вам пропонували, а 
може й – платили…

- Хочете вірте, хочете ні, але не про-
понували, і тим паче не платили. У Тер-
нополі мене знають, я такими справа-
ми ніколи не займався, і навіть якщо 
у когось було бажання затягнути мене 
у такі схеми, то він розумів, що це – 
безперспективно… Знаю, що багатьом 
не сподобається, що я взагалі зачепив 
цю тему. Але чому це зробив? Через 
певну частину депутатів і їх виборців, 
коли – одні дають, а інші беруть – ми 
рухаємось зовсім не туди… Чи можна 
за такої ситуації чекати від народних 
обранців чесних і справедливих дій? 
Ні, не можна! І що буде далі? Що роби-
ти? Коли країна поринає в корупцію, 
врятувати нас може закон про лобізм, 
і одночасно треба «бити в набат» гро-
мадським організаціям. Було би пра-
вильно, якби до цього процесу долу-
чилась Церква…

- Чому ви відмовились балотува-
тись у депутати на цих місцевих 
виборах?
- Підстав було декілька, однак всі, з 

певних причин, назвати не можу. Скажу 
тільки про одне - так сталось, що пар-
тія «Громадянська позиція» практично 
розсипалась, а йти на вибори без ко-
манди не хотів. Хоча мені пропонува-
ли місця у своїх списках чотири партії, 
дві з яких до міської ради потрапили. 
У цих партіях багато порядних людей, 
але я не пристав на ці пропозиції, тому 
що команда однодумців не формується 
«на ходу». Зрозумійте, просто стати де-
путатом мене не влаштовує…

- Чи можна сказати, що ви 
закрили свою політичну діяль-
ність?
- Ні. Вирішив віддати перевагу гро-

мадській роботі. Займався нею і рані-
ше, а зараз включаюсь активніше. Для 
мене головне – вплив на ситуацію, яка – 
загалом в країні, і  зокрема на місцево-
му рівні – не покращується. І потрібно 
багато чого змінити… І так вважають 

60-65% виборців, які, розчарувавшись 
у всьому, навіть не прийшли голосува-
ти 25-го жовтня. І хоча де-юре нібито 
все гаразд, але через таку низьку явку 
виборців новообрана влада мала би 
відчувати неповну свою легітимність…

- І все-таки, що конкретно буде-
те робити?
- Вже неодноразово говорив, що 

лише громадські організації можуть 
контролювати владу. І коли вони бага-
точисельні та масові, тоді владі нікуди 
дітись. Вона змушена забути про прин-
цип «політичного бізнесу» і почати 
працювати для людей. Ще раз повто-
рюсь - у найбільш розвиненій в Європі 
Німеччині 70-80% громадян входять до 
складу громадських організацій. Вони 
якраз і змушують владу працювати 
правильно, чим і забезпечують добро-
бут своєї країни. 

Зараз ми з однодумцями працюємо 
над створенням у Тернополі коаліції 
громадських організацій заради коор-
динації нашої діяльності, для спільного 
представлення владі значимих, важли-
вих пропозицій. Вірю, нас будуть чути… 

- І будете критикувати владу?
- Не хочемо починати з критики. На 

ній далеко не заїдеш. Наше завдання - 
давати свої зауваження і пропозиції. 
Переконаний, нас почують… 

- А можете назвати основні пріо-
ритети цієї коаліції?
- Це – житлово-комунальна галузь, 

адже робота ЖЕКів у кращий бік дуже 
слабо змінюється. Маємо також серйоз-
ні проблеми із так званою «ущільне-
ною» забудовою міста, яка, в тому числі, 
призводить до транспортного колапсу у 
Тернополі, складається катастрофічна 
ситуація з паркуванням автомобілів. Є 
також багато екологічних проблем, ма-
ємо ряд пропозицій щодо бюджетного 
процесу, розвитку міської медицини.

- Дякую за інтерв’ю і зичу успіху.
- І вам дякую. Вірю в успіх.

Петро ЛАНДЯК: «Ïîë³òèêà 
ïåðåòâîðèëàñü íà á³çíåñ»

Громади отримають землю
Кабмін ухвалив постанову №1113, 

яка запускає механізм повноцінної 
передачі земель сільськогосподарського 

призначення всім без виключення об‘єднаним 
територіальним громадам нашої держави. Про 
це повідомив голова Держгеокадастру Роман 
Лещенко.

Ця постанова є наступним етапом для реалізації про-
цесу передачі земель на місця, до якого Держгеокадастр 
проводив підготовку протягом останнього часу. Відомство 
зробило все можливе, аби передача земель ОТГ могла бути 
проведена максимально оперативно. 

Роман Лещенко закликав новообраних голів об’єдна-
них територіальних громад, які вже приступили до роботи 
або ж розпочнуть виконувати свої обов’язки найближчим 
часом:

«Держгеокадастр чекає на вас, звертайтесь до облас-
них управлінь з необхідною документацією. Ви отримали 
підтримку на місцях, а ми передамо вам найбільш цінний 
ресурс у державі - землю. Завдяки чому місцеве самовря-
дування стане справді сильним. Це нові можливості для 
місцевого самоврядування та водночас серйозна відпові-
дальність», — підсумував Лещенко.

Хто керуватиме районами  Тернопільщини
Під час місцевих виборів 25 

жовтня у Тернопільській області 
вперше  обирали депутатів до 

трьох нових районів – Тернопільського, 
Чортківського та Кременецького, які 
сформували замість існуючих 17.  У 
минулому номері ми вже розповіли, 
представники яких політичних сил 
стали депутатами Тернопільського 
району. 

У Кременецькому районі найбільше голосів 
набрала «Європейська Солідарність» - 19,06%,  
на другому місці партія «Слуга народу» - 15,05%, 
на третьому ВО«Свобода» - 11, 75%. Також ви-
борці підтримали такі політсили: «За майбутнє» 
- 11,09%, «Добрий самарянин» - 10,7%, ВО «Бать-
ківщина» - 10, 42%, «Радикальна партія Олега 
Ляшка» - 8,43%, «Голос» - 5,2%». Якщо розраху-
вати по мандатах, то «Європейська Солідарність» 
має 8 депутатів,  «Слуга народу» - 7 депутатів, 
«Свобода», «За майбутнє», «Добрий самарянин», 
ВО «Батьківщина» - по 5 депутатів, «Радикальна 

партія Олега Ляшка» -  4, «Голос» - 3 депутати. 
У Чортківській районній раді «Європейська 

Солідарність» набрала 20,37%, «Довіра» - 12,96%, 
ВО «Батьківщина», «Слуга народу», ВО «Свобода» 
та «За майбутнє» - 11,11%, «Сила людей», «Ра-
дикальна партія Олега Ляшка» та «Українська 
галицька партія» по 7,41%. Відповідно, мандати 
розподілять так: «Європейська Солідарність» - 11 
депутатів, «Довіра» - 7 депутатів, ВО «Батьківщи-
на», «Слуга народу», ВО «Свобода» та «За майбут-
нє» - по 6 депутатів, «Сила людей», «Радикальна 
партія Олега Ляшка» та «Українська Галицька 
партія» - по 4 депутати. 
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Про  це на своїй 
сторінці у фейсбуці 
повідомила 

науковець Ірина 
Скакальська. 

- Історія Кременця пишеться 
сучасниками, і сьогодні нова сто-
рінка - відкриття статуї Скорбот-
ної Богородиці (Кременецької 
Мадонни). Трепетно і почесно 
було знімати тканину під час від-
криття, співпереживати з при-
сутніми урочисту мить появи 
статуї Мадонни на терасі перед 
храмом на фоні міста та Замкової 
гори, - зазначила пані Ірина. 

Духовний оберіг Кремен-
ця встановили зусиллями отця 
Володимира Буграка, священ-
никами та парафіянами собору 
Преображення Господнього, во-
лонтерами. Всі записані імена 
жертводавців поміщено в капсу-
лу, яка захована у фундаменті 
статуї, тому ці люди будуть під 
особливим захистом Богородиці. 
Балюстраду розмістили перед 

собором Преображення Господ-
нього. 

Розмови про статую вели-
ся ще з 2012 року, у колі мож-
новладців, громадських діячів, 
керівників установ, були гран-
діозні проєкти, і вони канули в 
лету. 

Автором скульптури є уро-
дженець та почесний громадя-
нин міста Кременця - митець 
Василь Горбачов. Він за свою 
творчу роботу не взяв платні.

Щодо історії, то інформації 
про Мадонну мало. На початку 
ХVІІІ ст. в Кременці з'явилися 
єзуїти, вони відкрили невели-
ку місію, що нараховувала де-
кілька ченців. Її завданням була 
підтримка і поширення католи-
цизму через освіту. У 1731-1753 
рр. єзуїти побудували монастир-
ський комплекс у стилі бароко і 
перетворили його в колегіум.

Перед храмом була тераса, об-
рамлена балюстрадою, яку тво-
рять 32 кам'яні колони, поєднані 

між собою металевою решіткою. 
У самому центрі тераси на висо-
кому цоколі з тесаного каменю з 
1768 р. стояла фігура Мадонни.

Офіційно автор статуї не 
підтверджений. За стилісти-
кою скульптура відносилася до 
львівської школи І. Пінзеля.

Коли орден єзуїтів було роз-
пущено, у його приміщеннях по-
чала працювати перша світська 
середня школа. У 1805 р. садибу 
єзуїтського монастиря відда-
ли Волинській гімназії (ліцею). 
Після його переведення у 1833 
р. до Києва, приміщення ліцею 
дісталося Волинській духовній 
семінарії. Ось тоді скульптуру 
Мадонни перенесли у внутріш-
ній двір Богоявленського монас-
тиря. На своє місце, після рестав-
рації, вона повернулася лише у 
1934 р. і простояла до середини 
1950-х років. Потім Мадонна без-
слідно зникла, версій є чимало. 
На терасі, владою, яка пропагу-
вала атеїзм,  було відкрито літ-
ній кінотеатр.

На поч.1990-х років грома-
дою Преображенської церкви на 
місці, де стояла статуя Мадонни, 
було поставлено хрест.

- Я не знаю, чи можемо гово-
рити про повернення історич-
ної Мадонни в сьогодення, її не 
дуже чіткі зображення маємо зі 
світлин, але точно можу сказати 
про творення сучасної духовної 
традиції Кременця... А погляд 
Мадонни сповнений скорботи і 
тепла, і турботи, - написала пані 
Ірина.

Ангел - полуì’яний 
посередник ìіæ 
Богоì і лþдьìи 

У суботу, 21 листопада, 
Собор  архистратига Михаїла та 
інших небесних сил безплотних 
 «Ангеле, хоронителю мій, все при мені стій - вранці, 

увечері, вдень і вночі - будь мені до помочі». «Вірую в 
єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і 
всього видимого і невидимого...» - промовляють щодня 
наші уста. Віруємо і сповідуємо, що Бог наш сотворив світ 
видимий і невидимий. Світ невидимий – це святі ангели 
– добрі безплотні духи, які постійно вдосконалюються 
в служінні й любові Божій, найвірніше виконують волю 
свого Небесного Творця. Ангелів є безліч. Вони поділя-
ються на дев’ять чинів небесної ієрархії: серафими, херу-
вими, престоли, господства, сили, власті, начала, архан-
гели і ангели. 

Над всіма дев’ятьма чинами поставлений Господом 
святий Архистратиг Михаїл – вірний служитель Божий, 
тому що він скинув з Неба гордовитого деницю з іншими 
павшими духами. А до інших ангельських сил виклик-
нув: « Будьмо уважні! Станьмо добре перед Сотворите-
лем нашим і не задумаймо неугодного Богові!». Його 
образ символізує вічну перемогу добра над темними си-
лами та злом.  

 Як свідчить Святе Письмо, протягом усієї історії спа-
сіння людства святі ангели були полум’яними посеред-
никами між Богом і людьми. В книзі Буття говориться, 
що після вигнання наших прародителів з раю, Господь 
поставив на сході саду Едемського Херувима охороняти 
дорогу до дерева життя (Бут.3,24). 

Далі бачимо небесних ангелів у вигляді трьох подо-
рожніх, які відвідали праотця Авраама і попередили Його 
про загибель міст Содома і Гомори та про народження 
в Авраама сина Ісаака (Бут.18,2). З полум’я палаючого 
тернового куща ангел Господній сповістив волю Божу 
Мойсеєві про його народ (Вих.3,2). Незбагненним стає 
чудесне явлення пророкові Авакуму, якого ангел умить 
поставив з їжею у Вавилоні над ровом, де був пророк Да-
ниїл серед голодних левів (Дан.14,33-39), а іншим разом 
ангел Божий охолодив ніч і визволив від смерті трьох от-
років Халдейських: Ананію, Азарію і Мисаїла (Дан.3,49-
50), та багато інших явлень ангелів. 

Архангел Гавриїл сповіщає священникові Захарії 
про народження від нього великого Пророка і Предтечі 
Господнього Івана, а Діві Марії благовістить про народ-
ження від Неї Христа – Сина Божого. Про його преславне 
Різдво звістили ангели Божі (Лк.2,9- 13). Хто ж, як не ан-
гели, сповістили всьому світові радість Воскресіння Хри-
ста, а під час Його вознесіння втішали апостолів, кажучи 
їм про Його друге пришестя (Діян.1,10-11), а пізніше слу-
жили їм при поширенні в світі Христового Євангелія. 

Найближчі до нас ангели хоронителі наші. Вони по-
силаються в Таїнстві Хрещення кожній людині, супро-
воджують та оберігають нас. А щоб ангели-хоронителі 
завжди перебували з нами, Церква закликає просити у 
Господа ангела миру, вірного наставника, охоронця душ 
і тіл наших.

 І відомо, що Господь за щирим бажанням дарує його 
нам - ангела, який стверджує мир і добро між людьми, в 
сім’ї і суспільстві. Милосердний Бог оточив нас і багать-
ма наставниками: батьки, вихователі, вчителі і пастирі, 
серед яких і святі ангели. Батьки й наставники вчать нас 
в роки дитинства і юності, святі ангели доповнюють й 
продовжують корисні настанови в усі дні нашого життя. 
І, нарешті, ми просимо ангела бути хоронителем душ і 
тіл наших. 

Маючи охорону від святих ангелів, ми й самі оберігай-
мо один одного. А до святих ангелів молімося, благаючи 
їхньої допомоги: «Подайте молитвами вашими денне 
перебування богоугодне і неспокусне від злих діянь пе-
рейти. Відкрийте слух нам, нехай почуємо і зрозуміємо 
душекорисні діла і слова Божі, щоб за вашими молитва-
ми, повчаннями і зберіганням та зміцненням досягли ми 
Царства Небесного». 

P.S. З Днем іменин Михайли і Михай-
лини!

 о. Богдан ЗІНЧЕНКО, член Національ-
ної спілки журналістів України. 

КРЕМЕНЕЦЬКА МАДОННА 
оберігатиме старовинне місто

Минулої 
неділі жителів 

Кременця 
зібрала 

святкова подія. 
У місті над Іквою 
відкрили статую 

Скорботної 
Богородиці. 

У Тернополі розпочали безстрокову 
акцію «Нагодуй бідного».  Її мета – 
допомогти людям, які перебувають 

у скруті, продуктами харчування.
Ініціювали акцію представники Української 

греко-католицької церкви. Приурочили її до Дня 
бідного, що припадає на 15 листопада.

- Йдеться не про одноразову справу, а активі-
зацію такого типу соціального служіння в наших 
парафіях загалом, – зазначив Глава Української 
греко-католицької церкви блаженніший Святос-
лав Шевчук. –  Бо питання харчування, забезпе-
чення базових потреб наших людей направду 
буде одним із великих соціальних викликів цієї 
зими і наступної весни. Давайте відкриємо у собі 
здатність чинити добро.

У Тернополі акцію реалізовують представни-

ки Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ 
та благодійний фонд «Карітас». При фонді діє 
благодійна їдальня. яку відвідують потребуючі 
жителі обласного центру. Окрім цього, малоза-
безпеченим волонтери роздають продуктові на-
бори.

- Ми завжди повинні допомагати один одно-
му, ділитись один з одним, підтримувати один 
одного, молитись один за одного, бо в такий  
спосіб впускаємо в своє серце Ісуса Христа, - за-
значив владика Теодор, єпископ-помічник Терно-
пільсько-Зборівський. 

Благодійна акція «Нагодуй бідного» – без-
строкова. Долучитись до неї може кожен охо-
чий. Продукти харчування можна приносити 
у благодійну їдальню «Карітасу» (вул. Замо-
настириська,1) або ж на парафії УГКЦ.

«Давайте відкриємо у собі здатність чинити добро»
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Таку міру покарання обрали 
для 26-річного чоловіка, 

якого звинувачували у 
вбивстві тату-майстрині.

Вирок оголосили 11 листопада в Тер-
нопільському міськрайонному суді. Під-
озрюваному інкримінували злочин, пе-
редбачений статтею 115 ККУ – умисне 
вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. 
Як повідомляли у поліції, злочин стався у квітні 
2019 року. 27-річну Тетяну Подвашецьку, майс-
триню тату, знайшли вбитою у її квартирі в Тер-
нополі. Підозрюваний у її вбивстві 25-річний 
Андрій Горбатюк – тернополянин, відомий з те-
лешоу кардинальними змінами зовнішності. За 
даними слідства, чоловік прийшов до давньої 
знайомої, аби завершити тату. Між ними ви-
ник конфлікт, який переріс у вбивство. На тілі 
потерпілої судово-медичний експерт виявив 
близько сотні колото-ріжучих ран. 

З місця злочину підозрюваний втік і пере-
ховувався на території іншої області. Під час 

розгляду справи тернополянин проходив ста-
ціонарну психолого-психіатричну експертизу, 
його визнали осудним. Більше року підозрюва-
ний перебував у Чортківському СІЗО. 

11 листопада суд оголосив свій вердикт 
– максимальне покарання у вигляді довіч-
ного ув’язнення та сплата компенсації мамі 
загиблої у розмірі пів мільйона гривень. 
Впродовж 20 днів цей вирок адвокати можуть 
оскаржити, а до того, як він вступить у силу, 
обвинувачений перебуватиме під вартою.  
У поліції додали, що більш як за 15 років Терно-
пільський міськрайонний суд вперше покарав 
вбивцю довічним ув’язненням.

- Інцидент стався в одно-
му з навчальних закладів Ла-
новецького району. Школяр 
вчиняв систематичний булінг 
щодо вчителя. Восьмиклас-
ник неодноразово зривав урок 
зухвалою поведінкою. Педагог 
намагався зупинити свавілля, 
закликав учня бути чемним й 
сумлінним, скаржився дирек-
ції та батькам, - повідомили у 
поліції Тернопільської області.

У справу втрутилися пра-
цівники ювенальної превенції. 
Відтак, батьки учня відпові-
датимуть за вчинення їхнім 
сином психологічного насиль-
ства над учасником освітнього 
процесу. Зокрема, за фактом 

задокуметованого адмінпору-
шення рідні неповнолітного 
сплатять штраф. 

Поліцейські нагадують, що 
булінг, внаслідок якого могла 
бути чи була заподіяна шкода 
психічному або фізичному здо-
ров’ю потерпілого, передбачає 
накладення штрафу від 50 до 
100 неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян (850 – 
1700 гривень) або громадські 
роботи - від 20 до 40 годин.

Якщо ж булінг вчиняєть-
ся групою осіб або повторно 
протягом року, то кривдники 
сплачуватимуть від 100 до 200 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (від 1700 до 

3400 грн) або мають викону-
вати громадські роботи протя-
гом 40-60 годин.

Якщо булінг вчиняє непо-
внолітня (до 18 років) або мало-
літня (до 14 років) особа, то за 
неї платитимуть штраф і вико-
нуватимуть громадські роботи 
батьки або ті, хто їх заміщає. 

Крім того, якщо керівник 
навчального закладу не пові-
домить поліції про випадки ць-
кування, муситиме заплатити 
штраф від 50 до 100 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів 
громадян або ж має виконува-
ти виправні роботи строком до 
одного місяця з відрахуванням 
до 20% заробітку. 

На Тернопільщині неповнолітні 
нестимуть відповідальність 
за крадіжку, їхні батьки – за 

неналежне виховання, а потерпілий - за 
споювання підлітків.

Інцидент стався у Збаразькому районі. Під час 
розслідування крадіжки банківської картки, про 
яку заявив житель одного з сіл, у місцевих  полі-
цейських виникли правові претензії не лише до 
винуватців злочину, а й до їхніх батьків та й самого 
потерпілого.

Як повідомив начальник Збаразького відді-
лення поліції Віктор Волощук, до них звернувся 
31-річний чоловік із заявою про те, що з кишені 
його куртки невідомі викрали банківську картку і 
в результаті зняли майже 5 тисяч гривень.

- Встановлюючи обставини злочину, ми з’я-
сували, що того дня заявник разом з двома непо-
внолітніми односельцями 14-15 років приходив до 
сільського магазину-кафе, де брав алкоголь і вго-

щав ним підлітків. Зі слів очевидців, чоловік також 
двічі ходив до банкомату знімати готівку і хлопці 
– разом з ним. Мабуть, тоді й підгледіли пін-код 
картки, - розповів Віктор Волощук.

Від надмірної дози спиртного 31-річний чоло-
вік задрімав на столі в магазині-барі, а неповно-
літні, скориставшись цим, витягнули з кишені 
банківську картку і зняли готівку – майже 5 тисяч 
гривень. За крадені гроші найняли таксі й пода-
лися до обласного центру за покупками. Та довго 
тішитися новими ґаджетами не довелося – після 
заяви потерпілого поліцейські одразу ж встанови-
ли причетних до крадіжки школярів.

- Неповнолітнім  інкриміновано частину 2 стат-
ті 185 ККУ - крадіжка, - розповіли у поліції. - Від-
повідатимуть і батьки підлітків – за невиконання 
обов’язків щодо виховання дітей – стаття 184 КУ-
пАП. Адміністративний протокол буде складено і 
щодо 31-річного потерпілого - за доведення непо-
внолітніх до стану сп’яніння – стаття 180 КУпАП.

У Тернополі вперше за 15 років 
засудили до довічного ув’язнення

«Автівку ЗАМІНУВАВ 
ДІД МОРОЗ»

За жарти про замінування тернополянка 
понесе адміністративне покарання. Жінка, 
переборщивши з алкоголем, зателефонувала 

до поліції і повідомила про загрозу вибуху.
- Інцидент стався у нічну пору. До співробітників Терно-

пільського відділу поліції зателефонувала жінка і, не бажаю-
чи представитися, повідомила, що в одному з тернопільських 
дворів на вулиці Героїв Крут стоїть замінований автомобіль 
марки «Мерседес». Наприкінці розмови невідома, котра явно 
була нетвереза, «пожартувала», що замінував транспортний 
засіб Дід Мороз, - розповіли у поліції Тернопільської області. 

У поліції зазначили, що зобов’язані реагувати на повідом-
лення, які можуть нести загрозу, не зважаючи, від кого вони 
надходять і у якій формі. Тому слідчо-оперативна група виїха-
ла на вказаною адресою. У дворі справді був припаркований 
«Мерседес» і, як з’ясувалося, належав він цивільному чолові-
кові «жартівниці». Її особу поліцейські теж встановили - нею 
виявилася 46-річна тернополянка. 

- Коли жінку розшукали, вона перебувала у стані алкоголь-
ного сп’яніння.  На неї було складено адміністративний про-
токол за статтею 178 КУпАП -  поява у громадському місці у 
п’яному вигляді, - повідомили у поліції.  

Пояснити свій вчинок жартівниця-«мінерка» не змогла. За 
завідомо неправдивий виклик спеціальних служб тернопо-
лянка також відповідатиме згідно санкцій статті 183 КУпАП.   

За болото на проїжджій 
частині - штраф

На Тернопільщині поліцейські 
штрафуватимуть водіїв, 
які забруднюють дороги

Поліцейські Тернопільщини звертаються 
до аграріїв, які збирають урожай цукрових 
буряків, пам’ятати про правила дорожнього 

руху. А саме - про відповідальність через 
забруднення проїзних частин і смуг відведення 
автомобільних доріг.

За словами в.о. командира 1 взводу, роти №2 управління 
патрульної поліції Тернопільської області Василя Кучмія, за-
бруднене ґрунтом з полів дорожнє покриття створює небезпе-
ку іншим автівкам і навіть призводить до ДТП. 

- Транспортні засоби підприємств виїжджають з полів на 
автодороги з брудними колесами, їх не миють, і весь бруд пе-
реноситься на проїжджу частину. Це може призвести до ава-
рійної ситуації, - каже Василь Кучмій.  

Патрульні стежать за тим, аби водії великогабаритних 
транспортних засобів не порушували правил дорожнього руху 
та не створювали перешкод на дорозі. Забруднена проїзна 
частина створює незручності та ускладнює рух транспорту, 
стверджують й інші учасники дорожнього руху. 

- На забрудненій дорозі втрачається керування транспорт-
ним засобом, при гальмуванні машину починає заносити - і 
це може спричинити аварію, - зазначає інструктор автошколи 
Михайло Корнят.

Поліцейські проводять профілактичні бесіди з водіями, аби 
вони очищали транспортні засоби від бруду. У поліції додали, 
що у випадку забруднень доріг складатимуть адмінпротоколи.

Згідно зі статтею 139 КУпАП, пошкодження автомобільних 
доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і техніч-
них засобів регулювання дорожнього руху, створення пере-
шкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунен-
ня передбачають накладення штрафу або громадські роботи. 

Батьки заплатять штраф через 
погану поведінку сина

За повідомленням поліції, хлопець вчиняв 
психологічний тиск на свого вчителя в школі.

Розслідували один злочин, 
а викрили одразу три
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Коли Україну можуть оголосити 
кандидатом на вступ до ЄС
Під час 2-го головування Литви в Раді 

Євросоюзу 2027 року Україну можуть 
оголосити кандидатом на вступ до ЄС. 
Мета ініціативи литовського експрем’єра 
Андрюса Кубілюса «Україна-2027» - допо-
могти об’єднати зусилля країн-членів та 
установ ЄС для допомоги Україні у виконан-
ні реформ, повідомив посол Литви в Україні 
Вальдемарас Сарапінас в інтерв’ю агентству 
«Інтерфакс-Україна». За словами дипломата, 
це чудова перспектива для мобілізації Укра-
їни у виконанні подальших демократичних 
реформ. Посол ще раз наголосив, що «під-
тримка України Литвою - це аксіома».

Локдаун - слово 2020 року 
за версією словника Collins
Британський словник англійської 

мови Collins English Dictionary назвав 
локдаун головним словом 2020 року. 
Це режим ізоляції, що вводився в ряді кра-
їн через пандемію коронавірусу. У списку 
претендентів були й інші слова та вислови, 
пов’язані з пандемією: коронавірус, дис-
танціювання та самоізоляція. У 2019 році 
Collins English Dictionary вибрав словоспо-
лученням року «кліматичний страйк».

Time оголосив номінантів 
на премію «Людина року»

Підсумки голосування будуть підби-
ті 10 грудня, передає Depo.ua. У списку 
опинилася цьогорічна переможниця Герта 
Тунберг. Крім неї свій голос можна відати за 
такі постаті: Бейонсе, Аріана Гранде, Тейлор 
Свіфт, учасники президентських перегонів 
Каньє Вест, Джо Байден і Дональд Трамп, 
активісти Black Lives Matter, Володимир Пу-
тін, Всесвітня організація охорони здоров’я, 
принц Гаррі, Меган Маркл, Карди Бі, Саша 
Барон Коен, Джефф Безос, корейські поп-
групи BTS і BLACKPINK, Марк Цукерберг, 
пожежники й ті, їхто ризикував життям під 
час пандемію (медики, кур’єри, працівники 
магазинів та інші).
Що отримає Меланія Трамп після 

розлучення з чоловіком
У випадку розлучення з 45-м прези-

дентом США Дональдом Трампом, його 
дружина Меланія може отримати близь-
ко $50 мільйонів компенсації після роз-
ділу майна. Також при ній залишаться всі її 
активи та бізнес, зокрема створений вже в 
шлюбі з Трампом ювелірний бренд. Про це 
пише Mirror. За інформацією ЗМІ, коли Мела-
нія виходила заміж за Дональда Трампа, вона 
підписала вигідний для нього шлюбний 
контракт, деталі якого достеменно невідо-
мі. Однак у 2016 році, під час президентської 
кампанії, Меланія вирішила його перегля-
нути і змінити на свою користь. До слова, 
син Меланії і Дональда Трампів - 14-річний 
Беррон - залишиться з матір’ю, а батько буде 
його повністю забезпечувати. Також за Бер-
рона залишається право спадщини.

У США не виявили 
фальсифікацій на виборах

Керівники компетентних органів 
США, які відповідали за організацію та 
безпеку президентських виборів, ви-
ступили зі спільною заявою. Вони спрос-
тували звинувачення команди Дональда 
Трампа про буцімто масові фальсифікації 
на виборах, передає 24 канал з посиланням 
на іноЗМІ. «Немає жодних доказів, що будь-
яка система голосування знищила чи втра-
тила бюлетені з голосами або ж змінювала 
їх», - йдеться в заяві, опублікованій на сайті 
Агентства з питань кібербезпеки й безпеки 
інфраструктури (CISA). Також підписанти 
заявляють, що вибори 3 листопада 2020 
року були найбезпечнішими в американ-
ській історії. Всього під заявою підписали-
ся керівники трьох органів: Виконавчого 
комітету урядової координаційної ради з 
питань виборчої інфраструктури, Агент-

ства з питань кібербезпеки й безпеки інф-
раструктури, Координаційної ради сектору 
виборчої інфраструктури.

Наслідки змін клімату 
будуть гірші за пандемію

Наслідки глобального потепління 
можуть виявитися гіршими від наслід-
ків пандемії COVID-19. Про це заявив ген-
сек ООН Антоніу Гутерреш на церемонії в 
рамках паризького Форуму світу. «Наука 
вкрай зрозуміла: якщо ми не зможемо ви-
конати намічені цілі щодо зниження шкід-
ливих викидів,  наслідки COVID-19 для 
економіки і суспільства потемніють, порів-
няно з тим, що може принести кліматична 
криза», - сказав Гутерреш. Раніше вчені за-
явили, що дві п’ятих рослин у світі можуть 
зникнути. Через глобальні зміни клімату 
багато видів рослин зникають ще до того, 
як їх встигають виявити і класифікувати 
фахівці.

Британія заборонить рекламу 
шкідливої їжі в інтернеті

Велика Британія планує повністю за-
боронити всю рекламу нездорової їжі в 
інтернеті. Такі обмеження стосуватимуть-
ся занадто жирних та солоних продуктів, а 
також - із високим вмістом цукру. Заборона 
має вплинути на рекламу в соцмережах, 
цифровий маркетинг та результати плат-
ного пошуку в гуглі, пише The Guardian. Такі 
заходи мають на меті допомогти сім’ям у 
Великій Британії правильно обирати те, 
що вони їдять. Діти проводять більше часу 
в інтернеті. Батьки хочуть бути впевнені, 
що діти не зазнають впливу реклами, що 
висвітлює некорисну їжу і може вплинути 
на їхні життєві звички. За даними дослі-
джень, кожна третя дитина, яка закінчує 
початкову школу, має надлишкову вагу. Це 
стосується і понад двох третин дорослих у 
Британії. Крім цього, зайва вага підвищує 
ризик важкого перебігу COVID-19 чи навіть 
смерті від недуги. 

Власників собак закликали 
дотримуватися соціальної 
дистанції між тваринами

Ветеринари зі Швейцарії вважають, 
що домашнім тваринам теж слід до-
тримуватися соціальної дистанції, тому 
закликають власників собак тримати 
своїх вихованців на відстані двох метрів 
від інших чотириногих. Такою думкою 
поділилися з виданням «20 Minuten» швей-
царські вірусологи і ветеринари. За їхніми 
словами, будь-які поверхні, з якими може 
контактувати заражена людина, здатні пе-
редавати вірус. Існує ймовірність, що інфек-
ція може довго зберігатися на шерсті тва-
рин і у виділеннях з носа. Раніше в Центрі 
з контролю і профілактики захворювань 
США закликали стежити за дотриманням 
дистанції не тільки людьми, а й тваринами. 
Тож соціальне дистанціювання так само ко-
рисне для домашніх тварин, як і для людей. 
Це дозволяє звести до мінімуму ймовір-
ність того, що домашня тварина заразить 
господаря або іншу тварину.

Таїланд відкрив кордони 
для туристів, але…

В цю країну можуть подорожувати ті, 
хто має не менше $16812 на банківсько-
му рахунку, повідомляє портал Travel off 
Path. Влада країни назвала ще ряд умов для 
в’їзду. Потрібно надати негативний ПЛР-
тест на коронавірус, який був узятий в про-
тягом 72 годин до польоту. Після в’їзду в 
країну мандрівникам зроблять другий тест 
на вірус. У разі позитивного результату тес-
ту мандрівник буде переведений в держав-
ну лікарню на карантин. Туристи можуть 
отримати візу типу TR. Вона видається на 
60 днів з можливістю продовження ще на 
30 діб. Також необхідно 
оформити страховку на 
суму не менше $100 тисяч, 
яка могла б покрити ліку-
вання від коронавірусу. 

Від чого залежить допомога 
Україні від МВФ, ЄС 

і продовження «безвізу» 

Допомога Україні від Міжнародного 
валютного фонду та Євросоюзу, а також 
продовження безвізового режиму з кра-
їнами ЄС залежать від боротьби україн-
ської влади з корупцією. Про це повідомив 
голова представництва ЄС в Україні Матті 
Маасікас, пише Тиждень.ua. «Економічна 
стабільність України зміцнюється за ра-
хунок кредиту від МВФ у розмірі $5 млрд. 
Планується отримати ще 1,2 млрд. євро 
допомоги від ЄС (разом із продовженням 
користуватися безвізовими поїздками). 
Обидві організації ставлять свою допомогу 
в залежність від боротьби з корупцією», - 
написав Маасікас у Twitter.

Чи задоволені українці 
ситуацією в країні

Станом на листопад 65,5% громадян 
вважають, що події в Україні розвивають-
ся у неправильному напрямку. Водночас 
17,5% українців задоволені нинішнім кур-
сом розвитку держави. Тобто, лише кожен 
шостий українець задоволений ситуацією 
в країні, свідчать дані опитування Центру 
Разумкова. Як українці оцінили дії влади? 
Згідно з опитуванням, 19,5% громадян пере-
конані, що країна зможе подолати проблеми 
протягом декількох років. Однак, інші 50% 
населення вважають, що держава зможе по-
долати проблеми у віддаленішій перспекти-
ві. 20,3% не вірять у те, що Україна здатна 
подолати проблеми, які наразі існують. 

Створили базу даних жертв 
комуністичних режимів

Державна архівна служба України 
презентувала відновлення науково-по-
шукового інтернет-проєкту «Україн-
ський мартиролог ХХ століття». «Мета 
інтернет-проєкту - створення електронної 
бази даних, у якій буде розміщена фото-
інформація та стислі біографічні дані про 
жертв репресій комуністичного тоталітар-
ного режиму, їх наступну реабілітацію; за-
безпечення інтелектуального доступу до 
архівних документів на найпершому інфор-
маційному рівні - з інтернету», - зазначив 
голова Державної архівної служби Анато-
лій Хромов. «Український мартиролог ХХ 
століття» є підсумком роботи державних 
архівів, започаткованої на початку 1990-х 
років. Тоді почали складатися регіональні 
та тематичні бази даних про репресованих, 
які  досі не було зведено до централізованої 
й загальнодоступної бази даних.

Скільки українців 
готові виїхати за кордон

Переїхати на постійне проживання 
в країни Євросоюзу та США за умови на-
дання громадянства у жовтні 2020 року 
погоджувались 27,9% українців. 68,7% 
респондентів залишилися б вдома, свід-
чать дані опитування Київського міжна-
родного інституту соціології, пише Газета 
по-українськи. Також 5,8% громадян готові 
були б виїхати жити в Росію за умови надан-
ня громадянства, однак 91,7% відмовилися 
б від такої пропозиції. За умови виплати 100 
тисяч доларів кількість українців, які готові 
поїхати на територію РФ, збільшується до 
10,3%. Але 85,9% респондентів не погоджу-
ються виїхати навіть за гроші.

Абонплата за газ 
може злетіти на 30%

До кінця опалювального сезону пла-
тіжки за газ для українців будуть зміню-
ватися щомісячно. Тариф перераховують, 

виходячи з цін на біржі. Однак, ціни змі-
няться не лише на цю платіжку. З 1 січня 
перерахують і абонплату на газ. Абонплата 
стягується на утримання і обслуговуван-
ня інфраструктури. Платити потрібно на-
віть, якщо ви не користувалися газом, цю ж 
суму, як і завжди. «Підвищення абонплати 
не уникнути, хоча точні цифри чиновники 
називати не поспішають, - пише «Оглядач». 
- Нові тарифи ще не затверджені, але екс-
перти кажуть: залежно від регіону, зростан-
ня може сягнути 30% і більше». Рости сума 
абонплати може навіть за умови, що сам газ 
дешевшає. Адже ремонт, оплата модерніза-
ції, зарплати співробітників та витратні ма-
теріали дорожчають щомісяця.

Пандемія спровокує 
економічну кризу в Україні

Через пандемію COVID-19 Україну 
очікує найгірша за десятиліття еконо-
мічна рецесія, яка поставить 9 мільйонів 
людей на межу бідності. Про це свідчать 
дані дослідження ООН «Україна. Огляд 
гуманітарної ситуації - жовтень 2020», по-
відомляє УНН. Із початку пандемії понад 
80% домогосподарств втратили доходи та 
в більше, ніж 40% сімей, принаймні, один 
член родини втратив роботу. А для Сходу 
України, постраждалого внаслідок кон-
флікту, наслідки будуть руйнівними. Також 
збільшується частка домогосподарств, які 
мають заборгованість: 15% у вересні - про-
ти 11% до початку пандемії.
І до нас їздитимуть заробітчани

Україні доведеться імпортувати ро-
бочу силу з країн третього світу, аби до-
сягти економічного зростання. Частина 
зусиль культурної дипломатії має бути 
зосереджена на цих країнах, сказав постій-
ний представник України при ООН Сергій 
Кислиця. Про це повідомляє Укрінформ. «Як 
би ми не покращували соціальні умови і не 
підвищували зарплати в Україні, нам дове-
деться імпортувати робочу силу. Для цього 
потрібно створювати в Україні сприятливе 
культурне середовище, яке буде з повагою 
ставитися до іноземних чужинських куль-
тур і традицій. А з цим у нас велика про-
блема», - зазначив Кислиця. На його думку, 
інструментами такої культурної дипломатії 
можуть бути не лише окремі спеціалізовані 
проєкти в цих країнах, а й освіта іноземних 
студентів в українських вишах.

Кожна п’ята соцвиплата 
йде «мертвим душам» 

Майбутній запуск єдиного реєстру 
осіб, які отримують соціальну допомо-
гу, дозволить країні економити 50-100 
мільярдів гривень на рік. 17% соцвиплат 
йдуть «мертвим душам» - людям, яких не іс-
нує, або тим, хто не має права на державну 
допомогу, повідомляє Закон і Бізнес. Запуск 
єдиної електронної системи верифікації ви-
плат допоможе вирішити цю проблему й 
буде майже непомітним для простих людей. 
При цьому відпаде необхідність збирати па-
перові документи і стояти в чергах. 

Громадам передадуть
 право зміни цільового 

призначення землі
Щоб у найближчі роки створити де-

сятки тисяч нових фермерських госпо-
дарств та робочих місць в агросекторі, 
потрібно максимально спростити зе-
мельні відносини та передати частину 
земельних повноважень на місця ор-
ганам самоврядування. Про це заявив 
заступник міністра розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства Тарас 
Висоцький, інформує Zemelka.ua. Зокрема, 
це стосується зміни цільового призначен-
ня земель, процедура якої наразі складна 
та довготривала. МЕРТ планує передати 
питання зміни призначення земель на роз-
гляд органів місцевого самоврядування. 
Також, за словами чиновника, потрібно від-
дати громадам екологічний контроль.

Україна Світ

Ольга ЧОРНА.

Новини
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У просторому 
приміщенні 
"Квітоцентру" 

під скляною стелею 
та скляними стінами 
стало спекотно, хоча 
навколо вже вступив 
у свої права холодний 
листопад. Такого Україна 
ще не бачила - вперше 
у номінації "Спільний 
масаж" у Тернополі 
зафіксували нове 
досягнення - "Найбільша 
кількість масажистів, які 
одночасно виконують 
"Королівський вогняний 
масаж" (50 масажистів)". 

Учасники дотримувалися 
вимог карантинного сього-
дення, забезпечивши необхід-
ну відстань між ліжками. Тож 
масаж виконали у форматі 25 
людей і 25 масажистів і ще раз 
так.  Зафіксувала досягнення 
представниця "Національного 
реєстру книги рекордів Украї-
ни" Лана Вєтрова.

Оксана Петришин - співор-
ганізатор нового рекорду - за-
хопилась ідеєю подібних досяг-
нень три роки тому і бачить у 
цьому великі перспективи для 
нашого міста.

- Усі наші рекорди ми присвя-
чуємо Тернополю, - розповіла 
вона. - Цей рекорд встановлює 
Тернопільський національний 
медичний університет імені 
Івана Горбачевського. Це вже не 
перше масажне досягнення на-
шого міста, але перше спільне, 
коли задіяно стільки людей. 50 
масажистів і 50 людей, на чиїх 
спинах цей масаж ми і зробили! 
А ще наш рекорд за організа-
цією, надіємось, буде визнано 
найбільш видовищним у цьому 
році. 

Люди, які були присутні 
на події, не мали часу нудьгу-
вати - навколо сяяли вогники 

свічок, композиції з ягід і хвої 
нагадували про наближення 
зими. При вході горів вогонь на 
діжках, неподалік стояли мото-
цикли байкерів, які приїхали 
підставити свої спини масажис-
там. Під час підготовки звучала 
скрипка у руках Ольги Дерево-
різ, а на вулиці просто неба гля-
дачів заворожували вогняними 
піруетами фаєр-шоу.

- "Королівський вогняний 
масаж" - моя розробка, яку ми 
практикуємо вже протягом де-
сяти років, - розповіла Наталя 
Давибіда, співорганізаторка 
рекорду. - Ідея себе виправда-

ла - 25 хвилин масажист ро-
бить загальний масаж спини, 
а 5 хвилин вогонь, що горить 
на спинах на спеціальному на-
критті, глибоко прогріває тіло. 
У результаті отримуємо гарний 
оздоровчий та імунностимулю-
ючий ефект. Майже всі маса-
жисти, які взяли участь у вста-
новленні рекорду, - це студенти 
Тернопільського національно-
го медичного університету, спе-
ціальності "Фізична терапія, 
ерготерапія". Такий масаж - це 
один з декількох видів екзотич-
ного масажу, якому ми їх навча-
ємо. 

Працювати з вогнем над-
звичайно цікаво, це заворожує, 
але й потребує довгого навчан-
ня, практики.

- Я дуже люблю свою робо-
ту і йду до своєї цілі - хочу бути 
кращою з кращих, тому долу-
чилась до цього рекорду, - за-
уважила учасниця події Валерія 
Кондратюк, масажистка і сту-
дентка четвертого курсу меду-
ніверситету. 

Для того, щоби підтримати 
рекорд, об'єдналися учасни-
ки різних байкерських клу-
бів: "Мото-Тернопіль-Анархія", 
"Вільні байкери", "Хулігани", 
"Wild Heads мото-клуб".  Разом 
з товаришами взяв участь у 
масажі і байкер на інвалідному 
візку. Шкіряні куртки з різними 

відзнаками та нашивками мир-
но лежали поряд з масажними 
столами, а присутні могли роз-
дивитись тату на тілах чолові-
ків. 

- Я вперше на такому масажі, 
- зізнався Юрій Старик, байкер 
клубу "Wild Biker МСС". - Вра-
ження є, дуже тепло було, коли 
на спині то все горіло. Почува-
юся супер. Нам, байкерам, таке 
екстремальне підходить. 

За словами Лани Вєтрової, 
керівниці "Національного реє-
стру рекордів України", Терно-
піль дивує незвичними рекор-
дами.  

- З 1989 року ми зафіксували 
тут багато рекордів - цей 61-ий, 
- зазначає вона. - Зараз Терно-
піль на 7 місці серед міст Укра-
їни. Дуже любимо сюди приїж-
джати, люди справді вигадують 
та організовують дивовижні 
рекорди. Такий масовий рекорд 
нелегко організувати. А цей ще 
й дуже ефектний. Здивували!

Подія розпочалася молит-
вою за Україну "Боже Єдиний 
Великий, нам Україну храни!" 
- звучало урочисто та обнадій-
ливо. Масажисти Тернополя 
впевнені, що їхні руки дарують 
людям здоров'я та захист від 
хвороб. Зупинятися не збира-
ються - попереду знайомство з 
новими видами масажу і нови-
ми рекордними досягненнями 
та перемогами на масажних 
турнірах.

Олена МУДРА.

СПИНИ 50 ЛЮДЕЙ ПАЛАЛИ 5 ХВИЛИН - 
у Тернополі зафіксували новий рекорд

Дівчина у вечірній червоній сукні грала на електроскрипці. 
Ведучий події оголосив: "5, 4, 3, 2, 1 - почали!" - і накриті з 

головою люди перетворились на вогняні факели - 5 хвилин палали 
ватри на їхніх спинах. Весь цей час поряд були люди у чорному, 
які додавали жару та пального у вогонь, не дозволяючи йому 

втратити свою жарку силу.
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10 листопада 
футбольний 
клуб «Нива» 

у 12 турі чемпіонату 
Першої ліги на виїзді 
мінімально переміг 
житомирське «Полісся», 
яке вимушено домашні 
матчі проводить у Києві. 

“Полісся” і “Нива” мають 
8-матчеву історію зустрічей в 
якій перевага – за тернополяна-
ми:  4 перемоги, 1 нічия та 3 по-
разки. Різниця м’ячів 6:7 на ко-
ристь житомирської команди.

Минулорічні представники 
Другої ліги розпочали матч із 
обопільних гострих ударів. 
“Полісся”, хоч і взяло м’яч під 
контроль, проте він розбивав-
ся об високий пресинг терно-
полян. Невдовзі активні дії 
гостей призвели до голу. Спо-
чатку Проців зарядив в штангу 
з 25 метрів, після якої жито-
миряни вибили в аут. До м’яча 
підійшов Волохатий і вкинув 

в штрафну. Після кількох ду-
елей і заблокованого удару, 
м’яч опинився за лінією воріт 
“Полісся”. 37 хвилина - 1:0 на 
користь тернополян.

Житомиряни продовжили 
контролювати м’яч, а “Нива” 
– організовувати швидкі кон-
тратаки. Проте, до кінця матчу 
рахунок таким і зберігся.

Наша команда повернулася 
додому з трьома очками і гар-
ним настроєм перед майбут-
нім домашнім матчем 13 туру 
з “Миколаєвом”. Він відбувся 
на Тернопільському міському 
стадіоні 15 листопада. Та, не-
зважаючи на всі зусилля госпо-
дарів, поєдинок завершився 
внічию – 0:0.

Українець Юрій Анікєєв став чемпіоном світу з шашок-100 
у рапіді та перервав гегемонію росіян. На чемпіонаті світу зі 
«швидких» стоклітинкових шашок в Анталії (Туреччина) він 
став третім у турнірі з бліцу та переміг у змаганнях з рапіду. 
На шляху до перемоги українець переграв чинного чемпіона 
світу з шашок росіянина Олександра Георгієва.

*****
Українець Олексій Новіков здобув титул найсильнішої лю-

дини світу на турнірі The World’s Strongest Man у США. Другу 
й третю сходинку посіли Том Столтман з Великобританії та 
Жан-Франсуа Карон із Канади.

Востаннє представник України отримував цю нагороду 13 
років тому. У 2004 і 2007 роках найсильнішою людиною світу 
було визнано Василя Вірастюка. А 24-річний киянин став най-
молодшими атлетом у світі, який здобув цей титул.

*****
Британський боксер Девід Аллен розповів, що вирішив за-

вершити кар’єру після спарингу з Олександром Усиком, у яко-
му отримав струс мозку. 28-річний британець провів за свою 
кар’єру 23 поєдинки, здобув 18 перемог, з них 15 нокаутом і 5 
разів програв.

*****
Найкраща спортсменка України Дар’я Білодід пропустить 

чемпіонат Європи з дзюдо, який відбудеться з 19 по 21 листо-
пада в чеській Празі. В українки є проблеми зі здоров’ям.

«На жаль, Дар’я через хворобу пропустить чемпіонат Євро-
пи. Це застудне захворювання, не Covid-19, тому що ми і тести 
здавали і КТ легень робили. Тим не менш, довелося пропити 
антибіотики, а це дещо вибило з колії. Ну і щоб спортсменку 
зберегти, довелося зняти її зі змагань. Тепер будемо сподіва-
тися, що після нового року змагання відновляться, тому що 
в цьому році чемпіонат Європи - це останній старт», - сказав 
батько спортсменки Геннадій Білодід.

*****
Союз європейських футбольних асоціацій розглядає мож-

ливість проведення усіх матчів Євро-2020 у Англії та Шотлан-
дії. Наразі ж планується, що чемпіонат Європи пройде в 12 
містах 11 європейських країн. Але через пандемію корона-
вірусу не виключено, що матчі пройдуть на території однієї 
країни.

Тим часом, у четвер, 12 грудня, визначились чотири остан-
ні учасники Євро-2020. Ними стали збірні Північної Македонії, 
Угорщини, Словаччини та Шотландії.

Північна Македонія потрапила у групу до збірної України. 
Команди зустрінуться 17-го червня у 2-му турі Євро-2020. У 
квартеті C також зіграє Австрія та Нідерланди. 

*****
В 1/8 фіналу Кубка України з футболу зіграють 8 команд 

УПЛ. Жеребкування було «сліпим». Господарями поля стали 
команди, які виступають в нижчих за рангом лігах. Проте, усі 
учасники цієї стадії визначилися лише 13 листопада.

Чинний володар Кубка України «Динамо» та чемпіон краї-
ни «Шахтар» розпочнуть боротьбу в турнірі з чвертьфінальної 
стадії.

Кубок України, 1/8 фіналу
«Десна» - «Зоря»
«Агробізнес» - «Ворскла»
«Дніпро-1» - «ВПК-Агро» (Шевченківка, Дніпропетровська 

область)
«Олександрія» - «Минай»
«Верес» - «Маріуполь»
«Нива» (Вінниця) - «Колос»
Базовий день матчів 1/8 фіналу — 2 грудня.

*****
Українські біатлоністи Дмитро Підручний і Віта Семерен-

ко візьмуть участь у Різдвяній гонці 2020. Змішана гонка за 
участю десяти міжнародних дуетів проводиться з 2002 року. 
У німецькому Рупольдінгу стартують десять кращих команд, 
кожна з яких складається з одного біатлоніста і однієї біат-
лоністки, як і в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу. 
Шоу-гонка відбудеться 28 грудня.

Ліга чемпіонів Тернопільщини
15 листопада на футбольних полях Тернопіль-

щини відбулося три поєдинки четвертого туру. 
Група В: ФК «Вигнанка» (Чортківський р-н) – «Ко-
лос-Бровар» (Сидорів, Гусятинський р-н) – 1:2 (1:1)

Група  С: «Стандарт» (Вишгородок, Лановець-
кий р-н) – ФК «Куропатники» (Бережанський 
р-н) – 4:0 (1:0)

Група  D: «Говерла» (Дубівці, Тернопільський 
р-н) – «Збруч» (Дорофіївка, Підволочиський р-н) – 
2:3 (0:0)

Ліга Тернопільщини
15 листопада відбулися чотири матчі четверто-

го туру сезону-2020/21:
Група  А: ФК «Цвітова» (Бучацький р-н) – ФК 

«Вишнівець» (Збаразький р-н) –1:3 (0:0)
Група  В: ФК «Плісняни» (Зборівський р-н) – 

«Олімпія» (Клювинці, Гусятинський р-н) – 1:5 (1:2)
Група С: «Стрипа» (Купчинці, Козівський р-н) – 

ФК «Сновидів» (Бучацький р-н) – 4:3 (4:2)
Група D: «Обрій» (Лановецький р-н) – ФК «Іва-

чів» (Тернопільський р-н) – 0:3 (0:2)
Футзал

Затверджений остаточний склад учасників 
Тернопільської футзальної ліги сезону-2020/21. У 
ній братиме участь рекордна кількість команд – 67. 

Традиційно команди-учасниці поділено на чо-
тири ліги. У вищій та першій лігах змагатиметься 
по 18 команд, у другій – 16 і в третій –15. Змагання 
проходитимуть в одне коло. 

Пропонуємо склад учасників Тернопільської 
футзальної ліги:

ВИЩА ЛІГА:
САЮЗ» Тернопіль, «Автоцентр 88» Тернопіль, 

«Добрий Самарянин» Вишгородок,  «Айва-Тірас» 
Іванків,  «1998» Тернопіль, «Себен-Скриня» Тер-
нопіль, «Гермес-7» Тернопіль, «Медобори» Зелене, 
«Поділля» В. Березовиця, ФК «Козова», «Поділля» 
Васильківці, ГУНП Тернопіль, «Юніори» Тернопіль, 
«Wyscout» Тернопіль, «Алюр» Тернопіль, «Вікто-
рія» В. Ходачків, «Агронива» Тернопіль, «Говерла» 
Дубівці

ПЕРША ЛІГА:
«Тернопіль-АТО», «Калина» Тернопіль, «Вете-

ран 40+» Тернопіль, «Інваспорт» Тернопіль, ФК 
«Копичинці», «Нива» Підгайці, ФК «Озерна-1», «До-

бра піца» Тернопіль, «Old Tom» Тернопіль, «Eleks» 
Тернопіль, «Саванді» Тернопіль, «Панорама» Мли-
нівці, «Вікнини» Вікно, «Податкова» Тернопіль, ФК 
«Івачів», «Сокіл» В. Березовиця, ТДК Тернопіль, Су-
дова служба охорони Тернопіль

ДРУГА ЛІГА:
«Кастар-Україна» Тернопіль, «Терен» Тернопіль, 

ФК «Озерна-2», «Ларго» Тернопіль, «Серет» Терно-
піль, «Стрипа» Купчинці, «Метрікс» Тернопіль, ФК 
«Біла», «Зелені штахети» Тернопіль, ФК «Підгород-
не», ФК «Глибочок», «Карат» Тернопіль,  «Легіон» 
Драганівка, «Три валети» Кременець, «Саванді-2» 
Тернопіль, Тернопільська міська рада

ТРЕТЯ ЛІГА:
ФК «Заруддя», «Кристал» Чортків, ФК «Проня-

тин», ФК «Таурів», «Ветеран» Кременець, «Ампер» 
Тернопіль, «Самець» Підволочиськ, «Дніпро» Пе-
чірна, «Тернопільводоканал», «Вікторія» В. Бірки, 
ФК «Вівся», «Поділля-2» Васильківці, ФК «Курівці», 
«Bad Wolfs» Тернопіль, ФК «Луб’янки».

***
15 листопада відбув дебютний перший тур Тре-

тьої футзальної ліги:
«Самець» (Підволочиськ) – «Дніпро» (Печірна) 

– 7:5 (4:2)
ФК «Заруддя» – «Bad Wolfs» – 11:2 (5:1)
 «Кристал» (Чортків) – ФК «Курівці» – 3:0 

(неявка команди з Курівців)
ФК «Пронятин» – «Поділля-2» (Васильківці) – 

1:4 (0:2)
 «Ветеран» (Кременець) – «Вікторія» (В. Бірки) 

– 3:3 (1:2)
 «Ампер» – «Тернопільводоканал» – 3:1 (0:1)
ФК «Таурів» – ФК «Вівся» – 6:0 (3:0)
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Тернопільський футбол

Після виїзної перемоги – 
ДОМАШНЯ НІЧИЯ
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Медсестра – це не просто робота,
Це постійна праця і турбота,

Білий халат одягнений недарма!
На охороні здоров'я стоїть медсестра… 

На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: 
посередині - Наталя Парій, головна 
медсестра Лановецької ЦРЛ, зліва 

направо: Надія Андрощук, Юлія 
Ткачук, Тетяна Шептицька, Любов 

Луцишина – старші медсестри 
стаціонарних відділень, Галина 

Черній – фармацевт, Наталія Зиско, 
Лілія Герштун, Мирослава Дубчак, 

Ірина Казмірчук – старші медсестри.

гніздечко
Сімейне

Завжди весела Галя умить 
посмутніла. «Розлучена я. 
Але тепер знаю точно: мій 

Володимир скоро повернеться 
до мене. До ворожки піду», - 
відповіла упевнено Галина. 

Через кілька днів вона уже розповіда-
ла Вірі про візит до ворожки. Хоч і дорого 
їй заплатила, але надія є! «П’яти у ньо-
го пекти будуть,  очі тільки тебе перед 
собою бачитимуть, і він прибіжить до 
тебе», - запевняла ворожка. 

 Минув іще тиждень, як у їх цех зай-
шов високий, вродливий чоловік. Попро-
сив покликати Галину. Галя лукаво під-
моргнула Вірі: «Це – він! Я ж казала…», 
-  із гордо піднятою головою підійшла до 
Володимира. «Чого прийшов, красеню? 
Скучив, чи що?» - єхидно заусміхалася. 
Не хотіла, щоб чоловік подумав, що вона 
досі плаче за ним. Як тоді, коли вигнав її 
з дому, бо застав в обіймах коханця. Гали-
на клялася, що це перший і останній раз. 
Мовляв, Сергій кран полагодив. Випили 
трішки. А вона за любощами скучила, на 
які у Володимира завжди бракує часу. «Ти 
гадаєш, бути машиністом потяга легко? 
Найперше – висипатися треба, щоб по-
тім за кермом не заснути, а ти про якісь 
любощі кажеш. Не думав, що обділив 
тебе ними. І зраду простити – не зможу», 
- Володимир був категоричним і подав 
на розлучення. І тоді сусідка порадила їй 
піти до ворожки, яка вміє причаровувати 
чоловіків.  

Галина уся аж світилася, коли повер-
нулася на робоче місце. Схвильовано роз-
повідала, як Володимир впав перед нею 
на коліна, просив прощення, обіцяв їй 
золоті гори, аби лишень повернулася до 
нього. Це був її, Галини, тріумф!

Володя і надалі їздив у далекі рейси, 
тижнями не бував удома. Як і колись, Га-
лина чекала не так на нього, як подарун-
ків, які завжди з поїздки привозив, і гро-
шей. Та одного разу Володимир чомусь 
довго не повертався з роботи. Галина 
занервувала: де він? Чому навіть не зате-
лефонує? Він завжди попереджував, щоб 
сама йому не телефонувала, не відволіка-
ла його, коли веде потяг. Але ж він давно 
має бути вдома… І Галина не витримала, 
набрала номер його мобільного,  але він 
був «поза зоною». 

Усю ніч Галина виходила до воріт, 
виглядала чоловіка, але його не було. І 
тільки зранку на її телефоні висвітився 

незнайомий номер. Схвильований жіно-
чий голос говорив про якийсь нещасний 
випадок, про те, що Володимир тепер у 
лікарні, далеко від дому, і йому ампутува-
ли ногу. Мовляв, хай вона запише адресу 
і приїде…

Галину наче окропом облили: яку 
адресу, якщо самі кажете, що це далеко? 
«Чим туди доберуся? За які кошти? Лі-
куйте його, а там видно буде», - сказала 
сердито і вимкнула мобільник. 

О, Боже, яка ж вона дурна була, що хо-
дила до тої проклятої ворожки! Навіщо 
повертала Володимира? Адже насправді 
любила не його, а гроші, яких він їй ніко-
ли не шкодував. Біля нього вона почува-
ла себе маленькою, вередливою дівчин-
кою, забаганки якої виконував завжди 
й охоче. Володя дуже хотів дитину, але 
Галина таємно пила пігулки, бо вважа-
ла, що найкраще – слід для себе пожити. 
Накупляє собі коштовностей, дорогого 
одягу, парфумів, норкової шуби ще в неї 
нема, а тоді можна про дитя думати.

 Галина, заливаючись слізьми, розпо-
відала колегам про свою біду. На роботу 
тільки-но влаштувалася, грошей нема, а 
її чоловікові лікуватися слід. Та й квиток 
багато коштує. Галина назвала вигадану 
адресу, де нібито лікується Володимир, 
бо насправді не знала, де він. 

Начальник цеху скерував, щоб зібра-
ти кошти для Галини. Запропонував їй 
написати заяву на відпустку за власний 
рахунок, щоб поїхала до чоловіка. Галина 
усім гречно подякувала. Ховала гроші у 
гаманець і душа її тріпотіла від щастя. Он 
як чудово усе обернулося. Ті гроші – її. І 
вона використає їх для себе! Наприклад, 
поїде з Сергієм на море. Чи куди він за-
хоче. Ніхто й не здогадається. На дієту 
сяде, аби похудати. Щоб повірили їй, як 
перейнялася вона бідолашним чолові-
ком. Сергій не одразу погодився на її про-
позицію, та врешті не зміг встояти перед 
чарівністю її благальних очей. 

У той час, коли Галина ніжилася зі 
своїм кавалером, Володимир переносив 
нестерпні муки у госпіталі. У пам’яті, мов 
у тумані, пропливав той страшний день, 
що змінив усе його життя. Тоді якихось 
півгодини залишалось йому до поїздки 
додому, як несподівано побачив на колії 
маленьку дівчинку, що розгублено пла-
кала. А назустріч вже мчався товарний 
потяг. Мить, і він ще встиг відкинути 
дитину з колії, де на пероні істерично 
кричала якась жінка, очевидно, мати ді-
вчинки. Володимир подався убік, заче-

пившись черевиком за рейку. Сильний 
біль у нозі, в усьому тілі, і він – знепри-
томнів… Опам’ятався у реанімації чужої 
лікарні чужого міста.

 «Ми зробили усе, щоб врятувати вам 
життя. На жаль, врятувати ногу не змо-
гли», - опустивши очі, мовила молода лі-
карка. Володимир спитав, чи сповістили 
про трагедію дружину. «Ваш мобільний 
розтрощило, а номер, який ви назвали, 
невірний. Мабуть, у шоці ви просто його 
призабули», - Тетяна Ігорівна, так звали 
лікарку, не хотіла нашкодити своєму па-
цієнту і сказала неправду. «Ви не вмієте 
брехати. Скажіть, дружина не приїде до 
мене?» - спитав Володимир. «Не знаю», 
- розгублено мовила лікарка. Жаль роз-
ривав йому груди. Він кохав Галину, про-
стив їй зраду, хотів з нею дітей. А тепер, 
коли потрапив у біду, вона його просто 
відфутболила?

На роботі Галина упевнено розповіда-
ла, як мучиться Володимир, бо погано го-
їться рана після ампутації. Витирала на-
біглі сльози, а в голові пролітали кадри 
її відпочинку з Сергієм на березі моря. 
Коли вона сіла на дієту і відчула легкість 
і в тілі, і в серці. Про чоловіка намагала-
ся не думати. Вона ще настраждається з  
ним. А тепер чим допомогти зможе?

 Галина відкинула Володимира, а 
інша, Тетяна, його рятівниця, притули-
ла, пригорнула до себе. Розраджувала,  
дмухала на рану, коли робила перев’язку. 
Така ніжна, як квітка. І не скажеш, що 
вона лікар-хірург.  

У ту ніч Тетяна чергувала. Володи-
мир не знає і сам, яка сила потягла його 
в її кабінет. Завтра його виписують, тому 
спитав: «Таню, вірніше, Тетяно Ігорів-
но, виписку мені не забудьте». Лікарка 
вмить зірвалася з-за стола. Пильно-пиль-
но глянула йому у вічі. «Не тільки ви-
писку – тебе, Володю, забути не зможу. І 
взагалі, якщо вдома тебе не чекатимуть, 
пам’ятай – чекатиму я». Дивно, але в цю 
мить він не відчував фізичного болю, 
а лише щемке тріпотіння у серці, якесь 
дивне відчуття, коли не хочеться відпус-
кати руку незнайомої, по суті, людини, 
яка за короткий час стала рідною. «Спа-
сибі, моя рятівнице», - відповів Володи-
мир, почервонівши. 

… «Чому не попередив, що приїдеш?» 
- спитала Галина ще з порога. Приїзд чо-
ловіка не входив у її плани. У той вечір 
вона наварила, напекла, бо чекала Сер-
гія. «Бачу, ти не рада, що я повернувся», 
- мовив Володимир ледь чутно. «А чому 

радіти? Що доглядати тебе доведеться? 
За що жити будемо? За твою інвалідську 
пенсію? А де шуба, діаманти, які ти обі-
цяв?» - мов заведена, торохкотіла Галина. 
Її слова різали Володимира по-живому. 
Він мовчав, втираючи сльози.

 А через тиждень – Галина не застала 
його вдома. «Пограє дурня і повернеть-
ся. Кому він такий потрібен? Далеко не 
зайде без ноги» - заспокоювала себе Га-
лина. Не знала тоді вона, що світ не без 
добрих людей, і в дорозі додому і назад 
допоміг Володимиру його вірний друг – 
помічник машиніста Антон. 

Минав час, а Володимир наче у воду 
канув. Нічого. У неї є Сергій. Дарма, що у 
нього хвора дружина. Це навіть оправдо-
вує їх обох. Він молодий, здоровий і йому 
потрібна жінка, як вона, Галина, - врод-
лива, сексуальна, здорова.

Здавалося, так буде завжди. Та одного 
дня Галина нащупала гульку в грудях. За-
ціпеніла. Злякалася. Не повірила: звідки 
взялася ця біда? О, Боже, як їй страшно і 
самотньо. Де її Володя? Він тепер їй так 
потрібен! Зрозуміла: не ворожка тоді 
його навернула, а він сам, бо кохав її. Як 
їй бути? Де взяти кошти на лікування? 

Якось вирішила поїхати в райцентр 
просити. Багато людей тепер так ро-
блять. Стала на мосту, під яким шуміла 
повноводна річка. В руках тримала та-
бличку, на якій було написано: «У мене 
– пухлина в грудях. Допоможіть на ліку-
вання». Враз її погляд вловив вродливого 
чоловіка, який ішов мостом, ледь накуль-
гуючи. Поруч із ним – симпатична біляв-
ка, що тримала його за руку. Галина не 
повірила своїм очам – Володимир! Вона 
ладна була з моста стрибнути, аби він не 
помітив її. Але вони уже зупинилися біля 
неї. Стали читати табличку. «Здрастуй, 
Галю. Не сподівався побачити тебе тут 
такою. А я з дружиною у відпустку приї-
хали. Таня захотіла подивитися наші краї. 
Дитину чекаємо». 

Галина ніби прикипіла до моста. За-
ледве витиснула зі себе: «Прости мені, 
Володю. І не забувай». Йому б відповісти 
Галині словами, які колись почув від неї: 
«Кому ти така потрібна?» Але він про-
мовчав. Затиснув їй у холодну руку купку 
купюр. Рясні сльози заливали обличчя 
Галини. Ще мить – і її Володимир, її за-
гублене щастя, зникне за цим мостом. І 
вона більше ніколи його не побачить. А 
все могло бути інакше…

Марія МАЛІЦЬКА.            

Невигадана історія

Тетяна поверталася з роботи 
мимо імпровізованого квітко-
вого ринку. Хризантеми, чор-

нобривці, айстри, соняшники мило усмі-
халися до перехожих. Вона любила цю 
частинку вулиці. Коли на душі було роз-
христано і незатишно, купувала жмутик 
квітів. Цього вечора Тетяна зупинилися 
біля літньої продавщиці. «Купіть, пані, 
квіти. Віддам недорого. Погляньте, які 
слічні хризантеми». Жінка простягнула 
великий букет різнокольорового осін-
нього дива. …Уночі Тетяні приснилася 
дівчина у довгій білій сукні, з дуже сум-
ними очима. Ледь чутно вона шелестіла:

 - Поверніть мої квіти… Поверніть… 
Навіщо вам чужі квіти? Вони мої... Повер-
ніть… 

Тетяна не звернула уваги на сон. Про-
те наступної ночі таємнича незнайомка 
знову потривожила її своїм дивним про-
ханням. Тетяна не могла зрозуміти, про 

які квіти йдеться. Лише знала напевно: 
ніколи в житті не зустрічалася з тією ді-
вчиною. Незнайомка у білому прийшла в 
сон знову... 

Тетяні стало лячно. Її починало пере-
слідувати прохання дівчини і її очі, спо-
внені невимовної, якоїсь нетутешньої 
туги. Подруга порадила поїхати до зна-
харки, яка вміла «читати» сни. 

Літня жінка куняла на осонні разом 
із чорним, як сажа, котом. Тетяна усміх-
нулася. Бабуся і чорний кіт видалися їй 
персонажами казок і оповідок про відьм. 
Котяра, немов знаючи Тетянині думки, 
відкрив очі й засміявся у вуса. А старень-
ка привітно запитала: 

- Що привело тебе сюди, дитино?
 Тетяна розповіла сон. Знахарка хита-

ла головою: 
- Ой, світку, що ж це діється? Людська 

жадібність коїть великі гріхи. З цвинта-
ря ці квіти. З могили молодої дівчини. Ви 
їх купили і принесли у свій дім. Так, так, 
ви не могли знати… Знайдіть продавщи-
цю й запитайте, де той цвинтар і могила. 
Віднесіть туди букета. Пов’ялий кажете? 
Це не страшно. Добре, що не викинули. І 
свічечку в храмі поставте… Снів не бійте-
ся. Покійна не заподіє вам зла. Вони там 
знають більше, ніж ми тут. Не можна ні-
чого з цвинтаря брати. Все, що там є, нам, 
живим, не належить. 

Повертаючись з роботи, Тетяна по-

бачила продавщицю. Підійшла і різко за-
питала: 

- То на якому цвинтарі ви збираєте 
квіти? Не відпирайтеся, я все знаю. По-
кійники не сняться? Бо мене покійниця 
просить повернути букет. Жінка злодій-
кувато зиркнула на сусідок-продавщиць: 

- Та тихо, тихо будьте. Зараз скажу. То 
з нового цвинтаря. Я пам’ятаю цю моги-
лу. Свіжа. Біля неї береза росте. Дівчина 
на фотокартці.

 Наступного дня Тетяна взяла 
зів’ялий букет, купила ще свіжих хризан-
тем і поїхала на цвинтар. З фотографії ди-
вилася нічна гостя з потойбіччя. Її звали 
Валерія. Їй було тільки дев’ятнадцять… 
Тетяна змовила молитву. 

- Прости, - сказала. - Я не знала, що це 
були твої квіти... Не відала, що таке може 
трапитися…

 Дівчина перестала приходити у сни. 
А Тетяна більше не бачила на імпрові-
зованому ринку цієї продавщиці. Якось, 
купуючи квіти в іншої жінки, запитала, 
куди поділася її «знайома».

- Захворіла. Тяжко. А розповідала, що 
не пам’ятала, коли до лі-
карів зверталася. Днями 
бачила її чоловіка. Казав, 
згасає дружина, наче 
свічка…

Я хочу бути для тебе книгою – 
захоплюючою і цікавою, але не 
прочитаною до кінця. Я хочу бути для 

тебе мелодією – чарівною і такою знайомою, 
але назву якої тобі ніколи не згадати. Я 
хочу бути для тебе танцем – пристрасним 
і ритмічним, і в той же час проникливим і 
ніжним.

 Я хочу бути для тебе вином – міцним і п’янким, піс-
ля якого ніколи не болить голова. Я хочу бути для 

тебе казкою – доброю і з хорошим кінцем, яку тобі не 
встигли розповісти в дитинстві. Я хочу бути для тебе 
вітром – то північним, то південним, але завжди дов-
го-очікуваним і свіжим. 

Я хочу бути для тебе світлом – теплим і яскравим, 
але щоб воно ніколи не засліплювало шлях до твоєї 
мети. Я хочу бути для тебе вогнем – полум’яним і зі-
гріваючим, але щоб він ніколи не обпік навіть кінчиків 
твоїх пальців. Я хочу бути для тебе зіркою – далекою і 

блискучою, щоб освітлювати шлях, коли навколо тем-
рява й нема у що вірити.

 Я хочу бути для тебе океаном – величезним, бурх-
ливим і безкрайнім, у якому ти ніколи не потонеш. Я 
хочу бути для тебе пристрастю – палкою та пекучою, 
але не згубною. Я хочу бути для Тебе життям – непо-
вторним, божевільним, щасливим, хоч і не вічним.

 Я хочу бути... для тебе. 
Оля Н. м. Тернопіль.

«А все могло би 
бути інакше…»

Галина влаштувалася працювати швачкою місяць тому, а вже подружилася з багатьма жінками. 
Та найбільше – з Вірою, яка шила поруч із нею. «Ти розпитуєш і розпитуєш про мене, Галю. 

А про себе мовчиш. Ти -  заміжня?» - спитала якось Віра. 

* * * * *
Поплачте, поплачте мої очі,
Так до життя жагу вами бачу,
Пробачте мені 

за недоспані ночі,
За те, що впускаю у серце журбу.
В моєму житті надивились на 
різне,
Світило вам сонце і кутав туман,
Ви часом сміялись, 

а часом журились,
Бо була там правда, а був і обман. 

Я дякую вам, що любили 
й прощали,

Що бачив стежинку 
в житті навздогін,

За те, що добро 
від ганьби відрізняли,

За те, мої очі, 
вам низький уклін.

Поплачте, поплачте собі мої очі,
Тихенько вам 

витру солону сльозу,
Я дякую вам за недоспані ночі,

Що я не існую, а я ще живу. 

* * * * *
Для чого буває розлука,
Для чого ми роним сльозу,
А може, то просто наука, 
Щоб душу збудити мертву.
Розлук не буває веселих,

Розлука для роздумів час,
Це просто невипитий келих,
Залишений в наших руках.
Розлука – несказане слово, 
Що душу пече, як горно,

Розлука відвіє полову, 
Щоб чистим лишилось зерно.
Для чого буває розлука?
Для чого є зустрічі знов?
Така вона, брате, є штука,
Незвідана досі любов. 

Петро ХУДКО.
смт. Козова.

Етюд

Сокровенне

Я хочу бути для тебе

«Поверніть мої квіти…»

Ольга ЧОРНА

Вірші з конверта

Ліричним рядком
* * * * *

Як часто мрії обганяють час.
Так хочеться повірити у казку.
Але життя обдурює щораз
І казці тій свою дає розв’язку.

Йде вічністю, як загадка життя,
І трудно нам в прийдешнє зазирнути.
Нема також в минуле вороття,
Не в змозі ми назад його вернути.

Те, що шукаємо, непросто віднайти.
Не знаємо, що було на початку.
Усе приховують навколишні світи
І не збагнути творення загадку.

Енергія витворює весь світ,
Матерія – буття його основу.
А час мереживо сплітає плину літ,
Матерії фіксуючи обнову.

Дивує Всесвіту безмежна далина.
Чи хто її з колайдером здолає?
Чи лишиться загадка не одна,
Яку ніхто повік не розгадає?

Крізь вічність
А батьки, як птахи не чекають на осінь.
Відлітають кудись в просторінь неземну.
Їм услід я гукаю у зоряну просинь:
«Поверніться назад у прийдешню весну».

«Ні, не вернемось ми. 
Марно ждатимеш, сину,

І тужитимеш гірко за нами весь час.
Наслухай собі пісню сумну журавлину.
Це ж у ній твоя туга і згадка про нас.

Кожен птах щовесни 
в дім щораз повертає,

Та не вернемось ми. Нам нема вороття.
Тож хай пам’ять твоя образ наш зберігає
І несе світлу згадку про нас в майбуття…»

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.
 м. Хоростків.
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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Юридична адреса: 47372, Тернопільська обл., Збаразь-
кий район, с. Максимівка, вул. Стара Максимівка, 29, 
е-mail: tk.dilovod@dubnoinvest.com
директор Свідерський Ігор Степанович, 
контактний номер телефону: (050) 438-71-11.
(місцезнаходження юридичної особи або місце прова-
дження діяльності фізичної
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контак-
тний номер телефону)

2. ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА, 
ТЕХНІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ .

Планована діяльність, її характеристика.
ПрАТ «Тернопільський кар’єр» здійснює видобуток 
вапняків на Галущинецькому родовищі вапняків у 
відповідності до отриманого спеціального дозволу на 
користування надрами №363 від 18 жовтня 1995 року, 
придатних у якості сировини для виробництва буді-
вельного вапна та вапнякового борошна.
Галущинецьке родовище вапняків належить до одного 
з основних підрозділів ПрАТ «Тернопільський кар’єр» 
та спеціалізується на видобуванні вапняків для мета-
лургійної, будівельної, цукрової та інших галузей. До 
особливостей виробництва продукції відноситься 
впровадження переробки гірничої маси з первинною 
її очисткою перед дробленням, що забезпечує випуск 
продукції найвищої якості. 
Технічна альтернатива 1.
Розробка родовища за допомогою вибухового методу. 
Виходячи з гірничо-геологічних умов залягання корис-
ної копалини (вапняку) та розкривних порід, а також 
у відповідності до розробленого і погодженого робо-
чого проекту розробки і рекультивації експлуатація 
родовища ведеться відкритим способом поуступно, з 
паралельним переміщенням фронту видобувних робіт 
та з внутрішніми відвалами. Робочим проектом запро-
ектовано один розкривний і сім видобувних уступів. 
Родовище розробляється в межах контуру підрахунку 
запасів, кар’єр розташований на відстані 0,4 км від дро-
барно-сортувальних заводів. На території Галущинець-
кого цеху розташовані: дробарно-сортувальні заводи 
№1, 2, 3; майстерня; автомобільні бокси; побутові при-
міщення; склад ПММ, транспортне обладнання. 
Технічна альтернатива 2.
Розробка родовища невибуховим способом. У такому 
випадку селективна розробка родовищ вапняку здій-
снюється за допомогою кар’єрних комбайнів без буро-
вибухових робіт. При такому способі розробки масив 
відпрацьовується тонкими шарами, товщина або по-
тужність яких залежить від можливої глибини фрезе-
рування, яка визначається властивостями міцності гір-
ських порід і типорозміром комбайна. Після закінчення 
відпрацювання шару обраної потужності по всій площі 
блоку, ділянки або всього кар'єру, починається розроб-
ка наступного шару, розташованого нижче. Вапняк на-
вантажується на вантажний транспорт безпосередньо 
по високопродуктивному навантажувальному кон-
веєру. Відвантаження матеріалу може здійснюватися 
також в вигляді породних валиків з вапняку, що викла-
даються позаду кар’єрного комбайна без застосування 
окремого навантажувального конвеєра. Основною 
технологічною особливістю цього способу для від-
критої розробки є те, що забоєм служить не уступ (при 
традиційній технології), а поверхня горизонтальної або 
слабо похилої площадки, де здійснюється тонкошарова 
виїмка. В умовах, коли вибухові роботи заборонені або 
обмежені, при приведенні уступів в кінцеве положення 
для відпрацювання утворених ціликів можливе засто-
сування гідромолотів. Однак, така технологія є еконо-
мічно обґрунтованою лише для застосування на малих 
родовищах і, таким чином, використання її на Галущи-
нецькому родовищі вапняків є збитковим виходячи з 
економічних розрахунків. 
3. МІСЦЕ ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОС-

ТІ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ АЛЬТЕРНАТИВИ.
Місце провадження планованої діяльності: терито-
ріальна альтернатива 1.
Галущинецьке родовище вапняків розташоване за 2 км 
на північний схід від с. Галущинці, Підволочиського ра-
йону Тернопільської області. Найближчими населени-
ми пунктами до родовища є села Галущинці, Романове 
Село та Жеребки, які зв’язані між собою та районним 
центром чисельними автомобільними ґрунтовими та 
дорогами з покращеним покриттям, під’їзд по яких до 
Галущинецького родовища можливий в будь-яку пору 
року. За 0,5 км на північ від родовища зі сходу на захід 
проходить автомобільна траса Хмельницький-Терно-
піль. Найближча залізнична станція Богданівка знахо-
диться в 5 км на північний схід від родовища.
Місце провадження планованої діяльності: терито-
ріальна альтернатива 2.
У зв’язку з тим, що підприємство діюче і проводить 
видобувні роботи у відповідності до погодженого ро-
бочого проекту розробки і рекультивації та в межах 
гірничого відводу і ліцензійної площі - територіальна 
альтернатива 2 не розглядалася. 

4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Наслідки впливу на соціальне середовище мають пози-
тивний характер. Найбільш важливим соціально-еко-
номічним фактором є можливість поповнення місце-
вого бюджету, а саме плата за користування надрами, 
орендна плата за землю та інші надходження до бю-
джетів різних рівнів, зайнятість місцевого населення, 

поліпшення соціально-економічної ситуації в районі. 
Також важливим фактором є забезпечення будівель-
ними матеріалами, карбонатною сировиною місцеве 
населення та промислові підприємства України. 

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
У ТОМУ ЧИСЛІ ПАРАМЕТРИ ПЛАНОВАНОЇ 

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

Родовище розробляється в межах контуру підрахунку 
запасів і прийнята на кар’єрі система розробки не від-
різняється від проектної. Запаси вапняків перераховані 
і затверджені УкрТКЗ, протокол №4229 від 26.12.2017 
року.
категорія В - 9543 тис. тон;
категорія С - 31404 тис. тон;
всього: В+С - 40947 тис. тон.
При середній густині вапняку 2,3 т/м3.
Затверджені запаси відповідають вимогам ДСТУ Б 
В.2.7-109-2001 «Породи карбонатні для виробництва 
вапна. Технічні умови», а також вимогам ДСТУ Б В.2.7-
90:2011 «Вапно будівельне. Технічні умови», ДСТУ 
7446:2013 «Міліоранти вапнякові. Технічні умови» для 
виготовлення муки класу А вапнування кислих ґрунтів. 
Супутня корисна копалина на родовищі відсутня.
Площа Галущинецького родовища вапняків згідно Спе-
ціального дозволу на користування надрами №363 від 
18.10.1995 становить: 56,21 га. Проектна потужність 
2000,00 тис. т, або 870,00 тис. м3 гірничої маси в щіль-
ному стані. Загальна площа орендованих земельних 
ділянок під розробкою родовища становить S= 31,6 га.
Підприємство забезпечує охорону надр та довкілля в 
межах наданого спецдозволу на видобування, а також 
використовує надра відповідно до цілей, визначених 
спепдозволом, зберігаючи гірничі виробки в стані, 
придатному для їх використання за призначенням. 
Санітарно-захисна зона підприємства відповідає нор-
мативним документам ДСП 201-97 «Державні санітарні 
правила планування та забудови населених пунктів» 
№173 від 19.06.1996 року, і відповідно становить 300 
метрів. Санітарно захисна зона на підприємстві – до-
тримується. 
6. ЕКОЛОГІЧНІ ТА ІНШІ ОБМЕЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ:
щодо технічної альтернативи 1
- дотримуватися нормативів екологічної безпеки при 
здійсненні експлуатації суб’єкта;
- викиди забруднюючих речовин із стаціонарних дже-
рел в атмосферне повітря здійснювати за наявності 
чинного дозволу на викиди;
- дотримання умов спеціального водокористування;
- рівень акустичного забруднення не повинен переви-
щувати нормативів відповідно до «Санітарні норми 
виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» ДСН 
3.3.6.037-99;
- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно санітарних 
норм та правил;
- при проведенні робіт з дотриманням вимог робочого 
проекту розробки і рекультивації родовища та екобез-
пеки, вплив на навколишнє середовище мінімальний 
екологічних обмежень на потребує. 
щодо технічної альтернативи 2
Всі екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
аналогічні до тих, що й для технічної альтернативи 1. 
щодо територіальної альтернативи 1
Поетапне відведення земельних ділянок для потреб 
пов’язаних з користуванням надрами. 
щодо територіальної альтернативи 2
Згідно з робочим проектом розробки і рекультивації 
територіальна альтернатива 2 на діючому родовищі 
відсутня 

7. НЕОБХІДНА ЕКОЛОГО-ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА 
І ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ:

щодо технічної альтернативи 1
Робочий проект розробки та гірничо-технічної рекуль-
тивації розроблений на всю ліцензійну площу, а при-
росту запасів не передбачається, тому захист території 
здійснюється у відповідності до передбаченої проек-
том інфраструктури.
Інженерна підготовка і захист території здійснюєть-
ся існуючою інфраструктурою та передбачає:
- виготовлення проектної документації;
- розміщення тимчасових приміщень, необхідних для 
ведення робіт;
- доставку на об’єкт необхідних механізмів, сировинних 
ресурсів;
- проведення гірничо-капітальних робіт;
- дотримання технології, що передбачена проектом, при 
розробці родовища, щоб уникнути ерозійних процесів;
- проведення рекультивації відпрацьованого кар’єру. 
щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист території, щодо 
технічної альтернативи 2 аналогічні технічній альтер-
нативі 1. 
щодо територіальної альтернативи 1
Робочий проект розробки та гірничо-технічної рекуль-
тивації розроблений на всю ліцензійну площу і в межах 
затвердженого гірничого відводу 
щодо територіальної альтернативи 2
Підприємство діюче, тому територіальна альтернатива 
не потрібна. 

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

щодо технічної альтернативи 1
Можливі потенційні впливи на довкілля від плано-

ваної діяльності з експлуатації родовища включа-
ють наступні:
- клімат і мікроклімат: вплив не передбачається;
- повітряне середовище: вплив на повітряне серед-
овище відбувається за рахунок викидів в атмосферу 
забруднюючих речовин при проведенні видобувних 
робіт, розкривних робіт, розвантажувально-наван-
тажувальних робіт, при роботі двигунів кар’єрної та 
автотракторної техніки та в процесі обслуговування 
техніки. Шумове навантаження пов’язане з роботою 
гірничого обладнання, кар’єрних машин і ремонтних 
робіт. При цьому концентрації забруднюючих речовин 
в повітрі, на межі санітарно-захисної зони і на межі най-
ближчої до родовища житлової забудови, не перевищу-
ють рівнів ГДК;
- геологічне середовище: порушення природного ре-
льєфу денної поверхні з утворенням кар’єрної виїмки 
та утворення відвалу розкривних порід. Однак робо-
чим проектом передбачається відновлення порушених 
ділянок об’єкту, тому отримання значних негативних 
наслідків не передбачається;
- водне середовище: обсяги водокористування, утво-
рення кар’єрних вод – вплив відсутній;
- ґрунти: вплив на ґрунтово-рослинний шар, потрібно 
дотримуватися порядку проведення комплексу робіт, 
зазначеного в проекті рекультивації;
- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: носить 
опосередкований вплив на стан рослинного і тварин-
ного світу і має короткочасний характер та швидко від-
новлюється;
- навколишнє соціальне середовище: негативного 
впливу не відбудеться;
- вплив на навколишнє техногенне середовище: від-
сутній.
 щодо технічної альтернативи 2
Джерелами можливого впливу на довкілля в результаті 
реалізації планованої діяльності шляхом застосування 
технічної альтернативи 2 можуть бути наступні:
- атмосферне повітря – технологічне обладнання ви-
робничого процесу, кар’єрна техніка та автотранспорт;
- водне середовище – технологічне обладнання вироб-
ничого процесу, кар’єрна техніка та автотранспорт;
- ґрунти – кар’єрна техніка та автотранспорт, утворення 
відходів, та подальше поводження з ними;
- рослинний і тваринний світ – опосередкований вплив, 
що обумовлюється роботою обладнання на технологіч-
них майданчиках;
- вплив на клімат та мікроклімат – відсутній;
- вплив на техногенне середовище – відсутній. 
щодо територіальної альтернативи 1
Експлуатація даного об’єкту може привести до можли-
вого перевищення гігієнічних нормативів допустимого 
вмісту хімічних речовин в атмосферне повітря та сані-
тарних норм допустимого шуму. 
щодо територіальної альтернативи 2
Об’єкт діючий, територіальна альтернатива 2 не роз-
глядалася. 

9. НАЛЕЖНІСТЬ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО 
ПЕРШОЇ ЧИ ДРУГОЇ КАТЕГОРІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
ТА ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ МОЖУТЬ МАТИ ЗНАЧНИЙ ВПЛИВ 
НА ДОВКІЛЛЯ ТА ПІДЛЯГАЮТЬ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА 

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

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ”)
Перша категорія планової діяльності та об’єктів , які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу па довкілля, ст.3, п.2, пп.15 Закону Украї-
ни «Про оцінку впливу на довкілля».
10. НАЯВНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ 

ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (В 
ТОМУ ЧИСЛІ НАЯВНІСТЬ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО 

ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА 
ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВ, ДОВКІЛЛЯ ЯКИХ МОЖЕ ЗАЗНА-
ТИ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО ТРАНСКОРДОННОГО 

ВПЛИВУ (ЗАЧЕПЛЕНИХ ДЕРЖАВ)
Транскордонний вплив на довкілля на довкілля від-
сутній. 

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

ЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у від-
повідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» №2059-VІІІ від 23 травня 2017 року. 
12. ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА 
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УЧАСТІ В НІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати 
значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на 
довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що 
передбачає:
- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяль-
ності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на 
довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт 
господарювання, а також інформації, отриманої від громад-
ськості під час громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого ви-
сновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує ре-
зультати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього 
пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у 
рішенні про провадження планованої діяльності, зазна-
ченого у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповнова-
жений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає допустимість чи об-
ґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої 
діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання 
рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає пра-
во і можливості громадськості для участі у такій проце-
дурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робо-
чих днів громадськості надається можливість надава-
ти будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про 
початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території каранти-
ну, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та 
протягом 30 днів з дня скасування карантину, громад-
ські слухання не проводяться і не призначаються на 
дати, що припадають на цей період, про що зазначаєть-
ся в оголошенні про початок громадського обговорен-
ня 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 оприлюднення цього 
повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право надати уповноважено-
му органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлен-
ня, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. 
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля (зазначений на першій сторінці цього 
повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації 
та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 
У разі отримання таких зауважень і пропозицій гро-
мадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі 
з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту гос-
подарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що надають зауваження і пропо-
зиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання 
під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського обгово-
рення обсягу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це включається до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. РІШЕННЯ ПРО ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА 

РІШЕННЯМ ПРО ПРОВАДЖЕННЯ ДАНОЇ 
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДЕ ПРОДОВЖЕННЯ 

ТЕРМІНУ ДІЇ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ НА 
КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ВІД 18 ЖОВТНЯ 1995 

РОКУ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 363 ДЛЯ 
ГАЛУЩИНЕЦЬКОГО РОДОВИЩА ВАПНЯКІВ

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається: Державною службою геології та надр 
України. (орган, до повноважень якого належить при-
йняття такого рішення)

15. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ 
ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІН-

ФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ 
ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, 

НЕОБХІДНО НАДСИЛАТИ ДО 
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 
України, Департаменту екологічної оцінки та контр-
олю, відділу оцінки впливу на довкілля. Поштова 
адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, буд. 35; електронна пошта: OVD@mepr.gov.
ua, тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50; 
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, дирек-
тор Департаменту. 

Додаток 2
до Порядку передачі документації

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

довкілля
______________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)

____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності)
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Приватне акціонерне товариство "Тернопільський 

кар’єр»  (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи -
____________________код ЄДРПОУ 00292623___________________________________

підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 

відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
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У цій статті ми 

розкриємо вам прості 
рецепти трав’яних 

заспокійливих чаїв на 
основі лікарських трав

Такі напої допоможуть впо-
ратися з безсонням, занепокоєнням, дратівливістю 
та нервозністю, вони відмінно тонізують та позбав-
ляють від стресу. 

Ще одна значна перевага трав’яного чаю - не 
містить кофеїну, його можна пити перед сном, він 
нешкідливий для людей, які страждають від підвище-
ного тиску.

Рецептів заспокійливих чаїв багато, але основні їхні 
складові - цілющі рослини з вираженою седативною 
дією: материнка, чебрець, лаванда, м’ята, ромашка, жа-
смин, меліса, іван-чай, квіти липи, листя смородини.

 Заспокійливий трав’яний 
чай при нервовому збудженні

СУМІШ: 2 ч. л. листя м’яти, 2 ч. л. листя трилисника 
водяного, 1 ч. л. плодів хмелю і 1 ч. л. кореневищ вале-
ріани. Змішати, 2 ст. л. суміші залити 2 склянками окро-
пу. Чай повинен настоятися протягом 20 хв., після цього 
його слід процідити. Приймати по ½ склянки два 2 рази 
на день. У разі безсоння - вживати перед сном.

Заспокійливий 
чай для зняття головного болю

СУМІШ: 4 частини кореня валеріани, 3 частини ли-
стя м’яти, 2 частини плодів фенхеля, 1 частина квітів 
ромашки аптечної, 1 частина квітів травневої конвалії. 
ПРИГОТУВАННЯ: 1 ч. л. суміші залити 1 склянкою окро-
пу, дати настоятися протягом 2 год. (в термосі), проці-
дити. Пити по 1 склянці протягом дня.

Заспокійливий трав’яний чай 
при нервових розладах

СУМІШ: 3 частини пустирника (трава), 3 частини су-
хоцвіту болотного (трава), 3 частини квітів глоду, 1 ча-
стина квітів ромашки. ПРИГОТУВАННЯ: 1 ст. л. суміші 
залити 1 склянкою окропу, дати настоятися протягом 8 
год. (в термосі), процідити. Пити по ½ склянки 3 рази на 
день через годину після їжі.

Заспокійливий чай 
із сухих плодів глоду

СУМІШ: 1 ст. л. сухих плодів глоду залити 1 склянкою 
окропу, дати настоятися протягом 2-х годин, процідити. 
Вживати по 1-2 ч. л. вранці і в обід - до їжі, а ввечері - пе-
ред сном.

Заспокоює нервову систему, допомагає впоратися із 
запамороченням.

Заспокійливий трав’яний
 чай від безсоння

СУМІШ: 9 г квіток ромашки, 6 г кореня валеріани, 
15 шт. плодів кмину. Подрібнити і залити ½ л окропу. 
Дати настоятися протягом 20 хв. Приймати протягом 
2-х тижнів по ½ склянки натще вранці й ввечері перед 
сном.

Заспокійливий чай 
від дратівливості та нервозності

СУМІШ: 2 частини звіробою звичайного (трава), 1 
частина листя меліси, 1 частина квітів лаванди, 1 части-
на апельсинового листя. 3 ст. л. подрібненої суміші за-
лити 1 л окропу, настояти в термосі протягом 3-х годин, 
процідити. Вживати протягом місяця 4 рази на день по 
1 склянці.

Виготовляють олію 
з насіння льону. Від 
інших олій її вигідно 

відрізняє вміст оптимальної 
кількості жирних кислот 
Омега-3, Омега-6 і Омега-9, 
а також безлічі корисних 
вітамінів. За складом 
і кількістю корисних 
властивостей цю олію можна 
порівняти з риб’ячим жиром, 
але без специфічного запаху.

ЯК ПРАВИЛЬНО ВЖИВАТИ 
ЛЛЯНУ ОЛІЮ

Лляну олію достатньо при-
ймати по 1–2 ст. л. в день. Її можна 
вживати як в чистому вигляді, так і 
додавати до їжі. Пам’ятайте, лляну 
олію в жодному разі не можна нагрі-
вати! Якщо ви відчуваєте болі в жи-
воті, зменшіть дозу. Цей побічний 
ефект зникне за 3–5 днів. В іншому 
випадку – припиніть вживання.

ВЖИВАННЯ ВНУТРІШНЬО
Для підвищення імунітету. Лля-

ну олію часто використовують для 
відновлення імунної системи після 
операцій. Також цей продукт дає 
енергію організму й підтримує то-
нус тіла. Необхідно випити за 20 
хвилин перед основним прийомом 
їжі 2 ст. л. олії або додати в їжу, на-
приклад, заправку для салату.

Для розвитку нервових тка-
нин. Вітамін В4 (холін), який містить 
лляна олія, сприяє подоланню стре-
сових станів. Ще олію використову-
ють при головних болях: перед сном 
випити 1 ст. л. лляної олії, розмішав-
ши в 300 мл теплої води.

При серцево-судинних захво-
рюваннях. Лляну олію використо-

вують у профілактичних цілях 
проти ішемії та інфаркту. Речовина 
під назвою лігнан, що міститься у 
ній, знижує рівень холестерину в 
крові, що зменшує ризик інсульту 
та гіпертонії. При щоденному вико-
ристанні протягом двох тижнів 3 ч. 
л. олії перед кожним прийомом їжі 
ризик розвитку серцево-судинних 
захворювань знижується вдвічі.

Для еластичності сугло-
бів. При лікуванні артриту можна 
пити по 1 ст. л. натще і робити ма-
сажі з цією олією. Жирні кисло-
ти та мікроелементи в складі олії 
знімають запалення, запобігають 
болю, покращують еластичність і 
рухливість суглобів. При артриті, 
ревматизмі, артрозі, недугах зв’я-
зок, хрящів і суглобів лляна олія 
дозволяє позбутися запалення ура-
жених місць, зменшити больовий 
синдром, прискорює регенерацію 
травмованих тканин. При цьому 
вона повертає еластичність і рухли-
вість хрящів.

Для схуднення. Лляна олія вва-
жається однією з найкорисніших 
олій, жири якої не будуть відклада-
тися на боках. При надмірній вазі 
олія допомагає нормалізувати ро-
боту кишечника і прискорює мета-
болізм. Спочатку потрібно почати з 
1 ч. л. олії за півгодини до сніданку. 
Далі через 10 днів збільшити дозу 
до 1 ст. л. на день. Такий курс про-
пити місяць, після чого зробити пе-
рерву на тиждень, потім повторити 
курс.

ЗОВНІШНЄ ЗАСТОСУВАННЯ
Еластичність шкіри. Лляна 

олія має чудовий вплив на шкіру, 

роблячи її пружною та еластичною. 
Потрібно кілька крапель олії роз-
терти в руках і легкими масажними 
рухами пройтися по тілу.

Загоювальний ефект. Часто 
лляну олію використовують при 
опіках і виразках легких стадій. Не-
обхідно змочити серветку в олії та 
прикласти до рани на кілька годин.

Регенеруючий ефект. Лля-
ну олію часто додають у креми з 
ефектом регенерації. Але в домаш-
ніх умовах зробити такий крем 
нескладно. Олію можна використо-
вувати як в чистому вигляді, так і 
змішувати з кефіром, сметаною або 
лимонним соком. Такий «домаш-
ній» крем допоможе відлущити ста-
рі частинки шкіри.

Живлення волосся. Олія льону 
дуже добре впливає на шкіру голо-
ви та структуру волосся. Підходить 
для всіх типів волосся, оскільки 
вона швидко вбирається. Потрібно 
масажними рухами втерти олію в 
шкіру голови, потім рівномірно роз-
поділити по всій довжині волосся і 
закутати в рушник, а за годину зми-
ти теплою водою.

ШКОДА ЛЛЯНОЇ ОЛІЇ
За такої користі для тіла й орга-

нізму людини лляна олія також має 
багато протипоказань. При непра-
вильному вживанні можливі побіч-
ні ефекти: алергічна реакція, діарея, 
високе згортання крові.

Також лляну олію категорично 
протипоказано: вагітним і людям, 
які приймають лікарські препарати 
й антидепресанти; людям, у яких 
панкреатит, гепатит, холецистит і 
жовчнокам’яна хвороба.

Цілющі краплини 

íàðîäíî¿ ìåäèöèíè
ЛЛЯНА ОЛІЯ – унікальне 

джерело здоров’я
Практично всі рослинні олії 
наділені цілющими власти-
востями, але лляна займає 
серед них особливе місце. 
Розповідаємо про користь і 
шкоду такої олії, як правиль-
но використовувати, а також 
чи можна вживати її в їжу.

Ромашка лікарська (аптечна) - всім 
добре знайома рослина, один з 
найбільш уживаних засобів як у 

традиційній, так і офіційній медицині, а 
також косметології.

За цілющі властивості її цінували в античному 
світі та застосовували ще за часів Стародавньої 
Греції та Стародавнього Риму. У середні віки в дея-
ких країнах був популярний ромашковий чай, який 
пили з медом або цукром і вершками. Для його 
приготування беруть сухі квіти, які заливають ок-
ропом з розрахунку 15 г на 1 л води і настоюють 
протягом чверті години. Чай із суцвіть ромашки 
краще пити на ніч, і тоді міцний і спокійний сон 
вам забезпечений.

Цінні лікувальні властивості 
Кожна квітка ромашки лікарської містить 

близько 1% корисних ефірних олій. Завдяки цьо-
му ромашка чинить дезинфікуючу та потогінну 
дію; зменшує утворення газів; полегшує біль; по-

слаблює запальні процеси; нормалізує порушену 
функцію шлунково-кишкового тракту; розширює 
судини головного мозку. Водночас, слід застосову-
вати з обережністю, адже великі дози ефірної олії 
викликають головний біль і загальну слабкість. 
Помічна ромашка при застуді та грипі, спазмах ки-
шечника, гострих шлункових захворюваннях, про-
носах, ревматизмі, подагрі, лікуванні ран, що пога-
но гояться (зовнішньо).

Хамазулен  - гірка речовина і найцінніша части-
на ромашкової олії - чинить протизапальну, про-
тиалергічну і місцево знеболювальну дію. 

Найчастіше ромашку лікарську застосовують 
як легке проносне, як жовчо- та потогінний, боле-
заспокійливий, протизапальний засіб. Ця рослина 
входить до складу безлічі шлункових і заспокійли-
вих зборів.

При гастритах, колітах і різних шлункових 
розладах - взяти у рівних частинах квітки ромаш-
ки, деревій, листя полину, листя м’яти перцевої. 2 
чайні ложки цієї суміші залити склянкою окропу і 
пити як чай по ½ - ¼ склянки 2 рази на день.

Ë²ÊÀÐÑÜÊÀ ÐÎÌÀØÊÀ: ÷èì âîíà êîðèñíà?
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03, 03.00 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка.
06.35 М/с «Попелюшка».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 01.35 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

02.00 Суспiльна студiя.
09.30, 16.25 Т/с «Величнi Медичi».
10.40 Щоденник Дитячого пiсенного 

конкурсу «Євробачення-2020».
10.50 Дивовижнi сади. Гiрський парк 

Вiльгельмсхьое - Нiмеччина.
11.20 Погода.
15.10, 21.25, 00.00 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
17.30 Д/с «Дикая планета».
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
00.05 Перша шпальта.
00.35 Т/с «Полдарк».
03.55 Д/ф «Капелани».
05.05 Бюджетники.

Êаíаë “1+1”
05.00 «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, 03.20 «ТСН».
09.25, 12.20, 04.50 «Життя вiдомих 

людей».
13.10, 14.20, 15.25 «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 «Грошi».
00.00 «Дубiнiзми».
00.20 «Танцi з зiрками».

Iíòер
03.30 Х/ф «Вам i не снилося».
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».
09.40, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
10.40, 12.25 Т/с «Детектив Ренуар».
15.50 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.00 Т/с «Тягар iстини».
02.30 Х/ф «Я люблю».

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10 Громадянська оборона.
06.00 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.

09.15, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.

10.10 Секретний фронт.
11.40, 13.15 Х/ф «Цар скорпiонiв 2: 

Сходження воїна».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.10, 16.15 Х/ф «Цар скорпiонiв 3: 

Книга мертвих».
16.55 Х/ф «Велика стiна».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.05, 21.30 Х/ф «Коммандос».
22.15 Свобода слова.
00.00 Х/ф «Жанна д`Арк».
02.50 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.45, 23.05 Т/с «Доктор Хаус».
07.30 Т/с «Комiсар Рекс».
10.25 МастерШеф. Професiонали.
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Детектор брехнi.
20.15, 22.50 Т/с «Колiр пристрастi».
00.55 Слiдство ведуть екстрасенси.
02.55 Найкраще на ТБ.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20 Вар`яти.
08.00 Le Маршрутка.
09.00, 19.00 Супер Топ-модель по-

українськи.
11.20 Х/ф «Встигнути за Джонсами».
13.40 Х/ф «Армагеддон».
16.50 Х/ф «Пасажири».
21.20 Х/ф «Перший месник».
00.00 Х/ф «Спадковiсть».
02.35 Служба розшуку дiтей.
02.40 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 «Масштабнi iнженернi по-

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

пропаганда».

18.10, 22.00 Д/с «Найбiльшi танковi 
битви».

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.
10.40, 03.40 Реальна мiстика.
12.45, 05.30 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Iсторiя одного злочину.
17.10 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мавки», 1 i 2 с.
23.30 Т/с «Референт», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Референт».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
11.00 М/ф «Астробой».
12.40 Х/ф «Бойфренд з минулого».
14.35, 22.00, 01.50 «Орел i решка. На-

вколо свiту».
16.30 Т/с «Я - зомбi».
20.00 «Орел i решка. Дива свiту».
00.00 Х/ф «Вкради мою дружину».
02.35 «Нiчне життя».

ÍТÍ
04.45, 04.55 «Top Shop».
05.45 Х/ф «Крик пораненого».
08.25, 16.50, 20.50, 02.30 «Випадковий 

свiдок».
09.00 Х/ф «Висота».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00 

«Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.40, 02.55 «Речовий доказ».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 Х/ф «Мовчазна отрута».
03.55 «Правда життя».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
10.15 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить 2».
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 00.00 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Впiймай мене, якщо змо-

жеш».
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.
09.00, 02.00 Правда життя.
10.05, 00.50 Речовий доказ.
11.05, 17.50 Боротьба за виживання.
12.05 Найєкстремальнiший.
13.00 Мерилiн Монро.
13.55 Фантастичнi iсторiї.
14.55 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
16.00 Сучаснi дива.
16.50 Погляд зсередини.
18.50 Богдан Ступка.
19.50 Їжа богiв.
20.50 Бойовий вiдлiк.
21.50 Злам системи.
22.50 Невiдомий Китай.
23.50 Земнi катаклiзми.
02.55 1377 спалених заживо.
03.45 Володимир Басов. Бiгун на довгi 

дистанцiї.
04.35 Чорна пiхота.
05.30 Прихована реальнiсть.

Enter-фіëьм
05.45 Х/ф «Доброго ранку!»
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».
11.20 «Моя правда».
12.10 Х/ф «Фантоццi бере реванш».
13.45 Х/ф «Фантоццi йде на пенсiю».
15.40 Х/ф «Розмах крил».
17.30 Х/ф «Загiн особливого призна-

чення».
19.00, 01.20 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Перше побачення».
00.50 «Академiя смiху».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.20 «ДжеДАI».
06.25, 19.25 Т/с «Опер за викликом 3».
10.15 «Загублений свiт».
14.15 Х/ф «Чорна вода».
16.15 Х/ф «Повiтряний маршал».
18.15, 01.50 «Спецкор».
20.25, 21.20 Т/с «Янголи».
22.15, 00.05 Т/с «Кiстки 5».

02.50 «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 «Темний плащ».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.20 Т/с «Друзi».
12.50 Т/с «СуперКопи».
16.20, 19.00 Т/с «Швидка».
20.00 Т/с «Новобранець».
22.50 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
03.50 Роздовбаї.
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.05 Настiльний тенiс. Гранд-фiнал. 

Китай.
01.05, 04.30, 06.00, 12.00, 13.30 Гiрськi 

лижi. Кубок свiту. Левi. Жiнки. 
Слалом. Спроба 2.

01.35, 08.00 Стрибки на лижах з 
трамплiну. Кубок свiту. Вiсла. 
HS 134.

02.30, 09.30, 14.30 Снукер. Northern 
Ireland Open. Фiнал.

04.00, 05.30, 11.30, 13.00 Гiрськi лижi. 
Кубок свiту. Левi. Жiнки. Слалом. 
Спроба 1.

07.00 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-
бок свiту. Вiсла. HS 134. Команди.

16.00, 20.05, 21.00 Снукер. UK 
Championship. Раунд 1.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Iнтер - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
07.45 Журнал Лiги чемпiонiв.
08.15 Ворскла - Колос. Чемпiонат 

України.
10.00 «Великий футбол».
11.45, 20.35 Топ-матч.
12.00 Десна - Львiв. Чемпiонат України.
13.50 Спецiя - Аталанта. Чемпiонат Iталiї.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Iнгулець - Динамо. Чемпiонат 

України.
17.50 Журнал Лiги Європи.
18.45 Наполi - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
20.40 Лiверпуль - Вiльярреал. 1/2 

фiналу. Лiга Європи УЄФА.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
23.45 Шахтар - Александрiя. Чемпiонат 

України.
01.30 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
02.25 Марсель - Нiцца. Чемпiонат 

Францiї.
04.00 Олiмпiк - Зоря. Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03, 03.35 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка.
06.35 М/с «Попелюшка».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 01.15, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

01.45 Суспiльна студiя.
09.30, 16.25 Т/с «Величнi Медичi».
10.40 Щоденник Дитячого пiсенного 

конкурсу «Євробачення-2020».
10.50 Пiд знаком Шанель. Очiкування.
11.20 Погода.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 23.35, 01.40, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
17.30 Схеми. Корупцiя в деталях.
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.55, 23.40 Д/с «Дикi тварини».
21.45 #ВУкраїнi.
22.10 Д/с «Свiт дикої природи».
00.15 Т/с «Полдарк».
04.25 Д/ф «Замiнованi вiрнiстю».

Êаíаë “1+1”
05.30, 09.25 «Життя вiдомих людей».
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, 02.55 «ТСН».
11.25, 12.20, 14.15 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.45 Т/с «Свати 6».
21.45 Т/с «Сидоренки-Сидоренки 2».
23.45 Х/ф «Любов зла».
01.55 «Грошi».
03.55 Життя вiдомих людей.

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».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.00 Т/с «Тягар iстини».
02.25 Х/ф «Не було б щастя».

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 Секретний фронт.
10.55, 13.15 Х/ф «Цар скорпiонiв 5: 

Книга душ».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Т/с «Пес».
15.30, 16.20, 21.25 Т/с «Козаки. Абсо-

лютно брехлива iсторiя».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
23.10 Х/ф «Iнший свiт 5: Кровна 

помста».
00.55 Анти-зомбi.

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.35, 23.05 Т/с «Доктор Хаус».
07.15 Т/с «Комiсар Рекс».
10.05 МастерШеф. Професiонали.
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40 Т/с «Слiд».
18.05 СуперМама.
19.05 Таємницi ДНК.
20.15, 22.50 Т/с «Колiр пристрастi».
00.55 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
10.50 Х/ф «Перший месник».
13.10 Суперiнтуїцiя.
15.00 Хто зверху? (12+).
17.00, 19.00 Любов на виживання.
21.00 Х/ф «Перший месник: Друга 

вiйна».
23.50 Х/ф «Первiсний».
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 «Масштабнi iнженернi 

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

пропаганда».
18.10, 22.00 Д/с «Найбiльшi 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, 

03.50 Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.40, 04.10 Реальна мiстика.
12.45, 05.30 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Iсторiя одного злочину.
17.10 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мавки», 3 i 4 с.
23.20 Контролер.
00.00 Т/с «Свiй чужий син», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Свiй чужий син».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.50,  00.00 Т/с «Мисливцi  за 

релiквiями».
12.35, 20.00 «Орел i решка. Дива свiту».
14.35, 22.00, 01.50 «Орел i решка. На-

вколо свiту».
16.30 Т/с «Я - зомбi».
02.35 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.55 Х/ф «Тупик».
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 «Формула кохання».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.50, 01.40, 03.15 «Речовий доказ».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Легенди бандитського Києва».
03.45 «Правда життя».
04.45 «Top Shop».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
10.15 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить 2».
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 00.30 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Авiатор».
03.20 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.
08.50, 01.55 Правда життя.
10.00, 00.45 Речовий доказ.
11.00, 17.45 Боротьба за виживання.
12.00, 16.45 Погляд зсередини.
13.00 Вiйна всерединi нас.
13.50 Їжа богiв. Зерно.
14.40 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
15.45 Сучаснi дива.
18.45 Україна: забута iсторiя.
19.45 Їжа богiв.
20.45 Бойовий вiдлiк.
21.45 Злам системи.
22.45 Невiдомий Китай.
23.45 Смертельна Австралiя.
03.05 Телеформат.
05.35 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Буднi карного розшуку».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
08.00 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.00 «Моя правда».
10.50 Х/ф «Лiсова пiсня».
12.40 Х/ф «Амелi».
15.00 Х/ф «Без року тиждень».
16.20 Х/ф «Бережiть жiнок».
19.00, 00.35 Т/с «Суто англiйськi 

вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «За власним бажанням».
00.20 «Академiя смiху».
02.45 «Зорянi долi».
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.45 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф «Столик ¹16».
07.30 Х/ф «Тактична сила».
09.15, 17.15 «Загублений свiт».
13.15 Х/ф «Незбагненне».
15.15 Х/ф «Азартнi iгри».
18.15, 01.45 «Спецкор».
18.50, 02.15 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Опер за викликом 3».
20.25, 21.20 Т/с «Янголи».
22.10 Т/с «Кiстки 6».
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 «Темний плащ».
09.30 М/с «Сiмпсони».

11.15 Т/с «Друзi».
12.50 Т/с «СуперКопи».
16.20, 19.00 Т/с «Швидка».
20.00 Т/с «Новобранець».
22.50 Мамареготала. Найкраще.
03.25 Чистоплюї.
03.50 Роздовбаї.
04.35 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.05 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 

Жiнки. Слалом. Спроба 1.
01.35 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 

Жiнки. Слалом. Спроба 2.
02.30 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Мєсто. 

Жiнки. Естафета.
03.30 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Мєсто. 

Жiнки. Мас-старт.
04.00, 09.30, 14.30, 16.00, 20.05, 21.00 

Снукер. UK Championship. Раунд 1.
06.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. 

Ленцерхайде. Жiнки. Мас-старт. 
10 км.

06.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. 
Ленцерхайде. Чоловiки. Мас-старт. 
15 км.

07.00 Лижнi перегони. «Тур де Скi». 
Ленцерхайде. Спринт.

08.00, 09.00 Лижне двоборство. Ку-
бок свiту. Лiллехаммер. Гонка 
переслiдування. 10 км.

08.30 Лижне двоборство. Кубок свiту. 
Лiллехаммер. HS 140.

11.30 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-
бок свiту. Вiсла. HS 134. Команди.

13.00 Стрибки на лижах з трамплiну. 
Кубок свiту. Вiсла. HS 134.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 20.30 Журнал Лiги чемпiонiв.
06.30 Десна - Львiв. Чемпiонат України.
08.15 Монако - ПСЖ. Чемпiонат Францiї.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Iнгулець - Динамо. Чемпiонат 

України.
12.10 «Великий футбол».
13.50 Наполi - Мiлан. Чемпiонат Iталiї.
16.00 Мiнай - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
17.50 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
18.45 Ювентус - Кальярi. Чемпiонат 

Iталiї.
21.00, 23.55 «Нiч Лiги чемпiонiв».
21.50 Live. Динамо (К) - Барселона. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
00.30 Журнал Лiги Європи.
01.25 Ренн - Челсi. Лiга чемпiонiв УЄФА.
03.15, 05.20 Топ-матч.
03.30 Iнтер - Торiно. Чемпiонат Iталiї.
05.45 Програма передач.

Поíедіëоê

Віâòороê
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03, 03.35 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка.
06.35 М/с «Попелюшка».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 01.15, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

01.45 Суспiльна студiя.
09.30, 16.25 Т/с «Величнi Медичi».
10.40 Щоденник Дитячого пiсенного 

конкурсу «Євробачення-2020».
10.50 Пiд знаком Шанель. Сумнiви.
11.20 Погода.
15.10, 21.35, 23.35, 01.40, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
17.30 #ВУкраїнi.
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.55, 23.40 Д/с «Дикi тварини».
21.45 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.10 Д/с «Свiт дикої природи».
00.15 Т/с «Полдарк».
04.25 Д/ф «Перехрестя Балу».

Êаíаë “1+1”
05.30, 09.25 «Життя вiдомих людей».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

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

19.30, 04.00 «ТСН».
11.35, 12.20, 14.15 «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 «Свiт навиворiт 11: Китай».
00.55 «Свiт навиворiт».

Iíòер
03.25, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.10 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 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, 15.15 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
23.00 «Острiв Фiделя».
00.10 Т/с «Тягар iстини».
02.00 Х/ф «Опiвнiчне сонце».

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, 01.25 Громадянська обо-

рона.

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

Стогнiєм.
11.45, 13.15 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.30, 16.20, 21.25 Т/с «Козаки. Абсо-

лютно брехлива iсторiя».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
23.15 Х/ф «Цар скорпiонiв 4: У пошуках 

влади».

ÑТБ
04.45, 23.05 Т/с «Доктор Хаус».
06.30 Т/с «Комiсар Рекс».
09.25 МастерШеф. Професiонали.
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд».
18.06 СуперМама.
19.06 Про що мовчать жiнки.
20.15, 22.50 Т/с «Колiр пристрастi».
00.55 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
10.40 Х/ф «Перший месник: Друга 

вiйна».
13.20 Хто проти блондинок.
15.20 Хто зверху? (12+).
17.20, 19.00 Дiти проти зiрок.
20.40 Х/ф «Перший месник: Проти-

стояння».
23.50 Х/ф «Потяг смертi».
01.30 Т/с «Сирена».
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 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 «Масштабнi iнженернi 

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

пропаганда».
18.10, 22.00 Д/с «Найбiльшi 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, 23.00 

Сьогоднi.
09.30 Зоряний шлях.
10.40, 03.40 Реальна мiстика.
12.45, 05.30 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Iсторiя одного злочину.
17.10 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мавки», 5 i 6 с.
23.30 Т/с «Опiкун», 1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Опiкун».

Ê1
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.30 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.50,  00.00 Т/с «Мисливцi  за 

релiквiями».
12.35, 20.00 «Орел i решка. Дива свiту».
14.35, 22.00, 01.50 «Орел i решка. На-

вколо свiту».
16.30 Т/с «Я - зомбi».
02.35 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.15 Х/ф «Екстрасенс».
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 «Небезпечнi друзi».
10.45, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Таємницi кримiнального свiту».
14.40, 01.45, 03.00 «Речовий доказ».
18.20 «Вартiсть життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Легенди бандитського Києва».
03.50 «Правда життя».
04.50 «Top Shop».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
10.15 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить 2».
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 23.30 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Стiвен Хокiнг: теорiя 

всього».
02.30 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
06.00 Бандитська Одеса.
09.00, 01.55 Правда життя.
10.10, 00.45 Речовий доказ.
11.10, 17.50 Боротьба за виживання.
12.10, 16.50 Погляд зсередини.
13.10 Вiйна всерединi нас.
14.00, 19.50 Їжа богiв.
14.50 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
15.50, 21.45 Злам системи.
18.50 Україна: забута iсторiя.
20.45 Бойовий вiдлiк.
22.45 Невiдомий Китай.
23.45 Смертельна Австралiя.
02.45 Бандитський Київ.

Enter-фіëьм
05.50 Х/ф «Загiн особливого призна-

чення».
07.00, 07.40, 08.50 М/ф.
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
08.00 Моя правда.
09.30 «Спогади».
10.00 «Моя правда».
10.50 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмель-

ницький».
13.20 Х/ф «Арсен Люпен».
15.45 Х/ф «Непiддаються».
17.10 Х/ф «Блакитна стрiла».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00, 00.50 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Здається квартира з ди-

тиною».
00.30 «Академiя смiху».
03.00 «Зорянi долi».

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 02.10 «ДжеДАI».
06.25 Х/ф «Атлантичний рубiж».
08.10 Х/ф «Атлантичний рубiж: 

Воскресiння».
09.50, 17.15 «Загублений свiт».
13.40 Х/ф «12 раундiв».
15.45 Х/ф «12 раундiв 3: Блокада».
18.15, 01.40 «Спецкор».
19.30 Т/с «Опер за викликом 3».
20.25, 21.15 Т/с «Янголи».
22.05, 23.55 Т/с «Кiстки 6».
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 «Темний плащ».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.15 Т/с «Друзi».

12.50 Т/с «СуперКопи».
16.20, 19.00 Т/с «Швидка».
20.00 Т/с «Новобранець».
22.50 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
03.55 Роздовбаї.
04.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.05 Автоперегони. ETCR. Iспанiя. 

Огляд.
01.35 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Левi. 

Жiнки. Слалом. Спроба 2.
02.30 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Мєсто. 

Чоловiки. Естафета.
03.30 Бiатлон. Кубок свiту. Нове-Мєсто. 

Чоловiки. Мас-старт.
04.00, 09.30, 14.30, 16.00, 20.05, 21.00 

Снукер. UK Championship. Раунд 1.
06.00 Лижнi перегони. «Тур де Скi». 

Тоблах. Чоловiки. 15 км. Вiльний 
стиль.

06.30 Лижнi перегони. «Тур де Скi». То-
блах. Жiнки. 10 км. Вiльний стиль.

07.00 Лижнi перегони. «Тур де Скi». 
Тоблах. Чоловiки. Пасьют. 15 км. 
Класика.

07.30 Лижнi перегони. «Тур де Скi». 
Тоблах. Жiнки. Пасьют. 10 км. 
Класика.

08.00, 09.00 Лижне двоборство. Ку-
бок свiту. Тронхейм. Гонка 
переслiдування. 10 км.

08.30 Лижне двоборство. Кубок свiту. 
Тронхейм. HS 138.

11.30 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 
Чоловiки. Спринт.

12.30 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 
Чоловiки. Гонка переслiдування.

13.00 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 
Жiнки. Спринт.

14.00 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 
Жiнки. Гонка переслiдування.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 19.30, 05.25 Топ-матч.
06.10 Олiмпiк - Зоря. Чемпiонат України.
08.10 Ренн - Челсi. Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 ПСЖ - Лейпцiг. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
12.10 Шахтар - Александрiя. Чемпiонат 

України.
13.55 «Лiга чемпiонiв. Online».
16.00, 18.40 «Нiч Лiги чемпiонiв».
16.50 Динамо (К) - Барселона. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
19.20 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
19.40 Live. Олiмпiакос - Ман Сiтi. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
21.50 Live. Iнтер - Реал. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
23.55 Баварiя - Зальцбург. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
01.45 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
02.40 Боруссiя (М) - Шахтар. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
04.30 Чемпiонат Францiї. Огляд туру.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03, 03.35 Енеїда.
06.30 Книга-мандрiвка.
06.35 М/с «Попелюшка».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 01.15, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20, 

01.45 Суспiльна студiя.
09.30, 16.25 Т/с «Величнi Медичi».
10.40 Щоденник Дитячого пiсенного 

конкурсу «Євробачення-2020».
10.50 Пiд знаком Шанель. Ритуали.
11.20 Погода.
11.25 Телепродаж.
15.10, 21.35, 23.35, 01.40, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
17.30 #@)?$0 з Майклом Щуром.
18.55, 22.10 Д/с «Свiт дикої природи».
19.55, 23.40 Д/с «Дикi тварини».
20.25 Д/с «Боротьба за виживання».
21.45 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.15 Т/с «Полдарк».
04.25 Д/ф «Висота 307.5».

Êаíаë “1+1”
05.30, 09.25 «Життя вiдомих людей».
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок з 

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

19.30, 04.00 «ТСН».
11.25, 12.20, 13.15, 14.15 «Одруження 

наослiп».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Свати 6».
21.45 «Право на владу».
00.45 «Українськi сенсацiї».

Iíòер
03.25, 18.00, 19.00 «Стосується кож-

ного».
04.50 «Телемагазин».
05.20, 22.10 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 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».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
00.00 Т/с «Тягар iстини».
01.50 Х/ф «Ти не ти».

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, 19.20 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.

10.10, 01.00 Секретний фронт.
11.55, 13.15 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.30, 16.20, 21.25 Т/с «Козаки. Абсо-

лютно брехлива iсторiя».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
23.15 Х/ф «Людина з залiзними ку-

лаками».

ÑТБ
04.50, 23.05 Т/с «Доктор Хаус».
06.25 Т/с «Комiсар Рекс».
09.20 МастерШеф. Професiонали.
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 Один за всiх.
20.15, 22.50 Т/с «Колiр пристрастi».
00.55 Слiдство ведуть екстрасенси.

Íоâий êаíаë
05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.20, 13.00, 02.30 Вар`яти.
09.00 Т/с «Мерлiн».
10.00 Х/ф «Перший месник: Проти-

стояння».
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Месники».
00.00 Х/ф «Лiтак президента».
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 «Масштабнi iнженернi 

помилки».
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 «Найбiльшi 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.

10.40, 02.30 Реальна мiстика.
12.45 Агенти справедливостi.
14.45, 15.30 Iсторiя одного злочину.
17.10 Т/с «Виклик».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мавки», 7 i 8 с.
23.20 По слiдах.
00.00, 02.00 Х/ф «Ромашка, Кактус, 

Маргаритка».
01.30 Телемагазин.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.40 «Ух ти show».
09.00 «Орел i решка. Шопiнг».
10.50,  00.00 Т/с «Мисливцi  за 

релiквiями».
12.35, 20.00 «Орел i решка. Дива свiту».
14.35, 22.00, 00.50 «Орел i решка. На-

вколо свiту».
16.30 Т/с «Я - зомбi».
01.45 Х/ф «Легкi грошi».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.50 Х/ф «Заручниця».
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 «Сумка iнкасатора».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Вартiсть життя».
14.45, 01.10, 03.25 «Речовий доказ».
18.20, 03.45 «Правда життя».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.10 «Легенди бандитського Києва».
04.45 «Top Shop».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу пiд 

Полтавою.
10.15 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить 2».
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 23.30 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Прекраснi створiння».
02.30 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.
08.20, 01.55 Правда життя.
09.30, 00.45 Речовий доказ.
10.40, 17.45 Боротьба за виживання.
11.40, 16.45 Погляд зсередини.
12.40 Вiйна всерединi нас.
13.40, 19.45 Їжа богiв.
14.40 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
15.45, 21.45 Злам системи.
18.45 Україна: забута iсторiя.
20.45 Бойовий вiдлiк.
22.45 Невiдомий Китай.
23.45 Смертельна Австралiя.
03.00 Таємницi кримiнального свiту.

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Розмах крил».
07.10, 09.00, 02.30 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 10.30 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
11.20 Х/ф «Ромео i Джульєта».
15.40 Х/ф «Буднi карного розшуку».
17.10 Х/ф «Iнспектор карного роз-

шуку».
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00, 00.40 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Якби я був начальником».
00.20 «Академiя смiху».
03.00 «Зорянi долi».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф «Андроїд-полiцейський».
07.45 Х/ф «Мега-акула проти Колоса».
09.25, 17.15 «Загублений свiт».
13.15 Х/ф «Бен-Гур».
15.45 Х/ф «Наутiлус: Володар океану».
18.15, 01.45 «Спецкор».
18.50, 02.15 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Опер за викликом 3».
20.25, 21.15 Т/с «Янголи».
22.10, 00.00 Т/с «Кiстки 6».
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 «Темний плащ».
09.40 М/с «Сiмпсони».
11.30 Т/с «Друзi».
13.00 Т/с «СуперКопи».
16.40, 19.00 Т/с «Швидка».
20.00 Т/с «Новобранець».
22.50 Мамареготала. Найкраще.
03.30 Чистоплюї.
04.00 Роздовбаї.
04.45 Оттак мастак!

ªâроñïорò
01.00 Тенiс. «АТР: за кадром».
01.30 Тенiс. Пiдсумковий турнiр АТР. 

Фiнал.
02 .30 ,  03 .00  Ол iмп iйськ i  i гри . 

«Олiмпiйський момент».
03 .30 ,  04 .00  Ол iмп iйськ i  i гри . 

«Олiмпiйський форпост».
04.30, 05.00, 05.30 Олiмпiйськi iгри. 

«Foul Play».
06.00, 06.30, 07.00 Олiмпiйськi iгри. 

«Всупереч усьому».
07.30 Олiмпiйськi iгри. «Бiг в КНДР».
08.30 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Тiна Мазе.
09.00 Олiмпiйськi iгри. «Живi легенди». 

Свiтлана Хоркiна.
09.30, 14.30, 16.00, 20.05, 21.00 Снукер. 

UK Championship. Раунд 1.
11.30 Лижне двоборство. Кубок свiту. 

Осло. HS 134.
12.00 Лижне двоборство. Кубок свiту. 

Осло. Гонка переслiдування. 10 
км.

12.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. Осло. 
Жiнки. Мас-старт. Класика. 30 км.

13.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. 
Осло. Чоловiки. Марафон. Кла-
сика. 50 км.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 18.40 Топ-матч.
06.10 ПСЖ - Лейпцiг. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
08.10, 01.20 Олiмпiакос - Ман Сiтi. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.45 Футбол News.
10.20 Iнтер - Реал. Лiга чемпiонiв УЄФА.
12.05, 03.10 Огляд вiвторка. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
13.00 Баварiя - Зальцбург. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
14.45 Журнал Лiги Європи.
16.00 Боруссiя (М) - Шахтар. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
17.50 «Нiч Лiги чемпiонiв».
18.30 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
18.50 «Суперматчi». Лiга Європи УЄФА.
19.00, 21.50 «Шлях до Гданська».
19.50 Live. АЕК - Зоря. Лiга Європи 

УЄФА.
22.30 Live. «Лiга Європи. Online».
00.25 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
04.00 Лiлль - Мiлан. Лiга Європи УЄФА.
05.45 Програма передач.

Ñереда

Чеòâер

25 листопада

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

21.00, 23.10, 01.15, 05.25 Новини.
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспiльна студiя.
09.30 Т/с «Iсторiї великого кохання».
10.40 Щоденник Дитячого пiсенного 

конкурсу «Євробачення-2020».
10.50 Пiд знаком Шанель. Безсоннi ночi.
11.20 Погода.
15.10, 21.35, 23.35, 01.40, 05.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.25 Т/с «Величнi Медичi».
17.25 VoxCheck.
17.30 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Свiт дикої природи».
19.55 Д/с «Боротьба за виживання».
21.45, 23.40 Д/с «Дикi тварини».
22.10 Принц Чарльз: всерединi герцог-

ства «Корнуолл».
00.15 Т/с «Полдарк».
01.45 «Голодомор. Технологiя гено-

циду».
03.35 «Зворотнiй вiдлiк».

Êаíаë “1+1”
05.30, 09.25, 12.20, 14.20 «Життя 

вiдомих людей».
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, 03.10 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
20.35 «Чистоnews».
20.45 «Лiга смiху».
22.45 «Вечiрнiй квартал».
00.00 Х/ф «Мерзенна вiсiмка».
03.30 Свiт навиворiт.

Iíòер
03.25, 18.00, 01.50 «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».
14.20, 15.15, 00.55 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особливий випадок».
20.00 «Подробицi тижня».
21.00 «Мир i вiйна».
03.20 «Чекай на мене. Україна».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 23.40 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.
11.05, 17.05 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Вижити за будь-яку цiну 3».
15.15, 16.15, 20.10 Дизель-шоу.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 «На трьох 8».
00.10 Х/ф «Межа».
02.20 Секретний фронт.

ÑТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома».
06.10, 19.00, 22.50 Холостячка Ксенiя 

Мiшина.
10.10, 23.50 Як вийти замiж.
11.15, 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 «Том i Джерi».
07.20 Вар`яти.
09.20 Суперiнтуїцiя.
11.10 Любов на виживання.
13.00 Хто зверху? (12+).
15.10 М/ф «Добриня Микитович i Змiй 

Горинич».
16.20 М/ф «Iлля Муромець i Соловей-

Розбiйник».
18.00 М/ф «Три богатирi i Шамаханська 

цариця».
19.40 М/ф «Три богатирi на дальнiх 

берегах».
21.00 Х/ф «Месники: Ера Альтрона».
23.50 Х/ф «Цiна безсмертя».
02.10 Служба розшуку дiтей.
02.15 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 «Масштабнi iнженернi 

помилки».
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 «Найбiльшi 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 «Виклик».
13.20 Т/с «Розмiнна монета», 1 i 2 с.
15.30 Т/с «Розмiнна монета».
18.00 Гучна справа.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00 Т/с «Невипадковi зустрiчi», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Невипадковi зустрiчi».
04.00 Реальна мiстика.

Ê1
08.00 М/с «Юху та його друзi».
08.35 «Орел i решка. Шопiнг».
10.30, 15.35, 22.00, 00.50 «Орел i решка. 

Навколо свiту».
12.30 Х/ф «Голос монстра».
14.25 «Орел i решка. Дива свiту».
17.30 Х/ф «Кон-Тiкi».
19.50 Х/ф «Гра в iмiтацiю».
00.00 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
02.40 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Iдеальний чоловiк».
07.50, 17.30, 20.50, 02.40 «Випадковий 

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

«Свiдок».
09.00 Х/ф «Кур`єр на схiд».
10.50, 22.30 Т/с «Морський патруль».
12.50 «Правда життя».
14.40, 01.15, 03.10 «Речовий доказ».
16.50 «Нашi права».
18.20 «Таємницi свiту».
19.30 «Легенди карного розшуку».
00.15 «Легенди бандитського Києва».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
08.15, 18.15, 20.45 Одного разу пiд 

Полтавою.
10.15 Країна У.
11.15, 19.15 Т/с «Батько рулить 2».
12.15, 17.15 4 весiлля.
14.15, 01.15 Панянка-селянка.
16.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Дiм дивних дiтей мiс 

Сапсан».
23.30 Х/ф «Схiд темряви».
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».

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
08.35, 01.55 Правда життя.
09.45, 00.45 Речовий доказ.
10.55 Боротьба за виживання.
11.25 Дикi тварини.
11.55, 13.45, 19.45 Їжа богiв.
12.55 Вiйна всерединi нас.
14.45 Вирiшальнi битви 2 свiтової.
15.50, 21.45 Злам системи.
16.50 Погляд зсередини.
17.50 Невiдомий Китай.
18.50 Україна: забута iсторiя.
20.45 Бойовий вiдлiк.
22.45 Невiдома Пiвденна Америка.
23.45 Смертельна Австралiя.
03.00 Мiсця сили.
03.40 Брама часу.
05.00 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.55 Х/ф «Непiддаються».
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 11.10 «Моя правда».
09.30 «Спогади».
10.30, 02.55 «Зорянi долi».
12.00 Х/ф «Самсон i Далiла».
15.40 Х/ф «Блакитна стрiла».
17.30 Х/ф «Де 042?»
19.00 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
21.00 Т/с «Профайл».
23.00 Х/ф «Смуга перешкод».
00.35 Х/ф «Погань».
03.05 Кiноляпи.
03.55 Саундтреки.
04.55 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф «12 раундiв».
08.05, 17.20 «Загублений свiт».
12.50 Х/ф «Воркрафт: Початок».
15.00 Х/ф «П`ятий елемент».
18.15, 02.35 «Спецкор».
18.50, 03.05 «ДжеДАI».
19.25 Х/ф «Вiддача».
21.20 Х/ф «Лiквiдатори».
23.10 Х/ф «Солдати фортуни».
01.05 Х/ф «Наутiлус: Володар океану».
03.35 «Помста природи».
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 «Темний плащ».

09.40 М/с «Сiмпсони».
11.20 Т/с «Друзi».
12.50 Т/с «СуперКопи».
16.00, 19.20 Т/с «Швидка».
20.20 Х/ф «Престиж».
23.00 Без краватки.
23.20 Т/с «Морська полiцiя: Полювання 

на вбивць».

ªâроñïорò
01.05, 07.00, 16.30 Стрибки на лижах 

з трамплiну. Кубок свiту. Вiсла. 
HS 134.

02.30 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 
Жiнки. Спринт.

03.30 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 
Жiнки. Гонка переслiдування.

04.00 Снукер. UK Championship. Раунд 1.
06.00 Стрибки на лижах з трамплiну. Ку-

бок свiту. Вiсла. HS 134. Команди.
08.30 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Цюрс. 

Жiнки. Паралельний слалом.
09.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. Осло. 

Жiнки. Мас-старт. Класика. 30 км.
10.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. 

Осло. Чоловiки. Марафон. Кла-
сика. 50 км.

11.00 Лижне двоборство. Кубок свiту. 
Осло. HS 134.

11.25 Лижне двоборство. Кубок свiту. 
Осло. Гонка переслiдування. 10 
км.

11.50, 15.10, 20.25 Лижне двоборство. 
Кубок свiту. Рука. HS 142.

12.55, 22.15 Лижнi перегони. Кубок свiту. 
Тронхейм. Класичний спринт.

13.20 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука. 
Класичний спринт.

15.50, 20.55 Лижне двоборство. Кубок 
свiту. Рука. Гонка переслiдування. 
5 км.

17.40, 21.25 Стрибки на лижах з 
трамплiну. Кубок свiту. Рука. HS 
142. Чоловiки. Квалiфiкацiя.

19.00 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Цюрс. 
Чоловiки. Паралельний слалом.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 03.30, 05.30 Топ-матч.
06.10 Ренн - Челсi. Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.10, 23.20 Рейнджерс - Бенфiка. Лiга 

Європи УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 03.40 Молде - Арсенал. Лiга 

Європи УЄФА.
12.05, 20.55 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.00 Лiлль - Мiлан. Лiга Європи УЄФА.
14.45, 21.40 Огляд матчiв. Лiга Європи 

УЄФА.
16.00 АЕК - Зоря. Лiга Європи УЄФА.
17.50 «Шлях до Гданська».
18.30, 01.10 Чемпiонат Францiї. Перед-

мова до туру.
18.55 Live. Львiв - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
22.50 Чемпiонат Iталiї. Передмова до 

туру.
01.40 ПСЖ - Лейпцiг. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
05.45 Програма передач.

UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03, 05.05 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.20, 05.35 

Новини.
07.10 М/с «Чорний пiрат».
08.05, 19.30 «Скiльки жертв голодомору 

i чи був вiн штучним?»
08.15, 19.50 «Спогади свiдка голодомо-

ру: як виживали».
08.25, 13.40, 21.25 «Голодомор. Свiт 

знав, але мовчав».
09.15 «Вiдкриваючи Україну. Сумна 

iсторiя».
10.05 Д/ф «Будинок «Слово».
11.55, 12.01, 23.45 Бiатлон. Кубок 

свiту. Вiдкриття сезону. I етап. 
Iндивiдуальнi перегони 20 км, 
чоловiки.

12.00 Хвилина мовчання: День пам`ятi 
жертв голодоморiв.

15.15, 01.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
В iдкрит тя  сезону .  I  е тап . 
Iндивiдуальнi перегони 15 км, 
жiнки.

17.00 Всенiчне бдiння (ПЦУ).
20.00 Спецпроєкт «Дiти Великого го-

лоду».
22.00 Голод до правди.
03.00 «Смертi в кредит».
04.40 #ВУкраїнi.

Êаíаë “1+1”
06.00 «Свiт навиворiт».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00, 20.15 Х/ф «Мишоловка для 

кота».
19.30 «ТСН».
23.20 Х/ф «Заборонений».
01.40 Х/ф «Моя бабуся Фаннi Каплан».
03.25 Х/ф «Мерзенна вiсiмка».

Iíòер
05.15 «Орел i решка. Шопiнг».
05.50 «Слово Предстоятеля».
06.00 Х/ф «Невiдправлений лист».
08.00 «Шiсть соток».
09.00 «Готуємо разом. Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.10 Х/ф «Калина червона».
13.30 Х/ф «Не можу сказати «прощай».
15.15 Т/с «Я подарую тобi свiтанок», 

1-4 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Концерт «Мiсце зустрiчi».
22.10 Х/ф «Любов приходить не одна».
00.05 Х/ф «Все можливо».
02.10 Х/ф «Про нього».
03.20 Подробицi.

ICTV
04.20 Скарб нацiї.
04.40 Факти.
05.05, 01.45 Анти-зомбi.
05.50, 08.20 Теорiя змови.
06.45 Секретний фронт.
09.20 Громадянська оборона.

10.10, 13.00 Т/с «Пес».
12.45 Факти. День.
14.25 Х/ф «Коммандос».
16.40 Х/ф «Термiнатор 4: Нехай прийде 

спаситель!».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Термiнатор: Фатум».
21.35 Х/ф «Термiнатор 3: Повстання 

машин».
23.40 Х/ф «Судний день».

ÑТБ
05.20 Х/ф «Екiпаж».
07.50 Неймовiрна правда про зiрок.
10.50 Т/с «Колiр пристрастi».
19.00 МастерШеф.
22.45 Я соромлюсь свого тiла.
00.45 Х/ф «А ось i Поллi».

Íоâий êаíаë
05.55, 07.35 Kids` Time.
06.00 М/ф «Феї i таємниця країни 

драконiв».
07.40 Х/ф «Джим Пуговка i Машинiст 

Лукас».
10.00 Т/с «Британiя».
19.00 Х/ф «Вавiлон нашої ери».
2 1 . 0 0  Х/ф  «Ме с н и к и :  В i й н а 

нескiнченностi».
00.00 Х/ф «Затягни мене в пекло».
02.00 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 «Благородне серце».
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 «Найбiльшi танковi битви».
00.10 Кiнозлива.
00.25 Х/ф «Голод-33».
03.20, 04.10 Культ Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 03.35 Реальна мiстика.

09.00 Т/с «Дитина на мiльйон».
13.00, 15.20 Т/с «Пiдкидьок».
17.00 Т/с «Тiнь минулого», 1 i 2 с.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Тiнь минулого».
23.00 Х/ф «Цiна правди».
01.35 Телемагазин.
02.05 Х/ф «Ромашка, Кактус, Марга-

ритка».

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.40, 15.00 «Орел i решка. Навколо 

свiту».
10.50 Х/ф «Голос монстра».
12.50 Х/ф «Гра в iмiтацiю».
00.00 Х/ф «Читець».
02.10 «Бiйцiвський клуб».
03.00 «Нiчне життя».

ÍТÍ
06.00 Х/ф «Гу-га».
08.30 Х/ф «Зворотного шляху немає».
12.30 «Легенди карного розшуку».
15.35, 03.10 «Випадковий свiдок».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.40 «Свiдок».
19.30 Х/ф «У бiй iдуть лише «старi».
21.20 Х/ф «Ера драконiв».
23.05 Х/ф «Афера пiд прикриттям».
01.30 «Хвороби-вбивцi».
03.40 «Речовий доказ».
04.25 «Легенди бандитської Одеси».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
07.50 М/ф «Дев`ять».
09.10 Х/ф «Схiд темряви».
10.55 Х/ф «Стiвен Хокiнг: теорiя 

всього».
13.10 Х/ф «Авiатор».
16.20 Х/ф «Впiймай мене, якщо змо-

жеш».
19.00 М/ф «Епiк».
20.45 Х/ф «Едвард - руки-ножицi».
22.45 Панянка-селянка.
02.45 Вiталька.
05.50 Кориснi пiдказки.

Прямий
09.00, 10.40, 13.15, 21.30 «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».
22.00 «The Week». Мiжнародний огляд 

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

МÅГА
06.00 Бандитський Київ.
06.45, 01.40 Скарб.ua.
07.40 1377 спалених заживо.

08.40 Чорна пiхота.
09.40 Речовий доказ.
10.40 Їжа богiв. Чай.
11.40 Таємнича свiтова вiйна.
13.20 Хомо Сапiєнс: iсторiя одного виду.
16.20 Невiдомий Китай.
18.10 Мiсто, яке зрадили.
19.00 Прокляття Че Гевари.
20.00 Майор «Вихор».
21.00 ТОП 10: Таємницi та загадки.
00.40 Їжа богiв.
02.25 Гордiсть України.

Enter-фіëьм
05.35 Х/ф «Вавiлон ХХ».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40, 08.50 М/ф.
08.00, 02.45 «Зорянi долi».
09.30 «Моя правда».
11.10 Х/ф «Генрiх VIII».
15.05 Т/с «Небезпечний поворот».
19.00 Х/ф «Iсус. Бог i людина».
22.40 Х/ф «Пам`ятай iм`я своє».
00.40 Х/ф «Непiдсудний».
03.05 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 «Помста природи».
06.25, 03.15 «Цiлком таємно-2017».
06.55 «Загублений свiт».
12.00 Х/ф «Бойовi свинi».
13.40 Х/ф «Хороший, поганий, мерт-

вий».
15.10 Х/ф «Озеро акул».
16.55 11 тур ЧУ з футболу. «Динамо» 

- «Ворскла».
19.00 Х/ф «Слiдопит».
20.40 Х/ф «Джон Вiк».
22.35 Х/ф «Геймер».
00.10 Х/ф «Iнопланетна обитель».
01.40 «Облом.UA».
04.55 «Зловмисники».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО-ТБ
06.10, 13.40 Середземноморський 

Check-in.
09.20 М/ф «Чiп i Дейл: Бурундуки-

рятiвники».
11.30 Check-in. Україна.
15.50 Х/ф «Роккi 4».
17.35 Х/ф «Роккi Бальбоа».
19.40 Х/ф «Крiд».
22.20 Х/ф «Роккi 5».
00.25 Х/ф «Роккi 3».
02.15 Мамареготала. Найкраще.
03.10 Чистоплюї.
04.00 Роздовбаї.
04.40 Оттак мастак!

ªâроñïорò
23.15 Гiрськi лижi. Кубок свiту. Цюрс. 

Жiнки. Паралельний слалом.
00.00 Ралi. ERC. Канарськi острови. 

День 1.
00.30, 04.00, 08.30 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Кубок свiту. Рука. HS 
142. Чоловiки. Квалiфiкацiя.

01.30, 05.00, 09.30 Лижнi перегони. Ку-
бок свiту. Рука. Класичний спринт.

02.30 Снукер. UK Championship. Раунд 1.
06.00 Лижне двоборство. Кубок свiту. 

Рука. Гонка переслiдування. 5 км.
06.30 Снукер. Northern Ireland Open. 

Фiнал.
10.30 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука. 

Жiнки. Класика. 10 км.
11.55 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 

Чоловiки. Iндивiдуальнi перегони.
13.40 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука. 

Чоловiки. Класика. 15 км.
15.15 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 

Жiнки. Iндивiдуальнi перегони.
17.00 Лижне двоборство. Кубок свiту. 

Рука. Гонка переслiдування. 10 км.
17.30, 20.15 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Кубок свiту. Рука. 
HS 142.

19.15 Санний спорт. Кубок свiту. Iнсбрук. 
Чоловiки. Спроба 2.

19.45 Санний спорт. Кубок свiту. Iнсбрук. 
Двiйки. Спроба 2.

20.45 Снукер. UK Championship. Раунд 2.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00 Олiмпiакос - Ман Сiтi. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
07.45, 15.10 Чемпiонат Iталiї. Передмова 

до туру.
08.15 Динамо (К) - Барселона. Лiга 

чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20, 04.05 Львiв - Марiуполь. Чемпiонат 

України.
12.15, 17.55 Огляд матчiв. Лiга Європи 

УЄФА.
13.10 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
13.20 АЕК - Зоря. Лiга Європи УЄФА.
15.55 Live. Сассуоло - Iнтер. Чемпiонат 

Iталiї.
18.50 Топ-матч.
18.55 Live. Беневенто - Ювентус. 

Чемпiонат Iталiї.
20.55 Огляд вiвторка. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
21.40 Live. Аталанта - Верона. Чемпiонат 

Iталiї.
23.40 Огляд середи. Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
00.35 Александрiя - Рух. Чемпiонат 

України.
02.20 Марсель - Нант. Чемпiонат Францiї.
05.55 Програма передач.

П’яòíиця

Ñóáоòа

27 листопада

28 листопада
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UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.03, 03.30 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.45, 03.05, 

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.
11.25, 00.10 Бiатлон. Кубок свiту. 

Вiдкриття сезону. I етап. Спринт 
10 км, чоловiки.

12.50 Недiльна Свята Меса Римсько-Ка-
толицької Церкви в Українi.

13.30 Жюль Верн. Подорож довжиною 
в життя.

14.35, 01.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Вiдкриття сезону. I етап. Спринт 
7,5 км, жiнки.

15.55, 02.35 Студiя «Бiатлон».
16.15 Х/ф «Сiв заблукала увi снi».
17.45 Щоденник Дитячого пiсенного 

конкурсу «Євробачення-2020».
18.00 Дитячий пiсенний конкурс «Євро-

бачення-2020». Фiнал.
20.00 Д/с «Боротьба за виживання».
21.25 #@)?$0 з Майклом Щуром.
22.00 Х/ф «Створення ледi».
02.55, 05.25 Погода.
04.25 Д/ф «З України до Голiвуду».

Êаíаë “1+1”
06.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00 «Лото-Забава».
09.25 «Великi випуски з Антоном 

Птушкiним 2».
11.45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
12.45 Т/с «Свати 6».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30, 04.50 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
00.20 Концерт Наталiї Могилевської.
01.45 «Свiт навиворiт».

Iíòер
03.50 «Орел i решка. Шопiнг».
05.05 «Україна вражає».
05.45 Х/ф «Шляхетний венецiанець».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00 «Iнше життя».
12.00 Т/с «Речдок. Особиста справа».
16.50, 20.30 Т/с «Детектив Ренуар».
20.00 «Подробицi».
21.30, 03.35 Х/ф «Максим Перепелиця».
23.25 Х/ф «Ти - менi, я - тобi».
01.10 «Речдок».

ICTV
04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.05 Факти.

05.30, 08.10 Анти-зомбi.
06.20, 10.00 Громадянська оборона.
07.15 Бiльше нiж правда.
09.05 Секретний фронт.
11.00, 13.00 Т/с «Пес».
12.45 Факти. День.
14.15 Х/ф «Термiнатор 3: Повстання 

машин».
16.20 Х/ф «Термiнатор: Фатум».
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «План втечi».
23.35 Х/ф «План втечi 2».
01.20 Х/ф «Снайпер 7: Iдеальне вбив-

ство».
02.50 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.45 Х/ф «Золоте теля».
09.00 МастерШеф.
12.45 Хата на тата.
15.00 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
21.10 Я соромлюсь свого тiла.
23.15 Детектор брехнi.

Íоâий êаíаë
05.55, 08.05 Kids` Time.
06.00 М/ф «Прогулянки з динозав-

рами».
08.10 Дiти проти зiрок.
09.50 Х/ф «Месники».
12.50 Х/ф «Месники: Ера Альтрона».
1 5 . 4 0  Х/ф  «Ме с н и к и :  В i й н а 

нескiнченностi».
18.40 Х/ф «Доктор Стрендж».
21.00 Х/ф «Месники: Фiнал».
00.50 Х/ф «Лiтак президента».

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 «Несправедливiсть».
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 «Найбiльшi танковi битви».
23.10 Кiнозлива.
23.25 Х/ф «Голод-33».

01.55 Огляд преси.
03.15, 04.20 Культ Ура!

Êаíаë «Óêра¿íа»
05.50 Сьогоднi.
06.50 Реальна мiстика.
09.00 Т/с «Мавки».
16.45 Т/с «Шукаю тебе», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Шукаю тебе».
23.15 Т/с «Дружина по обмiну», 1 i 2 с.
01.45 Телемагазин.
02.15 Т/с «Дружина по обмiну».
03.20 Агенти справедливостi.

Ê1
06.30 «Top Shop».
08.00 М/с «Кротик i Панда».
08.35 «Ух ти show».
09.10 М/ф «Мухнемо на Мiсяць».
10.50 Х/ф «Кон-Тiкi».
13.00 «Орел i решка. Навколо свiту».
23.50 Х/ф «Знайомтесь: Бiлл».
01.40 «Бiйцiвський клуб».
02.30 «Нiчне життя».

ÍТÍ
05.45 Х/ф «Повернення немає».
07.40 «Слово Предстоятеля».
07.45 «Будьте здоровi».
08.25 «Страх у твоєму домi».
12.00 Х/ф «Скринька Марiї Медiчi».
13.50 Х/ф «Тривожна недiля».
15.25 Х/ф «Проект «Альфа».
17.10 Х/ф «Ера драконiв».
19.00 Х/ф «Йшов четвертий рiк вiйни...»
20.45 Х/ф «У бiй iдуть лише «старi».
22.30 Х/ф «Заражена».
00.15 Х/ф «Афера пiд прикриттям».
02.35 «Речовий доказ».
ТÅТ
06.00 ТЕТ Мультиранок.
11.00 М/ф «Лiно».
12.45 М/ф «Епiк».
14.30 Х/ф «Прекраснi створiння».
16.45 Х/ф «Дiм дивних дiтей мiс 

Сапсан».
19.00 Одного разу пiд Полтавою.
23.30 Х/ф «Едвард - руки-ножицi».
01.30 Панянка-селянка.
02.15 Теорiя зради.
03.00 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. Полтавою.

МÅГА
06.00 Бандитська Одеса.
06.55, 01.00 Скарб.ua.
07.50 Легендарнi замки Закарпаття.
08.40 Легендарнi замки України.
09.30, 00.00 Їжа богiв.
10.40 Речовий доказ.
11.40 Таємнича свiтова вiйна.
13.20 Злам системи.
14.20 Погляд зсередини.
16.20 Невiдома Пiвденна Америка.
18.20 Україна: забута iсторiя.
21.00 ТОП 10: Таємницi та загадки.
01.45 Мiстична Україна.

Enter-фіëьм
06.00 Х/ф «Де 042?»
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 «Лорд Дракон».
13.10 Т/с «Циган».
19.40 Х/ф «Синьйор Робiнзон».
21.50 Х/ф «Перегони «Гарматне ядро».
23.40 Х/ф «Застава в горах».
01.40 Х/ф «Дiловi люди».
03.40 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 08.10 «ДжеДАI».
09.10 «Загублений свiт».
14.00 Х/ф «Атака на королеву».
15.45 Х/ф «Широко крокуючи».
17.10 Х/ф «Широко крокуючи 2: Роз-

плата».
19.00 Х/ф «Захисник».
20.45 Х/ф «Ефект колiбрi».
22.40 Х/ф «Унiверсальний агент».
00.15 Х/ф «Свiнгери».
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, 03.35 Мамареготала. Найкраще.
09.30 Без краватки.
10.10 М/ф «Чiп i Дейл: Бурундуки-

рятiвники».
12.00 Пiвнiчний Check-in.
16.00 Мамареготала.
18.00 Х/ф «Крiд».
20.40 Х/ф «Крiд 2».
23.20 Х/ф «Роккi».
01.40 Х/ф «Роккi 2».
04.30 Роздовбаї.
04.55 Оттак мастак!

ªâроñïорò
00.30, 06.30, 20.45 Снукер. UK 

Championship. Раунд 2.
01.35 Ралi. ERC. Канарськi острови. 

Огляд.
02.05, 16.25 Стрибки на лижах з 

трамплiну. Кубок свiту. Рука. 
HS 142.

02.30, 08.30 Бiатлон. Кубок свiту. 
К о н т i о л а х т i .  Ч о л о в i к и . 
Iндивiдуальнi перегони.

03.15 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 
Жiнки. Iндивiдуальнi перегони.

04.00, 09.30, 10.20 Лижне двоборство. 
Кубок свiту. Рука. HS 142.

04.30, 09.55, 15.55 Лижне двобор-
ство. Кубок свiту. Рука. Гонка 
переслiдування. 10 км.

05.00 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука. 
Жiнки. Класика. 10 км.

05.45 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука. 
Чоловiки. Класика. 15 км.

11.20, 19.45 Бiатлон. Кубок свiту. 
Контiолахтi. Чоловiки. Спринт.

12.50 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука. 
Жiнки. Гонка переслiдування. 10 
км. Вiльний стиль.

13.25 Лижнi перегони. Кубок свiту. Рука. 
Чоловiки. Гонка переслiдування. 
15 км. Вiльний стиль.

14.40 Бiатлон. Кубок свiту. Контiолахтi. 
Жiнки. Спринт.

18.15 Санний спорт. Кубок свiту. Iнсбрук. 
Жiнки. Спроба 2.

18.45 Санний спорт. Кубок свiту. Iнсбрук. 
Спринт.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 16.15 Топ-матч.
06.10 ПСЖ - Бордо. Чемпiонат Францiї.
08.10 Беневенто - Ювентус. Чемпiонат 

Iталiї.
10.00, 15.55, 23.00 Футбол News.
10.20, 23.20 Журнал Лiги чемпiонiв.
10.50, 01.35 Огляд матчiв. Лiга Європи 

УЄФА.
11.45 «Суперматчi». Лiга чемпiонiв 

УЄФА.
11.55 Аталанта - Верона. Чемпiонат 

Iталiї.
13.45 «Суперматчi». Лiга Європи УЄФА.
13.55 Live. Мiнай - Зоря. Чемпiонат 

України.
16.30, 18.55 «Тур Online».
16.55 Live. Колос - Десна. Чемпiонат 

України.
19.25 Live. Iнгулець - Олiмпiк. Чемпiонат 

України.
21.20 «Великий футбол».
23.50 Лацiо - Удiнезе. Чемпiонат Iталiї.
02.30 Нiцца - Дiжон. Чемпiонат Францiї.
04.10 Наполi - Рома. Чемпiонат Iталiї.
05.55 Програма передач.

Íедіëя 29 листопада

Програма міñцеâих òеëеêаíаëіâ

  TV-4

Поíедіëоê, 23 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, 21.00 Єдина країна 
08.30 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
17.00 Древо
17.15 Те, що любиш
17.30 Про нас 
19.30 Наші вітання
20.00 «На контролі»
21.30 Погляд зблизька
22.40, 04.00 Х.ф.«Рожева банда» 

+16 
01.00 Х.ф. «Смак роиантики» +12

Віâòороê, 24 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
08.00 «На контролі»
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. «Святі і солдати» 
17.00 Древо
17.30 Майстер-клас з Н. Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Машина часу
21.30 «Гал-кліп»
22.35, 04.00 Х.ф. «Аліса і Шарлі» 

+16 

Ñереда, 25 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 Древо
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. «Боги річкового 

світу» 
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.«Перший рейд»,+16 

Чеòâер, 26 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 Древо
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 Машина часу
15.45, 20.25 Добрі традиції 
17.30 «Гал-кліп»
19.30 Наші вітання
19.55 Добрі традиції
20.00 Відкрита зона
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф. «Уроки водін-

ня»,+16
01.00 Х.ф.«Перший рейд»,+16

П’яòíиця, 27 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, 17.00 Древо
11.30 Обираємо життя 
14.10 Х.ф.«Загублений світ» 
16.10 «Кіндер ШОУ»
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.«Оператор» +16 
01.00 Х.ф.«Загублений світ» 
02.30 Хіт-парад

Ñóáоòа, 28 ëиñòоïада
06.00, 10.15, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35, 10.30 Про нас 
08.00, 19.00 Єдина країна 
08.30 Обираємо життя
08.55, 19.55 Добрі традиції
09.00 Час-Tайм
09.30 Шалене стажування
11.00 «На контролі»
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф.«Ціна людини» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі
17.00 Невідома Україна
17.50 Світла тризна
19.30 У фокусі Європа 
20.10 В.ф.«Справа Шеремета»
21.10, 03.30 Х.ф.«Франческо» +16 
23.40 У фокусі Європа 
00.10 Вікно в Америку
02.30 Завтра-сьогодні
03.00 Хіт-парад 

Íедіëя, 29 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 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 

11.40 Українські традиції
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00 Майстер-клас з Н. Фіцич
16.25, 22.10 Добрі традиції
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті. 

Тиждень
20.00 Обираємо життя
21.00 Шалене стажування
22.15, 04.15 Х.ф.«Секс і міссіс Ікс» 

+16 
23.45 Час-тайм
01.00 Х.ф.«Оператор» +16 
03.00 «Гал-кліп»

UA: Терíоïіëь
Поíедіëоê, 23 ëиñòоïада
6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 13.00, 17.00, 

20.40 Новини 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
9.00 Під знаком Шанель
9.35 Втеча до села
10.20 Т/с «Жіночий рай»

11.20 Під знаком Шанель
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Марійчин Першосвіт
15.03 Англійська абетка 15.05 М/с 

«Чорний пірат» 
15.30  М/с «Листи від Фелікса» 
15.55 Веселі саморобки 
16.05 Т/с «Дама під вуаллю»
17.15, 18.40 Книга-мандрівка. 17.20 

Д/ц «Світ дикої природи» 
17.45 Д/ц « Автомобілі, які зробили 

Британію великою» 
18.45 БУК:Маршрут 
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 #ВУКРАЇНІ 
20.15 Сильні 
20.35, 21.30 Загадки чернівецьких 

атлантів
20.55 ЕкоЛюди
21.00 ВУКРАЇНІ 
21.35 Шерифи для нових громад 
21.45 Д/ф «Бальний король» 
22.50 Українська читанка

Віâòороê , 24 ëиñòоïада
6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 13.00, 17.00, 

20.40 Новини 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
9.00 Під знаком Шанель
9.35 Втеча до села 
10.20 Т/с «Жіночий рай»
11.20 Під знаком Шанель
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Піщана казка 
15.05 М/с «Чорний пірат» 
15.30  М/с «Листи від Фелікса» 
15.55 Веселі саморобки 
16.05 Т/с «Дама під вуаллю»
17.15, 22.45 Книга-мандрівка. Укра-

їна. 
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
17.45 Д/ц « Автомобілі, які зробили 

Британію великою» 
18.40 Буковинські загадки
18.50 Край пригод 
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Наші гроші 
20.15 Сильні
20.30 ЕкоЛюди» 
21.00 ВУКРАЇНІ 
21.30 Д/ф «З України до Голлівуду» 
22.50 Українська читанка

 Ñереда, 25 ëиñòоïада
6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 13.00, 17.00, 

20.40 Новини 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному 
9.00 Під знаком Шанель
9.35 Втеча до села
10.20 Т/с «Жіночий рай»
11.20 Під знаком Шанель
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Марійчин Першосвіт
15.05 М/с «Чорний пірат»
15.30  М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Кіношкола вдома 
15.55 Веселі саморобки 
16.05 Т/с «Дама під вуаллю» 
17.15, 22.45 Книга-мандрівка. Укра-

їна
17.20 Д/ц «Дикі тварини»

17.45 Д/ц « Автомобілі, які зробили 
Британію великою» 

18.40 ЗаАрхівоване 
18.50 Недалечко
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 Крим .Реалії 
20.15 StopFakeNews 
20.30 ЕкоЛюди»
21.00 ВУКРАЇНІ
21.30 Д/ф «Капелани .
22.50 Українська читанка

 Чеòâер, 26 ëиñòоïада
6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 13.00, 17.00, 

20.40 Новини 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
9.00 Під знаком Шанель
9.35 Втеча до села
10.20 Т/с «Жіночий рай»
11.20 Під знаком Шанель
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Піщана казка 
15.05 М/с «Чорний пірат»
15.30  М/с «Листи від Фелікса» 
15.55 Веселі саморобки 
16.05 Т/с «Дама під вуаллю»
17.15, 21.35 Книга-мандрівка. 17.20 

Д/ц «Дикі тварини»
17.45 Д/ц « Автомобілі, які зробили 

Британію великою» 
18.40 Street Схід 
18.55 12 міфів про Донбас
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
20.15 ЗміниТИ
20.30 ЕкоЛюди»
21.00 ВУКРАЇНІ
21.30 Загадки чернівецьких атлантів
21.50 Земля, наближена до неба 
22.05Т/с «Містер Селфрідж
22.50 Українська читанка

 П’яòíиця, 27 ëиñòоïада
6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 13.00, 17.00, 

20.40 Новини 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному
9.00 Під знаком Шанель
9.35 Втеча до села
10.20 Т/с «Жіночий рай»
11.20 Дивовижні сади. Богорський 

ботанічний сад – Індонезія 
12.00, 13.10 Суспільна студія. 
15.00 Веселі саморобки 
15.05 М/с «Чорний пірат»
15.30  М/с «Листи від Фелікса» 
15.45 Кіношкола вдома
15.55 Веселі саморобки 
16.05 Т/с «Дама під вуаллю»
17.15, 21.35 Книга-мандрівка. Укра-

їна. 
17.20 Д/ц «Дикі тварини»
17.45 Цифрове містобудування 
18.10 Віртуальна реальність
18.35 Крутий заміс
19.00 Сьогодні.Головне
19.50 «VoxCheck»
19.55 Схеми. Корупція в деталях 
20.15 ЗміниТИ
20.30 ЕкоЛюди» 
21.00 ВУКРАЇНІ
21.30 Загадки чернівецьких атлантів

21.50 Роздивись 
22.05Т/с «Містер Селфрідж
22.50 Українська читанка

 Ñóáоòа, 28 ëиñòоïада
6.00 На східному фронті
6.30 Разом
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.7.30 

Д/п «Спогади свідка голодо-
мору: як виживали» 

7.40Сталінізм: Голод і репресії 
8.35 Геолокація: ВОЛИНЬ
9.10 Легендарні визначні місця. 
10.05 Д/ф «Веронськи скарби»
11.05, 13.30, 14.15, 15.35 Книга-ман-

дрівка.Україна 
11.10, 20.30 Розсекречена історія. 

Голодомор. 
12.00 Хвилина мовчання: День пам’яті 

жертв голодоморів
12.01 Д/п «Скільки жертв Голодо-

мору і чи був він штучним? «
12.10 Д/п «Відкриваючи Україну. 

Сумна історія»
13.00, 19.35 Разом 
13.35, 15.45, 20.00 ВУКРАЇНІ 
14.00 Пишемо історію
14.20 М/с «Чорний пірат»
16.10 Скільки жертв Голодомору і чи 

був він штучним?
16.20 Д/п «Спогади свідка Голо-

домору. Як виживали»
16.30 Д/ф «Будинок «Слово» 
17.50 Д/ф «Вибір» 
19.00 Культ особистості 
19.15 Відтінки України 
21.15 «Діти Великого голоду» 
22.10 «Секрети Сонячної системи» 

 Íедіëя, 29 ëиñòоïада 
6.00 На східному фронті
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.30 Смаки Європи 
8.30 Світова медицина 
9.00 Божественна Літургія Право-

славної Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви 
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні 
13.30, 16.00 Разом 
14.00 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобі поясню
14.20 М/с «Робін Гуд» 
15.05 Веселі саморобки 
15.10 Додолики 
15.20 Книга-мандрівка. Україна. 
15.25 «Шо? Як? « 
15.50 Невідомі Карпати
16.30 Х/ф «Цар Давид. Ідеальний 

володар
18.00 Дитячий пісенний конкурс 

«Євробачення-2020». Фінал 
20.00 Обличчя , 
20.30 Пліч-о-пліч 
20.45 На східному фронті 
21.05 «Секрети Сонячної системи»
22.05 Д/ф «Хто створив Змієві 

Вали?» 
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На питання, яка ковбаса най-
смачніша, більшість людей 
відповість: «Домашня». І це 
правда! Так само, як і шинка. 
Приготовлені своїми руками, 
зі свіжих і натуральних інгре-
дієнтів, - такі м’ясні вироби 
поза конкуренцією. Ми зібра-
ли для вас чудові рецепти, які 
точно сподобаються вашій 
родині. 

КОВБАСА ДОМАШНЯ

ПОТРІБНО: 1 кг свинини, 200 
г телятини, 400 г сала, 8 зубчиків 
часнику, 0,5 ч. л. чорного меленого 
перцю, 2-3 ч. л. солі.

ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо і сало 
нарізати дрібними кубиками, по-
солити, поперчити, додати роз-
тертий часник і добре перемішати. 
Влити трошки перевареної води. 
Підготовленим фаршем (за до-
помогою спеціальної насадки до 
м’ясорубки) не дуже щільно напо-
внити кишки (купуйте почищені 
і ретельно вимийте під краном 
проточною водою. Потім кишки 
слід потримати 3-4 год. у холод-
ній воді із сіллю та оцтом і знову 
промити під краном). Наповнені 
ковбаси зав’язати і покласти на 
4-5 год. у холодне місце. Потім ков-
басу викласти на деко і проколоти 
в кількох місцях голкою, щоб ви-
йшло повітря. Смажити ковбасу з 
годину, акуратно перевертаючи і 
проколюючи, щоб не розірвалася.

СЕЛЯНСЬКА РУБАНА 
КОВБАСА

ПОТРІБНО: 2,5 кг жирної сви-
нини, 0,25 ч. л. меленого чорного 
перцю, 0,25 ч. л. меленого запаш-
ного перцю, 3 зуб. часнику, 0,25 ч. 
л. харчової селітри, 0,5 ч. л. цукру, 
0,3 скл. солі, 2-3 кишки.

ПРИГОТУВАННЯ: жирне сви-
няче м’ясо очистити від жилок 
і плівок, нарізати на шматочки 
товщиною 1,5-2 см. Змішати сухі 
інгредієнти і цією сумішшю пере-
сипати м’ясо. Залишити його на 
добу в холодному місці. Наповни-
ти підготовленим м’ясом очищені 
кишки, зав’язати, проколоти в де-
кількох місцях голкою. Поставити 
в гарячу духовку. Запікати при 
180-200 градусах приблизно 35-40 
хв. до готовності.

КОВБАСА КОПЧЕНА
ПОТРІБНО: 500 г яловичини, 

500 г свинини, 250 г шпику, 35-40 
г солі, 1,5-2 г селітри, 2 г цукру, 25 
г спирту або коньяку, прянощі: пе-
рець, мускатний горіх, лавровий 
листок.

ПРИГОТУВАННЯ: з м’яса ви-

різати сухожилля та плівки і на-
різати шматочками по 25-30 г, по-
солити, перемішати і покласти в 
прохолодне місце. Просолювання 
триває приблизно 2 дні. В цей час 
м’ясо необхідно перемішувати і 
зливати рідину, що виділилася. 
Шпик нарізати невеликими куби-
ками, посолити. Потім яловичи-
ну і свинину 2-3 рази змолоти на 
м’ясорубці, додати селітру, цукор, 
мелені прянощі, спирт або коньяк, 
досолити, якщо треба, і ретель-
но вимішувати, щоб маса стала 
в’язкою. Додати шпик і знову пере-
мішати, щоб він рівномірно розпо-
ділився у фарші.

Підготовлену масу викласти в 
широку посудину шаром 10-12 см 
і тримати в холодному місці 2-3 
дні. Після цього щільно набити 
заздалегідь підготовлені кишки. 
Довжина батонів — 45-50 см. Кінці 
кишок зав’язати нитками, батон 
перев’язати шпагатом і підвісити 
в темному прохолодному примі-
щенні на 2-3 дні. Коптити ковбасу 
холодним димом при температурі 
20-25°С доти, поки кишка не змор-
щиться. Відразу після копчення 
ковбаса ще не має того смаку й 
аромату, якого вона набуває після 
дозрівання. Тому дуже добре ви-
тримати її з місяць при температу-
рі 10-15°С. За цей час ковбаса набу-
де специфічного для копченостей 
смаку й аромату.

БОЧОК КОПЧЕНИЙ

ПОТРІБНО: 5 кг бочка, для ма-
ринаду - 380 г солі, 5 г селітри, 
25-30 г спецій: чорний свіжо зме-
лений перець, мускатний горіх, 
лавровий листок

ПРИГОТУВАННЯ: бочок наріза-
ти на подовгасті шматки і натерти 
сухим маринадом. Скласти шмат-
ки бочка в суху поливану кастру-
лю шкіркою донизу, прикласти 
дерев’яним кружком і винести на 
холод. Коли виступить розсіл, по-
класти на кружок гніт. Кожних 2-3 
дні бочок треба перевертати або 
міняти місцями - верхні класти на-
спід, а нижні - нагору. Кружок по-
стійно мусить бути вкритий розсо-
лом. Через три тижні бочок можна 
коптити. Перед копченням шмат-
ки бочка промити теплою водою 
від розсолу, витерти полотниною і 
просушити в холодному місці.

МЕДОВА ШИНКА
ПОТРІБНО: 1,5 кг шинки зі 

шкіркою, 1 чарка сухого білого 
вина, 4 ст. л. меду, мелений перець, 
гвоздика, сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: шинку на-
шпигувати (зверху через шкірку) 
гвоздикою, змастити медом, по-

солити і поперчити. Запікати за 
температури 200°С, поки м’ясо не 
набуде золотистого кольору. Змен-
шити температуру до 170°С і запі-
кати ще 80 хв.

СВИНИНА ІЗ СЕЛЕРОЮ
ПОТРІБНО: 1,2 кг свинячої по-

лядвиці, 2 гілочки селери, 300 г 
дрібненьких цибулин, 3 зубчики 
часнику, сіль, чорний перець, ма-
йоран.

ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо відби-
ти. Подрібнити часник, змішати 
із сіллю та перцем і натерти цією 
сумішшю свинину. Селеру помити, 
з черешків зняти плівочку і ви-
класти на м’ясо. Свинину згорнути 
рулетом і туго обв’язати ниткою. 
Натерти рулет сіллю, спеціями і 
поставити на холод на 2-3 год. По-
тім викласти м’ясо на дечко і за-
пікати 50-60 хв. за температури 
190°С. За 20 хв. до готовності ви-
класти на дечко цибулини.

РУЛЕТ З ПІДЧЕРЕВИНИ

ПОТРІБНО: 800 г підчеревини з 
м’ясними прожилками, 10 зубчи-
ків часнику, 1-2 морквини, сіль, пе-
рець, лавровий листок за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: подовгастий 
шматок підчеревини з м’ясними 
прожилками промити і обсушити, 
натерти сіллю та перцем. Часник і 
моркву нарізати тонкими шматоч-
ками. В підчеревині ножем зроби-
ти невеликі надрізи і нашпигува-
ти її часником, лавровим листком 
і морквою. Підчеревину згорнути 
рулетом і обв’язати білою ниткою. 
Покласти в киплячу підсолену 
воду і варити 1-1,5 год., додавши 
сіль та спеції під кінець готування. 
Потім підчеревину перекласти на 
дечко і покласти в гарячу духовку. 
Запікати до золотаво-коричнево-
го кольору.

ФАРШИРОВАНА
 ПОЛЯДВИЦЯ

ПОТРІБНО: 1 кг свинини (по-
лядвиця), 1 яблуко, 50 г чорносли-
ву без кісточок, 2 ст. л. масла, 125 
г вершків, 250 г води (краще буль-
йону), трохи крохмалю, сіль.

ПРИГОТУВАННЯ: полядвицю 
розрізати поздовж, відбити, по-
класти на неї чорнослив і шматоч-
ки яблук. Підготовлене м’ясо згор-
нути по довжині шматка рулетом і 
добре обв’язати ниткою. Рулет об-
смажити, потім посолити, долити 
бульйон і тушкувати до готовнос-
ті. Крохмаль розвести у вершках і 
влити до бульйону, дати закипіти, 
але не кип’ятити. З готового охо-
лодженого рулета зняти нитки і 
нарізати грубими шматочками.

РУЛЕТ ЗІ СВИНЯЧОЇ ГОЛОВИ
ПОТРІБНО: 1,5 кг свинячої голо-

ви, лавровий листочок, сіль, чор-
ний мелений перець.

ПРИГОТУВАННЯ: добре почи-
щену і помиту свинячу голову ва-
рити на повільному вогні 3-4 год. 
За 1 год. до готовності в бульйон 
покласти спеції. Готову голову ви-
йняти, кістки вибрати, а м’ясо ви-
класти на марлю, посипати сіллю, 
перцем і згорнути рулетом. Його 
обгорнути густою марлею докупи 
і перев’язати шпагатом. На 10 хв. 
рулет опустити в киплячий буль-
йон, вийняти, покласти під неве-
ликий гніт, а потім у холодильник 
на 5-6 год.

СВИНИНА ПІД ГІРЧИЦЕЮ
ПОТРІБНО: 1,5 кг свинини, 2-3 

цибулини, 3 морквини, 3 зубчики 
часнику, 3 ст. л. гірчиці, 3 бутони 
гвоздики, сіль - до смаку.

ПРИГОТУВАННЯ: часник роз-
терти із сіллю. Підготовлену морк-
ву нарізати кружальцями. В очи-
щену цибулю встромити бутони 
гвоздики. М’ясо помити, обсуши-
ти, натерти часником із сіллю, до-
бре змастити гірчицею, покласти 
в товстостінну каструлю (гусятни-
цю, чавунчик) і помістити в духо-
вку. Через 15-20 хв. після початку 
приготування додати моркву і ци-
булю, влити трохи води, накрити 
посуд кришкою і запікати м’ясо до 
готовності.

СВИНЯЧА ШИНКА 
З ЧОРНОСЛИВОМ

ПОТРІБНО: 1,2 кг свинячої шин-
ки, 2 ст. л. олії, 200 г чорносливу, 
100 мл сухого вина, 1 склянка 
яблучного пюре, сіль, чорний пе-
рець, приправи.

ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо натер-
ти сіллю та приправами і залиши-
ти на 10-15 хв. Чорнослив помити 
і порізати навпіл. Вузьким ножем 
зробити глибокі надрізи в м’ясі і 
обережно, щоб не розірвати його, 
вкласти в надрізи чорнослив. Об-
смажити свинину на маслі зі всіх 
боків до золотистого кольору. Пе-
рекласти в сотейник або гусятни-
цю. До соку, що залишився після 
обсмажування шинки, влити вино. 
Полити м’ясо цим соусом, накри-
ти кришкою і запікати 70 хв. при 
температурі 180С. Змастити м’ясо 
яблучним пюре і запікати без 
кришки ще 20 хв., поки шиночка 
не покриється рум’яною скорин-
кою.

БУЖЕНИНА ПО ДОМАШНЬОМУ
ПОТРІБНО: 1,2 кг свинини, 5-8 

зубчиків часнику, сіль, перець, лав-
ровий листок.

ПРИГОТУВАННЯ: взяти шма-
ток свинини з прожилками сала 
(шия, грудинка, окіст), натерти 
його сіллю, перцем, нашпигувати 
часником. Викласти у форму для 
запікання, зверху накрити фоль-
гою, підлити трохи води і поклас-
ти лавровий листочок. Запікати в 
духовці 1-1,5 год. при 200 С.

ШИНКА ПІКАНТНА

ПОТРІБНО: 5 кг шинки, 200 г 
солі (по 100 г на сухий і мокрий ма-
ринад), по 1 ч. л. меленого перцю і 
цукру, 1 головка часнику, 5–6 лав-
рових листків, духмяний перець, 
гвоздика (до смаку). Для сухого 
маринаду: 100 г солі, по 1 ч. л. цу-
кру і чорного перцю, подрібнений 
часник.

ПРИГОТУВАННЯ: усе змішати. 
М’ясо добре промити, обсушити, 
натерти сухим маринадом, по-
класти в емальований посуд на 24 
год. Потім зварити маринад з 2 л 
води, 100 г солі, лаврового листя, 
гвоздики, духмяного перцю. До-
вести до кипіння, охолодити, хо-
лодним маринадом залити м’ясо. 
Щодня перевертати. У цьому ма-
ринаді м’ясо можна тримати у хо-
лоді тиждень. М’ясо витягнути з 
маринаду, загорнути в марлю (для 
копчення) або пергамент чи ру-
кав для випікання, закоптити або 
спекти.

СМАЧНЕ, ДУХМЯНЕ І ДОМАШНЄ

КОРИСНО ЗНАТИ
• Ідеально для копчення підхо-

дить деревина фруктових дерев 
– груші, яблуні, вишні, черешні. Такі 
породи, як горіх та алича, брати не 
варто, бо м'ясо може гірчити. Де-
ревина хвойних порід не підходить 
категорично! Вона надає  продукту 
гіркого присмаку.

• Перед копченням вийміть м'ясо 
із маринаду, висушіть. Можна про-
терти його серветкою або паперо-
вим рушником. 

• Гаряче копчення найчастіше 
застосовують в домашніх умовах. 
Тоді м'ясо обробляється димом 
високої температури (приблизно 
35-50°С) протягом шести годин. У 
процесі волога практично не втра-
чається, що робить продукт соко-
витим, ароматним і м'яким.

• Холодне – сировина обробля-
ється холодним димом (приблизно 
до 20°С) протягом двох-семи діб. 
Оскільки волога з нього поступово 
видаляється, а в м’ясо проникають 
коптильні речовини, зберігати 
такі копченості можна досить 
довго. 

• Є маринади сухі та мокрі. М'ясо 
в маринаді має пробути хоча б добу, 
а найкраще всі 10. Такі м’ясні про-
дукти  матимуть особливий смак.

10 рецептів ковбаси, 
шинки та бочка, які можна 

приготувати власноруч
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Повідомляємо про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля планованої діяльності, зазначеної у пункті 
1 цього оголошення, з метою виявлення, зби-
рання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності.

1. ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТОВ „Родовід-М” планує реконструкцію іс-

нуючих будівель під комплекс для розведення 
та відгодівлі свиней  за адресою вул. Миру, 17 
ї, с. Коханівка, Збаразького району Тернопіль-
ської області.

2. СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Товариство з обмеженою відповідальніс-

тю „Родовід – М”, юридична адреса: 47331, 
Тернопільська область, Збаразький р-н, село 
Коханівка, вулиця Миру, будинок 17 «Ї». Ди-
ректор Мацик Роман Мирославович, кон-
тактний номер телефону: (067) 2560488.

3. УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН, 
ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРОВЕДЕННЯ
 ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ

Управління екології та природних ресур-
сів Тернопільської обласної державної адміні-
страції, вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 46008, 
e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua, тел. (0352) 22-00-
20.

(найменування уповноваженого органу, 
адреса, телефон та контактна особа)

4. ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ 
РІШЕННЯ ПРО ПРОВАДЖЕННЯ

 ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАН, 
ЯКИЙ РОЗГЛЯДАТИМЕ РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІН-

КИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
Департамент Державної архітектурно-бу-

дівельної інспекції у Тернопільській області, 
47008, м. Тернопіль вул. Шпитальна, 7, тел. 
(0352) 52-80-69.

(вид рішення про провадження плано-
ваної діяльності, орган, уповноважений його 
видавати, нормативний документ, що перед-
бачає його видачу)

5. СТРОКИ, ТРИВАЛІСТЬ ТА
 ПОРЯДОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ 

ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА
 ДОВКІЛЛЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ІНФОРМАЦІЮ 

ПРО ЧАС І МІСЦЕ УСІХ ЗАПЛАНОВАНИХ 
ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ.

Тривалість громадського обговорення 
становить  25 робочих днів (не менше 25, але 
не більше 35 робочих днів) з моменту офіцій-
ного опублікування цього оголошення (зазна-
чається у заголовку оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та іншої додаткової інформа-
ції, визначеної суб’єктом господарювання, 
що передається для видачі висновку з оцінки 
впливу на довкілля. Протягом усього строку 
громадського обговорення громадськість має 

право подавати будь-які зауваження або про-
позиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можуть подаватися 
в письмовій формі (у тому числі в електронно-
му вигляді) та усно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після встановле-
ного строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах тери-
торії карантину, встановленого Кабінетом Мі-
ністрів України з метою запобігання поширен-
ню на території України гострої респіраторної 
хвороби (COVID-19), спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, до повного його скасування та 
протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не при-
значаються на дати, що припадають на цей 
період, про що зазначається в оголошенні про 
початок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля..

 (зазначити дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань)

6. ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН, ЩО
 ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДОСТУП ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ІНШОЇ ДО-
СТУПНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПЛАНОВАНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ.
Управління екології та природних ресур-

сів Тернопільської обласної державної адміні-

страції, вул. Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 46008, 
e-mail: еco_ter@eco.te.gov.ua, тел. (0352) 22-00-
20. (зазначити найменування органу, адресу, 
номер телефону та контактну особу)

7. ОРГАН, ДО ЯКОГО НАДАЮТЬСЯ ЗАУВА-
ЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ НАДАН-

НЯ ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ.
Зауваження і пропозиції приймаються 

протягом усього строку громадського обго-
ворення, зазначеного у абзаці другому пункту 
5 цього оголошення, Управлінням екології та 
природних ресурсів Тернопільської обласної 
державної адміністрації, (вул. Шашкевича, 3, м. 
Тернопіль, 46008, e-mail: eco_ter@eco.te.gov.ua, 
тел. (0352) 22-00-20).

8. НАЯВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
ЩОДО ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Звіт з оцінки впливу на довкілля планова-
ної діяльності на  89   аркушах.

9. МІСЦЕ (МІСЦЯ) РОЗМІЩЕННЯ ЗВІТУ З 
ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ІНШОЇ 

ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ.
Зі звітом з оцінки впливу на довкілля та 

іншою додатковою інформацією можна озна-
йомитись з 20.11.20 р від 9 до 17 години в при-
міщені сільської ради за адресою: Тернопіль-
ська область, Збаразький район, с. Коханівка. 
Контактна особа: сільський голова Онищук 
Галина Павлівна тел. 0963491850.

            2019733393        _
(реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності)
ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

1. ПОВНА НАЗВА ДО-
КУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 
ПЛАНУВАННЯ, ЩО ПРО-

ПОНУЄТЬСЯ. ТА СТИСЛИЙ 
ВИКЛАД ЙОГО ЗМІСТУ:
Програма охорони навко-

лишнього природного серед-
овища в Тернопільській об-
ласті на 2021-2027 роки ( далі 
- Програма ).

Мета Програми – по-
ліпшення екологічного 
стану довкілля в області 
шляхом зменшення вики-
дів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря, ски-
дів забруднених стічних вод 
у водойми та негативного 
впливу промислових і побу-
тових відходів на довкілля; 
охорона, екологічно зба-
лансоване використання і 
відтворення природних ре-
сурсів шляхом здійснення 
комплексу науково обґрун-
тованих природоохоронних і 
ресурсозберігаючих заходів; 
забезпечення екологічної 
безпеки; запобігання і лік-
відація негативного впли-
ву господарської та іншої 
діяльності на навколишнє 
природне середовище; збе-
реження природних ресур-
сів, ландшафтів та інших 
природних комплексів, уні-
кальних територій та при-
родних об'єктів; проведення 
просвітницької та наукової 
діяльності, залучення гро-
мадськості до природоохо-
ронних дій через екологічне 
інформування й освіту насе-
лення, підвищення екологіч-
ної свідомості громадян.

2. ОРГАН, ЩО ПРИЙМАТИМЕ 
РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕР-
ДЖЕННЯ ДОКУМЕНТА 

ДЕРЖАВНОГО 
ПЛАНУВАННЯ:

Тернопільська обласна 
рада

3. ПЕРЕДБАЧУВАНА ПРО-
ЦЕДУРА ГРОМАДСЬКОГО ОБ-

ГОВОРЕННЯ, 
У ТОМУ ЧИСЛІ:

а) дата початку та строки 
здійснення процедури:

громадське обговорення 
починається з 18 листопа-
да 2020 року та триває до 17 
грудня 2020 року

б) способи участі громад-
ськості (надання письмових 
зауважень і пропозицій, гро-
мадські слухання тощо):

зауваження та пропозиції 
у межах строку громадсько-
го обговорення надаються у 
письмовому та електронному 
вигляді.

в) дата, час, місце прове-
дення громадських слухань (у 
разі проведення):

громадські слухання не 
проводитимуться;

г) орган, від якого мож-
на отримати інформацію та 
адресу, за якою можна озна-
йомитися з проєктом доку-
мента державного плануван-
ня, звітом про стратегічну 
екологічну оцінку та еколо-
гічною інформацією, у тому 
числі пов’язаною зі здоров’ям 
населення, що стосується до-
кумента державного плану-
вання:

ознайомитися з проєктом 

Програми, звітом про стра-
тегічну екологічну оцінку 
можна на сайті управління 
екології та природних ресур-
сів Тернопільської обласної 
державної адміністрації: 

http://ecoternopil.gov.
ua/index.php/programa-
onps;

ґ) орган, до якого пода-
ються зауваження і пропози-
ції, його поштову та електро-
нну адреси та строки подання 
зауважень і пропозицій:

зауваження і пропозиції 
до звіту про стратегічну еко-
логічну оцінку проєкту Про-
грами подаються у період з 
18 листопада 2020 року до 17 
грудня 2020 року до управлін-
ня екології та природних ре-
сурсів Тернопільської облас-
ної державної адміністрації, 
вул. Шашкевича, 3, м. Терно-
піль, 46008, eco_ter@eco.te.gov.
ua, тел.: (0352) 25 95 93;

д) місцезнаходження на-
явної екологічної інформа-
ції, у тому числі пов’язаної зі 
здоров’ям населення, що сто-
сується документа державно-
го планування

управління екології та 
природних ресурсів Терно-
пільської обласної державної 
адміністрації, а також на сайті 
управління: 

http://ecoternopil.gov.ua

4. НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕ-
ДЕННЯ ТРАНСКОРДОННИХ 
КОНСУЛЬТАЦІЙ ЩОДО ПРО-
ЕКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВ-

НОГО ПЛАНУВАННЯ:
Відсутня.

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

IV рівня акредитації відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту»

 оголошує конкурс на заміщення посад:

- ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУ-
НІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ;

- ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ.

Вимоги до кандидатур на посади: науковий ступінь кандидата наук.
Термін подання документів – один місяць з дня опублікування оголошення. 
Перелік документів, які подаються на ім’я ректора університету: заява про 

участь у конкурсі; особовий листок з обліку кадрів; автобіографія; засвідчені в уста-
новленому порядку копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання; 
список наукових та навчально-методичних праць і винаходів. 

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов 
оплати праці надається кадровою службою. (Працівники ЗУНУ для участі у конкурсі пода-
ють заяву на ім'я ректора, оновлений список наукових та навчально-методичних праць).

Документи надсилати за адресою: ТНЕУ, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020. Де-
тальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись у вченого секретаря ЗУНУ за тел. 
(0352) 47-50-62.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проєкту документа державного 

планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКОСТІ!
З метою громадського обговорення 

на офіційному вебсайті Тернопільської 
обласної державної адміністрації опри-
люднено заяву про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки про-
єкту обласної Програми „Питна вода 
Тернопілляˮ на 2021-2025 роки 

(http://www.oda.te.gov.ua/main/
ua/publication/content/36470.htm). 
Зауваження і пропозиції до заяви 
просимо подавати до департаменту 
архітектури, містобудування, житло-
во-комунального господарства та енер-
гозбереження облдержадміністрації 
(вул. М. Грушевського, 8, м. Тернопіль, 
46021) в паперовому або електронному 
вигляді вигляді (електронна пошта: 
reforma2007@ukr.net).

Строк подання зауважень і пропо-
зицій становить 15 днів з дати даної 
публікації.

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКОСТІ!
З метою громадського обгово-

рення на офіційному вебсайті Тер-
нопільської обласної державної 
адміністрації оприлюднено заяву 
про визначення обсягу стратегіч-
ної екологічної оцінки обласної 
комплексної програми енергоефек-
тивності та енергозбереження на 
2021-2024 роки (http://www.oda.
te.gov.ua/main/ua/publication/
content/36470.htm). 

Зауваження і пропозиції до заяви 
просимо подавати до департаменту 
архітектури, містобудування, житлово-
комунального господарства та енер-
гозбереження облдержадміністрації 
(вул. М. Грушевського, 8, м. Тернопіль, 
46021) в паперовому або електронно-
му вигляді вигляді (електронна пош-
та: reforma2007@ukr.net).

Строк подання зауважень і пропо-
зицій становить 15 днів з дати даної 
публікації.
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ГОРОСКОП
З 18 по 25 листопада

ОВЕН 
З фінансами буде складно, вам варто 

економити, щоб не потрапити в халепу. 
Що стосується здоров’я, то воно буде 
нестабільним, ваші енергетичні рівні 
коливатимуться. 

ТЕЛЕЦЬ 
Тиждень обіцяє приємні знайомства, 

але вони будуть короткими і несерйоз-
ними. Тому вам варто сконцентруватися 
на кар’єрі. 

БЛИЗНЮКИ 
Не бійтеся доносити свої креативні ідеї 

начальству, якщо триматимете їх при 
собі, вас ніхто не помітить. Творіть i по-
кажіть, на що ви здатні.

РАК 
Вам щастить майже в усьому. Не пропу-

стіть такий шанс і заздалегідь плануйте 
свої справи. Знайдіть час і для себе, про-
водьте час із близькими вам людьми.

ЛЕВ 
Попереду вас очікують цікаві пригоди і 

приємні моменти. Радійте і насолоджуй-
теся кожною можливістю. Час подумати 
про нові перспективи у роботі - вам ща-
ститиме з починаннями. 

ДІВА 
Доведеться iнакше поглянути на свої 

стосунки. Ви звикли до безтурботних і 

спонтанних відносин, але час замислити-
ся про серйозного та надійного обранця.

ТЕРЕЗИ 
Ваше життя набере серйозних обертів. 

Якщо раптом стане нудно, ви завжди 
можете зробити щось феєричне, що на-
довго запам’ятається.

СКОРПІОН 
Сім’я для вас буде на першому місці. 

Що ж стосується кар’єри, варто вiдпо-
вiдальнiше ставитися до своєї роботи. 
Ймовірно, вас чекає зміна діяльності.

СТРІЛЕЦЬ 
Вірогідні значні фінансові надходжен-

ня, але пам’ятайте про економію. Ради-
мо зайнятися благодійністю або записа-
тися у волонтерську організацію. 

КОЗЕРІГ 
Ймовірно, не обійдеться без жертв, але 

справа того варта. Не бійтеся отримува-
ти задоволення, коли знаєте, що можете 
це собi дозволити.

ВОДОЛІЙ 
На вас тиснутимуть близькі, вимагаю-

чи рішучих дій. Це може стосуватися як 
роботи, так і особистого життя. Набе-
ріться терпіння i спробуйте поставити 
все на свої місця.

РИБИ 
Ви порозумiєтеся з колегами, з якими 

раніше не могли знайти навіть спільну 
мову. У фінансах варто бути обачніши-
ми: здорова економія ще нікому не за-
вадила.

  Â³òàºìî! 
Дорогого чоловіка, турботливого 

татуся, доброго зятя і швагра
 Миколу Володимировича 

Костюка
 із с. Вікнини Збаразького району

 із 35-річчям! 
Бажаємо сонця на кожній стежині
І пригорщі повні наснаги й добра,
Гарної долі і всього доволі
У світлий цей день і на майбуття!
Нехай колосяться рясні жита у полі, 
Й добро у у домі щедро прибува, 
І хай по Божій милостивій волі 
Ідуть угору справи всі щодня! 
Хай буде все міцним, передусім – здоров’я, 
Живуть повага й злагода в сім’ї,
І серце, що наповнене любов’ю, 
Хай б’ється неустанно до ста літ!
В ріках життєвих хай легко пливеться,
В долі усе, що потрібно ведеться!
 Хай Матір Божа скрізь охороняє, 
Господь із неба ласку посилає! 

З любов’ю і повагою - дружина Наталя, діти 
Сергій, Ваня, Ніка, мама Ольга, дядько Григорій, 

швагро Михайло з дружиною Мирославою.

Â³òàºìî! 
Дорогого свата 

Миколу Пилиповича 
Андрейчина 

із  Кременця
 з Днем народження!

 Хай доля дарує щирі хвилини
 І в колективі, і в колі родини!
 Нехай обминають печалі й тривоги, 
Хай стеляться довгі і легкі дороги! 
Міцного здоров’я з роси і води, 
Завзяття і настрій 

хай будуть завжди!
 Хай сонечко світить із ясного неба, 
Бажаємо всього, чого тільки треба.
 Хай Бог посилає надію й тепло 
На многії літа, на щастя й добро! 
Статків усяких, хліб і до хліба
Господь хай дарує на многії літа!
А ще побажаємо Вам наостанок: 
Хай буде яскравим 

кожнісінький ранок! 
З повагою – свати з Кременця 

Галина та Володимир Обізюки, 
свати з Калуша Петро 

та Марія Зарічні.

Â³òàºìî!
Коханого чоловіка, люблячого синочка і 

братика, доброго дядечка 
Михайла Володимировича

 Горголя
 із с. Вікнини Збаразького району

 із 30-річчям!
Сердечно бажаєм в цей день особливий, 
Щоб доля складалась яскраво, щасливо!
Щоб у мирному небі 

Тобі сонце  всміхалось, 
Щоб всі Твої задуми й плани збувались! 
Хай Бог дарує ще багато літ, 
Здоров’я, радості, достатку в хату, 
Оберігає від проблем і бід, 
Пошле удачу, радощі і свято!
Бажаєм жити впевнено, щасливо,
Долати перешкоди і страхи.
І з вірою в свої безмежні сили,
Не зупиняючись, до мрій своїх іти! 
Хай Божа Матір Тебе оберігає, 
Господь із неба ласки посилає!

 З любов’ю і повагою - дружина Мирослава, 
мама Ольга, дядько Григорій, 

сестра Наталя з чоловіком Миколою,
 племінники Ніка, Ваня, Сергій.

Цікава динамічна та 
сучасна вистава, яка 
змушує не лише сміятися, 

а й замислитися над власним 
життям. У Тернопільському 
академічному обласному 
драматичному театрі 
ім. Т. Шевченка у непростий 
карантинний час глядачів 
потішать прем’єрою про жіноче 
щастя, про любов, правду і 
брехню,  відданість і зраду, про 
втечу від самотності. 

«Естроген» - це історія 25-річної ак-
триси Єви, яку напередодні весілля поки-
нув коханий. Дівчина у розпачі, а подру-
ги, аби її розрадити, приїздять у котедж 
за містом. Подруги Єви – це жінки із кар-
динально різними характерами, фінансо-
вими можливостями та сімейним стано-
вищем. Та є те, що їх об’єднує – це жіноча 
дружба, прагнення бути щасливими й 
коханими. Події відбуваються у сучасно-
му часі, тому дуже багато речей відразу ж 
відгукуються глядачам. Сюжет динаміч-
ний, інтрига тримається до самого кінця. 

У виставі грає багато молодих ак-
торів, для яких це перша велика роль. 
25-річна Мар’яна Гурик виконує роль 
своєї ровесниці, актриси Єви, яку поки-
нув наречений. 

- Ця вистава про любов і те, наскільки 
вона потрібна кожному, про самотність, 
людські взаємини, - розповідає Мар’я-
на. – Характер моєї героїні мені дуже 
близький. Вона щира, відкрита і вірить 
у справжнє кохання. Це моя перша вели-
ка роль і я дуже хвилююся перед вихо-
дом на сцену. Працювати було легко. Хоч 
інколи важко було вжитися в роль, адже 
моя героїня потрапила у дуже непросту, 
емоційно важку ситуацію.  

І хоча вистава про жінок, без чоло-
віків все ж не обійшлось. Єдиний пред-
ставник сильної статі має особливу 
місію – допомогти жінкам зрозуміти 
себе і чоловіків. Роль Ростика виконує 
Василь Боднар. Актор розповідає, що 
його персонаж стоїть на захисті силь-
ної  половини людства, він намагаєть-
ся донести жінкам, що далеко не всі 
проблеми від чоловіків, варто поди-
витись збоку і на себе, адже жінки теж 

часто є причиною конфлікту. 
Виставу поставили за п’єсою моло-

дої, але вже знаної драматургині Мари-
ни Смілянець «Естроген». 

- Це комедія з глибоким змістом, 
вона про нас, про живих людей, про 
сприйняття жінками чоловіків, - розпо-
відає режисер-постановник, заслуже-
ний діяч мистецтв України В’ячеслав 
Жила. - Колись я здійснив постановку 
п’єси «Тестостерон» польського драма-
турга Анджея Сарамоновіча – от у ній 
чоловіки говорили про жінок. Марина 
Смілянець, коли подивилася цю виста-
ву, написала п’єсу-відповідь з боку жінок 
«Естроген». У її творі – цікаві тексти, 
інтригуючий сюжет. У п’єсі йдеться про 
долю жінки у сучасному світі, стосунки з 
чоловіками, про любов і зраду, інтриги, 
сімейні скандали. 

Музику до вистави написав київ-
ський композитор Юрій Дзвонар. Це 
інтерпретація української класики. 
Костюми створила актриса Алла Кулі-
шевська, яка бере участь у виставі. А 
хореографію поставила актриса Наталя 
Олексів, яка теж має роль в «Естрогені». 

Вистава – інтерактивна. Ак-
тори взаємодіють з глядачами.  
Прем’єра вистави відбудеться вже 
24 листопада. Також її можна буде 
переглянути 25, 26, 27 листопада. 
Початок о 19 год. 

Юля ТОМЧИШИН. 

Про чоловіків, жіноче 
щастя і пошуки кохання

Тернопільський академічний обласний 
драмтеатр запрошує тернополян

 на прем’єру провокаційної комедії 18+ «Естроген»


