
Лемки з різних куточків країни та закордону зібралися в урочищі 
«Бичова», що неподалік Монастириська. На фестиваль приїхали 
гості з Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, 

Київської, Житомирської, Львівської, Харківської областей, а також з 
Канади, Австралії, Словаччини. Торік через карантинні обмеження Міжнародний 
фестиваль «Дзвони Лемківщини» проводився онлайн, тому шанувальники цього 
дійства особливо раділи живому спілкуванню та довгоочікуваним зустрічам.
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Життєві історії  
у “Сімейному гніздечку”

У ціну газети враховано вартість поштових послуг: прийом та 
доставку видання до передплатників

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
«Нашого ДНя» на 2021 рік!

1 місяць - 31 грн. 00 коп. 
3 місяці - 90 грн. 00 коп.
4 місяці - 119 грн. 00 коп.

Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому 
поштовому відділенні або у листонош.

індекс - 68710

20 стор.4 стор. 10-11 стор.

11 серпня - хмарно з про-
ясненням, місцями можливий 
дощ, температура повітря вно-
чі 13-17, вдень 24-25 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.03, захід - 
20.42. 

12 серпня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 15-16, вдень 
22-23 градуси тепла. Схід сонця 
- 6.04 захід - 20.40. 

13 серпня - хмарно з прояс-

ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 12-13, вдень 
23-24 градуси тепла. Схід сонця 
- 6.06, захід - 20.39. 

14 серпня - ясно, без опадів, 
температура повітря вночі 13-
15, вдень 25-26 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.07, захід - 20.37. 

15 серпня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 16-17, вдень 
27-28 градусів тепла. Схід сонця 

- 6.09, захід 
- 20.35. 

16 серпня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 16-17, вдень 
22-23 градуси тепла. Схід сонця 
- 6.10, захід - 20.33. 

17 серпня - хмарно з прояс-
ненням, без опадів, температу-
ра повітря вночі 15-16, вдень 
22-23 градуси тепла. Схід сонця 
- 6.12, захід - 20.31.

Погода в Тернополі й області

5
стор.

Засіяний 
словом 
шлях до 

серця
Колись ти 

про мене 
згадаєш…

На ТЕРНопілЬщиНі віДбувся 
ХХіі МіжНаРоДНий фЕсТивалЬ 
«ДЗвоНи лЕМківщиНи»

Медики Тернопільського 
обласного перинатального 
центру «Мати і дитина» 
десять років рятують 
немовлят у пристосованій 
реанімації. у такому ж 
тісному приміщенні 
виходжують породіль і 
важкохворих вагітних. 
Чи дослухається влада 
до прохань лікарів?

410 грамів для 
крихітної ані

3 
стор.

Між укРаїНою 
Та аНглією: 

у Вишнівці відкриють 
унікальний 

мистецький простір
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За 7 місяців 2021 року, 
завдяки активній 
взаємодії Тернопільського 

міськрайонного центру 
зайнятості з роботодавцями, 
були працевлаштовані 1224 
наших краян; 131 особа брала 
участь у громадських та інших 
роботах тимчасового характеру.

Щоб роботодавець якнайшвидше 
знайшов потрібного працівника, у 
службі зайнятості підберуть необхідні 
кадри з відповідної електронної бази 
даних безробітних, запропонують 
резюме шукачів роботи; проведуть 
профвідбір кадрів із використанням 

психодіагностичних методик, а також 
ряд заходів із забезпечення якісної ко-
мунікації сторін працевлаштування. 
Цьогоріч більше 340 краян пройшли 
психодіагностичне тестування та про-
фвідбір.

Якщо потрібних фахівців немає - іс-
нує можливість організувати профе-
сійне навчання як у закладах освіти 
та ЦПТО державної служби зайнятості, 
які мають сучасну матеріально-техніч-
ну навчальну базу з найновішим об-
ладнанням та технікою, так і на вироб-
ництві, у тому числі за індивідуальною 
формою, а також стажування безпосе-
редньо на робочих місцях. 

У нинішньому році, за спрямуван-

ням Тернопільського МРЦЗ, профнав-
чання проходили 214 безробітних 
осіб; 164 - його завершили, з них 155 
- працевлаштовані.

До слова, ті роботодавці, які легаль-
но працевлаштовують безробітних на 
новостворені робочі місця на термін, 
не менше, аніж на два роки, можуть 
отримати щомісячну компенсацію 
фактичних витрат на сплату єдиного 
соціального внеску. 

Якісний підбір та підготовка пер-
соналу - найбільш важлива складова 
успіху в діяльності будь-якого підпри-
ємства чи приватного бізнесу. Розумно 
сформований штат кваліфікованих 
працівників дає змогу реалізувати 

найсміливіші плани та проєкти. 
Якщо ви бажаєте підібрати на по-

стійну або тимчасову роботу персо-
нал, який відповідав би необхідним 
професійним вимогам, - зверніться у 
Тернопільський міськрайонний центр 
зайнятості.

Анатолій КУРИЛяК, директор 
Тернопільського міськрайонно-

го центру зайнятості. 

Шановні роботодавці, шукаєте працівників? 
ЗвЕРНіТЬся у службу ЗайНяТосТі

Кожен, хто шукає місце праці, хоче, аби знайдена робота принесла фінансову 
вигоду, користь, задоволення. А роботодавці, у свою чергу, прагнуть, аби 
працівники впоралися із завданнями та обов’язками, які на них очікують. 

у селі лисівці через річку 
серет з «нуля» звели міст
 

У селі Лисівці Чортківського району, за 
програмою Президента України «Велике 
будівництво», капітально відремонтували 

міст через річку Серет: 64-метрова переправа вже з 
новим покриттям.

Мостовики завершують влаштовувати парапетне огоро-
дження. Після влаштування освітлення та нанесення розмітки 
рух переправою відкриють для усіх видів транспорту. Фінішу-
ють роботи вже в цьому місяці, повідомляють в Службі автомо-
більних доріг.

Нагадаємо, у зв’язку із системним рухом аварійним мостом 
великогабаритного транспорту обвалилася частини споруди. 
Завдяки програмі «Велике будівництво» шляхопровід розпоча-
ли відновлювати.

Підрядна організація практично з «нуля» звела міст, довжи-
ною 64 метри. Проїжджу частина мосту (габарит) розширили 
до 8 метрів, на ній буде дві смуги руху. Також влаштували два 
тротуари по 2,25 метра кожен.

- Придбали автобуси за державні кошти на 
умовах співфінансування. Загальна вартість 
- близько 24 мільйони гривень. Частка співфі-
нансування громад становить 40 відсотків. Ав-
тобуси доставили саме зараз, щоб усе було гото-
ве до нового навчального року. Всі транспортні 
засоби - підвищеного комфорту, тож дітям буде 
зручно та безпечно добиратись на навчання, - 
сказав голова Тернопільської облдержадміні-
страції Володимир Труш.

До першого вересня відділи освіти громад 
мають розробити оптимальні маршрути.

- У нашій школі навчають діти з восьми сіл. 
Частина із них потребує доїзду. Це близько 20 
дітей, які проживають понад 3,5 кілометра 
від навчального закладу. Для нас новий авто-
бус був великою необхідністю, аби діти могли 
швидко діставатися до школи. Тепер і вчителі, 
і батьки будуть впевнені, що дитина безпечно 
добереться до навчального закладу, - зазначила 
в.о. директора Городищенської ЗОШ І-ІІІ ступе-

нів Оксана Дашкевич.
Отримання новеньких автобусів стало дов-

гоочікуваним подарунком, адже в планах педа-
гогічних колективів - використання автобусів 
не лише для довезення дітей на навчання, а й 
для проведення екскурсій, участі в культур-
но-масових заходах громади та області. Це за-
безпечить дітям активне шкільне життя.

Упродовж останніх тижнів у Національ-
ному агентстві України з питань дер-
жавної служби відбувались конкурсні 

процедури щодо відбору закладів вищої 
освіти, які здійснюватимуть професійне 
навчання держслужбовців у 2021 році.

Відповідно до наказу Нацагентства від 3 серпня 
2021 року №119-21 «Про затвердження обсягів дер-

жавного замовлення НАДС на підвищення кваліфіка-
ції державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування у 2021 році», Західноукраїнському 
національному університету затверджено обсяги дер-
жавного замовлення НАДС на підвищення кваліфікації 
держслужбовців та посадових осіб місцевого самовря-
дування у нинішньому році в кількості 1618 осіб.

Порівняно з 2020 роком, такий обсяг для класич-
ного університету Тернополя збільшено на 578 осіб. 

Навчання відбуватиметься за 5 загальними про-
фесійними (сертифікатними) програмами та 11 за-
гальними короткостроковими. У результаті, за та-
кими показниками ЗУНУ - у п’ятірці кращих вишів в 
Україні та лідер серед закладів вищої освіти обласних 
центрів Західної України. 

«Запрошуємо на навчання посадових осіб держав-
ної служби та місцевого самоврядування», - йдеться 
на сайті університету. 

ЗуНу - лідер у підвищенні кваліфікації державних службовців в україні

Для потреб школярів Тернопільщини 
закупили 12 автобусів 

Керівникам об’єднаних територіальних громад 6 серпня 
вручили сертифікати на отримання нових шкільних автобусів.



№30 (417) / 11  серпня - 17  серпня 2021 р. 3Наш ДеньМедицина nday.te.uanday.te.ua

Щороку у відділенні інтен-
сивної терапії новона-
роджених перинатально-

го центру рятують від 210 до 260 
немовлят. Зараз тут на лікуванні 
є дівчинка Аня. Вона з’явилася на 
світ з вагою 540 грамів. Та мама 
Марія разом з медиками дуже 
тішиться, адже її найдорожче 
крихітне диво важить уже на 410 
грамів більше - цілих 950! 

Дітки-«поспішайки», які народжу-
ються передчасно, а ще немовлята з різ-
ними важкими захворюваннями потре-
бують особливого догляду і лікування. Їх 
виходжують дуже довго, буває місяцями. 
Здавалося б, і для них, і для медперсона-
лу мають бути створені найкращі умови. 
Але зараз дитяча реанімація та відділен-
ня другого етапу виходжування немов-
лят містяться у тісному пристосованому 
приміщенні. Як і відділення анестезіоло-
гії та інтенсивної терапії для важкохво-
рих вагітних і породіль. 

Чи почують чиновники від медицини, 
представники обласної влади, депутати 
прохання медиків про допомогу? Адже 
корпус, у який мали б перейти ці відді-
лення, уже частково відремонтований. 
Потрібно підвести тепло, кисень, інші ко-
мунікації. Для цього потрібні кошти. 

Трохи історії
Статус перинатального центру ко-

лишньому обласному пологовому будин-
ку надали першого січня 2008 року. Тоді 
ж тут було відкрите і відділення реаніма-
ції новонароджених, що є обов’язковою 
умовою функціонування центру. Звісно, 
не вистачало сучасної апаратури. Та ме-
дикам пощастило.

- У грудні 2009-го у рамках Всеукраїн-
ського проєкту у нас відкрили центр Ві-
ктора Пінчука «Колиска надії», - каже за-
відувачка відділення інтенсивної терапії 
новонароджених Неля Скубенко. – Тоді 
зробили капітальний ремонт двох палат 
за сучасними вимогами. Під цей проєкт 
фонд також закупив новітнє обладнання, 
яким оснастили два робочі місця. Це була 
дихальна, виходжувальна апаратура. Кю-
вези для немовлят, які підтримують во-
логість і температуру, як в утробі матері. 
Моніторингові системи, які записують і 
серцебиття, і сатурацію, вимірюють по-
казники крові… Ми почали виходжувати 
діток, народжених на зовсім ранніх тер-
мінах.

- У 2011-2012 роках з’явився ще один 
проєкт на державному рівні «Нове жит-
тя». Перинатальні центри, і наш в тому 
числі,  почали системно перебудовувати 
по всій Україні під сучасні вимоги. Для 
цього акушерський корпус, де містилося 
наше відділення, також закрили на ре-
конструкцію, - продовжує Неля Скубен-
ко. – Нас перевели у пристосоване при-
міщення. Обіцяли: на рік, максимум два, 
поки триватиме ремонт. Але ми і досі 
там. 

Дитяча реанімація – у 
колишній операційній 

Разом з Нелею Володимирівною 
йдемо в інтенсивну терапію новонарод-
жених. Не знаю, як кому, а мені такі від-
ділення завжди уявляються світлими 

і просторими. Адже тут – дітки, як ми 
любимо говорити, наше майбутнє, і чи-
їсь найдорожчі крихітки, за життя яких 
борються медики. Однак… Колишня опе-
раційна, яку тимчасово віддали для ліку-
вання і виходжування діток, надто тісна, 
буквально кілька квадратних метрів. Ще 
й над головами нависає операційна лампа. 

У цій тісній палаті – шість ліжечок, 
хоча кожна дитинка повинна мати свій 
бокс. Ще одне, сьоме місце, яке має бути 
на екстремальні випадки, - у маленькому 
«передбаннику», бо в палаті уже не вмі-
щається. Там, де миють руки, стоять за-
соби для дезрозчинів. 

- Ми дуже рідко кладемо туди дітей, 
- каже Неля Скубенко. – Хоча ніхто не за-
страхований від надзвичайних випадків. 

Медики зазначають: їх не цікавить 
політична складова владних структур 
або чиясь безгосподарність. Нагадаємо: у 
2011 році кошти  на реконструкцію пери-
натального центру в область надійшли у 
середині жовтня. Тоді будівельні роботи 
встигли виконати на 15 мільйонів. Ще 
на 11 мільйонів закупили обладнання. 
А 9 мільйонів, які не встигли освоїти, по-
вернули назад у бюджет. Хоча на ці гроші 
можна було закупити якраз котли на па-
ливну, труби, вентиляцію, систему кон-
диціювання, інше обладнання. 9 мільйо-
нів тоді становили мільйон євро. 

У 2015 році з обласного бюджету на 
подальшу реконструкцію  пологового 
виділили 25 мільйонів. За ці кошти від-
крили крило для прийому вагітних, 9 
родильних залів, дві операційних та два 
поверхи післяпологових палат.

Словом, дитяча реанімація і далі існує 
у тій же операційній. 

- А от апаратурою можемо похвалити-
ся, - каже Неля Скубенко. – Тоді у рамках 
проєкту «Нового життя» знову ж таки 
благодійний фонд «Колиска надії» за-
купив нам сучасне обладнання уже на 
шість місць, хоча ремонт відділення був 
незакінчений.

На жаль, триває він і досі. Точніше, не 
триває, адже коштів ні держава, ні облас-
на влада на це поки що не виділили. 

А тим часом щороку у відділенні ви-
ходжують від 200 до 260 діток. Тих, що 
народилися передчасно, з надто малою 
вагою – до кілограма, і трохи більше, а та-
кож малят з різними хворобами, вродже-
ними вадами розвитку. Інколи такі не-
мовлята потребують лікування кілька 
місяців. Наприклад, дівчинка, яка наро-
дилася з вагою 610 грамів, перебувала у 
реанімації 86 днів, 70 з них – на штучній 
вентиляції легень. 

А зараз тут є Аня, яка побачила цей 
світ 540-грамовою крихіткою. Мама ді-
вчинки, Марія Оліяр із Теребовлянщини, 
щиро дякує і лікарям, і медсестричкам за 
тепло та увагу, за професійність. Її Аня 
уже «виросла» до 950 грамів! А от умов 

для таких діток, звісно, хочеться кращих. 
Та й для батьків, які навідуються до своїх 
крихіток. 

- До речі, маємо також апарат висо-
кочастотної вентиляції, - додає Неля 
Скубенко. – Він «розкриває» легені недо-
ношених немовлят. Але вібрує. Ми не мо-
жемо поставити його у цій палаті. Бо це, 
насамперед, некомфортно діткам. Легше 
було б рятувати немовлят, якби було 
окреме приміщення, щоб працювати з 
цим апаратом.

Окреме приміщення потрібне і для 
компресорної станції. Зараз важко у це 
повірити, але вона міститься у маленькій 
кімнатці. Там же, у  холоді і шумі, працює і 
старша медсестра відділення. У такій же 
тісноті ділять кабінети і завідувачка від-
ділення з лікарями, і медсестрички. Від-
сутні сучасні допоміжні приміщення для 
медикаментів та апаратури, яку наразі 
не використовують.

апаратура у підсобці, 
ліки – у ящиках на шафі 

У пристосованому приміщенні без 
належних умов досі також і відділення 
інтенсивної терапії та анестезіології. Тут 
лікують важкохворих вагітних з різною 
патологією та породіль з усієї області. 
За рік допомогу у відділенні отримують 
більше тисячі жінок. І майбутні матері, 
і породіллі у післяопераційний період 
потребують не лише належного якісно-
го лікування, а й умов, де б почувалися 
комфортно. А їх просто нема. Тому що у 
тісних палатах ще треба розмістити апа-
ратуру. Покласти біля мами дитинку. А 
щоб родичам відвідати жінку – заходити 
практично уже нема куди.

Відділення інтенсивної терапії та 
анестезіології  – найбільше у лікарні, ко-
лектив – 40 чоловік,  11 з них – лікарів.

- Усі вони чудові фахівці. Анестезіо-
логи володіють методикою епідураль-
ного знеболення, що позитивно впливає 
на емоційний, психологічний, фізичний 
стан жінки, - каже завідувач відділення 
Микола Муляр. - У рамках проєкту «Кібе-
ле-Україна», який передбачає покращен-
ня анестезіологічної допомоги вагітним 
жінкам, співпрацюємо з американськими 
колегами. На базі відділення два тижні 
працювали лікарі зі США, Великобрита-
нії, Канади, Польщі. Ми вчилися знебо-
лювати за їхніми методиками. І зараз цей 
набутий досвід успішно втілюємо в пе-
ринатальному центрі. А також ділилися 
ним уже з колегами київських пологових 
центрів. 

- Крім знеболення, завдяки роботі 
реанімації, жінки з важкою ектрагені-
тальною патологією також мають мож-
ливість стати мамами. Ми пролонгову-
ємо вагітність до того терміну, коли є 

найменша можливість виходити немов-
ля, - продовжує Микола Муляр. – Словом, 
можу сказати: стандарти надання медич-
ної допомоги що у всесвітньовідомій клі-
ніці Джона Хопкінса у Балтіморі, США, що 
у нас - однакові. А от умови перебування 
пацієнтів та робочі місця медичного пер-
соналу, побутові приміщення – не у по-
рівнянні. Щодо сучасної апаратури – нам 
можуть позаздрити інші перинатальні 
центри України. Але ефективно викори-
стати ту апаратуру не можемо, бо навіть 
не маємо, де її зберігати. Як і медикамен-
ти, інструментарій. От, наприклад, тиж-
невий запас ліків зберігаємо у ящиках на 
шафі, яку я сам і зробив. Тож, крім палат, 
нам дуже потрібні допоміжні приміщен-
ня. Невже медики, матері і діти не заслу-
говують кращих, нормальних умов?

Прокоментувати си-
туацію ми попросили 

також керівника  
Тернопільського об-

ласного перинаталь-
ного центру 

«Мати і дитина» 
Віктора ОВЧАРУКА.

 - Вікторе Вікторовичу, ще за вашої 
каденції головою обласної ради у тре-
тьому кварталі 2020 року році на ре-
монт для перинатального центру було 
виділено близько 4 мільйонів гривень.

- Так, з них перекрито дах над гінеко-
логічним корпусом, розпочато ремонти 
в дитячій та дорослій реанімації. Але 
через технічні умови ремонти не завер-
шені. Тому я уже в цьому році тричі звер-
тався до керівництва обласної ради та в 
облдержадміністрацію про виділення на 
це коштів. Однак…

Хочу зазначити, що за 9 місяців моєї 
діяльності на посаді генерального ди-
ректора центру вдалося зробити нема-
ло. Завдяки співпраці з Національною 
службою здоров’я, облаштували ще 
чотири палати покращеного типу для 
перебування жінок та новонароджених. 
У відділенні патології вагітних зробили 
сучасну маніпуляційну, теж обладна-
ли палату покращеного перебування. 
Вдалося закупити сучасне обладнання, 
зокрема для рентген-обстежень, сучас-
ні апарати штучної вентиляції легень, 
УЗД-апарат експертного класу, сучасний 
гістероскоп, монітори спостереження за 
пацієнтом. На сьогоднішній день на 95% 
забезпечені медикаментами і необхід-
ними розхідними матеріалами. А також 
ще завершуємо ремонт третього повер-
ху гінекологічного відділення, в якому 
надавали допомогу ковідним пацієнтам, 
скориставшись зняттям карантину. 

Тож все-таки очікуємо необхідні кошти.
Зіна КУШНІРУК.

410 гРаМів Для кРиХіТНої аНі
Медики Тернопільського обласного перинатального центру «Мати і дитина» десять 

років рятують немовлят у пристосованій реанімації. У такому ж тісному приміщенні 
виходжують породіль і важкохворих вагітних. Чи дослухається влада до прохань лікарів?
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Для кожного поета його 
вірші - живий дар собі та 
людям. Слова, вимолені 

та вимовлені тоді, коли серце 
наповнене любов’ю чи болем, 
радістю чи смутком, тим, з 
чого зіткані особливі моменти 
життя. Тому, коли читаєте вірша 
- заходите в творчу майстерню 
життєвих вражень автора, емоцій, 
фантазій, переконань. І коли 
потрапляє на очі щось необхідне 
душі - майстер слова недаремно 
вдихнув у свої строфи життя. Ці 
потрібні слова у потрібному місці. 

Донедавна я чомусь песимістично гада-
ла, що поезія нашим людям стала менш ціка-
вою. Нащо ці мудрі міркування про поетове 
небо, коли людям вже набридло жити у вір-
туальній реальності, коли актуальним стало 
мистецтво виживання? Та український пись-
менник завше був не тільки творцем духов-
них цінностей, він був ще й носієм україн-
ської державності. Багато віків ця держава 
містилася в слові. Міститься дотепер. 

І це наглядно доводить сьогодення. 
Коли мені запропонували взяти участь у 
поетичному відеомарафоні до 30-річчя 
незалежності України «Шлях серця» - з 
радістю погодилась. Тим більше, що мета 
проєкту надшляхетна - популяризувати 
творчість літераторів Тернопілля та через 
поетичне слово вшанувати ювілейну дату 
нашої держави. Але, чесно кажучи, дума-
ла, що це буде декламація поезії для неве-
ликого кола. Таке камерне читання поезії 
для тих, хто має в серці особливий клапан, 
котрий відкриває нам духовні горизонти і 
досконалість слова. Коли люди намагають-
ся всією своєю суттю не котитись донизу, а 
простувати угору. 

Отож, у Тернопільській обласній універ-
сальній науковій бібліотеці стартував про-
єкт «Шлях серця», організований спільно 
з Тернопільською обласною організацією 
Національної спілки письменників Укра-
їни. Кожен новий день був присвячений 
одному із 30 авторів і тривав упродовж 30 

днів липня. Відеомарафон відкрили Олек-
сандр Смик, очільник ТОО НСПУ, Василь 
Вітенко, директор Тернопільської ОУНБ та 
Віра Горошок, завідувачка відділу міського 
абонементу книгозбірні. І покотилася пое-
тична лавина марафону, який вийшов не 
лише за межі області, а й країни.

Двоє людей мають по яблуку. Коли 
вони ними обмінюються - результат буде 
незмінний. Двоє людей мають по ідеї. Коли 
вони обмінюються - кожен збагатиться 
вдвічі. Те ж, на мою думку, відбувається і з 
творчістю. І з такими от проєктами, які не-
суть у собі творення, збагачення не лише 
враженнями, а й власними відкриттями. Бо 
особисто чула від багатьох читачів, які не 
особливо часто цікавились поезією, що не 
могли й подумати, які цікаві, глибокі вірші 
пишуть їх сучасники, ті люди, яких вони 
знають. І як ті слова лягають на душу…

Коли ініціатори проєкту запросили усіх 
охочих долучитися до участі в марафоні 
та продекламувати свою улюблену поезію 
авторів нашого краю, зголосилося стільки 
охочих, що працівники бібліотеки часто 
працювали, як кажуть, і в надурочний час. 
Бралися до озвучення з натхненням та ду-
шею. Люди, завітавши до бібліотеки, або 
в інший спосіб, могли власноруч відзняти 
відеосюжет і розмістити його на книжко-
вій платформі «Прочитай. Книгозбірня» під 
хештеґом #Шлях_серця у фейсбуці. Знайти й 
послухати вірші тернопільських поетів мож-
на на сайті та YouTube-каналі бібліотеки.

Виявилося, що наші краяни спраглі 
слова, слова поетичного, чистого, грома-
дянського. Мабуть, кожен із 450 учасни-
ків-декламаторів прагнув зробити свій 
невеличкий внесок у творчий проєкт, при-
свячений 30-річчю Незалежності нашої 
держави. 

Як і організатори, я була вражена вели-
кою кількістю бажаючих декламувати пое-
зію. Коли Віра Горошок почала перелічува-

ти їх, виявилося, що список декламаторів 
довжелезний: народні обранці (депутати 
обласної та міської рад), науковці Терно-
пільських вищих навчальних закладів та 
студенти, освітяни та учні шкіл, ВУТ «Про-
світа» ім. Шевченка, актори Тернопільсько-
го академічного обласного українського 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, теа-
тральної студії «Мельпомена», літератори, 
артисти розмовного жанру, духівники, ме-
дичні працівники, очільники громадських 
організацій, журналісти радіо, телебачення 
та періодичних видань, представники со-
ціального середовища молоді з інвалідні-
стю, Тернопільського благодійного фонду 
«Карітас», територіального центру соці-
ального обслуговування населення, відомі 
особистості нашого краю, гості міста, ну і 
звісно працівники та читачі бібліотеки. Вік 
читців також був найрізноманітніший - від 
5 до 90 років. 

До поетичної ініціативи також долучи-
лися жителі міста Суми, Вінницької облас-
ті, Кракова, Едмонтона (Канада). На тер-
нопільській землі народжувались видатні 
митці, які не давали світові забути, що є 
така високодуховна українська спільнота. 
Поезія тих, хто відійшов за небокрай - Бо-
риса Демківа, Володимира Вихруща, Ми-
хайла Левицького, Левка Крупи, Богдана 
Бастюка, Євгена Безкоровайного, Петра 
Сороки та лауреата Шевченківської премії 
правозахисника, громадського діяча Сте-
пана Сапеляка - також потужно звучала в 
проєкті «Шлях серця».

Перший день відеомарафону при-
святили поетичній творчості очільника 
Тернопільської обласної організації На-
ціональної спілки письменників України 
Олександра Смика, який, як і згодом кожен 
автор, коротко представив себе і творчість, 
прочитав кілька власних віршів. «Я хочу 
жити в Україні» - це не просто рядок з його 
поезії, це лінія його життя. Цей глибин-

ний посил рефреном відгукувався щодня 
в стінах книгозбірні. Та чи не найбільше в 
межах проєкту прозвучало з творчого до-
робку Ганни Костів-Гуски: 120 читців де-
кламували її вірші.

До речі, у Тернопільській обласній уні-
версальній науковій бібліотеці до 30-річчя 
Української держави триває ще один про-
єкт: «30 знакових книжок, обраних чита-
чами за роки незалежної України». Його 
започаткували ще торік, а завершать цього 
року наприкінці серпня. 

Натхненно творити красу, красу пое-
тичного слова і насолоджуватися нею - 
справа серйозна. Вона заряджає енергією 
творення в новому дні. Поезія позначає 
вічні почуття. Людині треба їх назвати. Хай 
вона увійде до свідомости, хоча б як наз-
ва. А потім вже ситуації життя наповнять 
ці позначені високим словом місця. Тоді й 
створиться певна культурна карта, яка є се-
мантичною картою життя. Так починається 
народження, усвідомлення себе і своєї землі, 
рідного, того, що ні на якій вазі не зважиш…

Людина - хоче цього чи ні - блукає по 
цій глибинній карті. І не загубитися в цих 
пошуках їй допомагають митці, творці сло-
ва. Саме слово є основою культури, її про-
стором, її наповненістю. Без слова не обхо-
диться жодне з мистецтв - чи то малярство, 
чи скульптура, чи музика, чи театр, чи кіно. 
Ми - поетичний та артистичний народ, це не 
заслуга, а даність. Тому не ховаймо своєї лю-
бові до України, несімо її, високу та знакову. 

Якщо вдається доторкнутися до життя 
іншої людини бодай однією фразою, одним 
образом чи віршем, проникнути до її сер-
ця - це і є спробою суспільного резонансу. 
Гадаю, творцям і натхненникам проєкту 
«Шлях серця» це вдалося. Письменники 
сіють слово. Бібліотекарі пропагують. Аби 
цей тандем був ще згуртованішим.

Зоряна ЗАМКОВА.

Засіяний слоВоМ шлях до серця
На Тернопільщині започаткували унікальний проєкт - поетичний відеомарафон 

до 30-річчя незалежності україни «Шлях серця», учасниками якого стали наші 
краяни, жителі міста суми, вінничини та закордоння - польщі й канади.
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Традиційно свято розпочалося 
урочистою ходою 
центральною вулицею 

міста Монастирська. Дорогою 
до урочища «Бичова» учасники 
поклали квіти до монумента 
Тарасу Шевченку, пам'ятного знаку 
жертвам депортації та помолилися 
біля статуї Матері Божої. 

Далі всі учасники вирушили в урочи-
ще Бичова. Там впродовж двох днів під об-
лаштованим на лісовій галявині куполом 
виступали аматори й професійні артисти, 
лемківські народні колективи та виконавці, 
діти і дорослі, яка знають і шанують культу-
ру своїх предків. 

Розпочали концертне дійство із щемли-
вої театральної композиції, головну роль в 
якій зіграла 85-річна Ганна Курило із Підго-
роднього. Жінку з родиною переселили із 
Надсяння. Вона зізнається, хоч була ще мала, 
добре запам’ятала той день, розпач мами, го-
лод і поневіряння у товарному потязі, який 
привіз її родину на Тернопільщину. 

Під час урочистого відкриття фестива-
лю підняли Державний прапор України і 
прапор Всеукраїнського товариства «Лем-
ківщина». А також традиційно запалили 
лемківську ватру як символ єднання у рід-
ній культурі та звичаях.

- Монастирищину називають столицею 
лемків в Україні, - зазначив у вітальному 
слові голова Тернопільської ОДА Володи-
мир Труш. - Щороку тут на фестивалі збира-
ються діти, внуки тих, хто були депортовані 
з Лемківщини в 1944-1946 роках. І саме такі 
фестивалі дають нам можливість ще раз 
згуртуватися і ще раз згадати нашу історію. 
Я радий, що фестиваль «Дзвони Лемківщи-
ни» став своєрідною візитною карткою на-
шої області й допомагає зберігати самобут-
ні риси лемківської громади.

Під час фестивалю на сцені продемон-
стрували близько 60 вокальних і танцю-

вальних номерів. Справжньою родзинкою 
дійства стало дефіле дівчат у автентично-
му лемківському вбранні, яке подарував 
музейному комплексу "Лемківське село" 
американець лемківського походження Ва-
силь Джула. За словами директорки музею 
Віри Дудар, у цій колекції 127 експонатів. 
Серед них 11 повних лемківських строїв, а 
також сорочки, спідниці, фартухи, хустки 
та очіпки. Всі присутні могли на власні очі 
побачити, як вдягалися лемкині з різних 
етнічних територій, наскільки стильним і 
красивим був їхній одяг. 

Під час ХХІІ Міжнародного фестивалю 
«Дзвони Лемківщини» презентували два 
відреставрованих стародруки XVII століття, 
видрукувані Ставропігійським братством у 
Львові. Їх відреставрували студенти Укра-

їнської академії друкарства. Їм вдалося 
зберегти автентичність, інформаційну цін-
ність видань і повернути їм цілісність.

Також на фестивалі можна було поба-
чити і навіть спробувати молотити колос-
ся власноруч, молоти пшеницю на старо-
винних жорнах з Лемківщини, зав’язувати 
хустку так, як лемкині, а ще господині радо 
ділилися рецептами старовинних страв, 
які бережуть у своїх родинах. На фестивалі 
зібралося понад два десятки талановитих 
майстрів, які навчали працювати з глиною, 
презентували свої вироби – посуд, виши-
ванки, речі побуту. 

На фестивалі збирається дуже багато 
нащадків переселенців з Лемківщини. Для 
цих родин цінне їхнє минуле, адже це части-
на їхньої ідентичності. 

- Моя мама народилася в курортно-
му місті Криниця, яке славиться своєю 
мальовничою природою і мінеральними 
водами, - розповідає Любомир Кусик з Мо-
настириськ. – На жаль, мами вже немає, але 
ми любимо приходити на лемківську ватру 
всією родиною. Ми були у цьому селі, має-
мо там родичів. Були вражені красою при-
роди і цих місць. Мама завжди вірила, що 
вони повернуться на рідну землю. Коли їх 
виселяли, то мій тато (її син) був на роботі 
в Німеччині. Повернувся, їх немає. Аж через 
пів року зумів їх відшукати. То були дуже 
складні часи. 

Надія Майса з Підзамочка співає в колек-
тиві «Лемківщина». Жінка розповідає - їх 
творчому об’єднанню вже близько 50 років. 

- У більшості наших учасників рідні – 
переселенці, - каже. – Тому ми по-особли-
вому плекаємо лемківську пісню, традиції, 
культуру. Мої дідусь і бабуся з села Вепенда. 
Дідусь мав 10 гектарів поля, велике госпо-
дарство. Довелося залишити все і поїхати в 
невідомість. Їх виселяли під дулом автома-
та з малими дітьми. За рідним краєм вони 
плакали до кінця життя. То для них був ве-
ликий біль. 

На «Дзвонах Лемківщини» панува-
ла дружня і позитивна атмосфера. Гості з 
України і світу раділи зустрічі та спілкуван-
ню, співали разом з артистами, веселилися 
і насолоджувалися святом, а також згаду-
вали своє болюче минуле. Адже це частина 
історії їхніх родин. І вона житиме у пам’яті 
лемків вічно. Тому, до зустрічі, «Лемківська 
ватро». Було щемко, душевно і весело! 

Інна МАТУШ.

БереЖуть пАм’ять про рідну землю 
і шАнують Культуру предКів

На ТЕРНопілЬщиНі віДбувся ХХіі МіжНаРоДНий 
фЕсТивалЬ «ДЗвоНи лЕМківщиНи»

лемки з різних куточків країни та закордону зібралися в урочищі «Бичова», що неподалік монастириськ. 
на фестиваль приїхали гості з тернопільської, Хмельницької, івано-Франківської, Київської, 

Житомирської, львівської, Харківської областей, а також з Канади, Австралії, Словаччини. торік 
через карантинні обмеження міжнародний фестиваль «дзвони лемківщини» проводили онлайн, тому 

шанувальники цього дійства особливо раділи живому спілкуванню та довгоочікуваним зустрічам. 
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Багата, бо маємо щедрі 
землі, корисні копалини, 
ліси, робочі руки. Але 

бідна, бо природні блага 
дісталися олігархам, ділкам, 
політикам, чиновникам. Вони й 
отримують дивіденди від надр 
та інших суспільних благ, які, за 
Конституцією, належать народу. 

Зараз магазини та ринки пропону-
ють багато продовольства на різні сма-
ки (чимало людей пам’ятають колишні 
порожні полиці в крамницях). Та не всі 
можуть дозволити собі нормально хар-
чуватися. Зокрема, це стосується бага-
тьох пенсіонерів, малозабезпечених... 

Так, в Україні майже 15% населення 
не вистачає грошей навіть на їжу. Лише 
близько 33% наших співвітчизників мо-
жуть дозволити собі купляти продукти 
харчування і одяг та трохи відкладати, 
проте вони не можуть придбати дорогу 
техніку, як от холодильник чи телевізор. 
Такі дані соцопитування, проведеного 
Київським міжнародним інститутом со-
ціології. 

Зокрема, за червень побільшало 
українців, які вважають, що справи в 
країні йдуть у неправильному напрям-
ку. Якщо раніше такої думки дотриму-
вались 64%, то тепер так вважають уже 
68,7% опитаних. 

А топ-проблемами для України наз-
вали війну на Донбасі, корупцію, безро-
біття та комунальні тарифи. 

Щодо грошей та їх кількості в укра-
їнців, опитування показало такі резуль-
тати:

14,1% респондентів зараховують 
себе до найбіднішої категорії - тих, кому 
не вистачає навіть на їжу; 43,1% ствер-
джують, що їхній родині вистачає гро-
шей лише на їжу; 32,8% - на їжу і одяг 
та можуть дещо відкладати. До тих, хто 
має високий достаток, себе зараховують 
7,7% респондентів.

І, на жаль, 90% українців не вірять 
у покращення матеріального стану. 
Надзвичайно депресивна цифра. У по-
кращення життя впродовж наступного 
року вірять лише 7,1% людей. Упевнені, 
що стан погіршиться - 44,3% громадян, 
повідомляє Держстат.

До слова, матеріальний стан покра-
щився за останні 12 місяців у 6% опита-
них. А 50,4% сказали, що погіршився. У 
43,6% опитаних залишився без змін.

Наступні цифри також зовсім не все-
ляють оптимізму. Так, 67,1% українців 
вважають себе бідними. Ще 31,9% - не 
бідними, але ще не представниками се-
реднього класу.

Дехто з політиків любить казати: 
Україну взяли б до Євросоюзу, якби не 
війна на Донбасі. Можливо, але… як бути 
з такою соціологією та статистикою? 
Помиляється той, хто думає, що в Європі 
з нею не обізнані й не роблять з цього 
висновків. 

А ось, як кажуть, інший бік медалі. І 
це лише один приклад. Наглядова рада 
«Нафтогазу» авансом визначила премії 
за підсумками року чотирьом членам 
правління. Після завершення 2021-го 
там мають на чотирьох отримати 126 
мільйонів гривень. Остаточно випла-
ту премій має затвердити керівництво 
компанії. 

«В Україні досі немає прозорої систе-
ми преміювання урядовців і працівни-

ків держкомпаній, - зазначив у інтерв’ю 
«Gazeta.ua» економіст Борис Кушнірук. 
Наскільки нинішня система преміюван-
ня є доцільною у державних компаніях? 
Експерт наголошує: така ситуація не 
правильна, з «Нафтогазом» у тому числі. 
Ніхто сам собі виписати премію немає 
права. Хоча, як бачимо, у нас все можли-
во. І як тут не згадати про дорогий газ?!

До речі, на сьогодні держава володіє 
3332 підприємствами, з них 1369 (41%) 
- працюючі. Із цих працюючих лише 802 
підприємства є прибут-
ковими, що становить 
24% від загальної кіль-
кості. Небагато...

Не вистачає грошей навіть на їжу: 
коли ж закінчиться епоха бідності в україні

україна - багата й бідна. Сита й голодна. 
дуже різна щодо матеріального забезпечення. 

ольга ЧоРНа.

як оцифрувати трудові книжки
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-

їни щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» від 
05.02.2021 року №1212-ІХ набрав чинності з 10 червня й передбачає перехід 
на електронний облік трудової діяльності. Роботодавці та застраховані осо-
би мають 5 років на оцифрування трудових книжок. 

Із 10.06.2021 року вже запрацювала норма КЗпП, згідно з якою облік тру-
дової діяльності працівника здійснюється в електронній формі, а заводити 
та вносити записи до трудової книжки потрібно лише на вимогу працівника. 

Передати скан-копії (оцифровані відомості) документів про трудовий 
стаж може як роботодавець, так і працівник (обов’язкова наявність елек-
тронного підпису).

Трудові книжки працівників, які станом на 10.06.2021 року працюють у 
роботодавця, він і передає до Пенсійного фонду. Трудову книжку чи інші до-
кументи, що підтверджують трудовий стаж, необхідно надсилати засобами 
вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.
ua) через розділ Комунікації з ПФУ - «Відомості про трудові відносини ро-
бітника». 

Вони завантажуються у вигляді сканованих кольорових копій оригіналу 
трудової книжки чи інших документів, що підтверджують трудовий стаж, як 
JPG-файл або PDF-файл. Розділова здатність при скануванні - 300 dpi. Розмір 
файлу не повинен перевищувати 1 Мб. Скануванню підлягають всі заповне-
нні сторінки розділів «Відомості про роботу», «Відомості про нагороджен-
ня», «Відомості про заохочення» та вкладиші трудової книжки. 

Із детальною інструкцією щодо завантаження трудової книжки та ін-
ших документів, які підтверджують трудовий стаж, можна ознайомитись 
за електронною адресою: https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/InfoTK

У випадку виникнення запитань або труднощів з поданням вказаних до-
кументів, слід звертатись за номером телефону: (0352) 43 06 56. 

Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області.

На Тернопільщині багатих 
людей немає?

З метою дослідження самооцінки населенням Тернопільщини рівня сво-
єї матеріальної забезпеченості, проведено опитування домогосподарств, 
які брали участь у вибірковому обстеженні умов їхнього життя в 2020 році.

Підсумки опитування свідчать, що 61,2% домогосподарств вважали рі-
вень своїх доходів достатнім, у тому числі 14,7% - робили заощадження. 

Водночас 36,9% домогосподарств постійно відмовляли собі у найнеоб-
хіднішому, крім харчування. А 1,9% - не змогли забезпечити для себе достат-
нє харчування.

За оцінкою матеріального добробуту, 56,5% домогосподарств віднесли 
себе до бідних, 43,2% - до не бідних, але ще не представників середнього 
класу. І лише 1,3% - до представників середнього класу. Жодне з опитуваних 
домогосподарств не віднесло себе до заможних, повідомляє Головне управ-
ління статистики в області.

Юристи роз-
повідають, 
що ринок 

сільськогосподарських 
земель містить підвод-
ні камені для містян, 
які не мають жодного 
стосунку до сільського 
господарства.

Річ у тім, стверджують 
вони, що земельні ділянки 
під садівництво входять у 

категорію сільськогоспо-
дарських земель. Щоб їх 
продати - необхідно буде 
пройти такі ж процедури, як і 
при продажу с/г ділянок, по-
відомляє «Перший діловий».

Для цього їм обов’яз-
ково буде потрібно надати 
документи, що підтверджу-
ють особу/громадянство 
України. Також - державний 
акт на право власності; до-
говір; свідоцтво, що посвід-
чує право на спадщину, чи 

інший документ, який є під-
твердженням права влас-
ності; документи стосовно 
грошової оцінки відчужува-
ної ділянки землі.

Окрім того, нотаріальні 
послуги обійдуться дорожче, 
ніж було до липня цього року.

Юристи наголошують, 
що законодавець має не-
гайно вирішити цей нюанс, 
адже це охоплює чималу 
частину договорів та є без-
глуздям.

Закінчилася епоха, коли природ-
ний газ був дешевим. як пише 
Bloomberg, попит на колись 

доступне паливо сильно перевищив 
пропозицію і призвів до стрибка цін 
по всьому світу.

Агентство визнало, що природний газ був 
у достатку і недорогим протягом останнього 
десятиліття. Однак зараз на тлі припинення 
поставок з США до Австралії й підвищеного 
попиту в Азії ціни різко злетіли. В Європі, на-
приклад, з травня 2020 року газове паливо 
подорожчало на тисячу (!) відсотків.

Зростання цін на природний газ торк-
неться в результаті всіх галузей світової 
економіки та посилить ризик інфляції. 
Витрати електростанцій і нафтохімічної 

промисловості збільшаться, а значить, спо-
живачі отримають вищі рахунки за елек-
троенергію і газ - користуватися пральною 
машиною, приготувати вечерю і прийняти 
гарячий душ стане набагато дорожче.

Щодо України: збільшення ціни на природ-
ний газ у нас відбувається на тлі зростання 
котирувань в Європі через низькі запаси газу 
в європейських сховищах і небажання росій-
ського «Газпрому» збільшувати транзит пали-
ва через українську газотранспортну систему.

Ціни на газ в нашій країні корелюють з 
європейськими хабами, оскільки Україна - 
інтегрована частина європейського газово-
го ринку з 2015 року та імпортує з Європи 
близько 30% від загального обсягу спожи-
вання.

Епоха дешевого газу закінчилася 

Україна має ввійти у режим «без 
паперів», який передбачає 
переведення державних послуг 

в онлайн. 
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 

повідомив у Facebook: «Україна перейде в 
режим «без паперів» через три місяці. Жоден 
державний орган не зможе більше вимагати 
паперової довідки, оскільки вся інформація 

міститиметья в електронних реєстрах».
Він зазначив, що завдяки впровадженню 

режиму «без паперів» кількість електро-
нних послуг суттєво збільшиться, а коруп-
ційна складова буде знищена.

Прем'єр наголосив, що Міністерство циф-
рової трансформації активно працює над ав-
томатизацією послуг, аби виключити вплив 
людського фактора на ухвалення рішень.

власники дач не можуть продати свої 
наділи через відкриття ринку землі
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сШа хочуть заборонити в’їзд 
невакцинованим іноземцям

Білий дім має намір вимагати від 
іноземців, які прибуватимуть у країну 
після зняття обмежень, підтвердження 
про вакцинацію. Міжвідомча робоча гру-
па розробляє план «послідовної і безпеч-
ної політики міжнародних поїздок», який 
передбачатиме вимогу щодо вакцинації 
для іноземних громадян «з обмеженими 
винятками», повідомляє «The Hill». Адмі-
ністрація Джо Байдена розробляє план, 
згідно з яким майже всі іноземні туристи 
при подорожах у США повинні бути пов-
ністю вакциновані проти Covid-19. Штати 
поки що зберігають обмеження на між-
народні поїздки у зв’язку з поширенням 
штаму «Дельта» і зростанням кількості 
випадків зараження в країні.

у світі народжуватиметься 
на 5 млн дівчаток менше
Протягом наступних десяти років 

у світі народжуватиметься на 4,7 млн 
дівчаток менше. Це призведе до поси-
лення антигромадської поведінки та на-
сильства. У країнах із культурними уподо-
баннями щодо потомства чоловічої статі 
зростає кількість абортів за статевою оз-
накою, пише AFP. Вчені проаналізували 
дані про більше, ніж 3 млрд народжень за 
останні 50 років, і змоделювали два сце-
нарії. За першим сценарієм, до 2030 року 
стане на 4,7 млн народжених дівчаток 
менше. За другим - до 2100 року в усьому 
світі це число становитиме 22 млн. Число 
абортів протягом останніх 40 років зро-
стає у країнах Південно-Східної Європи, а 
також в Південній і Східній Азії. До 2030 
року прогнозоване скорочення числа на-
роджених дівчаток призведе до надлишку 
молодих чоловіків у розмірі третини сві-
тового населення.

китай торік заробив на 
масках майже $90 млрд

Китайські компанії в перший рік 
пандемії заробили близько 90 мільяр-
дів доларів на експорті медичних ма-
сок та інших засобів індивідуального 
захисту. Про це йдеться у звіті Інститу-
ту світової економіки Петерсона, пише 
«Кореспондент». У 2019 році виручка від 
продажу згаданих товарів становила 22,9 
мільярда доларів. 53,8 мільярда «зелених» 
із загальної суми припадає на маски і рес-
піратори, 16,8 мільярда - на щитки для 
обличчя, 10,8 - на захисний одяг, а 3,9 мі-
льярда - на рукавички. У квітні 2020 року 
експортна ціна однієї медичної маски 
зросла на 720,8%, порівняно з груднем 
2019-го. Засоби індивідуального захисту 
Китай постачав переважно в США та Єв-
росоюз.

американка від нудьги 
виграла мільйон 

У США жінка від нудьги купила ло-
терейні квитки та виграла мільйон до-
ларів. Анджела Каравела із Канзас-Сіті 
(штат Міссурі) просто хотіла «згаяти час», 
бо її рейс на літак скасували, повідомило 
«The Associated Press». «У мене було від-
чуття, що після того, як мій рейс несподі-
вано скасували, має відбутися щось див-
не», - розповіла 51-річна жінка. Вона пішла 
до супермаркету й вирішила «скоротити 
час», тому купила декілька скретч-квит-
ків. Один із них був виграшним - так жінка 
заробила собі мільйон доларів від нудьги. 
Щоправда, вона отримала не мільйон, а 
790 тисяч доларів, оскільки вирішила от-
римати свій виграш у вигляді одноразової 

виплати, з якої також потрібно сплачува-
ти податки. 

у Таїланді заборонили 
сонцезахисні креми

Влада Таїланду оголосила війну 
кремам від засмаги. Складові захисних 
засобів знищують корали у водах коро-
лівства. На порушників чекають величез-
ні штрафи. Про це повідомляє «Bangkok 
Post». У Державному департаменті націо-
нальних парків, дикої природи та рослин 
це рішення пояснюють захистом унікаль-
ної природи Королівства. «Дослідження 
показали: деякі хімічні сполуки, що міс-
тяться в сонцезахисних засобах, шкодять 
коралам, вони впливають на їхню репро-
дуктивну систему і викликають їхнє зне-
барвлення», - сказала гендиректор відом-
ства Таня Нетітаммакул. У відвідувачів 
тепер забиратимуть заборонені засоби на 
вході на пляжі й видаватимуть назад лише 
на виході. А якщо порушники все ж проне-
суть на територію і скористаються таким 
кремом, їм доведеться заплатити 100 тисяч 
бат штрафу (понад 81 тисяча гривень).

литва заплатить нелегалам 
за повернення у свої країни

У Литві планують мігрантам запро-
понувати 300 євро, щоб ті повернулися 
у свої країни. Про це повідомила дирек-
торка Департаменту міграції при МВС 
Литви Евеліна Гудзінскайте, передає LRT. 
Влада Литви вважає, що фінансове за-
охочення стимулюватиме нелегальних 
мігрантів покинути країну. Кошти їм про-
понуватимуть прикордонники. «Литов-
ські прикордонники та міграційні служби 
запропонують гроші нелегальним мігран-
там, які хочуть повернутися в країну по-
ходження, щоб прискорити їхній від’їзд», 
- зазначила Гудзінскайте. Уряд Литви 
оголосив режим екстримальної ситуації у 
зв’язку з великими потоками нелегальних 
мігрантів на кордоні з Білоруссю. Також по-
чала потерпати від нелегалів сусідня Латвія. 

французьких учнів хочуть 
зробити вегетаріанцями

Чим рідше споживати м’ясо, тим 
менше буде забруднюватися атмосфе-
ра. Тому всі школи у Франції зобов’язані 
пропонувати учням вегетаріанське меню. 
Згідно з новим законом, із 2023 року ра-
ціон без м’ясних продуктів слід пропону-
вати не рідше одного разу на тиждень. На 
думку законодавця, це знизить викиди 
парникових газів у атмосферу. Крім того, 
з 2024 року і шкільні їдальні, і заклади 
громадського харчування в державних 
установах повинні стежити за тим, щоб 
не менше 60% рибних і м’ясних страв над-
ходили з господарств, які ведуть «стале» 
сільське господарство, що дозволяє по-
мітно знизити викиди оксиду азоту. Щоб 
сервісні служби, які готують для шкіл, 
легше перейшли на нове харчування, для 
них повинні організувати кулінарні курси 
з вегетаріанського харчування.

Чверть польських 
роботодавців шукають 

українських працівників
У Польщі зросла кількість компаній, 

які готові працевлаштувати заробітчан 
з України протягом року. Так, якщо до 
коронавірусної пандемії такі наміри мала 
кожна десята компанія, то цьогоріч - кож-
на четверта. Експерти пояснюють таку 
тенденцію позитивним досвідом роботи 
громадян України у Польщі - кожен третій 
польський роботодавець має позитивне 
ставлення до заробітчан-українців. Цей 
показник на 3% вищий, порівняно з попе-
реднім опитуванням - соцдослідженням 
«Барометр польського 
ринку праці». У 49% ком-
паній заявляють, що вони 
нейтрально ставляться 
до українських робітни-
ків, 8% - негативно.

патріотами вважають 
себе переважна більшість 

українців 

У липні цього року переважна біль-
шість - 81% українців вважали себе 
патріотами країни. Протилежну думку 
про себе має кожен десятий (12%) житель 
України, а ще 7% - не визначилися. Про це 
повідомляє «РБК-Україна» з посиланням 
на дані опитування Research & Branding 
Group. Як відзначають соціологи, за ос-
танні десять років найвищий рівень усві-
домлення себе патріотом України спосте-
рігався у 2014 році, а найнижчий - роком 
раніше. Порівняно частіше вважають себе 
патріотами своєї країни молодь і сорока-
річні українці, міські жителі, а також жите-
лі західного і центрального регіонів.

Рада купила нових авто 
на 18 млн грн

На закупку нових автомобілів для 
Верховної Ради витратили більше, ніж 
пів мільйона доларів з кишень платни-
ків податків. Автобаза управління справа-
ми апарату ВР закупила автомобілі Toyota 
Camry Comfort сукупною вартістю 17,9 млн 
грн ($ 667000). Загалом закуплено 21 авто, 
передає «Інтерфакс-Україна». Вартість од-
ного транспортного засобу склала 852857 
грн ($31600).

На споживачів чекають 
нові тарифи на «світло»

Українським урядом розроблено 
нову тарифікацію на електроенергію 
для населення, що запрацює вже з по-
чатку осені цього року. Про це повідом-
ляє «Перший діловий». Споживачі будуть 
поділені на три категорії. Одні отримува-
тимуть знижені тарифи, а інші - завищені. 
Так, для домогосподарств, які витрачають 
до 100 кВт-годин щомісячно, тариф буде 
знижено з 1,68 грн до 1,2 грн за кВт-годи-
ну. Ті, хто використовують 100-500 кВт-
год. за місяць, тариф становитиме 2,4 грн 
за кВт-год. А ті, що споживають понад 500 
кВт-год., платитимуть 3,4 грн за кВт-год. 
Дискусії щодо нових тарифів на електро-
енергію тривають. Уряд має їх погодити з 
Офісом президента. Складність полягає в 
тому, щоб нові тарифи зробити з одного 
боку доступними для більшості українців, 
а з іншого - економічно обгрунтованими.

Хто не сплачуватиме 
консульський збір

Президент Володимир Зеленський 
підписав закон щодо безкоштовного 
надання консульських послуг. Про це 
повідомляє прес-служба Офісу глави дер-
жави. Документ покликаний звільнити 
представників найбільш уразливих верств 
населення від сплати консульського збору 
в закордонних дипломатичних установах 
України. Тож хто не сплачуватиме кон-
сульський збір за вчинення нотаріальних 
дій за кордоном, а також за оформлення 
в закордонних дипломатичних установах 
України паспорта для виїзду за кордон? Це 
- особи, які постраждали внаслідок чорно-
бильської катастрофи, віднесені до І та ІІ 
категорій; люди з інвалідністю І та ІІ груп; 
діти з інвалідністю; діти-сироти; діти, поз-
бавлені батьківського піклування. Закон 
вводиться в дію 1 січня 2022 року.

Школярам з багатодітних 
сімей дадуть по 2 тисячі

Уряд затвердив постанову про одно-
разову допомогу у розмірі двох тисяч 

гривень кожному школяреві з багато-
дітної малозабезпеченої сім’ї. Виплати 
отримають 145 тисяч дітей віком 6-18 
років. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на-
голосив, що ці виплати допоможуть сім’ям 
зібрати дітей до школи та купити необхід-
ні речі. Загальний розмір програми складе 
290 мільйонів. Кошти мають виплатити 
вже цього місяця. Подання додаткових 
заяв від батьків не вимагатимуть. Одно-
разову допомогу проведуть в управлінні 
праці та соцзахисту населення за мате-
ріалами справ одержувачів соцдопомоги 
багатодітним сім’ям. Також цю допомогу 
не враховуватимуть при призначенні соці-
альних допомог та субсидії.

Шахраї вигадали нову 
схему обдурювання

В Україні злочинці розробили нову 
шахрайську схему. Пропонують винаго-
роду за опитування в інтернеті. Кіберпо-
ліція попередила українців про небезпеку, 
повідомили в пресслужбі МВС України. 
Шахраї поширюють відеоролик від імені 
української телеведучої. Обіцяють випла-
тити грошову винагороду за участь у со-
ціальному опитуванні щодо споживчого 
ринку. В описі під відео є посилання. Також 
публікують фальшиві відгуки від інших 
користувачів. Після псевдоопитування 
громадянам пропонують ввести дані бан-
ківської картки для сплати «комісії» і за-
рахування грошей. Злочинці у такий спосіб 
виманюють гроші в людей, а також отри-
мують інформацію про банківські рахунки.
7 людей щодня убив алкоголь

В Україні внаслідок вживання ал-
когольних напоїв за 2020 рік померли 
2513 громадян. Найчастіше помирають 
від передозування спиртним та від вжи-
вання сурогатного алкоголю, повідомляє 
платформа для роботи з відкритими да-
ними «Опендатабот» із посиланням на 
дані Держстату. У першому кварталі 2021 
року від отруєння алкоголем померли 580 
українців. За 16 останніх рокiв алкогольна 
інтоксикація вбила 81447 осіб.

За жорстоке поводження 
з тваринами каратимуть

Президент Володимир Зеленський 
підписав закон про посилення відпо-
відальності за жорстоке поводження з 
тваринами, пише «Слово і Діло». Закон 
забороняє: жебракувати з тваринами; 
бити, вбивати, труїти і калічити бездо-
мних тварин; залишати тварин в салоні 
автомобіля при температурі повітря по-
над +20 або нижче -5 градусів; фотопо-
слуги з дикими тваринами; контрабанду 
диких тварин. Також документ забороняє 
застосування евтаназії для регулювання 
чисельності безпритульних тварин; за-
муровування тварин в підвальних примі-
щеннях тощо. Законом запроваджується: 
адмінвідповідальність за жорстоке по-
водження з тваринами з 16 років; кримі-
нальна відповідальність - з 14 років; мож-
ливість тимчасового вилучення тварин 
поліцією; конфіскація тварин у випадках 
жорстокого поводження; позбавлення 
права утримувати тварин протягом 5 ро-
ків; обов’язкове проведення експертизи 
для встановлення причин смерті тварини.

восени зростуть ціни 
на молочку

Восени в Україні, найімовірніше, 
подорожчають молоко та молочні про-
дукти. Одна з причин - у цей період року 
зменшуються надої молока, що і впливає 
на ціну. Про це розповів заступник керів-
ника Всеукраїнської Аграрної Ради Денис 
Марчук, пише agronews.ua. «Влітку сезон 
більших надоїв, а восени надої молока 
зменшаться. Динаміка цін свідчить, що в 
нас у господарському секторі зниження 
обсягів виробництва молока більше, аніж 
6%, тобто немає показників того, щоб ми 
повністю могли забезпечити себе цим 
важливим продуктом», - заявив фахівець. 
І додав, що вартість продуктів також може 
частково підвищитися через інфляцію. 

Україна Світ

ольга ЧоРНа.
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Впродовж кількох днів поліцейські 
Підволочиського району з 
мешканцями громади намагалися 

розшукати на стихійному сміттєзвалищі 
рештки юнака, який 17 років тому пішов 
з дому та не повернувся.

Відомо, що із заявою про зникнення брата ще 
у 2004 році до правоохоронців звернувся родич 
потерпілого. Він розповів, що в березні пропав 
його 16-річний брат. Родина сподівалася до остан-
нього знайти хлопця живим.

Кілька днів тому на закинутому сміттєзвалищі 
люди знайшли кістки. Проте експерт, який виїж-
джав на місце події, сказав, що рештки не людські.

Очільник відділення поліції №5 Підволочись-
ка Микола Смакула повідомив, що після цього 
почали відтворювати деталі подій, які сталися у 
2004 році. З'ясувалося, що юнак того вечора по-
їхав у село з двома товаришами. Правоохоронці 
поговорили з одним із них і дізналися правду.

Той каже, що у ніч зникнення троє хлопців по-
їхали на закинуту ферму за кольоровим металом. 
Один з них заліз у електрощитову, яка виявилася 
підключена до мережі. Від удару струму він помер 
на місці. Інші двоє злякалися та вирішили похова-

ти тіло – вивезли 
у село та закопали 
на сміттєзвалищі.

Цю інформацію 
підтвердив третій 
з них – він зараз на 
заробітках за кор-

доном. Через відеозв’язок він назвав приблизне 
місце поховання. Останки шукали поліція, бійці 
роти особливого призначення, односелецьці до-
помагали з технікою. Пізніше проведуть ДНК-екс-
пертизу, вже відкрили справу за статтею "Умисне 
вбивство безвісти відсутнього". 

банда здерла 1,5 
мільйона із заробітчан 

- До групи входило п’ятеро - двоє 
організаторів і троє виконавців, - роз-
повіли у поліції Тернопільської області. 
- Зловмисники обдурили 192 людей.

За словами правоохоронців, злочин-
ний «бізнес» організувало подружжя 
з Тернополя. До складу групи входило 
ще троє спільників. Організатори ство-
рили кілька юридичних компаній для 
надання посередницьких послуг із пра-
цевлаштування за кордоном. Під час 
досудового розслідування поліцейські 
встановили, що ліцензії на такий вид 
діяльності фірми не мали.

Шахраї ошукали 192 громадянина, 
які мали намір працевлаштуватися за кордоном. Сума збитків, зав-
дана потерпілим, становить 1,5 мільйона гривень.

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за міс-
цями проживання шахраїв і вилучили речові докази. Наразі чоти-
рьом фігурантам повідомлено про підозру за ст. 190 («Шахрайство») 
Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12-ти 
років позбавлення волі з конфіскацією майна.

- Троє підприємців незаконно роз-
ташували стаціонарні торгові кіоски на 
території національного природного 
парку «Дністровський каньйон», - роз-
повіли у поліції Тернопільської області. 

– Зокрема, надійшла інформація про са-
мовільне захоплення земельної ділянки 
в урочищі «Червоне» поблизу села Ни-
рків. З’ясувалося, чотири кіоски, з яких 
торгували фаст-фудом, встановили двоє 
підприємців із міста Заліщики та чорт-

ківський бізнесмен. Жодних докумен-
тів, котрі б дозволяли здійснювати під-
приємницьку діяльність на землях, що 
належать до національного природного 
парку, вони не мали.

Відомості за даним фактом внесли 

до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за ст. 197-1 («Самовільне зайняття 
земельної ділянки») Кримінального ко-
дексу. Санкція статті передбачає від 2 до 
4 років обмеження волі або позбавлення 
волі на термін до 2 років.

Люди обійшлися переляком. 
Причини події зараз з’ясовує 
спеціальна комісія.

- На станції "Березовиця-Острів" під час зупинки 
відбувся з'їзд з рейок пасажирського поїзда - така 
інформація надійшла від працівника залізниці. Вия-
вилося, що 7 серпня близько 23:00 аварія трапилася 
з пасажирським потягом, який курсував за маршру-
том "Рахів-Київ". Після зупинки з рейок зійшов локо-
мотив та один з вагонів, - розповіли у поліції Терно-
пільської області. 

На момент сходження у вагоні поїзда перебували 
люди. Проте ніхто жодних тілесних ушкоджень не 
отримав, кажуть у поліції. Пасажирів пересадили в 

інші вагони і після того, як прибув локомотив, поїзд 
попрямував за місцем призначення.

Факт про подію внесли в ЄРДР згідно із ст. 276 
("Порушення правил безпеки руху або експлуатації 
залізничного транспорту") Кримінального кодексу.

Поліцейські в Бережанах відкри-
ли кримінальне провадження 
вчиненого щодо місцевого меш-

канця. Аферист пообіцяв потерпілому 
пригнати з-за кордону авто, а в ре-
зультаті збагатився на чималу суму. 

- Заявник розповів, що знайшов в інтернеті 
оголошення про доставку з-за кордону автомобі-
лів. Зв’язавшись з продавцем, сторони обумови-
ли умови покупки іномарки, за якими краянин 
мав переказати на рахунок афериста суму в 
розмірі 100 тисяч гривень. Однак, як тільки чо-
ловік здійснив транзакцію та зателефонував до 
продавця, то зрозумів, що його ошукали, адже 
мобільний телефон афериста був вимкнений, - 
розповіли у поліції Тернопільської області.

Відомості про подію слідчі внесли до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 
(«Шахрайство») Кримінального кодексу.

вигадав злочин і 
заплатить штраф 

На спецлінію поліції звернувся 35-річний 
тернополянин. Він повідомив, що в парку на 
нього напав невідомий і відкрито заволодів 

його мобільним телефоном.

- На місці події виявилося, що інформація про вчинення гра-
бежу не відповідає дійсності, а заявник перебував напідпитку, 
- розповіли у поліції Тернопільської області. - Чоловік зізнався, 
що його ніхто не грабував, а до правоохороцнів він звернувся з 
неправдивим повідомленням.

Стосовно чоловіка винесли постанову за адмінпорушення, 
передбачене статтею 183 («Завідомо неправдивий виклик спе-
ціальних служб») Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення.

Таку суму має сплатити 
чоловік із Шумська за 
пожежу в лісі, яку він 

спричинив, спалюючи сміття 
поблизу. 

Як повідомили в обласній прокура-
турі, шумчанин спалював сміття побли-
зу лісопосадки. Через сильний вітер во-
гонь перекинувся на дерева. 

Полум’я обпалило 94 сосни та су-
хостій. Загалом вогонь знищив 0,15 га 
рослинності.

Порушника визнали винним за ч. 1 
ст. 245 Кримінального кодексу України 
(знищення або пошкодження лісових 
масивів)

У суді чоловікові призначили пока-
рання - 2 роки обмеження волі з іспито-
вим строком на 1 рік та штраф на суму 
понад 175 тисяч гривень.

Нагадаємо, Верховна рада суттєво 
збільшила штрафи за знищення або 
пошкодження навколишнього середо-
вища. Палії сухостою і сміття шкодять 
довкіллю, а також самопочуттю людей, 
попереджає Центр громадського здоров’я.

Ось 6 причин, чому не варто палити 
листя, що стосуються здоров’я:

1 тонна тліючого листя прирівню-
ється до 30 кг чадного газу;

до складу диму від спаленого листя 
входить: пил, оксиди азоту (NO), важкі 
метали, канцерогенні сполуки бенз(а)
піренів та чадний газ (СО);

через дим у повітрі можуть виник-
нути подразнення очей або носової по-
рожнини, труднощі з диханням, кашель 
та головний біль;

забруднене повітря провокує хворо-
би серцево-судинної системи;

зросла кількість хворих на алергію 
від виділення токсичних речовин, що 
містяться в димі від вогнищ;

викиди у повітря, які утворюються 
під час спалення опалого листя, у 350 
разів шкідливіші за куріння сигарети.

Ось 4 причини, чому не варто пали-
ти листя, що стосуються довкілля:

під час спалювання листя руйнуєть-
ся ґрунтовий покрив, гинуть ґрунтоу-
творюючі мікроорганізми;

при спалюванні листя чи трави 
утворюється зола, яка не є добрим до-
бривом. Тож спалювання призводить 
до збіднення ґрунту;

на природних ділянках вогонь зни-
щує насіння і коріння трав’янистих рос-
лин, пошкоджує нижні частини дерев і 
кущів;

при спалюванні трави на присадиб-
них ділянках або стерні на фермерських 
полях виникає загроза перекидання 
вогню на природні ділянки.

На смітнику знайшли тіло хлопця, 
який пропав 17 років тому

на тернопільщині викрили шахраїв - ошукували людей, 
пропонуючи фейкове працевлаштування за кодоном

Незаконні будки з фаст-фудом «виросли» в національному парку
заліщицькі поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом самовільного зайняття земельної ділянки

біля Тернополя з рейок зійшов 
пасажирський потяг

палив сМіТТя, а піДпалив ліс
мешканець тернопільщини отримав 175 тисяч гривень штрафу

100 ТисяЧ За фЕйковЕ авТо
Житель Козівського району хотів придбати 

автомобіль, а натрапив на шахрая
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Влітку ця недуга часто 
виникає на нігтях ніг 
не тільки через недо-

тримання гігієни. Причи-
ною може бути і спека. Це 
інфекція, яка проникає в 
тріщини нігтя або ранки 
на шкірі, змінює колір ніг-
тя і потовщує його, викли-
каючи неприємні відчуття. 

Якщо її не лікувати, вона 
буде накопичуватися і поширю-
ватися на інших нігтях та шкірі. 
Інфіковані нігті жовтіють і роз-
шаровуються.

Можна щодня робити соля-
ний розчин. У глибокій мисці 
змішати 3 ст. л. кам’яної солі, 2 

краплі ефірної олії чайного дере-
ва та 3 склянки теплої води, щоб 
сіль розчинилася. Тримати ногу 
10–15 хв. Потім сполоснути і ви-
терти насухо.

Після цього в літрі теплої 
води розчинити 1 ч. л. кам’яної 
солі. Зубчик часнику пропустити 
через прес. Додати 5 ст. л. соло-
ної води. Перемішати. За 5 хви-
лин покласти у шматок марлі й 
відтиснути сік. Уранці й увечері 
мастити цим ніготь.

Перед застосуванням засобів 
народної медицини проконсуль-
туйтеся з лікарем.

Ця традиційна кімнатна 
рослина росла ще на 
підвіконнях наших 

бабусь і прабабусь. Однак, 
поливаючи каланхое, 
багато людей і не підоз-
рюють про його користь. 
А між тим, це справжній 
домашній лікар. Сік рос-
лини містить флавоноїди 
– біологічно активні речовини, 
які мають величезне значення для 
підтримки здоров’я. Крім цього, рослині 
властиві бактерицидні, протизапальні 
властивості, вона добре загоює рани й лікує 
чимало інших болячок.

Різновидів каланхое дуже багато, але найпошире-
нішими є: каланхое Дегремона і пір’ясте. Яка рослина 
росте у вас, визначити дуже легко: у пір’ястого листя 
кругле, а в Дегремона – зубчасте, з безліччю паростків 
по краях.

У каланхое безліч способів застосування, але най-
простішим є використання соку. З нього виготовля-
ють настоянки, мазі. Для отримання соку листя по-
трібно промити, очистити від країв, подрібнити до 
однорідної маси й відтиснути.

Свіжозібрані частини рослини можна потримати 
тиждень у темряві при зниженій температурі (напри-
клад, у холодильнику). У таких умовах виробляються 
особливі речовини – біогенні стимулятори, що підви-
щують імунітет, активізують численні життєво важ-
ливі процеси, які сприяють лікуванню.

Застуда мине швидше
При застуді та нежиті досить закапати в ніс по дві 

краплі соку – й одразу ж відчуєте полегшення. Проце-
дуру повторювати тричі на добу. Також рекомендують 
закладати в носові пазухи ватні тампони, змочені сві-
жим соком каланхое.

Ним можна змащувати і мигдалини при хронічному 
тонзиліті. Або розвести водою у співвідношенні 1:1 і по-
лоскати горло кілька разів на день, якщо застудилися.

Листок каланхое добре з’їдати при грипі чи застуді, 
звичайно, очистивши його. Корисно це і для профілак-
тики недуг при ослабленому організмі. Листя калан-
хое очищає кров, нейтралізує шкідливі речовини.

Якщо ж починається ангіна, слід пожувати листок – 
це полегшує симптоми хвороби.

Для маленьких дітей краще використовувати 
м’який відвар листя каланхое. Достатньо два-три рази 
на день по кілька крапель у кожну ніздрю.

При сильному кашлі корисний такий склад: 2 ст. л. 
свіжого соку каланхое, по 100 г несолоного вершково-
го масла, внутрішнього свинячого або гусячого жиру, 
меду і 50 г какао. Все змішати, пити з гарячим молоком.

Зміцнює ясна та зуби
Сік каланхое допомагає при будь-яких зовнішніх ін-

фекціях, наприклад, стоматитах. Якщо після сніданку 
жувати листочок цієї рослини, а ввечері свіжовитис-
нутий сік втирати в ясна, запалення мине, а зуби ста-
нуть міцнішими.

Людям, які страждають пародонтозом, корисно до-
давати свіже листя каланхое у вінегрети та картопля-
ні салати, попередньо промивши і дрібно нарізавши.

боремося з варикозом
При варикозному розширенні вен на вузли накла-

дають серветку з соком рослини. Можна приготувати 

і спиртову настоянку. Півлітрову банку 
до половини наповнити нарізаним 

листям каланхое і залити горілкою, 
тиждень настоювати в темному 
місці, періодично збовтувати. 
Далі – процідити й на ніч натира-
ти ноги, круговими рухами, знизу 

вгору – від стопи до колін і вище. 
Болі проходять швидко, та для кра-

щого ефекту рекомендують проводи-
ти процедуру 3-4 місяці.

А для зняття набряків з ніг треба нашат-
кувати листя каланхое, залити горілкою у співвідно-
шенні 1:2 і дати настоятися два тижні. Потім щовечо-
ра ноги натирати цією настоянкою.

Загоїть рани та виразки
Каланхое застосовують і для лікування трофічних 

виразок, гнійної інфекції, пролежнів, свищів. У цих ви-
падках на поверхню рани накладають 4-5 шарів мар-
лі, рясно змоченої соком рослини.

Для лікування чиряків, трофічних виразок можна 
приготувати мазь. Змішати 30 мл соку каланхое і 50 г 
чистого ланоліну. Додати 50 г вазеліну та перемішати 
до отримання однорідної маси.

Для компресів і промивки ран використовують 
спиртову настоянку. 2 ст. л. подрібненого листя зали-
ти 200 мл 40% спирту і на 10 днів залишити в теплому 
приміщенні настоюватися, згодом процідити.

При невеликих пораненнях, фурункулах, тріщинах 
сосків рекомендують впродовж кількох днів наноси-
ти на уражене місце 2-3 краплі соку.

При опіках подрібнене листя прикладають до уш-
кодженої шкіри на дві години. Або ж змішують сік із 
білком і мастять рану.

Шкірні нариви, герпес швидко загояться, якщо на 
уражені частини тіла кілька разів на день капати по 
2-3 краплі соку. Курс лікування – 5-6 днів.

Щоб позбутися бородавок, треба покрити їх подріб-
неним листям каланхое, зав’язати і трохи потримати 
цей компрес.

Чудо-настоянка від 
аденоми простати

Для лікування цього поширеного в наші дні захво-
рювання рекомендують простий метод. Листя ка-
ланхое промити та пропустити через м’ясорубку, щоб 
набрався 100-грамовий повний стаканчик. Цю суміш 
залити в пляшечку з широкою шийкою. Туди ж від-
правити 200 г горілки (дозу потрібно витримувати 
дуже точно у співвідношенні 1:2). Поставити суміш в 
темне місце на 10 днів, збовтувати кілька разів, потім 
процідити. Помістити пляшечку з настоянкою в холо-
дильник на нижню полицю і приймати вранці натще 
за 20 хв. до їди по 1 ч. л. Увечері також до їди – 1 ч. л. 
Поліпшення має настати дуже швидко. Пройде часта 
потреба ходити в туалет, зникнуть болі в сечоводі .

Коли стан здоров’я покращиться, слід зробити дво-
тижневу перерву. Надалі пити по 1 ч. л. в будь-який 
час доби. Щоразу приймати впродовж кількох днів, 
відчувши чи зауваживши тривожні симптоми.

Поселити каланхое можна де завгодно: і на кухні, і у 
вітальні, і в дитячій – енергетика цієї рослини завжди по-
зитивна і буде налаштовувати на мирний лад. У спальні 
– очистить повітря від шкідливих мікробів. Адже недар-
ма каланхое називають домашнім цілителем.

Але перед тим, як застосовувати його, бажано про-
консультуватися з лікарем. Не рекомендують домаш-
ні ліки з цієї рослини вагітним жінкам.

Чому варто їсти 
абрикоси: 

8 аргументів 
 

Кругленькі, соковиті, 
солодкі, апетитні 
- абрикоси 

заслуговують на наше 
захоплення і похвалу. 
Адже вони мають цілий 
ряд переваг для здоров’я. 
Наприклад, покращують 
травлення та добре 
впливають на очі.

поживні і низькокалорійні
Абрикоси містять багато важливих вітамінів та мінералів. 

Лише у двох свіжих абрикосах (70 г) є: 8% добової норми віта-
міну А, 8% добової норми вітаміну С, 4% добової норми віта-
міну Е, 4% добової норми калію. Найкраще насолоджуватися 
цілими та неочищеними абрикосами, оскільки у шкірці бага-
то клітковини та поживних речовин. Кісточку їсти не треба.

багаті на антиоксиданти
Абрикоси є чудовим джерелом багатьох антиоксидантів, 

зокрема, флавоноїдів, які захищають від хвороб, включаючи 
діабет і недуги серця. 

Можуть сприяти здоров'ю очей
Вітамін А, що є в абрикосах, відіграє дуже важливу роль у 

попереджені курячої сліпоти. Вітамін Е захищає очі від ушко-
дження вільними радикалами.

покращують стан шкіри
Головні причини зморшок та ушкоджень шкіри - фак-

тори довкілля на кшталт сонця, забруднення і сигаретного 
диму. Дослідження показують прямий зв’язок між ультрафі-
олетовим промінням та ризиком меланоми, раку шкіри. Ви 
можете боротися з деякими ушкодженнями шкіри через здо-
рове харчування, наповнене антиоксидантами. А їх багато в 
абрикосах. Вітаміни C та E, які є в цих фруктах, також можуть 
допомогти шкірі. Вітамін С захищає від ультрафіолетових 
променів та забруднювачів довкілля. Бета-каротин - ще одна 
поживна речовина в абрикосах, може захищати від сонячних 
опіків. 10-тижневе дослідження, у якому учасники вживали 
добавки з бета-каротином, показало зменшення ризику со-
нячних опіків до 20%.

сприяє здоров'ю кишківника
В одній чашці (165 г) порізаних абрикосів є 3,3 грамів 

корисної клітковини, це 8,6% та 13,2% добової норми для 
чоловіків і жінок відповідно. Абрикоси особливо багаті на 
розчинні волокна, важливі для підтримки здорового рівня 
цукру в крові та холестерину.

Клітковина затримує рух їжі через систему травлення і 
годує ваші корисні бактерії кишківника. Здоровіший мікро-
біом кишківника пов’язаний з нижчим ризиком ожиріння.

багаті на калій
Це мінерал, який слугує електролітом. У тілі відповідає 

за відправку нервових сигналів, регуляцію скорочення м'я-
зів та водного балансу. У двох абрикосах (70 г) є 181 мг цього 
мінералу, а це 4% добової норми. Достатнє вживання калію 
може попередити здуття живота та підтримувати в нормі 
кров’яний тиск, а в результаті на 24% знижує ризик інсульту.

в абрикосах багато води
Це допомагає регулювати кров’яний тиск, пульс, темпе-

ратуру тіла й підтримувати здоров’я суглобів. Більшість лю-
дей не п’ють достатньо води, тож смакування свіжих абрико-
сів (як і більшості фруктів) забезпечить денну потребу в ній. 

Захищають печінку 
Деякі наукові дані припускають, що абрикоси можуть за-

хищати печінку від оксидативного стресу. Два дослідження 
на тваринах показало, що у щурів, яким дали алкоголь та 
абрикоси, був нижчий рівень ензимів та ознак запалення, 
ніж у щурів, яким дали алкоголь без абрикосів. Дослідження 
припускає, що абрикоси можуть попереджувати ушкоджен-
ня печінки через те, що вони багаті на антиоксиданти. 

Прості способи застосування 
каланхое ЗаМісТь лікіВ

грибок на нігтях у спеку лікують сіллю 
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* * * * *
Потонути в твоїх очах
І нічого в ту мить не хотіти,
Цілувати твої уста,
Позабувши усе на світі.

Наслухати пісні солов’їв
І сидіти отак до рання,
Й розуміти, без сказаних слів,
Що говорять серця про кохання.

Нести поряд лиш світлу любов,
Хай вогнем у душі запалає
І щораз зачаровує знов,
І ніколи повік не згасає…

* * * * *
Ніби нічого не було, лиш літо,
Лиш усміх в твоїх очах,
І щось серце моє збагнуло,
Й стрепенулося в грудях, як птах.

Що хотів я в ту мить розгадати?
Що співали для нас солов’ї?
Що хотіла мені ти сказати?
Чом дивились так очі твої?

Ніби нічого не було, лиш літо,
Лиш холод колючий вітрів,
Ми дивились зраділо, як діти,
Й щось сказати ніхто не посмів…

* * * * *
Знов, як в ту ніч, 

не втихнуть солов’ї,
Знов, як в ту ніч, 

виспівують до рання.
Їх милий спів вислухують гаї,
Бо це пісні про радощі кохання.

Постій, кохана! Вслухайся в їх спів,
Мене він знов зумів зачарувати,
Це те, що я, повір, якось не смів
Тобі в ту мить закохано сказати.

Виною знов, як перше, солов’ї,
Виною знов їх співи до світання,
Вони слова виспівують мої,
Про неземне, омріяне кохання…

Ігор ТОПОРОВСЬКИЙ.
 м. Хоростків.

Кілька разів ступила 
каблуком на туфлі Захару: 
«Вибач, не знаю, що таке зі 

мною», - розгублено прошепотіла 
Дарина. «А я знаю. Нам слід 
відлучитися. Подихати свіжим 
повітрям», - усміхнувся своїми 
милими ямочками хлопець. І 
вони, взявшись за руки, пішли у 
напрямку ставу. 

Ніч звабливо пахла ароматом незабу-
док, татарського зілля, лілеями, що схо-
валися на воді у латаття. Захар присвітив 
ліхтариком плесо ставу. «Відчуваєш, ніч 
пахне?» - спитала Дарина. «Може, й так. 
Але я твій запах відчуваю. Ти матіолою пах-
неш», - відповів Захар і несподівано вп’явся 
своїми губами в її уста. Перший поцілунок 
такий жаданий…

У Дарини закрутилася голова, щемко за-
лоскотало у грудях. «Ти такий став, Захар-
чику… Красенем став, розумієш?» - Дарина 
ще сильніше притулилася до юнака. Їй, як 
і Захару, не хотілося повертатися до одно-
класників і вони стали чекати на них на 
березі ставу. Щоб разом зустріти світанок…

Через день після випускного Захар че-
кав Даринку на цьому ж місці. «Як я скучив 
за тобою, кохана! І чому ми раніше не зу-
стрічалися?» - стискав її хлопець у п’янких 
обіймах. «Тоді ми були ще маленькими, а 
тепер уже дорослі», - жартувала Даринка, 
не пручаючись його любощам. 

Вони стали зустрічатися. Захар розпо-
вів, що вступатиме у будівельне училище. 
Навіть розробив кілька власних проектів. 
Хоче, щоб його праця приносила людям те-
пло і задоволення. А ще обов’язково побу-
дує великий будинок для них і їхніх дітей. 
Дарина підвела здивовані очі: «Для нас?». 
«А як же інакше? Закінчу училище, піду на 
роботу і женюсь на тобі», - відповів Захар. 

Даринка вступила в економічний виш. 
Щотижня приїжджала додому на вихідні. 
Вона сумувала за коханим, який приїжджав 
рідше, бо вчився далеко від дому. «Невже 
ближче не зміг вступати?» - спитала якось 
хлопця. Захар пояснив, що в сусідній облас-
ті мешкає його тітка, в якої він тепер живе. 
То і за квартиру платити не треба і годує 
його. А найголовніше – мати спокійна, що 
він під її наглядом, бо досі вважає його 

маленьким. «Це ж ненадовго, якихось два 
роки пролетять швидко», - заспокоював 
дівчину Захар.

Дарина вчилася легко й охоче. Була ду-
шею компанії, любила жартувати. Та ос-
таннім часом їй було не до жартів. Чомусь 
погано себе почувала. Поділилася цим із 
подругою з кімнати. Та порадила придбати 
в аптеці тест. Дві рисочки враз прояснили 
ситуацію. Дарина уявляла, як зрадіє Захар, 
почувши таку новину. На днях він має при-
їхати. 

Батьки Дарини на два тижні подалися 
до хворого родича, то вона запросить його 
до себе, щось смачненьке зготує і тоді ска-
же йому про дитину. 

Вдома Дарина вирішила переклеїти 
шпалери у своїй кімнаті. Ось-ось має при-
їхати Захар. Вона милувалася розмаїттям 
квітів на шпалерах, як почула стукіт у две-
рі. На порозі стояла молода циганка. Сказа-
ла, що прибула з їх людьми із Закарпаття. 
Через повінь вони сильно постраждали. 
«Дівчино, поділись, чим можеш. Та спершу 
дай води напитись», - мовила втомленим 
голосом. 

Дарина злякалася циганки. І не повіри-
ла їй. Тим паче, в хаті нікого не було. Чомусь 
не проявила до неї ні крапельки співчуття. 
А навпаки – огиду і злобу. Та щоб та задри-
панка пила з її чашки? Та нізащо! Ач, яка 
хитра, живіт підклала, вагітну вдає, аби не 
відмовили їй. «Йди, звідки прийшла! Мене 
не обдуриш!» - не своїм голосом крикну-
ла Дарина. У циганки засіпалося обличчя. 
Вона глянула на свіжоспечений хліб на ган-
ку, але не взяла. Заледве поволокла нога-
ми до хвіртки. На мить зупинилася: «Мене 
лякатись не треба. Бога побійся. Колись ти 
згадаєш мене», - мовила циганка.

 Однак Дарина її не завернула, вона уже 
жила зустріччю з коханим. 

Але минув день, другий, а Захара не 
було. І враз чорною птахою облетіла село 
страшна звістка: відбуваючи студентську 
практику на новобудові, Захар загинув. 
Його тіло уже в дорозі. Мов божевільна, 

прибігла дівчина на дорогу біля його дому. 
Заходилася у риданні, виглядаючи машину 
з домовиною коханого. 

Усе село оплакувало хлопця: дуже щи-
рим, добрим був. Уже розповів батькам 
про те, що хоче послати старостів до Дари-
ни. Але нещасний випадок зруйнував усе… 
Невдовзі випливла правда про вагітність 
Дарини. Тепер люди співчували не лише 
батькам Захара, а й нещасній дівчині. Да-
рина відмовлялася їсти, пити. Щовечора 
складала руки перед образами і просила 
Всевишнього, аби забрав її до Захара. «Що 
ти таке надумала, дочко? Гріх у Господа 
про гріх просити!» - спам’ятовувала її мама. 
Жінка, як могла, розраджувала і підтриму-
вала доньку. Чекала на появу онуки. 

Коли на світ народилася маленька Лю-
бочка, у приємних клопотах їхнє горе якось 
поступово притихало. Дарина поклялася 
сама собі жити лише заради донечки і не 
думати про якесь заміжжя. Утім, кому вона 
тепер така потрібна… Знишена, худа, та ще 
й з малим дитям? 

Згодом Дарина заочно закінчила виш. 
Влаштувалася бухгалтером на фірму. До-
бре заробляла. Пишалася своєю донечкою, 
яку виховувала у дусі християнської мора-
лі, залучала до праці. Любонька виростала 
справжньою красунею і була викапаною 
копією свого батька.

Якось Люба попросила відпустити її з 
подругами на ставок. Дарина спочатку за-
перечила, а потім погодилася. Це місце для 
неї було особливим. Воно нагадувало їй 
побачення із Захаром, коли вони були юні 
і закохані. Як він діставав з води для неї 
білосніжні лілеї, вплітав їй у кучері. «Будь 
обережною там, на воді», - гукнула доньці 
услід. Любочка засміялася: «Не хвилюйся, 
мамочко! Ти ж знаєш, я добре плаваю!». 
Не знала тоді Дарина, що востаннє бачить 
доньку живою…

Через якісь дві години, мов крізь сон, 
вона почує про те, що рятуючи подругу, яка 
тонула, Люба втопилася сама. Її бездиханне 
тіло витягли з води і вже нічим не могли 
зарадити… Господи, за що вона несе такий 
тяжкий хрест? Чому саме вона? На кладо-
вищі Дарина припадала біля домовини Лю-
боньки і ніяк не давала засипати її землею. 
Ой, як їй зле! Перед очима усе попливло, по-
чорніло, як земля, а в роті сильно пересох-
ло. І їй здається, що вона від спраги просто 
задихнеться…

 «Води, хоч краплинку води!» - пульсує її 
мозок. І за мить перед нею постає зморене 
обличчя вагітної циганки, якій колись вона 
навіть горнятко води не подала. «Ти колись 
згадаєш про мене», - сказала тоді циганка. 
Так і сталося. Та на жаль, уже нічого зміни-
ти не можна…

Марія МАЛІЦЬКА.

Невигадана історія

У рідному краї 
літечко-літо,
 Квітне земля, 

теплом обігріта.
Промінчики вранці 
вбіжать у віконця,

 Всміхнеться 
до кожного доля, 

мов сонце…

На фото Івана Пшоняка: 
хореографічний колектив 
"Едельвейс" (м. Хоростків, 

худ. керівник Світлана Ангел).

гніздечко
Сімейне

Твоє забуте 
молоде літо…

Дощові краплі 
зачепились на волоссі, 

мов діадема. 
Тримаєш парасольку, -

маленьке небо. 
Босий дощ 

танцює рок-н-рол.
Йому грає на листі вітер.

На мокрій лавці 
присіло літо - 

в сукенці із ситцю, 
таке щемливе, 
таке колишнє, 

таке дитинне...
Воно так близько 
і таке невловиме...
Порожньо в парку.

...Дощ галантно 
цілує краплинами руки
і просить до танцю... 

- Може, вальс...
Кавалер киває в знак згоди...

Раз-два-три... 
Кружляєш серед негоди 

так легко й щасливо, 
забувши про все на світі... 

...На мокрій лавці
сміється твоє забуте 

молоде літо... 
Ольга ЧОРНА.

У натовпі міських «бамівських» 
тротуарів, де змішані гами запахів 
від «Шанель» і аж до «трійного 

одеколону», цигарок, чийогось похмілля, 
бензину із заправки навпроти, раптом 
я почула запах ладану... Це йшла жінка 
середнього віку й тримала в руках 
вервичку, перебираючи спрацьованими 
пальцями зернятка. Цей аромат мене 
заспокоїв, захотілось теж молитись, теж 
зернятками вервиці... 

А в неділю, коли священник виносив кадило, вся 
церква наповнилась легким димом під величні сло-
ва «Відложіть печаль». І всі мої печалі я відкладала 
вбік. Тоді була проповідь, така душевна, відрадна, й 
хотілось, аби священник ще говорив довго-довго... 
Я себе відчувала, наче у стіп Ісуса, мов у древній Па-
лестині. А за вікнами їздили машини, скрипіли по-
ламаним зчепленням маршрутки, водій тролейбуса 
припасовував «роги», які відчепились, хтось кудись 

біг чи просто йшов... 
Я не хотіла повертатись у той гамір, метушню, 

сум'яття... Хотілось, щоби Літургія тривала якомога 
довше...

О, Візантіє! Які ж величні ти створила обряди! 
Яку полегшу приносить душам Божественна Літур-
гія! 

Дві дівчинки в лілових сукеночках кружляли 
біля тетраподу, хлопчики грались машинками. Свя-

щенник, глянувши на дітей, похвалив батьків, які 
приводять своїх чад до храму. 

Після причастя людські обличчя світлішали, на 
усіх зійшов мир Божий. Таїна таїн!

Лиш би не розгубити цієї благодаті, Боже. 
Лиш би бути істинними, вірними, справжніми 

Твоїми синами і дочками. Дітьми Божими. І, бути 
тими, від кого пахне ладаном...

Неля ДРИБОТІЙ. 

Колись ти 
про мене 

згадаєш…
Дарина так перейнялася підготовкою до іспитів і випускного 

балу, що вільного часу в неї, по суті, не було. Мабуть, тому дівчина й 
не помітила, як змінився її сусід Захар, що був найменшим з-поміж 
хлопців їх класу. І лише на випускному балу, коли він запросив її на 

танець, Дарина наче прозріла: перед нею стояв вродливий, з модною 
стрижкою юнак, на голову вищий від неї, і мило усміхався. 

Шляхетно подав їй руку і повів у танець. У Дарини завмерло серце. 
І хоч не раз була переможницею танцювальних конкурсів, ноги не 

слухалися її, плуталися, наче налиті оловом.

Їздила вона з мамою і 
до екстрасенсів. Ті теж 
подивилися, головою 

похитали, погляди у бік відвели 
і винесли свій вердикт: «Порча. 
На смерть. Вже пізно щось 
відробляти». Ось рука навіть не 
втримала невеличку книжечку 
Ясунарі Кавабата «Країна снігу». 

Люда придбала її минулого року в 
столиці, коли народжувала там свого 
сина. Чудова збірочка, вже кілька разів 
перечитала, а все одно цікаво. До кімнати 
зайшла мама:

 - Доню, чому ти встала сама? Чому 
мене не покликала?

 - Хотіла до вікна підійти. На світ Бо-
жий подивитися. Там так гарно, зелень 
буяє, а я в чотирьох стінах мушу лежа-
ти. Хочу по траві босоніж пройтися, ру-
кою листочки на яблуньці погладити, 
насолодитися ароматом квітів.

 - Не поспішай. Підлікуєшся трішки і 
вийдеш. Літо тільки починається. Ще все 
попереду.

 - Мамусю, не заспокоюй мене. Хіба ти 
не знаєш? 

Ольга промовчала, лише відверну-
лася, щоб донька сліз не побачила. Не 
хотіла при ній плакати. Не хотіла вірити 
ні лікарям, ні знахарям, що її улюблена 
донька скоро покине цей світ. Не встигла 
пожити, сина виростити, життя побачити 
не встигла. Після закінчення вишу Люда 
отримала диплом товарознавця і відразу 
пішла працювати головою споживчого 
товариства. Через рік весілля відгуляли, 
а ще через рік сина народила. Олежиком 

назвали, дуже Люді це ім’я подобалося. А по-
тім лихо так зненацька прийшло в їхній дім... 

З іншої кімнати почулося якесь вовту-
зіння і тихенький дитячий сміх.

 - Мамо, а хто там з моїм хлопчиком?
 - Бабуся Христя з Діною прийшли. Не 

можуть награтися з Олежкою. Лоскочуть 
його, перетягують та до себе, а та – до 
себе. А він, чуєш, лише сміється?

 - Чую. Принеси його мені. 
Ольга вийшла, а Люда поволі знову 

присіла на ліжко і притулилася спиною 
до величезного килима. Легенько прове-
ла рукою по його ніжному ворсу. Коли ки-
лим купувала в минулому році, то мріяла, 
що розстелить на підлозі і гратиметься 
на ньому зі своїм маленьким хлопчиком. 
Мріяла почути перше слово від нього. За 
ручку в перший клас повести. Не судило-
ся. Не судилося тим мріям збутися.

 До кімнати зайшов Ваня, двоюрідний 
братик, дядька Михайла менший син, 
школяр ще.

 - Привіт, Люся. А я тобі суниць приніс. 
Зранку велосипедом до лісу їздив. Там 

таку велику галявину суниць знайшов.
 - Дякую тобі, Ваню. А про шовковицю 

ти не забув?
 - Ні, не забув. Зелені ще плоди. Кожно-

го дня перевіряю. 
- Так мені хочеться тієї шовковиці, 

що у вас за хатою росте. Хоч малесеньку 
жменьку. Мені здається, що як скуштую її, 
то відразу здоров’я до мене повернеться.

 - Добре. Я обов’язково принесу. Зав-
тра знову прийду провідати тебе. Виду-
жуй швидше. 

Хлопчик поставив на стіл слоїчка з 
червоненькими ягідками і вийшов. На-
ступного дня Люда прокинулася рано і 
без сторонньої допомоги пішла в сусідню 
кімнату, де в колисочці посапував її ма-
ленький Олежка. Погладила його по го-
лівці. Малюк відкрив очі, побачив маму, 
посміхнувся і простягнув до неї пухкень-
ку ручку. Вона поцілувала його і відчула, 
що в очах темніє, ноги підкошуються і 
стіни кімнати починають крутитися. Ос-
танні слова її пролунали як прохання і 
наказ водночас:

 - Мамусю, не віддавай мого хлопчина 
нікому. 

Останні слова, останній погляд на 
сина і останній помах руки.

 Ваня ремонтував старенького вело-
сипеда, коли його покликав батько: 

- Сьогодні в обід і ввечері сам будеш 
поратися по господарству.

 - Гаразд. А ви куди з мамою ідете? 
Батько хвилинку помовчав, а потім 

тихо сказав: 
- До тітки Ольги. Люда померла. 
Ваня почекав, коли батьки вийдуть за 

ворота, а потім побіг у садок і там розпла-
кався. Він дуже любив свою двоюрідну 
сестру і по-дитячому вірив, що Люда оду-
жає. Під старою шовковицею вся земля 
була встелена великими солодкими пло-
дами. Хлопчик крізь сльози дивився на 
них, бив кулачком потрісканий стовбур 
дерева і промовляв:

 - Запізнився. Не встиг. А ти, шовко-
вичко, не могла вчора достигнути?

Олег БАБІЙ.

Невигадане

Духовний образок

Шовковиця
Люда вхопилася рукою за бильце ліжка і, перемагаючи біль, 

підвелася. Зараз хвилинку посидить, набереться сил, підніметься 
і зможе перейти кімнату. Вже з півроку вона так хворіє. Їздила 

лікуватися і до Одеси, і до Києва – позитивного результату немає. 
З кожним днем стає все гірше і гірше. Сили покидають, схудла 

зовсім, змарніла, а їй же лише двадцять два минуло нещодавно. Де 
й поділася краса молодої жінки. Досвідчені столичні лікарі лише 

руками розводять: «Ще немає ліків від раку».

Бути тими, від кого пахне ладаном... 
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Минулої неділі згас олімпійський вогонь у 
Токіо. Найпроблемніші, перенесені ще з 
минулого року, Ігри завершилися. 11 тисяч 

спортсменів з 206 країн-учасниць розіграли 339 
комплектів нагород. Крім того, атлети з 93 країн 
зуміли завоювати медалі Олімпіади-2020, що є 
найкращим результатом в історії проведення 
таких змагань. Попередній рекорд був 
встановлений у Пекіні-2008 (87).

Окрім того, у Токіо було встановлено 154 нових рекорди, 
з яких 103 - олімпійські, та 21 світовий рекорд. Серед нових 
олімпійських рекордів - один на рахунку українця Михайла 
Романчука, який встановив його у кваліфікації на дистанції 
1500 м вільним стилем.

Медальний залік десяти кращих збірних:
• США - 39 "золото" + 41 "срібло" + 33 "бронза"
• Китай - 38+32+18
• Японія - 27+14+17
• Велика Британія - 22+21+22
• ОКР - 20+28+33
• Австралія - 17+7+22
• Нідерланди - 10+12+14
• Франція - 10+12+11
• Німеччина - 10+11+16
• Італія - 10+10+20

У цьому переліку збірна України посіла 44-е місце. Це - 
антирекорд за весь час виступів на Олімпіадах - попередній 
найгірший результат був зафіксований на Іграх у Ріо-де-Жа-
нейро - 31-е місце.

У Токіо Україна попередньо делегувала 158 спортсменів. 
Після оголошення складу, кількість атлетів зменшилася. Те-
нісистка Марта Костюк отримала травму. Не відправилися на 
Олімпіаду Ігор Главан (дискваліфікація), а також Юлія Єлі-
стратова, Наталія Пироженко-Чорномаз, Михайло Гаврилюк 
та Назар Коваленко. Таким чином збірна скоротилася до 153 
учасників. Та все ж, делегувавши у Японію найменше спортс-
менів за всю історію участі в олімпіадах, наша команда зали-
шилася у першій двадцятці збірних за загальною кількістю 
нагород. 

усі медалі україни на літніх олімпіадах:
• 1996 рік: 9 "золото" + 2 "срібло" +12 "бронза" = 23 медалі 

(231)
• 2000 рік: 3 "золото" + 10 "срібло" +10 "бронза" = 23 ме-

далі (230)
• 2004 рік: 8 "золото" + 5 "срібло" + 9 "бронза" = 22 медалі 

(240)
• 2008 рік: 7 "золото" + 4 "срібло" + 11 "бронза" = 22 медалі 

(243)
• 2012 рік: 5 "золото" + 4 "срібло" + 10 "бронза" = 19 меда-

лей (238)
• 2016 рік: 2 "золото" + 5 "срібло" + 4 "бронза" = 11 меда-

лей (206)
• 2020 рік: 1 "золото" + 6 "срібло" + 12 "бронза" = 19 меда-

лей (153)

То хто з українців завоював медалі на 
олімпіаді-2020?

Єдине золото - у борця Жана Беленюка.

Шість срібних нагород здобули:
• плавець Михайло Романчук на дистанції 1500 метрів 

вільним стилем;
• борець Парвіз Насібов;

• каратиста Анжеліна Терлюга;
• каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверикова;
• боксер Олександр Хижняк;
• велогонщиця Олена Старікова.

12 бронзових медалей завоювали:
• дзюдоїстка Дар'я Білодід;
• фехтувальник Ігор Рейзлін;
• стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук у змішаному 

командному змаганні;
• плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів віль-

ним стилем;
• тенісистка Еліна Світоліна;
• борчиня Алла Черкасова;
• українські синхроністки Анастасія Савчук та Марта Фе-

діна в артистичному плаванні;
• борчиня Ірина Коляденко;
• каноїстка Людмила Лузан;
• каратист Станіслав Горуна;
• жіноча команда з артистичного плавання (Владислава 

Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія 
Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинка-
ренко, Єлизавета Яхно);

• легкоатлетка Ярослава Магучіх у стрибках у висоту.

ще 23 українці зупинилися буквально 
за крок від п'єдесталу. 

Четверте місце: Михайло Кохан (метання молота), Іри-
на Геращенко (стрибки у висоту), Олена Старікова (кейрин), 
Павло Коростильов (кульова стрільба), Олена Костевич (ку-
льова стрільба).

П'яте місце: Анна Рижикова (400 метрів з бар'єрами), Ма-
рина Бех-Романчук (стрибки у довжину), Марина Килипко 
(стрибки із жержиною), Яків Хаммо (дзюдо), Каміла Конотоп 
(важка атлетика), Ленур Теміров (греко-римська боротьба)

Радує той факт, що у когорті українських медалістів - бор-
чиня Ірина Коляденко, яка закінчила факультету фізичного 
виховання Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. А студент Захід-
ноукраїнського національного університету каноїст Сергій 
Тарновський завоював першу бронзову нагороду для збірної 
Молдови.

Український рефері Павло Василинчук, який судив 
боксерські поєдинки, визнаний найкращим суддею Олімпій-
ських ігор-2020 у Токіо.

Наша держава гарантувала призерам ігор 
солідні винагороди:

«Золото» - 125 тисяч доларів; «срібло» - 80 тисяч дола-
рів; «бронза» - 55 тисяч доларів.

На церемонії закриття Олімпіади-2020 нести державний 
прапор України було довірено володарці двох олімпійських 
нагород у веслуванні на байдарках і каное Людмилі Лузан.

Організатори передали олімпійську естафету Парижу, 
який прийматиме Ігри у 2024 році.

* * * * *

1 серпня стартувало друге коло 
чемпіонату Тернопільської об-
ласті 2021 року для команд всіх 

трьох ліг. 
Вища ліга. 10 тур

• «Медобори» (Зелене) – «Кри-
стал-U-19» (Чортків) – 3:1 (2:0)

• «Поділля» (Васильківці) – «Збруч-А-
гробізнес» (Підволочиськ) – 2:1 (1:1)

• ФК «Тернопіль-ТНПУ» – «Агрон-ОТГ» 
(В. Гаї) – 0:2 (0:0)

• ФК «Нараїв» – «Нива» (Теребовля) – 
1:4 (1:2)

•  «Зоря» (Хоростків) – «Рідна Борщів-
щина» (Борщів) – 2:3 (2:1)

Перша ліга. 8 тур
• «Нива» (Городниця) – ФК «Мельни-

ця» (Мельниця-Подільська) – 3:1 (2:1)
•  «Колос» (Бучач) – «Нива» (Підгайці) 

– 1:0 (0:0)
• ФК «Вишнівець» – ФК «Трибухівці» – 

2:2 (0:2)
Друга ліга. 8 тур

• «Збруч» (Гусятинська ТГ) – «Поділля» 
(В. Березовиця) – 2:2 (1:1)

•  «Колос» (Зборів) – «Олімпія» (Клю-
винці) – 3:1 (1:1)

• Матч «ПрофАгро» (Кременець) – 
«Нічлава» (Копичинці) – перенесено.

* * * * *
8 серпня, відбулися три з п’яти мат-

чів 11 туру у вищій лізі:
•  «Зоря» (Хоростків) – «Медобори» 

(Зелене) – 1:3 (0:1)
•  «Рідна Борщівщина» (Борщів) – 

ФК «Нараїв» - 2:1 (1:1)
•  «Збруч-Агробізнес» (Підволо-

чиськ) – «Кристал-U-19» (Чортків) 
– 6:2 (1:1)

* * * * *
8 серпня відбулися два з трьох мат-

чів 9 туру у першій лізі:
• ФК «Трибухівці» – «Колос» (Бучач) 

– 4:2 (2:1)
•  «Нива» (Підгайці) – ФК «Мельни-

ця» (Мельниця-Подільська) - 2:2 
(1:2)

• Матч “Віго-Острів» – «Нива» (Го-
родниця) – перенесено.

* * * * *
8 серпня відбулися всі три матчі 9 

туру у другій лізі: 
• «Колос» (Зборів) – «Збруч» (Гуся-

тинська ТГ) – 3:4 (2:2)
•  «Олімпія» (Клювинці) – ФК «Ска-

лат» - 4:1 (2:0)
•  «Нічлава» (Копичинці) – «Поді-

лля» (В. Березовиця) – 0:0

* * * * *

Минулої неділі новий 
сезон-2021/22 в 
аматорському чемпіонаті 

України домашніми поєдинками 
розпочали дві футбольні 
команди з Тернопільщини 
– теребовлянська «Нива» і 
великогаївський «Агрон» (чемпіон 
і срібний призер чемпіонату 
області 2020 року).

Колектив з Великих Гаїв зумів пере-
могти чемпіона Львівської Прем’єр-ліги – 
«Юність» з Верхньої Білки – 2:0. 

У гості до Теребовлі приїхала команда 
з Рівненської області – «Маяк» (Сарни). Ця 
зустріч закінчилася внічию – 0:0.

У 2 турі аматорського чемпіонату 
«Агрон» 15 серпня прийматиме ОДЕК з 
Оржіва (Рівненська область), а теребов-
лянська «Нива» днем раніше гратиме у 
гостях з чернівецьким «Довбушем».

оліМпіаДа: 19 укРаїНсЬкиХ МЕДалЕй

8 серпня футбольний клуб 
"Нива" Тернопіль у 3 турі 
чемпіонату Першої ліги 

у домашньому матчі зіграв 
нульову нічию з донецьким 
"Олімпіком".

Обидві команди на старті сезону 
встигли завоювати симпатії. «Нива» – пе-
ремігши напхане зірками УПЛ «Полісся», 
«Олімпік» – обігравши «Прикарпаття», 
яке починало чемпіонат з перемоги 6:0. 

У цьому матчі Климовський ви-
ставляв тернополян проти клубу, в 
якому пройшла вся його колишня тре-

нерська кар’єра. 
Апогеєм матчу стала середина дру-

гого тайму. Воротар Механів виводив 
одноклубника Волохатого прямо на 
свого візаві, а захисник «Олімпіка» 
лише погіршив ситуацію невдалою 
скидкою. Волохатий встиг проки-
нути повз голкіпера гостей Рибака і 
м’яч влучив у штангу. Арбітр зупинив 
гру, призначивши пенальті. Втім, сам 
Рибак виправився, відбивши не най-
гірший удар виконавця стандартів 
Семенини. Нервова кінцівка зустрічі 
не змінила рахунок – нічия залишила 
команди в серединці таблиці.

* * * * *
У Києві відбулося жеребкування 

другого попереднього етапу Кубка 
України з футболу сезону 2021/22. 
Футбольний клуб "Нива" Тернопіль на 
виїзді зіграє проти ФК "Ужгород". Базо-
ва дата проведення матчу - 18 серпня.

Група А:
• "Карпати" (Львів) – "Карпати" (Галич)
• "Фенікс" (Підмонастир) – "При-

карпаття" (Івано-Франківськ)
• "Ужгород" – "Нива" (Тернопіль)
• "Буковина" (Чернівці) – "Агробіз-

нес" (Волочиськ)
• "Епіцентр" (Дунаївці) – "Поділля" 

(Хмельницький).

«Нива» не змогла переграти «олімпік»

Тернопільський футбол
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У природньому або орга-
нічному землеробстві 
існує закон: земля ні-

коли не повинна залишати-
ся без рослин. Щоб ґрунтова 
поверхня була постійно 
прикрита, висівають зелені 
добрива, які називаються 
сидерати.

У цій якості використовують 
культури, які дружно сходять і 
швидко ростуть. Висівають си-
дерати навесні, улітку й восени - 
тобто в будь-який час.

Для сидерації потрібні швид-
козростаючі рослини, які встигають 
наростити зелену масу до або після 
овочевих культур, а також у проміж-
ках між їхнім вирощуванням. 

Для цих цілей придатні на-
ступні культури.

Підзимовий посів: кормові 
боби, озимі вика, рапс, жито. Ці 
культури, посіяні під зиму, схо-
дять рано навесні й до моменту 
висадження розсади або картоплі 
встигають наростити достатній 
об’єм стебел і листків.

Ранньовесняний посів: ярова 
суріпиця, польовий горох. Особли-
во придатна для весняного посіву 
листова гірчиця. Цю холодостійку 
культуру можна висівати прак-
тично відразу після сходу поталої 
води. За ті кілька весняних тиж-
нів, які залишаться до висаджен-
ня розсади, гірчиця встигне наро-

стити повноцінні листки й навіть 
зацвісти. Зашпарована в землю у 
квітучому стані, вона суттєво зба-
гатить її азотом. При вирощуванні 
картоплі такий прийом дозволяє 
звільнити ґрунт від дротянки.

У середині весни висівають 
гречку. Культура відрізняється 
швидким ростом, вона миттєво 
формує розгалужене й глибоке 
коріння, тому особливо рекомен-
дується до вирощування на важ-
ких ґрунтах. Якщо посіяти гречку 
навесні, то змішувати з ґрунтом 
її доведеться не раніше, ніж восе-
ни, тому цю культуру використо-
вують для поліпшення землі в 
міжряддях саду.

На початку літа висівають ба-
гаторічну конюшину й одноліт-
ній люпин: жовтий, синій і білий. 
Сіяти люпин можна не тільки в 
червні, але й у липні-серпні, а та-
кож навесні, якщо клімат м’який. 
Ця рослина вважається кращим 
попередником для суничної план-
тації, бо активно пригнічує ґрун-

тову нематоду. Тож завжди є сенс 
у його ранньовесняному посіві - 
до моменту висадження ягідника 
(у серпні) люпин встигне розрос-
тися, очистити й удобрити землю. 
Також улітку можна посіяти олій-
ну редьку - на сидерацію її зашпа-
ровують пізно восени.

У ґрунті сидерати перетво-
рюються в гумус - особливий вид 
органіки. Гумус - основа родю-
чості. Саме кількість гумусу ви-
значає харчову цінність ґрунту 
для рослин, водний і повітряний 
режим, впливає на структуру. Гу-
мус поступово мінералізується, 
тож одним із завдань хлібороба є 
постійна підтримка його запасів 
у ґрунті. Сидерація підходить для 
цього якнайкраще. Однократне 
внесення зелених добрив оздо-
ровлює і вгноює ґрунт на кілька 
років.

Рослини-сидерати можна не 
тільки закопувати в ґрунт, а й 
використовувати для компосту-
вання, для приготування рідких 
підгодівель, відварів для захисту 
від шкідників і хвороб сільсько-
господарських культур. Вони ви-
ручать, якщо немає можливості 
купити перегній або мінералку. 
Використання сидератів завжди 
говорить про високу агротехнічну 
культуру землевласника. Безпе-
речно, кожному дачникові варто 
ввести рослини-сидерати в сіво-
зміну своєї ділянки.

як отримати два 
врожаї броколі?

Після отримання першого суцвіття деякі 
городники припиняють доглядати за 
броколі, а дехто й зовсім видаляє її з грядки. 

Але ж ця дивовижна капуста може радувати нас 
врожаєм до пізньої осені. Крім того, у броколі 
їстівне не лише суцвіття, а також стебла і листя!

Броколі гарна тим, що утворює головку не лише на 
центральному пагоні, а й на бічних. І після зрізання цен-
трального (найбільшого) суцвіття з бічних бруньок по-
чинають розвиватися нові. Вони менші за розміром, але 
зрізати їх можна до самих морозів. Хоч і осінні заморозки 
їй не страшні, головне - не проґавити момент і прибрати 
суцвіття, поки вони не розкрилися. Коли на них з'являться 
жовті квіти, це означає, що капуста перезріла і у їжу вже не 
придатна. Такі суцвіття потрібно видалити і дочекатися, 
поки з'являться нові з інших пазух.
• Щоб плодоношення броколі було тривалим, потрібно 

ретельно доглядати за культурою: поливати, у міру 
підсихання ґрунту, періодично підгодовувати і захи-
щати від хвороб та шкідників.

• Броколі добре росте на родючому ґрунті з ней-
тральною кислотністю. На початку вегетації у яко-
сті перших підгодівель можна використовувати ні-
троамофоску (25-30 г на 1 кв. м), настій коров'яку, 
розбавлений водою у пропорції 1:10, пташиного по-
сліду (1:20), а також трав'яні настої кропиви, кульба-
би та інших бур'янів (1:10).

• Під час плодоношення для підгодівлі капусти слід 
обирати добрива з великою кількістю фосфору і ка-
лію. Фосфор відповідає за розвиток кореневої систе-
ми, підвищує стійкість рослин до посухи і коливань 
температури, а також стимулює цвітіння. Калій відіграє 
важливу роль в утворенні вуглеводів і білковому обмі-
ні, допомагає рослинам засвоювати азот, вуглекислий 
газ, сприяє стійкості до хвороб, впливає на смак плодів. 

• Попіл можна застосовувати у вигляді настоїв (1 
склянка на 10 л води), розсипати під кущі і опудрюва-
ти посадки, щоб не лише підживити ґрунт, а й відля-
кати шкідників.

Усі квіти рано або пізно в’януть. Чи 
варто обрізати зів’ялі квіти? як 
правильно це робити? Коли можна 

обійтися без обрізки? З естетичною 
стороною питання все ясно: суцвіття, що 
поблякли, облетіли, втратили форму, 
клумби не прикрашають. Але це - не єдина 
проблема. 

погіршується цвітіння
Для живого організму характерне прагнення 

залишити потомство. Коли на місці квітки утво-
рюється насіння, саме воно стає для рослини прі-
оритетом, саме на нього витрачається максимум 
енергії. Обриваючи квіти, що зів’яли, ми стимулю-
ємо рослину до утворення нових бутонів, нових 
квітконосів. 

Однократно квітучі рослини (дельфіній, при-
мули й інші) при своєчасній обрізці суцвіть, що 
зів’яли, здатні наприкінці сезону зацвісти повтор-
но. У бузку (і більшості інших квітучих чагарників), 
півоній, нарцисів обрізка закладає основу для гар-
ного цвітіння в наступному сезоні. Якщо не лінува-
тися видаляти зів’ялі квітки петунії, рослина буде 
краще кущитися й цвісти більш рясно. У жоржин ця 
процедура продовжує строк цвітіння. 

Розвиваються хвороби
У жарку погоду зів’ялі квіти моментально виси-

хають і, зазвичай, здоров’ю рослини не загрожують. 
Але в дощове літо суцвіття, що відмирають, нерідко 
загнивають, розкисають від надлишку вологи й мо-
жуть бути сприятливим середовищем для розмно-
ження патогенної мікрофлори.

витрачаються ресурси
І цвітіння, і утворення плодів і насіння вимагає 

витрати живильних речовин і води. Вчасно видаля-
ючи все зайве, непотрібне, ми допомагаємо рослині 
заощаджувати ресурси, витрачати їх раціонально. 

Тому, зів’ялі суцвіття краще обрізати вчасно, не че-
каючи, коли вони зовсім пожухнуть.

Можлива самосівба
Якщо не видаляти зів’ялі квітки або проводити 

обрізку занадто пізно, деякі рослини можуть дати 
рясну самосівбу. Якщо таке мимовільне розмно-
ження не входить у ваші плани - вчасно обрізайте 
суцвіття, що в’януть. Активно розмножуються са-
мосівбою орлики, маргаритки, турецька гвоздика, 
календула, деякі види декоративної цибулі й інші 
культури.

коли і як обрізати
У рослин з м’якими, тонкими стеблами квіти, 

що в’януть, можна просто відщипувати пальцями. 
Та у більшості випадків для обрізки все ж зручніше 
використовувати секатор або садові ножиці - так 
простіше видалити зайве, не ушкодивши пагони, 
що залишилися.

Що саме обрізати - підкаже рослина: у кожної - 
своя будова і свої особливості обрізки. Наприклад, 
у дельфінію, астильби, хости, орлики й інших куль-
тур, що утворюють високі квітконоси, їх вирізують 
біля основи; у петуній - відщипують пагін безпосе-
редньо під зів’ялою квіткою; квітконоси гладіолу-
сів і тюльпанів обрізають над першим листком. 

Щоб було багато 
яєць, сушіть кропиву
Щоб збільшити несучість курей, при цьому 

не напихаючи їх усякими шкідливими 
добавками, потрібно дбати, щоб поряд 

з птицею був ящик з попелом та піском і завжди 
чиста вода. Тому, в першу чергу, потрібно зробити 
поїлки. Кури до них звикають досить-таки 
швидко.

Зерно, а конкретно, пшениця, теж завжди має бути в до-
ступі. Було б непогано зробити годівниці. І кури задоволені, 
і ви спокійні. Окремо в зимовий період і навіть в літній по-
трібна ємність з черепашкою. Це кальцій. Він дуже необхід-
ний для курей, без нього вони починають хворіти і падати на 
ноги. Також можна давати їм яєчну шкаралупу, а в зимовий 
період підкидати невелике пір'я (теж хороший кальцій), зі-
бране з осені після забою курей.

Періодично варити картоплю, гарбуз та інші овочі. Та най-
головнішим вітамінним продуктом для курей є сушена кропи-
ва, яку можна давати у віниках. Її потрібно заготовити з кінця 
літа, і - чим більше, тим краще. У ній міститься багато різних 
корисних речовин не тільки для тварин, а й для людини.

Є й інші важливі фактори, що впливають на несучість ку-
рей. Наприклад, температура в приміщенні. Необхідно, щоб 
в курнику завжди було тепло (більше +4...+ 8°) і сухо! Це зни-
зить ризик захворювання курей. 

ЧоМу важливо обРіЗаТи квіТи
проста порада, як зробити свою клумбу ще кращою

Зібрали Врожай – сієМо сидераТи
Зелене добриво покращує якість ґрунту
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1. ІНФОРМАЦІя ПРО СУБ’ЄКТА 
ГОСПОДАРЮВАННя 

Юридична адреса: Україна, 02152 
м. Київ вул. А. Бучми, будинок 5 (міс-
цезнаходження юридичної особи або 
місце провадження діяльності фізич-
ної особи – підприємця).

Контактний номер телефону: +38 
(067) 505-82-85, електронна адре-
са: s.zhidkov@brsm-nafta.com.ua. 
(поштовий індекс, адреса), контак-
тний номер телефону).

2. ПЛАНОВАНА ДІяЛЬНІСТЬ,
 її ХАРАКТЕРИСТИКА, 

ТЕХНІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ .
Реконструкція автозаправної стан-

ції по вул. 15 Квітня, 2-В в м. Терно-
піль, Тернопільської області.

Багатопаливна АЗС, технологічне 
обладнання якої призначено для за-
правлення автотранспорту моторним 
паливом двох або трьох видів , серед 
яких дозволяється рідке моторне па-
ливо (бензин та / або дизельне пали-
во).

Автозаправна станція представляє 
собою багатопаливну АЗС і запроек-
тована зі спорудами відпуску РМП та 
СВГ. АЗС класифікується по потуж-
ності – категорія ІІ – «середня», по 
технологічним рішенням – тип А, роз-
міщення резервуарів окремо (тради-
ційне) (табл. 10.9 ДБН Б.2.2-12:2019). 
Для зберігання СВГ – використову-
ється резервуар зі скрапленним вуг-
леводним газом (пропан-бутаном). 
Паливо-роздавальні колонки – комп-
лексні, сертифіковані в Україні. Клас 
наслідків СС-3.

Технічна альтернатива 1.
Зберігання всіх видів палива пе-

редбачається підземне: шість видів 
рідкого моторного палива – в п‘яти-
резервуарах: бензин А-95 Біо -12,5 м3, 
бензин А-95 Евро -10 м3, бензин А-95 - 
10 м3, бензин А-92 -12,5 м3, дизельне 
пальне ДП – 25 м3, дизельне пальне 
ДП Евро – 10 м3та зріджені вуглевод-
ні гази (пропану та бутану) – в підзем-
ному резервуарі на 20 м3, резервуар 
аварійного зливу та пролитих нафто-
продуктів – 10 м3.

Технічна альтернатива 2.
Зберігання шести видів рідкого мо-

торного палива передбачається під-
земне – в п’яти резервуарах: бензин 
А-95 Біо -12,5 м3, бензин А-95 Евро -10 
м3, бензин А-95 - 10 м3, бензин А-92 
-12,5 м3, дизельне пальне ДП – 25 м3, 
дизельне пальне ДП Евро – 10 м3 та 
резервуар аварійного зливу та проли-
тих нафтопродуктів – 10 м3. Зріджені 
вуглеводні гази (пропану та бутану) – 
в наземному резервуарі на 20 м3.

Влаштування наземної ємності для 
зберігання скраплених вуглевод-
невих газів (пропан-бутан) має ряд 
недоліків. Серед недоліків наземної 
установки резервуара для зберіган-
ня СВГ слід зазначити високу ступінь 
залежності швидкості випаровування 
СВГ від температури навколишнього 
середовища, при низьких температу-
рах відсутня гарантія безперебійної 
подачі газу. 

Таким чином, технічна альтернати-
ва 1 є найбільш ефективною як з еко-
номічної, так і з технологічної точок 
зору, відповідає сучасним вимогам 
протипожежних, санітарних та еколо-
гічних норм.

3. МІСЦЕ ПРОВАДЖЕННя 
ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ, 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ АЛЬТЕРНАТИВИ.
Місце провадження планованої ді-

яльності: територіальна альтернати-
ва 1:

Земельна ділянка (кадастрові но-
мери6110100000:06:004:0004 та 
6110100000:06:004:0015, загальною 
площею 0,15 га), знаходиться по вул. 
15 Квітня, 2-В в м. Тернопіль, Терно-

пільської області.
На території знаходяться наступ-

ні об’єкти: приміщення сервісного 
обслуговування водіїв та пасажирів, 
навіс над ПРК, резервуарний парк 
пального, очисні споруди дощової ка-
налізації.

В межах ділянки елементи інже-
нерно-транспортної інфраструктури 
відсутні, дорожні траси та розв’язки 
знаходяться поруч. На ділянці зелені 
насадження відсутні

Санітарно-захисна зона для дано-
го об’єкту становить 50 м, та витри-
мується по відношенню до житло-
во-громадської забудови. Відстань від 
проектованого АЗК до найближчої 
житлової забудови становить понад 
50 м.

Місце провадження планованої ді-
яльності: територіальна альтернати-
ва 2.

Планова діяльність здійснюється на 
існуючій території, на якій розміщена 
існуюча АЗК, відповідно до договору 
оренди земельної ділянки. У зв’язку 
з цим, розглядається єдиний варіант 
розміщення об’єкта, територіальна 
альтернатива 2 не розглядається.

4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИй 
ВПЛИВ ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ
Соціально-економічний вплив очі-

кується позитивний, в зв’язку з на-
данням послуг по заправці автомо-
білів якісним пальним, створенням 
додаткових робочих місць для міс-
цевих жителів, збільшенням надхо-
джень у місцевий та державний бю-
джет, розвиток інфраструктури при 
дотриманні екологічних та санітар-
но-гігієнічних нормативів.

Скраплений вуглеводний газ (СВГ), 
у порівнянні з бензином та дизпа-
ливом, є більш економічним та еко-
логічно чистим видом палива, як з 
точки зору процесу заправлення ав-
томобілів, так і при його спалюван-
ні в автомобільних двигунах. Тому 
влаштування газозаправного пункту 
СВГ буде сприяти покращенню еко-
логічного стану довкілля за рахунок 
зменшення попиту та використання 
автотранспортом рідкого моторного 
палива.

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПАРАМЕТРИ 

ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ (ПО-
ТУЖНІСТЬ, ДОВЖИНА, ПЛОЩА, 
ОБСяГ ВИРОБНИЦТВА ТОЩО)

Площа земельної ділянки під АЗК 
складає 0,15 га. Територія АЗК перед-
бачає розміщення наступних будівель 
та споруд: приміщення сервисного 
обслуговування водіїв та пасажирів; 
навіс на 4 ПРК; резервуарний парк 
пального (80м3); газовий резервуар 
СВГ підземний (19,95 м3); стела ін-
формаційна; очисні споруди дощової 
каналізації;тимчасова автостоянка.

АЗК з об’єктами сервісного обслуго-
вування призначена для прийняття і 
відпуску світлих нафтопродуктів та 
зрідженого газу (пропану та бутану), 
які за допомогою напірних насосів 
подають із резервуарів в баки автомо-
білів. Проектом передбачено відпуск 
чотирьох марок бензину, дизельного 
палива, дизельного палива преміум 
та зрідженого газу (пропану та бута-
ну). Відпуск нафтопродуктів здійсню-
ється оператором (продавцем) АЗК.

Режим роботи на АЗК прийнятий 
такий:

кількість робочих днів у році - 365;
кількість робочих змін на добу- 3
кількість робочих годин у зміну- 8
пропускна здатність-заправлень на 

добу- 250 (РМП); 100 (СВГ).
річна реалізація нафтопродуктів 

становить: бензин – 1,21 тис. т/рік; 
дизпаливо – 1,83 тис. т/рік; газ – 0,18 
тис. т/рік.

Доставка пального на АЗК здійс-
нюється автотранспортом МАЗ-500 
об’ємом 8,0 м3. Злив пального із авто-

цистерн до резервуара відбувається 
через герметичні зливні муфти, які 
знаходяться над резервуарами. Збе-
рігання палива передбачено у підзем-
них двохстінних секційних металевих 
резервуарах. Передбачений резерву-
ар аварійного зливу, ємністю – 10м3. 
Загальна ємність резервуарів з пали-
вом - 80 м3. Надлишковий тиск в ре-
зервуарі не перевищує 0,1 ат. 

Технологічна частина для АЗК 
включає всі необхідні технічні при-
строї (дихальна арматура з клапан-
ною системою, арматура для ме-
троштоку, проти вибухові пристрої, 
технічні пристрої для запобігання 
переповненню ємностей при зливі 
нафтопродуктів, запобіжними клапа-
нами, відривними муфтами, а також 
прилади електронного контролю рів-
ня пального. Застосовуються датчики 
проливу нафтопродуктів, датчики 
контролю на лінії нагнітання палива.

6. ЕКОЛОГІЧНІ ТА ІНШІ 
ОБМЕЖЕННя ПЛАНОВАНОї 

ДІяЛЬНОСТІ ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження пла-

нованої діяльності встановлюються 
згідно із вимогами законодавства 
України з дотриманням нормативів 
граничнодопустимих рівнів еколо-
гічного навантаження на природне 
середовище, санітарно-гігієнічних та 
інших нормативів, зокрема:

- викиди від стаціонарних джерел 
викидів повинні здійснюватися при 
наявності Дозволу на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне пові-
тря (у відповідності з його умовами) 
та не перевищувати граничнодопу-
стимих нормативів;

- дотримання дозволених рівнів 
еквівалентного та максимально-
го рівня звукового тиску в процесі 
ведення діяльності, а саме: рівень 
акустичного забруднення не повинен 
перевищувати нормативів шумово-
го забруднення та вібрації на межі 
встановленої СЗЗ, відповідно до ДСП 
№173-96;

- рівень шуму на робочих місцях не 
повинен перевищувати допустимих 
норм відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 
«Санітарні норми виробничого шуму, 
ультразвуку та інфразвуку»;

- забезпечення допустимих рівнів 
соціального ризику та ризику впливу 
об’єкта на здоров’я та життя населен-
ня

- проведення планової діяльності в 
межах відведеної земельної ділянки;

- не допускати забруднення ґрунтів 
під час будівництва та експлуатації 
об’єкту; 

- забір води для потреб АЗК 
та скиди стічних вод повинні здійс-
нюватися у централізовані системи 
водопостачання-водовідведення у 
відповідності з попередньо укладени-
ми договорами;

- відходи, що утворюються на під-
приємстві в процесі виробничої ді-
яльності, повинні передаватись ін-
шим організаціям, згідно попередньо 
укладених договорів, для подальшого 
зберігання, оброблення, утилізації, 
знешкодження, захоронення, вида-
лення;

- експлуатацію об’єкта здійснюва-
ти згідно з чинними нормативними 
санітарно-гігієнічними нормами та 
правилами; дотримання вимог до 
організації санітарно-захисної зони 
відповідно до Державних санітарних 
правил планування та забудови насе-
лених пунктів (ДСП 173- 96);

- дотримання правил пожежної без-
пеки.

Замовник бере на себе зобов’язан-
ня виконувати всі умови щодо екс-
плуатації об’єкту діяльності, а також 
ресурсозберігаючі, охоронні захисні 
та інші заходи щодо умов безпечної 
експлуатації обладнання, дотриман-
ня вимог природоохоронного та са-

нітарного законодавства. При цьому 
вплив на навколишнє середовище мі-
німальний і не потребує додаткових 
екологічних обмежень.

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження тех-

нічної альтернативи 2 аналогічні аль-
тернативі 1

щодо територіальної альтернативи 
1

- дотримання протипожежних роз-
ривів між будівлями та спорудами;

- дотримання вимог до організації 
санітарно-захисної зони відповідно 
до Державних санітарних правил пла-
нування та забудови населених пунк-
тів (ДСП 173- 96);

- виконання обмежень щодо вико-
ристання земельних ділянок, вста-
новлених у документах, що посвідчу-
ють право користування земельними 
ділянками та містобудівних умов і 
обмежень

щодо територіальної альтернати-
ви 2

не розглядається (див. п. 3)

7. НЕОБХІДНА ЕКОЛОГО-
ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА І ЗАХИСТ 
ТЕРИТОРІї ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ:
щодо технічної альтернативи 1:
Топографо-геодезичні, інженер-

но-геологічні, гідрологічні, екологіч-
ні, археологічні та інші вишукування 
виконуватимуться у необхідному 
обсязі згідно вимог чинного законо-
давства.

Інженерна підготовка території 
включає планування майданчиків, 
влаштування під’їзних доріг і шляхів 
до об’єкту будівництва, роботи по ви-
носу інженерних мереж, земляні ро-
боти (виїмка ґрунту при влаштуванні 
підземного резервуарного парку збе-
рігання рідкого моторного палива та 
зріджених вуглеводних газів) з ураху-
ванням особливостей місцевості (клі-
мат, природні умови, фізико-геологіч-
ні процеси та ін.). Проєктні рішення 
передбачають раціональне викори-
стання ґрунту, захисні та компенса-
ційні заходи (розміщення газонів та 
зелених насаджень).

З метою еколого-інженерної підго-
товки і захисту території передбача-
ються заходи щодо забезпечення за-
хисту території:

 - дотримання режиму санітарно-за-
хисної зони;

 - утримання в належному стані 
під’їзних доріг, водопровідних та ін-
ших комунікацій.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернати-
ви 1

щодо територіальної альтернативи 
1
не розглядається, так як планова ді-
яльність здійснюється на існуючій 
території.Санітарно-захисна зона ви-
тримана.

щодо територіальної альтернати-
ви 2

не розглядається

8. СФЕРА, ДЖЕРЕЛА ТА 
ВИДИ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ 

НА ДОВКІЛЛя:
щодо технічної альтернативи 1
Джерелами потенційного впливу 

проєктованої АЗК на довкілля будуть: 
технологічне обладнання АЗК – ди-
хальні клапани підземних резервуа-
рів для зберігання нафтопродуктів, 
заправний майданчик (паливорозда-
вальна колонка), запобіжний клапан 
на резервуарі зберігання зріджених 
вуглеводних газів, автотранспорт 
який маневрує територією АЗК. Ймо-
вірні впливи об’єкту на довкілля:

- геологічне середовище:планована 
діяльність не впливатиме на елемен-

ти геологічного, структурно-текто-
нічного ландшафту, не сприятиме 
виникненню негативних явищ гео-
техногенного походження в геологіч-
ному середовищі;

- клімат і мікроклімат: вплив від 
реалізації планової діяльності відсут-
ній;

- повітряне середовище:допусти-
мий вплив. На період будівництва: за 
рахунок викидів забруднюючих ре-
човин, які виділяються в атмосферне 
повітря під час автотранспортних, 
фарбувальних та зварювальних робіт, 
механічної обробки металів та нагрі-
вання бітуму; на період експлуатації: 
за рахунок викидів забруднюючих 
речовин, які виділяються в атмос-
ферне повітря у процесах зливу з 
автотранспорту, зберігання ПММ та 
наливу в автоцистерни ПММ, заправ-
ці автомобілів та русі автотранспор-
ту по території об’єкту. Перевищень 
гранично-допустимих концентрацій 
забруднюючих речовин на межі нор-
мативної санітарно-захисної зони та 
житлової забудови не очікується.

- водне середовище: вплив відсут-
ній. Проєктом передбачено влашту-
вання локальних очисних споруд до-
щових стоків. Водні об’єкти поблизу 
відсутні.

- на здоров’я населення - вплив пла-
нованої діяльності на здоров’я насе-
лення оцінюється як вкрай малий. 
Розрахунки розсіювання забруднюю-
чих речовин в атмосферному повітрі 
показали, що максимальні приземні 
концентрації на межі нормативної 
СЗЗ об’єкту відповідають санітарним 
та екологічним вимогам. Розрахунко-
вий неканцерогенний ризик для здо-
ров’я населення при впливі забруд-
нюючих речовин, що викидаються 
джерелами викидів підприємства, є 
прийнятним, ймовірність негатив-
них ефектів у населення надзвичайно 
мала. Соціальний ризик оцінюється 
як «прийнятний».

- ґрунти: запроєктовані локальні 
очисні споруди, тверде покриття на 
території об’єкту, майданчик для кон-
тейнерів сміття із твердим покрит-
тям дозволять мінімізувати впливи 
на ґрунти. Лише аварійні випадки 
можуть призвести до їх забруднення 
паливно-мастильними речовина-
ми. Зрізка родючого шару землі до 
початку будівництва компенсуєть-
ся насипом ґрунту. При будівництві 
забруднення ґрунтів може спричи-
нити будівельне сміття та палив-
но-мастильні матеріали будівельних 
механізмів.

- рослинний і тваринний світ, за-
повідні об’єкти: не впливає. Об’єкт 
розміщується на урбанізованій тери-
торії. Суттєвий вплив на рослинний 
і тваринний світ відсутній. Рослини 
і тварини, що знаходяться під охоро-
ною (Червона книга) в межах впливу 
планованої діяльності відсутні;

- навколишнє соціальне середовище 
(населення): здійснення негативних 
впливів не передбачається. Вплив 
позитивний, оскільки послуги АЗК 
– це задоволення потреб населення, 
створення додаткових робочих місць, 
збільшення надходжень до місцевого 
та державного бюджетів. Розвиток 
інфраструктури населеного пункту;

- культурна спадщина:вплив на 
культурну спадщину відсутній.

- природно-заповідний фонд: в ме-
жах проведення планової діяльності 
відсутні об’єкти природно-заповідно-
го фонду;

- навколишнє техногенне середови-
ще:на промислові, житлово-цивільні і 
сільськогосподарські об’єкти, наземні 
та підземні споруди, соціальну орга-
нізацію території, пам’ятки культури, 
архітектури, історії та інші елемен-
ти техногенного середовища під час 
будівництва та експлуатації об’єкта 
вплив відсутній. 

(продовженя на 15 стор.)

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ве-

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

________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля плано-
ваної 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

Товариство з обмеженою відповідальністю «АТ ТРЕйД ПЛЮС» 
код згідно з ЄДРПОУ 40136846, інформує про намір провадити 

плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
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щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернати-
ви 1

Прийняті санітарно-гігієнічні, про-
типожежні, містобудівельні й тери-
торіальні обмеження, згідно діючих 
нормативних документів. В процесі 
ведення діяльності дотримуватись 
встановлених меж земельної ділянки.

щодо територіальної альтернати-
ви 2

не розглядається так, як об’єкт роз-
міщується на існуючій території (див. 
п. 3)_____

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 ВІДПОВІД-
НИй ПУНКТ І ЧАСТИНУ СТАТТІ 3 
ЗАКОНУ УКРАїНИ “ПРО ОЦІНКУ 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя”)
Планова діяльність належить до 

другої категорії видів планової діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати зна-
чний вплив на довкілля і підлягають 
оцінці впливу на довкілля, відповідно 
до ч. 3, п. 4, абзац 2, ст. 3 Закону Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкілля», 
а саме: поверхневе та підземне збері-
гання викопного палива чи продуктів 
їх переробки на площі 500 квадрат-
них метрів і більше або об’ємом (для 
рідких або газоподібних) 15 кубічних 
метрів і більше.

10. НАяВНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛя 
ЗДІйСНЕННя ОЦІНКИ ТРАНСКОР-
ДОННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя 
(В ТОМУ ЧИСЛІ НАяВНІСТЬ ЗНАЧ-
НОГО НЕГАТИВНОГО ТРАНСКОР-

ДОННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя 
ТА ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВ, ДОВКІЛЛя 
яКИХ МОЖЕ ЗАЗНАТИ ЗНАЧНОГО 

НЕГАТИВНОГО ТРАНСКОРДОННОГО 
ВПЛИВУ 

(ЗАЧЕПЛЕНИХ ДЕРЖАВ)
Транскордонний вплив на довкілля 

від даного об’єкта відсутній, в зв’язку 
з цим оцінка транскордонного впливу 
не розробляється. 

11. ПЛАНОВАНИй ОБСяГ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВЕНЬ ДЕТАЛІЗА-

ЦІї ІНФОРМАЦІї, ЩО ПІДЛяГАЄ
 ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя
Плановий обсяг досліджень та рі-

вень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з ОВД у від-
повідності 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 господарю-

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

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

проведення громадського обгово-
рення планованої діяльності;

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

надання уповноваженим органом 
мотивованого висновку з оцінки 

впливу на довкілля, що враховує ре-
зультати аналізу, передбаченого абза-
цом п’ятим цього пункту;

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

У висновку з оцінки впливу на до-
вкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопу-
стимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження.

Забороняється розпочинати про-
вадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отри-
мання рішення про провадження пла-
нованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на до-
вкілля передбачає право і можливо-
сті громадськості для участі у такій 
процедурі, зокрема на стадії обго-
ворення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, а також на стадії розгля-
ду уповноваженим органом подано-
го суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорен-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можли-
вість надавати будь-які зауваження і 
пропозиції до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та планованої діяльності, 
а також взяти участь у громадських 
слуханнях. Детальніше про процеду-
ру громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля буде по-
відомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 

запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хворо-
би (COVID-19), спричиненої корона-
вірусом 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 громадсько-
го обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

13. ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННя 
ОБСяГУ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВНя 

ДЕТАЛІЗАЦІї ІНФОРМАЦІї, 
ЩО ПІДЛяГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ ДО 
ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДО-

ВКІЛЛя
Протягом 20 робочих днів з дня 

оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваже-
ного органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього пові-
домлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

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

У разі отримання таких зауважень 
і пропозицій громадськості вони бу-
дуть розміщені в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та пере-
дані суб’єкту господарювання (про-
тягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що надають за-
уваження і пропозиції, своїм підписом 
засвідчують свою згоду на обробку їх 

персональних даних. Суб’єкт госпо-
дарювання під час підготовки звіту 
з оцінки впливу на довкілля зобов’я-
заний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськос-
ті, надані у процесі громадського об-
говорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

14. РІШЕННя ПРО ПРОВАДЖЕННя 
ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ 

Відповідно до законодавства рішен-
ням про провадження даної планова-
ної діяльності буде: Дозвіл на вико-
нання будівельних робіт згідно статті 
37 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» (вид рі-
шення відповідно до частини першої 
статті 11 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”)

що видаєтьсяДержавна архітектур-
но-будівельна інспекція України (ор-
ган, до повноважень якого належить 
прийняття такого рішення)

15. УСІ ЗАУВАЖЕННя І ПРОПОЗИЦІї 
ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПЛАНОВАНОї 

ДІяЛЬНОСТІ, ОБСяГУ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА РІВНя ДЕТАЛІЗАЦІї ІНФОРМА-
ЦІї, ЩО ПІДЛяГАЄ ВКЛЮЧЕННЮ 
ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 

ДОВКІЛЛя, НЕОБХІДНО НАДСИЛА-
ТИ ДО

Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України. Адре-
са: 03035, м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, буд.35. Депар-
таменту екологічної оцінки та контр-
олю, відділу оцінки впливу на довкіл-
ля. Тел./факс: (044) 206-31-40, (044) 
206-31-50. Електронна пошта: OVD@
mepr.gov.ua. Котяш Лада Павлівна.

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної 
у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та 
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої 
діяльності.

1. ПЛАНОВАНА ДІяЛЬНІСТЬ 
Планованою діяльністю ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ЗА-

РУДДя» передбачається:
- розміщення асфальтобетонної установки ДС-168, ґрунтозмі-

шувальної установки ДС-50Б для виробництва асфальтобетонних 
та грунтощебеневих сумішей та емульсійної установки GIEB-50/2 
для виробництва бітумних емульсій, які використовуються при 
будівництві та ремонті автодоріг, на території Колодненської 
сільської ради, Тернопільського р–н (Збаразького р-ну), Терно-
пільської обл. 

Асфальтобетонна установка ДС-168 виробництва ТОВ «Кред-
маш» призначена для виробництва асфальтобетонних сумішей, 
що використовуються для прокладання дорожнього покриття. 
Потужність установки становить 160 т/год (максимальна) 120 т/
год (середня), 200000 т/рік готової продукції. 

Грунтозмішувальна установка ДС50Б спеціалізується на ви-
готовленні грунтощебеневих сумішей, які використовуються при 
будівництві доріг. Фактична потужність установки становить 240 
т/год, 240 000 т/рік готової продукції.

Емульсійна установка GIEB-50/2 використовується для вироб-
ництва бітумної емульсії (що необхідна для якісного скріплення 
дорожніх шарів). Потужність емульсійної установки становить 2 т/
год та 10000 т/рік емульсій.

Функціонування асфальтобетонної установки ДС-168 обу-
мовлене необхідністю використання передових технологій ви-
робництва асфальтобетону та сучасної системи пилоочистки. 
Необхідність у використанні грунтозмішувальної установки ДС-
50Б полягає в забезпеченні прокладання якісного нижнього шару 
дорожного покриття в процесі ремонту та будівництва доріг. 
Емульсійна установка GIEB-50/2 виробляє бітумну емульсію, що 
необхідна для якісного скріплення дорожніх шарів.

Сировина (відсів, щебінь різних фракцій, мінеральний по-
рошок, целюлозна добавка) потраплятиме на підприємство пе-
реважно з місцевих гранкар’єрів. Бітум, емульсія та дизпаливо 
постачається на підприємство згідно заключених договорів зі 
спеціалізованими підприємствами. Фрезерований матеріал тран-
спортується з доріг, що підлягають ремонту під час зняття старо-
го покриття.

Продукція реалізується для потреб міста та області в ремонті 
доріг та прокладанні нового дорожного покриття.

Зазанчені установки є сучасним виробництвом із викорис-
танням мікропроцесорної системи управління, що забезпечує 
оптимально економний режим роботи, підвищує культуру вироб-
ництва, надійність безвідмовної роботи обладнання та зводить 

до мінімуму вплив на навколишнє середовище. Характерним для 
підприємтва є запровадження сучасної технології виробництва 
асфальтобетону, використання готових бітумів без застосування 
чорнов’яжучих матеріалів коксохімічного виробництва.

2. СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННя
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІ-

ВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ЗАРУДДЯ» Код ЄДРПОУ 40457683. Юридич-
на адреса: Україна, 47333, Тернопільська обл, Тернопільський 
р–н (Збаразький р-н), с. Заруддя, вул. Грушевського, буд.28, тел. 
+38(097) 365-75-54.

3. УПОВНОВАЖЕНИй ОРГАН, яКИй ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРОВЕДЕННя 
ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННя

Управління екології та природних ресурсів Тернопільської об-
ласної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 46008 
м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3; email: eco_ter@eco.te.gov.ua, Від-
діл оцінки впливу на довкілля, контактна особа: Груніна Світлана 
Олександрівна, тел. (0352) 22-00-20

4. ПРОЦЕДУРА ПРИйНяТТя РІШЕННя ПРО ПРОВАДЖЕННя 
ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ ТА ОРГАН, яКИй РОЗГЛяДАТИМЕ 

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя
Вид рішення про провадження планованої діяльності:
Висновок з оцінки впливу на довкілля, що надається Управ-

лінням екології та природних ресурсів Тернопільської обласної 
державної адміністрації на підставі Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”.

Інші документи дозвільного характеру, передбачені зако-
нодавством, за умови що вони не передбачають встановлення 
(затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рі-
шенням про провадження планованої діяльності або подовжен-
ня строків її провадження (п. 9 ст. 9 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»).

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 офі-
ційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві 
оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку 
з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громад-
ськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, 
які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідно-

сті їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подава-
тися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу гро-
мадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, 
не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
(СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного 
його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, 
що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться - не заплановані.
Громадські слухання (другі) відбудуться - не заплановані.

6. УПОВНОВАЖЕНИй ЦЕНТРАЛЬНИй ОРГАН АБО УПОВНОВА-
ЖЕНИй ТЕРИТОРІАЛЬНИй ОРГАН, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДОСТУП 

ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛя ТА ІНШОї ДОСТУП-
НОї ІНФОРМАЦІї ЩОДО ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ

Управління екології та природних ресурсів Тернопільської об-
ласної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 46008 
м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3; email: eco_ter@eco.te.gov.ua, Від-
діл оцінки впливу на довкілля, контактна особа: Груніна Світлана 
Олександрівна, тел. (0352) 22-00-20 

7. УПОВНОВАЖЕНИй ЦЕНТРАЛЬНИй ОРГАН АБО 
УПОВНОВАЖЕНИй ТЕРИТОРІАЛЬНИй ОРГАН, ДО яКОГО НА-

ДАЮТЬСя ЗАУВАЖЕННя І ПРОПОЗИЦІї, ТА СТРОКИ НАДАННя 
ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІй

Управління екології та природних ресурсів Тернопільської об-
ласної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 46008 
м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3; email: eco_ter@eco.te.gov.ua, Від-
діл оцінки впливу на довкілля, контактна особа: Груніна Світлана 
Олександрівна, тел. (0352) 22-00-20.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього стро-
ку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пунк-
ту 5 цього оголошення.

8. НАяВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІя 
ЩОДО ПЛАНОВАНОї ДІяЛЬНОСТІ

Звіт з оцінки впливу на довкілля планової діяльності на 136 
аркушах, без врахування додатків.

9. МІСЦЕ (МІСЦя) РОЗМІЩЕННя ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 
ДОВКІЛЛя ТА ІНШОї ДОДАТКОВОї ІНФОРМАЦІї

 (ВІДМІННЕ ВІД ПРИМІЩЕННя, ЗАЗНАЧЕНОГО У ПУНКТІ 6 
ЦЬОГО ОГОЛОШЕННя), А ТАКОЖ ЧАС, З яКОГО 

ГРОМАДСЬКІСТЬ МОЖЕ ОЗНАйОМИТИСя З НИМИ.
Ознайомлення зі Звітом з оцінки впливу на довкілля можли-

во щоденно, крім вихідних, з 11 серпня 2021 р: 
- в Колодненській сільській раді, за адресою Тернопільська 

обл., Збаразький р-н, с. Колодне, вул. Морозенка, 1, тел: 03550-
45542. 

- безпосередньо у суб’єкта господарювання ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ 
МАТЕРІАЛИ ЗАРУДДЯ» Код ЄДРПОУ 40457683. 

Юридична адреса: Україна, 47333, Тернопільська обл, 
Тернопільський р–н (Збаразький р-н), с. Заруддя, вул. Грушев-
ського, буд.28, тел. +38(097) 365-75-54.

оголоШЕННя
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

Реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності – 20215287957.
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Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

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

16.45, 19.30, 04.45 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 12.20, 14.05 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.00 Т/с «Величне столiття. Роксо-

лана».
20.18 «ПроCпорт».
20.20 Т/с «Папiк 2».
23.45 Т/с «Сидоренки-Сидорен-

ки 2».
00.55 Х/ф «Знайомство з Факе-

рами 2».
02.40 Х/ф «Шпигуни-союзники».

Iíòåр
02.45, 14.55, 15.45 «Речдок».
03.25, 18.00, 19.00 «Стосується 

кожного».
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 Iн-

тером».
09.50 Т/с «Втеча вiд мафiї».
12.25 Х/ф «007: Лiцензiя на вбив-

ство».
16.25 «Речдок. Особливий випа-

док».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Гардемарини, вперед!»
00.00 Т/с «Голос з минулого».
01.50 «Україна: забута iсторiя».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.
04.50 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
12.35, 13.15, 21.30 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.35, 16.15 Х/ф «Шерлок Холмс 

2: Гра тiней».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20, 01.40 Секретний фронт.
23.50 Х/ф «Вiд сутiнкiв до свiтанку 

2: Кривавi грошi Техасу».
03.10 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.45 Т/с «Комiсар Рекс».
09.30 МастерШеф.
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа».

14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.45, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Нiщо не трапля-

ється двiчi».
01.30 Детектор брехнi.

Íоâèé êаíаë
03.00 Зона ночi.
04.45 Абзац!
05.50, 07.05 Kids` Time.
05.55 М/с «Том i Джерi».
07.15 Орел i решка.
09.15 Т/с «Надприродне».
12.50 Аферисти в мережах.
14.50 Х/ф «Пустун».
16.45 Т/с «Будиночок на щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Хто я?».
23.25 Х/ф «Назад на Землю».
01.00 Вар`яти.
02.55 Служба розшуку дiтей.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00, 23.10 Т/с «Капiтан 2».
00.10, 02.00 Т/с «Вiкно життя».
02.40 Гучна справа.
03.10 Реальна мiстика.

ÍТÍ
06.20 «Будьте здоровi».
07.50, 14.50, 17.00, 02.45 «Випад-

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

«Свiдок».
09.00 «Страх у твоєму домi».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Ма-

ямi».
17.50 «Вартiсть життя».
23.00 Т/с «Слiпа зона».
00.45 «Легенди бандитського Ки-

єва».
01.40 «Реальнi злочинцi».
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
05.00 «Top Shop».

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Все не випадково».
07.10, 09.00 «Телемагазин».
07.40 М/ф.
08.10, 11.00 Моя правда.
09.40 Спогади.
10.35 Зорянi долi.
11.50 Т/с «Право на захист».
13.40 Х/ф «Без панiки, майор 

Кардош!»
15.15 Х/ф «Бiлi вовки».
17.15, 22.40 Т/с «Мiс Марпл Агати 

Крiстi».

19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
00.25 Х/ф «Апачi».
02.15 Телемагазин.
02.45 Кiноляпи.
03.45 Саундтреки.
04.05 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50 «ДжеДАI».
06.15 Х/ф «Мистецтво вiйни».
08.45 Х/ф «Орел Дев`ятого легiо-

ну».
10.55 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
12.50, 16.55, 19.30 «Загублений 

свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.20 «Спорт Тайм».
20.30, 21.35 Т/с «Плут».
22.40, 00.15 Т/с «CSI: Мiсце зло-

чину».
02.05 Х/ф «В`язень».
03.30 «Помста природи».

ÍЛО.ТБ
07.20 М/ф «Зорянi вiйни: Рух 

опору».
08.10 М/ф «Вартовi Галактики».
09.05 М/ф «Аладдiн».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.10 Мамареготала.
15.00 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
18.10 Т/с «Зарядженi 2».
19.10 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.00 Т/с «Приватний детектив 

Магнум».
22.50 Т/с «Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць».
00.30 Мамареготала. Найкраще.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 22.00, 01.30, 03.35, 

05.40 Топ-матч.
06.10 Бешикташ - Рiзеспор. Чемпiо-

нат Туреччини.
08.10 Колос - Рух. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол 

News.
10.15 Yellow.
10.30 Гiресунспор - Галатасарай. 

Чемпiонат Туреччини.
12.20 Чемпiонат Нiдерландiв. Ог-

ляд туру.
13.15 Десна - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
15.15 Сампдорiя - Алессандрiя. 

Кубок Iталiї.
17.00 Марiуполь - Чорноморець. 

Чемпiонат України.
18.45, 21.25 «УПЛ Online».
19.25 Live. Iнгулець - Динамо. Чем-

пiонат України.
22.45 Чемпiонат Туреччини. Огляд 

туру.
23.40 Оболонь - Прикарпаття. Чем-

пiонат України. Перша Лiга.
01.45 Верес - Ворскла. Чемпiонат 

України.
03.50 Фiорентiна - Козенца. Кубок 

Iталiї.
05.45 Програма передач.

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

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

16.45, 19.30, 04.45 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 12.20, 14.05 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.00 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана».
20.18 «ПроCпорт».
20.20 Т/с «Папiк 2».
23.55 Х/ф «Хранителi».
02.55 Х/ф «Бумеранг».

Iíòåр
02.35, 14.30, 15.30 «Речдок».
03.10, 18.00, 19.00 «Стосується 

кожного».
04.40 М/ф.
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.25 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iн-

тером».
09.45 Т/с «Втеча вiд мафiї».
12.25 Х/ф «Шок».
16.25 «Речдок. Особливий випа-

док».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Гардемарини, вперед!»
00.10 Т/с «Голос з минулого».
01.55 «Україна: забута iсторiя».

ICTV
04.15 Скарб нацiї.
04.25 Еврика!
04.30 Факти.
04.50 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10, 13.15 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 16.15, 21.30 Т/с «Пес».
16.45 Х/ф «Мачете вбиває».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20, 01.45 Анти-зомбi.
23.55 Х/ф «Вiд сутiнкiв до свiтанку 

3: Дочка ката».
03.00 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.55 Т/с «Комiсар Рекс».
09.50 МастерШеф.
13.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Нiщо не трапля-

ється двiчi».
01.25 Детектор брехнi.

Íоâèé êаíаë
03.00 Зона ночi.
05.00 Абзац!
05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.15 Орел i решка.
09.20 Т/с «Надприродне».
12.55 Аферисти в мережах.
14.40 Х/ф «Вторгнення: Битва 

за рай».
16.50 Т/с «Будиночок на щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Сталеве серце».
23 .05  Х/ф «Розбирання в 

Бронксi».
00.55 Х/ф «I прийшов павук».
02.45 Служба розшуку дiтей.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного зло-

чину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00, 23.50 Т/с «Капiтан 2».
23.10 По слiдах.
00.50, 02.15 Т/с «Вiкно життя».
01.45 Телемагазин.
03.10 Реальна мiстика.

ÍТÍ
06.20 «Вартiсть життя».
07.50, 14.45, 17.00, 02.55 «Випад-

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

«Свiдок».
09.00 «Страх у твоєму домi».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямi».
17.50 «Правда життя».
23.00 Т/с «Слiпа зона».
00.45 «Легенди бандитського 

Києва».
01.45 «Реальнi злочинцi».
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
05.00 «Top Shop».

Enter-фіëьм
05.00 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя».
05.10 Кiнотрейлери.
07.10, 09.00, 02.40 «Телемагазин».
07.40 М/ф.
08.10 «Моя правда».
09.30, 02.15 Спогади.
10.30 Зорянi долi.
11.05 Моя правда.
11.55 Т/с «Право на захист».
13.45 Х/ф «Брюнет вечiрньої 

пори».
15.10 Х/ф «Слiд Сокола».
17.15, 22.40 Т/с «Мiс Марпл Агати 

Крiстi».

19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
00.25 Х/ф «Чингачгук - Великий 

Змiй».
03.10 Кiноляпи.
04.10 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф «Старскi та Хатч».
08.00 Х/ф «Коммандо».
09.50 Т/с «Мисливцi за релiквiя-

ми».
11.45, 16.55 «Загублений свiт».
17.55, 19.30 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.05 «Спецкор».
18.50, 02.35 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.30, 21.35 Т/с «Плут».
22.40, 00.15 Т/с «CSI: Мiсце 

злочину».
03.05 «Помста природи».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО.ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Зорянi вiйни: Рух 

опору».
08.10 М/ф «Вартовi Галактики».
09.05 М/ф «Аладдiн».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.10 Мамареготала.
15.00 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
18.10 Т/с «Зарядженi 2».
19.10 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.00 Т/с «Приватний детектив 

Магнум».
22.50 Т/с «Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць».
00.25 Мамареготала. Найкраще.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 01.30, 03.35, 05.40 

Топ-матч.
06.10 Волинь - Ужгород. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
08.10 Десна - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол 

News.
10.15, 12.45 «УПЛ Online».
11.00, 23.40 Iнгулець - Динамо. 

Чемпiонат України.
13.15 Гiресунспор - Галатасарай. 

Чемпiонат Туреччини.
15.15 Шахтар - Металiст 1925. 

Чемпiонат України.
17.00, 03.50 Аякс - НЕК. Чемпiонат 

Нiдерландiв.
18.50 Yellow.
19.15 Огляд 1-го раунду. Кубок 

Iталiї.
19.45 Верес - Ворскла. Чемпiонат 

України.
21.35 Чемпiонат Туреччини. Огляд 

туру.
22.45 Чемпiонат Нiдерландiв. Ог-

ляд туру.
01.45 Бешикташ - Рiзеспор. Чем-

пiонат Туреччини.
05.45 Програма передач.
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Êаíаë “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

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

16.45, 19.30, 04.45 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 12.20, 14.05 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.00 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана».
20.18 «ПроCпорт».
20.20 Т/с «Папiк 2».
23.25, 03.55 Т/с «Сидоренки-Си-

доренки 2».
00.30 Х/ф «Знайомство з бать-

ками».
02.40 Х/ф «Монстро».

Iíòåр
02.30 Х/ф «Операцiя «Тушонка».
04.10 М/ф.
05.25, 22.30 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iн-

тером».
10.05, 18.00, 19.00 «Стосується 

кожного».
12.25 Х/ф «Сiмейне пограбу-

вання».
14.20 Х/ф «Уболiвальники зi 

стажем».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Гардемарини, вперед!»
00.20 Х/ф «Рiдня».
02.10 «Україна: забута iсторiя».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30 Факти.
04.55, 02.00 Громадянська обо-

рона.
08.45 Факти. Ранок.
09.10 Х/ф «Вуличний боєць».
11.10, 13.15 Х/ф «Самоволка».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.15 Х/ф «Двiйник».
16.30 Х/ф «Мiцний захист».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини з К. 

Стогнiєм.
20.10, 21.30 Х/ф «Година пiк».
22.25 Х/ф «Година пiк 2».
00.15 Х/ф «Година пiк 3».
02.50 Анти-зомбi.
03.35 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.00 Т/с «Комiсар Рекс».
09.55 МастерШеф.

13.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Нiщо не трапля-

ється двiчi».
01.30 Детектор брехнi.

Íоâèé êаíаë
03.00 Зона ночi.
04.55 Абзац!
05.55, 07.35 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.40 Орел i решка.
09.50 Т/с «Надприродне».
12.35 Х/ф «Божевiльний патруль».
14.40 Х/ф «Божевiльний патруль 

2».
16.45 Т/с «Будиночок на щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.05 Х/ф «Останнiй бойскаут».
23.30 Х/ф «Флот МакХейла».
01.30 Вар`яти.
02.55 Служба розшуку дiтей.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30, 02.00 Iсторiя одного 

злочину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00, 23.10 Т/с «Капiтан».
00.10 Велика деолигархизация.
03.30 Реальна мiстика.

ÍТÍ
04.55, 05.00 «Top Shop».
05.25 «Таємницi кримiнального 

свiту».
06.45 Т/с «Янголи вiйни».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямi».
12.30, 16.30, 19.00, 02.25 «Свiдок».
14.50, 17.00, 02.55 «Випадковий 

свiдок».
17.50 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00 Т/с «Слiпа зона».
00.45 Х/ф «Мовчазна отрута».
03.30 «Речовий доказ».
04.30 «Правда життя. Професiйнi 

байки».

Enter-фіëьм
05.40 Х/ф «Перевертень в по-

гонах».
07.10, 09.00, 02.45 «Телемагазин».
07.40 М/ф.
08.10 «Невiдома версiя».
09.30, 02.20 «Спогади».
10.30 «Зорянi долi».
11.05 «Моя правда».
11.55 Т/с «Право на захист».
13.45 Х/ф «Примара замку Мор-

рiсвiль».

15.25 Х/ф «Апачi».
17.15, 22.40 Т/с «Мiс Марпл Агати 

Крiстi».
19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
00.20 Х/ф «Слiд Сокола».
03.15 Кiноляпи.
04.15 Саундтреки.

Êаíаë «2+2»
06.00 Т/с «Опер за викликом 4».
10.00 Х/ф «Персi Джексон та 

викрадач блискавок».
12.30 Х/ф «Двiйник».
14.45, 16.55, 19.30 «Загублений 

свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.45 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.30 Т/с «Ментiвськi вiйни. Хар-

кiв 2».
21.35 Т/с «Плут».
22.20, 00.10 Т/с «CSI: Мiсце 

злочину».
02.00 Т/с «Мисливцi за релiквiя-

ми».
03.15 «Помста природи».

ÍЛО.ТБ
07.20 М/ф «Зорянi вiйни: Рух 

опору».
08.10 М/ф «Вартовi Галактики».
09.05 М/ф «Аладдiн».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.10 Мамареготала.
15.00 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
18.10 Т/с «Зарядженi 2».
19.10 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.00 Т/с «Приватний детектив 

Магнум».
22.50 Т/с «Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць».
00.30 Мамареготала. Найкраще.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 15.20, 23.40, 01.45, 

03.45 Топ-матч.
06.10 Парма - Лечче. Кубок Iталiї.
08.10 Львiв - Олександрiя. Чемпiо-

нат України.
10.00 «Великий футбол».
11.40 Адана Демiрспор - Фенер-

бахче. Чемпiонат Туреччини.
13.20 Колос - Рух. Чемпiонат 

України.
15.00, 19.45, 22.30 Футбол News.
15.35 Оболонь - Прикарпаття. Чем-

пiонат України. Перша Лiга.
17.25 Yellow.
17.35 Чемпiонат Нiдерландiв. Ог-

ляд туру.
18.30, 20.55 «УПЛ Online».
18.55 Live. Марiуполь - Чорномо-

рець. Чемпiонат України.
21.40 Live. Гiресунспор - Галата-

сарай. Чемпiонат Туреччини.
23.55 Кротоне - Брешiя. Кубок 

Iталiї.
01.55 Десна - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
03.55 Сампдорiя - Алессандрiя. 

Кубок Iталiї.05.45 Програма 

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

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

16.45, 19.30, 05.05 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.55 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 12.20, 14.05 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.00 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана».
20.18 «ПроCпорт».
20.20 Т/с «Папiк 2».
22.55 Т/с «Сидоренки-Сидорен-

ки 2».
00.00 Х/ф «Знайомство з Факе-

рами».
02.15 Х/ф «Кiнг Конг».

Iíòåр
02.55, 18.00, 19.00 «Стосується 

кожного».
04.25 М/ф.
04.55 «Телемагазин».
05.25, 22.25 «Слiдство вели...» з Л. 

Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iн-

тером».
09.55 Т/с «Втеча вiд мафiї».
12.25 Х/ф «007: Живi вогнi».
14.55, 15.45 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випа-

док».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Гардемарини, вперед!»
00.05 Х/ф «Здрастуй i прощай».
02.00 «Україна: забута iсторiя».

ICTV
04.10 Скарб нацiї.
04.20 Еврика!
04.30 Факти.
04.50, 20.20, 02.00 Громадянська 

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

К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
12.40, 13.15, 21.30 Т/с «Пес».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.35, 16.15 Х/ф «Шерлок Хо-

лмс».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
23.50 Х/ф «Вiд сутiнкiв до свiтан-

ку».
03.35 Я зняв!

ÑТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.45 Т/с «Комiсар Рекс».
09.40 МастерШеф.
13.10, 14.50 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
15.45, 18.05 Т/с «Слiд».

19.05 Супербабуся.
20.15, 22.50 Т/с «Нiщо не трапля-

ється двiчi».
01.25 Детектор брехнi.

Íоâèé êаíаë
03.00, 02.55 Зона ночi.
04.55 Абзац!
05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джерi».
07.15 Орел i решка.
09.20 Т/с «Надприродне».
12.50 Аферисти в мережах.
14.40 Х/ф «Шафт».
16.50 Т/с «Будиночок на щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Карате-пацан».
23.55 Х/ф «Крутi вiражi».
02.00 Вар`яти.

Êаíаë «Óêра¿íа»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедливостi.
14.30, 15.30 Iсторiя одного зло-

чину.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Капiтан».
22.00, 23.10 Т/с «Капiтан 2».
00.20, 02.00 Т/с «Вiкно життя».
02.50 Гучна справа.
03.35 Реальна мiстика.

ÍТÍ
06.20 «Таємницi свiту».
06.55 «Свiдок. Агенти».
07.50, 14.45, 17.00, 02.50 «Випад-

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

«Свiдок».
09.00 «Страх у твоєму домi».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямi».
17.50 «Будьте здоровi».
23.00 Т/с «Слiпа зона».
00.40 «Легенди бандитського 

Києва».
01.40 «Реальнi злочинцi».
03.00 «Речовий доказ».
04.00 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
05.00 «Top Shop».

Enter-фіëьм
05.30 Х/ф «Тривожна вiдпустка 

адвоката Ларiної».
07.10, 09.00, 02.15 «Телемагазин».
07.40 М/ф.
08.10 «Невiдома версiя».
09.30 «Спогади».
10.30, 02.45 «Зорянi долi».
10.55 «Моя правда».
11.45 Т/с «Право на захист».
13.35 Х/ф «Синьйор Робiнзон».
15.35 Х/ф «Чингачгук - Великий 

Змiй».

17.15, 22.40 Т/с «Мiс Марпл Агати 
Крiстi».

19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
00.25 Х/ф «Смертельна помилка».
03.05 Кiноляпи.
04.05 Саундтреки.
04.40 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00, 18.50, 19.30, 03.20 «Дже-

ДАI».
06.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
08.20 Х/ф «Сахара».
10.55, 02.05 Т/с «Мисливцi за 

релiквiями».
12.50, 16.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.50 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.30, 21.35 Т/с «Плут».
22.40, 00.15 Т/с «CSI: Мiсце 

злочину».
03.50 «Помста природи».
05.45 Телемагазини.

ÍЛО.ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Зорянi вiйни: Рух 

опору».
08.10 М/ф «Вартовi Галактики».
09.05 М/ф «Аладдiн».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.10 Мамареготала.
15.00 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
18.10 Т/с «Зарядженi 2».
19.10 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.00 Т/с «Приватний детектив 

Магнум».
22.50 Т/с «Морська полiцiя: Полю-

вання на вбивць».
00.30 Мамареготала. Найкраще.

Ôóòáоë. (Óêра¿íа)
06.00, 08.00, 20.10 Топ-матч.
06.10 Адана Демiрспор - Фенер-

бахче. Чемпiонат Туреччини.
08.10 Верес - Ворскла. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол 

News.
10.15, 12.35 «УПЛ Online».
10.45 Марiуполь - Чорноморець. 

Чемпiонат України.
13.15 «Великий футбол».
15.15, 22.15 Yellow.
15.25 Гiресунспор - Галатасарай. 

Чемпiонат Туреччини.
17.15 Шахтар - Металiст 1925. 

Чемпiонат України.
19.15 Чемпiонат Нiдерландiв. Ог-

ляд туру.
20.25 Бешикташ - Рiзеспор. Чем-

пiонат Туреччини.
22.45 Волинь - Ужгород. Чемпiонат 

України. Перша Лiга.
00.30 Аякс - НЕК. Чемпiонат 

Нiдерландiв.
02.15 Львiв - Олександрiя. Чемпiо-

нат України.
04.00 Кротоне - Брешiя. Кубок 

Iталiї.
05.45 Програма передач.
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  TV-4
Понеділок, 16 серпня
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 Провінційні вісті. 
Тиждень

08.00, 21.00 Єдина країна 
08.30 Завтра-сьогодні
09.00, 17.00 Древо
09.55, 22.35 Цінуй справжнє
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування 

Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Дивовижне й небезпечне
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
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. «Вторгнення на Зем-

лю» +16
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф.«Рожева банда» +16

Вівторок, 17 серпня
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 Провінційні вісті.
07.35 Погляд зблизька
08.00 На контролі
09.00, 00.15 Час-Tайм
09.40 «Кіндер ШОУ»
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування 

Мердока»
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Цінуй справжнє
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.00 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
19.30 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.00 Дивовижне й небезпечне
21.30 Shift. Життя в цифрі 
21.45 ЗУНУ NEWS 
22.35, 04.00 Х.ф.«127 годин» +16 
01.00 Х.ф.«Абсолютне вторгнення» +16 

Середа, 18 серпня
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 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди
08.30 ЗУНУ NEWS 
08.45, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Цінуй справжнє
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування 

Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 21.00 Дивовижне й небезпечне
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Те, що любиш 
14.30 Відкрита зона
16.40 «Кіндер ШОУ»
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Український гастротур
21.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
22.40, 04.00 Х.ф. «Дитячий секрет» 
01.00 Х.ф.«Історія кохання» 

Четвер, 19 серпня
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 Провінційні вісті.
07.35 Український гастротур
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування 

Мердока»
11.15 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
11.30 Дивовижне й небезпечне
12.00, 02.30 Хіт-парад
13.45 Те, що любиш 
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
15.45, 19.55 Цінуй справжнє
17.30 Євромакс
19.30 Наші вітання
20.00 Бла Бла таксі
20.30 Завтра-сьогодні
21.00 Машина часу
21.30 Смачна мандрівка
22.35, 04.00 Х.ф.«Материнство» 
01.00 Х.ф.«Легке захоплення» 

П’ятниця, 20 серпня
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 Провінційні вісті.
07.35 Бла Бла таксі
08.00 Смачна мандрівка
08.30, 17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування 

Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Дивовижне й небезпечне 
12.00, 02.30 Хіт-парад 
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
16.10 «Кіндер ШОУ»
17.00 Древо
19.30 Наші вітання
20.10 Погляд зблизька
20.40 Слід
21.00 Українські традиції
21.20 Цінуй справжнє
21.30 Єдина країна 
22.35, 04.00 Х.ф.«Секрет в озері Ерроу» 
01.00 Х.ф.«Пі Джей» +16 

Субота, 21 серпня
06.00, 09.30, 15.00 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35, 10.30 Про нас 
08.00, 19.00 Єдина країна 
08.30, 02.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Цінуй справжнє
09.00 Час-Tайм
11.00 На контролі
12.00 Смачна мандрівка
12.30, 00.30 Х.ф.«Пенелопа» 
14.40 «Кіндер ШОУ»
16.30 Shift. Життя в цифрі 
17.00, 03.00 Хіт-парад 
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10 Легенда. Оксана Білозір
22.15, 04.00 Х.ф. «Знайдеш друга – при-

дбаєш скарб» 
23.30 Євромакс
00.10 Вікно в Америку

Неділя, 22 серпня
06.00, 12.30 Кіндер клуб
07.00, 09.15 За спорт
07.15 Українські традиції
07.40, 01.00 Х.ф. «Знову 18» +12
09.30, 21.00 Єдина країна
10.00 Пряма трансляція Божественної 

Святої Літургії з Архикате-
дрального Собору УГКЦ м.
Тернопіль 

11.40 Shift. Життя в цифрі
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Сільський календар 
14.30 Межа правди
15.30 Слід 
16.00, 23.30 Бла Бла таксі
16.25, 21.40 Цінуй справжнє
16.30 Євромакс
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, 03.00 Огляд світових подій
21.45, 04.15 Х.ф.«Думки сторін» +16 
02.30 Хіт-парад 

UA:Тернопіль

Понеділок, 16 серпня
6.00, 13.55 Піщана казка
6.10 Абетка дорожної безпеки 
6.15 М/ф «Уроки тітоньки Сови». 
6.25 Веселі саморобки
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

20.40 Новини 
9.10 Т/с « Доктор Блейк» 
11.05 Д/ц «Світ дикої природи»
11.20, 12.50, 23.55 загадки чернівецьких 

атлантів
11.40 Візульний код
12.10 Артефакти
12.35 Роздивись
13.05 Д/ц «Боротьба за виживання» 
13.35 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню 
13.50 Дитячі портрети
14.05 Додолики 
14.20 Уроки тітоньки Сови.
14.30 М/ф «Козлик та ослик»
14.40 М/ф «Як Петрик П’яточкін слоників 

рахував «
14.45 М/ф « Маленький великий пес «
15.05, 17.15 Суспільна студія 
18.05 Країна пісень
18.40 Буковинські загадки
18.45 Небезпечна зона
19.00, 23.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 Цикл «Наші тридцять
21.00 Т/с «Віра» 
22.35 Небезпечна зона
22.45 Земля, наближена до неба 
0.00 Х/ф «Прелюдія долі»
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Êанал “1+1”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок 

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

16.45, 19.30, 05.50 «ТСН».
09.25, 10.20 «Життя вiдомих 

людей».
11.15, 12.20, 14.05 «Твiй день».
14.45, 20.15 «Одруження наослiп».
17.00 Т/с «Величне столiття. 

Роксолана».
20.13 «ПроCпорт».
22.15 Х/ф «Хеллбой: Герой iз 

пекла».
00.35 Х/ф «Дзвiнок».
02.45 Х/ф «Дзвiнок 2».
04.25 Х/ф «Ва-банк».

Iнтер
02.40, 14.30, 15.30, 00.45 «Реч-

док».
03.25, 18.00 «Стосується кож-

ного».
04.55 «Телемагазин».
05.25 «Слiдство вели...» з Л. Ка-

невським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iн-

тером».
09.45 Т/с «Втеча вiд мафiї».
12.25 Х/ф «Трьох потрiбно при-

брати».
16.25 «Речдок. Особливий ви-

падок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Флемiнг», 1-4 с.

ICTV
04.05 Скарб нацiї.
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дiтей.
04.30, 01.20 Факти.
04.50 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з 

К. Стогнiєм.
10.10, 20.10 Дизель-шоу.
11.25, 23.00, 01.45 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Скетч-шоу «На троих».
14.05, 16.15 Х/ф «Потрiйна за-

гроза».
16.30 Х/ф «Холостяцька вечiр-

ка 3».
18.45 Факти. Вечiр.
03.30 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.50 Х/ф «Сили природи».
08.00 Врятуйте нашу сiм`ю.
11.40, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.

20.15, 22.50 Т/с «Привiт, тату!».
01.00 Детектор брехнi.

Новиé канал
03.00, 02.05 Зона ночi.
04.55 Абзац!
05.50, 07.15 Kids` Time.
05.55 М/с «Том i Джерi».
07.20 Орел i решка. Земляни.
09.30 Аферисти в мережах.
15.40 Х/ф «Останнiй бойскаут».
17.50 Х/ф «Протистояння».
19.40 Х/ф «Хеллбой: Золота 

армiя».
22.00 Х/ф «Хеллбой: Вiдродження 

кривавої королеви».
00.30 Х/ф «Священик».
02.00 Служба розшуку дiтей.

Êанал «Óкра¿на»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Укра-

їною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.45 Т/с «Любов iз закритими 

очима».
14.40, 15.30 Т/с «Будь, що буде».
20.10 «Говорить Україна».
22.00, 23.10, 02.00 Т/с «Сильна 

жiнка».
01.30 Телемагазин.
03.05 Т/с «Квочка».
06.10 Реальна мiстика.

НТН
06.20 «Правда життя».
07.50, 14.45, 17.00, 02.50 «Випад-

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

«Свiдок».
09.00 «Страх у твоєму домi».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: 

Маямi».
23.00 Т/с «Слiпа зона».
00.45 «Легенди бандитського 

Києва».
01.45 «Реальнi злочинцi».
02.55 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
04.50 «Top Shop».

Enter-фільм
06.05 Х/ф «Чоловiчi iсторiї».
07.10, 09.00 «Телемагазин».
07.40 М/ф.
08.10 «Моя правда».
09.30 Спогади.
10.25 Зорянi долi.
10.50 Моя правда.
11.40 Т/с «Право на захист».
15.20 Х/ф «Смертельна помилка».
17.15 Т/с «Мiс Марпл Агати 

Крiстi».
19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
22.40 Х/ф «Нiагара».

00.30 Х/ф «Цвiтiння кульбаби».
02.00 Розкажiть про Україну.
02.20 Телемагазин.
02.50 Кiноляпи.
03.50 Саундтреки.
03.55 Кiнотрейлери.

Êанал «2+2»
06.00, 18.50, 03.20 «ДжеДАI».
06.20 Х/ф «Австралiя».
09.50 Т/с «Мисливцi за релiквiя-

ми».
13.40 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.50 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Люди Iкс».
22.05 Х/ф «Люди Iкс 2».
00.50 Х/ф «Персi Джексон та 

викрадач блискавок».
03.50 «Цiлком таємно-2017».
04.15 «Помста природи».
05.45 Телемагазини.

НЛО.ТБ
06.15 Телемагазин.
07.20 М/ф «Зорянi вiйни: Рух 

опору».
08.10 М/ф «Вартовi Галактики».
09.05 М/ф «Аладдiн».
09.30 М/с «Сiмпсони».
11.10 Мамареготала.
15.00 Т/с «СуперКопи».
16.30 Т/с «Швидка».
18.10 Т/с «Зарядженi 2».
19.10 Т/с «Полiцiя Гаваїв».
21.00 Т/с «Приватний детектив 

Магнум».
22.50 Т/с «Морська полiцiя: По-

лювання на вбивць».
00.30 Мамареготала. Найкраще.

Ôутбол. (Óкра¿на)
06.00, 08.00, 12.35, 14.35 Топ-матч.
06.10 Оболонь - Прикарпаття. Чем-

пiонат України. Перша Лiга.
08.10 Iнгулець - Динамо. Чемпiонат 

України.
10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол 

News.
10.15, 18.00, 22.00 Огляд 1-го 

раунду. Кубок Iталiї.
10.45, 04.00 Волинь - Ужгород. 

Чемпiонат України. Перша 
Лiга.

12.45 Львiв - Олександрiя. Чемпiо-
нат України.

14.50 Yellow.
15.15 Чемпiонат Туреччини. Огляд 

туру.
16.10, 00.30 Парма - Лечче. Кубок 

Iталiї.
18.30, 21.25 «УПЛ Online».
19.25 Live. Ворскла - Металiст 

1925. Чемпiонат України.
22.45 Десна - Днiпро-1. Чемпiонат 

України.
02.15 Колос - Рух. Чемпiонат 

України.
05.45 Програма передач.

Êанал “1+1”
07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
09.00, 02.45 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiтське життя. Найкраще».
19.30, 05.35 «ТСН».
20.15 «Вечiр прем`єр з Катериною 

Осадчою».
22.50 Х/ф «Багрова м`ята».
00.50 Х/ф «Найкращий стрiлець».

Iнтер
03.30 «Подробицi» - «Час».
04.00 Х/ф «Тiнi забутих предкiв».
05.30 М/ф.
06.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
08.00 «Вдалий проект».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 11.50, 12.45 «Iнше 

життя».
13.35 «Речдок. Особливий ви-

падок».
18.00 Х/ф «Пiдозри мiстера 

Уїчера: Вбивство в будинку 
на Роуд-Гiлл».

20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Дiамантова рука».
22.40 «Ювiлейний концерт Миколи 

Баскова «Гра».
00.50 «Речдок».

ICTV
04.40 Скарб нацiї.
04.50 Еврика!
05.00 Факти.
05.25 Не дай себе ошукати.
07.05 Анти-зомбi.
08.00 Секретний фронт.
09.00 Громадянська оборона.
10.00, 13.00 Т/с «Пес».
12.45 Факти. День.
13.35 Х/ф «Полiцейська ака-

демiя 7».
15.00 Х/ф «Полiцейська ака-

демiя 6».
16.45 Х/ф «Полiцейська ака-

демiя».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Полiцейська ака-

демiя 4».
20.55 Х/ф «Полiцейська ака-

демiя 5».
22.45 Х/ф «Толока».
01.05 Х/ф «Саботаж».
02.55 Я зняв!

СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома».
05.45 Хата на тата.
12.15 МастерШеф. Celebrity.
14.55 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екстрасенси.
20.00 Один за всiх.
23.20 Я соромлюсь свого тiла.

01.20 Про що мовчать жiнки.

Новиé канал
03.00 Зона ночi.
05.40 Таємний агент.
06.50, 08.40 Kids` Time.
06.55 М/ф «Губка Боб: Життя 

на сушi».
08.45 М/ф «Тачки».
11.05 М/ф «Тачки 2».
13.10 М/ф «Тачки 3».
15.15 Х/ф «Страшилки».
17.10 Х/ф «Страшилки 2».
19.00 Х/ф «Пiкселi».
21.00 Х/ф «Мисливцi за приви-

дами».
23.10 Improv Live Show 2.

Êанал «Óкра¿на»
05.50 Сьогоднi.
06.50, 04.00 Реальна мiстика.
08.45 Т/с «Сильна жiнка».
13.10 Т/с «Годинник iз зозулею».
17.00 Т/с «Корзина для щастя», 

1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом 

Панютою.
21.00 Т/с «Корзина для щастя».
23.00, 02.00 Т/с «Ноти любовi».
01.30 Телемагазин.
03.10 Гучна справа.
04.40 Агенти справедливостi.

НТН
05.45 Х/ф «Сiмнадцятий трансат-

лантичний».
07.25 «Слово Предстоятеля».
07.35 «Випадковий свiдок. Навко-

ло свiту».
10.00 Т/с «Смерть у раю».
14.20 Х/ф «Громобiй».
16.05 Х/ф «Полоненi сонця».
17.50 «Легенди карного розшуку».
19.00 Т/с «Захват».
22.30 Х/ф «Драконовi оси».
00.05 Х/ф «Вуличний боєць».
01.55 «Речовий доказ».

Enter-фільм
04.20 Саундтреки.
04.25 Кiнотрейлери.
05.20 Х/ф «Захар Беркут».
07.10, 09.00, 02.25 «Телемагазин».
07.40, 09.30 М/ф.
08.00 «Свiтова кухня по-україн-

ськи».
09.50 «Моя правда».
10.45 «Невiдома версiя».
11.35 Х/ф «Моя старша сестра».
13.25 Х/ф «Вiдданий друг».
15.00 Т/с «Джекiл i Хайд».
19.35 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
23.15 Х/ф «Цар Соломон. Найму-

дрiший з мудрих».

Êанал «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00 «ДжеДАI».
08.00, 23.25 «Загублений свiт».
11.55 Х/ф «Люди Iкс».
14.35 Х/ф «Люди Iкс 2».
17.20 Х/ф «Люди Iкс: Остання 

битва».
19.20 Х/ф «Люди Iкс: Початок. 

Росомаха».
21.25 5 тур ЧУ з футболу. «Дина-

мо» - «Десна».
01.30, 04.20 «Помста природи».
04.15 «Найкраще».
05.45 Телемагазини.

НЛО.ТБ
06.10 Телемагазин.
07.20, 00.50 Мамареготала. Най-

краще.
08.20 М/ф «Темний плащ».
09.40 М/ф «Качинi iсторiї».
11.00 Мамареготала.
14.30 Т/с «СуперКопи».
16.05 Т/с «Швидка».
18.10 Х/ф «Еквiлiбрiум».
20.15 Х/ф «Матриця».
23.00 Назустрiч пiтьмi.

Ôутбол. (Óкра¿на)
06.00, 08.00, 14.40, 01.15, 03.20, 

05.30 Топ-матч.
06.10 Фламенго - Олiмпiя. 1/4 

фiналу. Кубок Лiбертадо-
рес.

08.10 Верес - Мiнай. Чемпiонат 
України.

10.00, 15.00, 17.45, 20.15, 23.00 
Футбол News.

10.20, 15.50, 23.15 Yellow.
10.30 Газiантеп - Бешикташ. Чем-

пiонат Туреччини.
12.20, 15.20 Огляд 1-го раунду. 

Кубок Iталiї.
12.50 Чорноморець - Шахтар. 

Чемпiонат України.
16.00, 18.55 «УПЛ Online».
16.55 Live. Марiуполь - Зоря. 

Чемпiонат України.
19.25 Live. Колос - Олександрiя. 

Чемпiонат України.
21.20 «Великий футбол».
23.25 Металiст - Оболонь. Чем-

пiонат України. Перша Лiга.
01.30 Вiтесс - Вiллем II. Чемпiонат 

Нiдерландiв.
03.40 Фенербахче - Антальяспор. 

Чемпiонат Туреччини.
05.45 Програма передач.

Êанал “1+1”
07.00, 06.00 «Життя вiдомих 

людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
19.30, 05.15 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.30 «Жiночий квартал».
00.30 «Свiтське життя. Найкраще».
01.30 Х/ф «Євротур».
03.10 Х/ф «Як позбутися хлопця 

за 10 днiв».

Iнтер
02.40 «Подробицi» - «Час».
03.25 «Україна вражає».
04.05, 05.20 «Орел i решка. На 

краю свiту».
04.50 «Телемагазин».
06.15 «Слово Предстоятеля».
06.25 Х/ф «Залiзна маска»...
09.00 «Готуємо разом. Домашня 

кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.05 «Позаочi».
12.05 Т/с «Гардемарини, вперед!»
17.50 Х/ф «Анжелiка, маркiза 

янголiв».
20.00 «Подробицi».
20.30 Концерт «З Україною в 

серцi».
22.40 Т/с «Побачити океан», 

1-4 с.
02.25 Х/ф «День перший, день 

останнiй».

ICTV
04.20 Скарб нацiї.
04.30 Еврика!
04.35 Факти.
05.00 Не дай себе ошукати.
06.40 «На трьох».
09.45, 13.00 Т/с «Пес».
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Година пiк».
15.10 Х/ф «Година пiк 2».
17.00 Х/ф «Година пiк 3».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Полiцейська ака-

демiя».
21.05 Х/ф «Полiцейська ака-

демiя 2».
22.55 Х/ф «Полiцейська ака-

демiя 3».
00.40 Х/ф «Полiцейська ака-

демiя 7».
02.05 Громадянська оборона.
03.40 Я зняв!

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.55 Т/с «Слiд».
06.55, 10.55 Т/с «Привiт, тату!».
07.55 Неймовiрна правда про 

зiрок.

13.50 Супербабуся.
18.40, 23.40 Звана вечеря.
21.00 МастерШеф. Celebrity.

Новиé канал
03.00 Зона ночi.
05.10, 01.45 Вар`яти.
06.15 Хто проти блондинок? (12+).
08.05, 09.50 Kids` Time.
08.10 Х/ф «Дiти шпигунiв: Кiнець 

гри».
09.55 Орел i решка. Земляни.
11.00 Орел i решка. Чудеса свiту.
12.05 Орел i решка.
14.05 Х/ф «Черепашки нiндзя».
16.10 Х/ф «Черепашки нiндзя 2».
18.40 Х/ф «Варта Галактики».
21.00 Х/ф «Варта Галактики 2».
23.50 Х/ф «Скаутизм проти 

зомбi».

Êанал «Óкра¿на»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.25, 03.30 Реальна мiстика.
10.45 Т/с «Лабiринт».
14.40 Т/с «Формула щастя», 1 

i 2 с.
15.20 Т/с «Формула щастя».
20.00 Головна тема.
21.00 Спiвають все!
23.10 Т/с «Вибираючи долю», 

1 i 2 с.
01.30 Телемагазин.
02.00 Т/с «Вибираючи долю».

НТН
05.50 «Легенди бандитської Оде-

си».
06.45 Т/с «Право на захист».
10.35 «Легенди карного розшуку».
12.25 «Випадковий свiдок. Навко-

ло свiту».
13.40 Т/с «Смерть у раю».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00, 02.15 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Громобiй».
21.20 Х/ф «Полоненi сонця».
23.05 Х/ф «Вуличний боєць».
01.00 «Таємницi кримiнального 

свiту».
02.50 «Випадковий свiдок».
03.15 «Речовий доказ».
04.15 «Правда життя. Професiйнi 

байки».
04.45 «Top Shop».

Enter-фільм
04.20 Х/ф «Чорна Рада».
07.10, 09.00, 02.55 «Телемагазин».
07.40 М/ф.
08.00 «Свiтова кухня по-україн-

ськи».
09.30 «Моя правда».
10.20 «Невiдома версiя».
11.10 Х/ф «Перегони «Гарматне 

ядро».
13.00 Х/ф «Iнспектор Лаварден».
15.00 Т/с «Джекiл i Хайд».

19.35 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
23.15 Х/ф «Авраам: Хранитель 

вiри».
03.25 Кiноляпи.

Êанал «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00 «ДжеДАI».
09.15 «Загублений свiт».
13.15 Х/ф «Роман у джунглях».
15.40 Х/ф «Коммандо».
17.35 Х/ф «Леон-кiлер».
19.45 Х/ф «22 кулi».
22.00 Х/ф «Дедпул».
00.05 Х/ф «Дедпул 2».
02.20 Т/с «Мисливцi за релiквiя-

ми».
03.05 «Помста природи».
04.05 «Цiлком таємно-2017».
05.45 Телемагазини.

НЛО.ТБ
06.10 Телемагазин.
07.20, 00.50 Мамареготала. Най-

краще.
08.20 М/ф «Темний плащ».
09.40 М/ф «Качинi iсторiї».
11.00 Мамареготала.
14.40 Т/с «СуперКопи».
16.10 Т/с «Швидка».
17.40 Т/с «Друзi».
21.00 Х/ф «Еквiлiбрiум».
23.00 Назустрiч пiтьмi.

Ôутбол. (Óкра¿на)
06.00 Сампдорiя - Алессандрiя. 

Кубок Iталiї.
07.45, 21.10 Огляд 1-го раунду. 

Кубок Iталiї.
08.15 Марiуполь - Чорноморець. 

Чемпiонат України.
10.00, 15.00, 19.00, 22.30 Футбол 

News.
10.20, 12.50 «УПЛ Online».
11.10, 19.20 Ворскла - Металiст 

1925. Чемпiонат України.
13.15 Кротоне - Брешiя. Кубок 

Iталiї.
15.20 Yellow.
15.30 Iнгулець - Динамо. Чемпiонат 

України.
17.15 Гiресунспор - Галатасарай. 

Чемпiонат Туреччини.
21.40 Live. Газiантеп - Бешикташ. 

Чемпiонат Туреччини.
23.40, 01.45, 03.45 Топ-матч.
23.55 Верес - Мiнай. Чемпiонат 

України.
01.55 Торiно - Кремонезе. Кубок 

Iталiї.
03.55 Чорноморець - Шахтар. 

Чемпiонат України.
05.45 Програма передач.

П’ятниця

Неділя

Субота20 серпня

22 серпня

21 серпня

Вівторок , 17 серпня
6.00, 13.55 Піщана казка
6.10 Абетка дорожної безпеки 
6.15 М/ф «Уроки тітоньки Сови».
6.25 Веселі саморобки
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

20.40 Новини
9.10 Т/с « Доктор Блейк» 
11.05 Д/ц «Світ дикої природи» 
11.30, 12.50, 23.55 загадки чернівецьких 

атлантів
11.40 Візульний код
12.10 Артефакти
12.35 Роздивись
13.05 Д/ц «Супер - чуття» 
13.35 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню 
13.50 Дитячі портрети
14.05 Додолики 
14.20 Уроки тітоньки Сови.
14.30 М/ф «Справжній ведмедик»
14.40 М/ф «Тредичіно»
14.45 М/ф «Бегемот та cонце»
15.05, 17.15 Суспільна студія
18.05 Країна пісень
18.40 Буковинські загадки
18.45 Край пригод 
19.00, 23.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 Маршрутом змін
20.15 ВУКРАЇНІ 
21.00 Т/с «Віра» 
22.35 Небезпечна зона
22.45 Земля, наближена до неба 
0.00 Х/ф «Вавилон ХХ»

 Середа, 18 серпня 
6.00, 13.55 Піщана казка
6.10 Абетка дорожної безпеки 
6.15 М/ф «Уроки тітоньки Сови».
6.25 Веселі саморобки
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

20.40 Новини
9.10 Т/с « Доктор Блейк» 
11.05 Д/ц «Світ дикої природи» 
11.30, 12.50, 23.55 загадки чернівецьких 

атлантів
11.40 Візульний код
12.10 Артефакти
12.35 Роздивись 
13.05 Д/ц «Супер - чуття»
13.35 Лайфхак українською
13.45 Кіношкола вдома 
13.50 Дитячі портрети
14.05 Додолики 
14.20 Уроки тітоньки Сови.
14.30 М/ф «Ведмедик і той хто живе 

в річці»
14.40 М/ф «Знахідка»
14.45 М/ф «Історія про дівчинку, яка 

наступила на хліб»
15.05, 17.15 Суспільна студія
18.05 Країна пісень
18.45 Недалечко 
19.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 StopFakeNews 
20.10 Схеми. Корупція в деталях 
21.00 Т/с «Віра»
22.35 Небезпечна зона
22.45 Земля, наближена до неба 
23.00 Сьогодні головне
0.00 Х/ф «Сон»

Четвер, 19 серпня
6.00, 13.55 Піщана казка
6.10 Абетка дорожної безпеки 
6.15 М/ф «Уроки тітоньки Сови».
6.25 Веселі саморобки 
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному 

7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.40 Новини 

9.00 Шерифи для нових громад
9.10 Т/с « Доктор Блейк» 
11.05 Д/ц «Світ дикої природи» 
11.30, 12.50, 23.55 загадки чернівецьких 

атлантів
11.40 Візульний код
12.10 Я вдома
12.35 Край пригод 
13.05 Д/ц «Супер - чуття»
13.35 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню 
13.50 Дитячі портрети
14.05 Додолики 
14.20 Уроки тітоньки Сови.
14.30 М/ф « Як песик і кошеня мили 

підлогу»
14.40 М/ф «Як козаки олімпійцями 

стали»
15.05, 17.15 Суспільна студія
18.05 Країна пісень
18.40 Буковинські загадки
18.45 Street Схід 
19.00, 23.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою
20.00 Шерифи для нових громад
20.10 ВУКРАЇНІ
21.00 Т/с «Віра»
22.35 Небезпечна зона
22.45 Земля, наближена до неба 
0.00 Д/ф «Бовсунівські бабусі» 

 П’ятниця, 20 серпня
6.00, 13.55 Піщана казка
6.10 Абетка дорожної безпеки 
6.15 М/ф «Уроки тітоньки Сови».

6.25 Веселі саморобки
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 17.00, 

20.40 Новини
9.10 Т/с « Доктор Блейк» 
11.05 Культ Особистості
11.20 Незвідана Україна 
11.40 Візульний код
12.10 Я вдома 
12.35 Край пригод
12.50, 23.55 Загадки чекрнівецьких 

атлантів
13.05 Д/ц «Супер - чуття»
13.35 Лайфхак українською
13.45 Кіношкола вдома 
13.50 Дитячі портрети
14.05 Додолики 
14.20 Уроки тітоньки Сови.
14.30 М/ф « Найменший «
14.40 М/ф «Капітошко»
14.45 М/ф «Про кішку, яка упала з неба «
15.05, 17.15 Суспільна студія
18.00 Дебати
19.00, 23.00 Сьогодні головне
19.55 Задача з зірочкою 
20.00 Брехня від політиків.Перевірка
20.15 Крутий заміс 
21.00 Т/с «Віра»
22.35 Небезпечна зона
22.45 Земля, наближена до неба 
0.00 Д/ф «Блаженніший» 

 Субота, 21 серпня
6.05 Разом
6.30, 16.20 #ВУКРАЇНІ
7.00, 8.00, 9.00 Новини 
7.10 Еко-люди
7.15, 8.10 Ранок на Суспільному.Дай-

джест
7.20 Недалечко 
7.40 Хортиця online. Поселення Протовче
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ. 
9.10 Дитячі портрети
9.15 Піщана казка
9.20 М/ф «Як козаки у хокей грали»
9.40 Цикл Українська абетка всесвіт 

першосвіт
9.45 М/ф «Чарівні окуляри «
9.55 М/ф « Свара «
10.05 М/ф «Уроки тітоньки Сови
10.20 «Шо? Як? « 
10.40 Ок, ятобі поясню
10.45 Лайфхак українською
11.00 Енеїда 
12.00 Х/ф «Лісова пісня»
13.30 Відтінки України
13.55 Я вдома 
14.25 Д/ц «Супер - чуття. Особливий 

загін» 
15.20 Небезпечна зона
15.35 Гендерні окуляри
15.50 Крутий заміс 
16.55 Х/ф « Опівнічний жеребець» 
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості 
19.15 Візуальний код 
19.45 «Створюй із Суспільним.Розслі-

дування 
20.00 Еко люди 
20.05 Спецпроєкт «Хвиля»
21.00 Схеми. Корупція в деталях 
21.25 Крутий заміс
21.55 Д/ф «Хто створив Змієві Вали?»
22.50 Загадки чернівецьких атлантів
23.00 Розсекречена історія.
23.55 Бийся як дівчина 
00.00 Х/ф «Сон»

 Неділя, 22 серпня
6.30, 16.45 #ВУКРАЇНІ
7.00, 8.00, 8.55 Новини 
7.10 Еко-люди
7.15, 8.10 Ранок на Суспільному.Дай-

джест
7.20 Недалечко 
7.40 Незвідана Україна
8.35 Д/ц «Дикуни. Дикі забави в зоопар-

ку Сан-Дієго
9.05 Буковинські загадки
9.10 Дитячі портрети
9.15 Піщана казка
9.20 М/ф «Як козаки у футбол грали»
9.40 Цикл Українська абетка всесвіт 

першосвіт
9.45 М/ф «Як Петрик П’яточкін слоників 

рахував «
9.55 М/ф «Капітошко»
10.05 М/ф «Уроки тітоньки Сови
10.20 «Шо? Як? « 
10.40 Ок, я тобі поясню
10.45 Лайфхак українською
11.00 Енеїда 
12.00 Х/ф « Опівнічний жеребець»
13.20 Загадки чернівецьких атлантів
13.30 Відтінки України
13.55 Геолокація: ВОЛИНЬ. 
14.25 Д/ц «Супер - чуття. Особливий 

загін» 
15.20 Маршрутом змін
15.35 «Створюй із Суспільним.Розсліду-

вання.Лакмус 
15.50 Цикл «Наші тридцять»
16.20 Крутий заміс 
17.20 Д/ф «Поліські тенета» 
18.30 Крутий заміс
19.00 Культ особистості 
19.15 Обличчя 
19.45 «Створюй із Суспільним.Розслі-

дування . 
20.00 Еко люди 
20.05 Дебати Чернігів
21.10 Д/с»Секрети історії. Портрети». 

Юлій Цезар: слава Рима 
23.00 Розсекречена історія.
23.55 Бийся як дівчина 
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Літня пора багата 
різноманітними ягодами. 
Тож коли душа просить 

солоденького, треба готувати його 
самостійно і додавати корисний 
сезонний продукт. Сьогодні ми 
поділимося з вами рецептами 
неймовірно смачних десертів, з 
якими ви відчуєте неповторний 
смак останнього місяця літа. І 
обов’язковим інгредієнтом страв 
будуть ягоди.

сМоРоДиНовий пиРіг 

ПОТРІБНО для тіста: масло – 100 г, бо-
рошно – 200 г, цукор – 50 г, жовтки – 3 шт., 
сіль – щіпка. Для начинки: смородина – 
300 г, цукор – 150 г, крохмаль – 1 ст. л. Для 
меренги: білки – 3 шт., цукор – 150 г, вода 
– 70 г, лимонний сік – 1-2 ч. л. (або трохи 
лимонної кислоти).

ПРИГОТУВАННя: готуємо тісто: поєд-
нуємо жовтки, цукор, масло і сіль та пе-
ремішуємо міксером. Додаємо борошно 
і збиваємо міксером. Якщо в тісті багато 
масла, бажано руками його не вимішува-
ти. Масло починає танути під впливом 
температури наших рук, тому з тістом 
буде незручно працювати. Формуємо з 
тіста грудку та ховаємо в холодильник. 
Готуємо начинку: до ягід смородини до-
даємо 100 г цукру та ставимо на середній 
вогонь. Щойно цукор розчинився, а ягід-
ний соус почав кипіти, додаємо крохмаль 
та інтенсивно перемішуємо. Повертаємо 
соус на плиту, доки він не закипить знову. 
Розкочуємо тісто до ширини у півсанти-
метра. Перекладаємо його у форму та при-
бираємо залишки. Вкриваємо тісто перга-
ментом та засипаємо зерном. Випікаємо в 
духовці при температурі 200° упродовж 
10 хв. 

ДЛя МЕРЕНГИ ГОТУЄМО ЦУКРОВИй 
СИРОП: заливаємо цукор водою та гріємо 
на плиті, доки суміш не загустіє. Збиваємо 
білки і тим часом потроху додаємо цукро-
вий сироп. На запечене тісто викладаємо 
охолоджену ягідну начинку. За допомо-
гою кондитерського пакета прикрашаємо 
пиріг меренгою. 10. Випікаємо 10 хвилин 
при температурі 180°.

кЕкс іЗ ягоДаМи 
ПОТРІБНО: вершкове масло – 115 г, сме-

тана – 100 г, ванільний цукор – 5 г, цукор 
– 150 г, яйця – 2 шт., борошно – 200 г, роз-
пушувач – 5 г, цедра лимону – за смаком , 
ягідне пюре – 100 г. 

ДЛя ГЛАЗУРІ: білок – 1 шт., лимонна 
кислота – щіпка, цукрова пудра – 150 г.

ПРИГОТУВАННя: поєднуємо вершкове 
масло, сметану кімнатної температури, 
ванільний цукор і цукор-пісок та додає-
мо щіпку солі. Якщо хочете, аби кекс був 
вологим, частину вершкового масла мож-
на замінити на олію. Збиваємо суміш у 
блендері. Щойно вона стала однорідною, 
додаємо яйця, не припиняючи збивання. 

Перемішуємо борошно з розпушувачем. 
Додаємо тертої цедри лимона за смаком. 
Смак цедри лимона чудово пасує до ягід. 
Суху суміш додаємо до вологої та замішу-
ємо тісто в комбайні при низьких обер-
тах. Форму для кексу змащуємо маслом 
та притрушуємо борошном. Невелику 
кількість тіста викладаємо на дно форми. 
Зверху чайною ложкою викладаємо ягід-
не пюре – але так, щоб воно не виходило 
за межі тіста і не торкалося стінок форми. 
Акуратно ложкою продавлюємо пюре все-
редину тіста. Додаємо ще один шар тіста 
зверху. Накриваємо форму фольгою та ви-
пікаємо в духовці 40 хвилин при 180°. По-
тім знімаємо фольгу і залишаємо кекс ще 
на 10 хвилин у духовці при тій же темпе-
ратурі. Залишаємо кекс трохи охолонути, 
а тим часом готуємо глазур. Поєднуємо бі-
лок, лимонну кислоту й цукрову пудру та 
ретельно вимішуємо. Вкриваємо кекс гла-
зур’ю та прикрашаємо свіжими ягодами.

НіжНий ТаРТ іЗ сиРоМ 
Та поРіЧкаМи 

ПОТРІБНО ДЛя ТІСТА: 130 г борошна, 
50 г цукру, 100 г масла, дрібка солі. 

ДЛя НАЧИНКИ: 200 г сметани, 150 г 
м’якого ніжного сиру (маскарпоне, але 
можна і домашнього пастоподібного), 2 
яйця, 2 ст. л. крохмалю, 40 г цукру, 1 п. ва-
нільного цукру, 200 г порічок. 

ПРИГОТУВАННя: змішати всі продукти 
для тіста, замісити, покласти в холодиль-
ник на 30 хв. Викласти у форму, сформу-
вати високі бортики, наколоти виделкою, 
поставити у розігріту до 180 ОС духовку 
на 10 хв. Змішати всі продукти для начин-
ки. Дістати підпечену основу, посипати 
половиною порічок, залити начинкою, ви-
класти решту ягід, пекти 45 хв. 

коРолівсЬкий пиРіг 
ПОТРІБНО: 5 яєць, 200 г цукру, 150 мл 

олії без запаху, 150 мл гарячої води, 300 г 
борошна, 2 ч. л. розпушувача, 80 г мелено-
го маку. 

ДЛя НАЧИНКИ: 1,5 кг яблук, 150 г чер-
воних порічок або смородини, 2 ст. л. цу-
кру. Можна зробити з іншими фруктами і 
ягодами: персиками, сливами, чорницею, 
малиною. До яблук можна додати корицю 
або цедру лимона. 

ПРИГОТУВАННя: яблука помити, порі-
зати тонкими скибочками, ягоди зняти з 
гілочок. Форму застелити пергаментом, 
добре змастити м’яким маслом, посипати 
сумішшю цукру і ванільного цукру. Приго-
тувати тісто: білки збити з дрібкою солі 
до стійких піків. Жовти збити з цукром до 
побіління, на припиняючи збивати, тон-
кою цівкою влити олію, а потім гарячу (не 
теплу, а гарячу!) воду. По черзі додавати 
просіяне борошно і білки, акуратно ви-
мішувати ложкою. 1/3 тіста відлити, змі-
шати з маком. У форму на цукор висипати 
2/3 ягід, 1/2 яблук, решту ягід. Вилити 
макове тісто, викласти решту яблук, ви-
лити біле тісто. Розрівняти, поставити у 
розігріту до 170 ОС духовку, пекти 30-50 
хв. Дістати, дати охолонути у формі 15 хв., 
потім перевернути на дошку, зняти перга-
мент. Можна посипати цукровою пудрою.

НаТуРалЬНий МаРМЕлаД іЗ ягіД
ПОТРІБНО: 400 г соку порічок (сморо-

дини, вишень або журавлини, апельсино-

вого соку), 200 г цукру, 3 ч. ложки (1 п. 8 г) 
агар-агару. 

ПРИГОТУВАННя: у свіжовичавлений 
сік (перемолоти ягоди і перетерти через 
сито, відміряти 400 г) додати агар, за-
лишити на 30 хв. Підігріти, помішуючи, 
додати 200 г цукру, довести до кипіння і 
зняти з вогню. Через 5 хв. вилити у форму, 
застелену харчовою плівкою. Залишити 
до охолодження., порізати, зберігати у хо-
лодильнику. Мармелад виходить щільний, 
добре ріжеться на шматочки, до зубів не 
липне. Цукром можна не обсипати.

ЧіЗкЕйк іЗ бРауНі Та ягоДаМи 

ПОТРІБНО ДЛя БРАУНІ: чорний шоко-
лад – 90 г, яйце – 1 шт., масло – 60 г, цукор 
– 2 ст. л., борошно – 1 ст. л., мигдалеве бо-
рошно – 1 ст. л. (якщо є), сіль – щіпка. 

ДЛя НАЧИНКИ: кисломолочний сир – 1 
кг, яйця – 5 шт., цукор – ¾ скл., лимон – ½, 
зелений базилік – 1 гіл. Для прикраси: яго-
ди – 0,5 кг, желе – 1 пачка.

ПРИГОТУВАННя: спершу беремося за 
брауні. Поєднуємо шоколад та вершкове 
масло і розтоплюємо їх на водяній бані 
протягом 5 хв. Тим часом розбиваємо 
яйце, додаємо цукор і перемішуємо. До 
розтопленого шоколаду додаємо 1 ст. л. 
мигдалевого борошна і 1 ст. л. звичайно-
го. Сюди ж відправляємо яйце, збите з цу-
кром, та перемішуємо. Виливаємо суміш у 
форму та випікаємо 10 хв при 160°. 

Готуємо начинку. У міксер розбиваємо 
5 яєць, додаємо листя базиліку, цукор і 
сік половини лимона. Збиваємо на макси-
мальній швидкості до однорідного кольо-
ру. У процесі додаємо ваніль або ванільний 
екстракт і продовжуємо збивати. Сюди ж 
додаємо кисломолочний сир і збиваємо до 
однорідної кремоподібної структури на 
низькій швидкості. Обирайте жирний сир, 
але сухий – від цього залежатиме якість і 
смак чізкейку. Отриману масу перелива-
ємо у форму поверх брауні. Декілька ра-
зів стукніть формою об стіл, щоб повітря 
вийшло з маси і її поверхня стала рівною. 
Випікаємо 40-50 хвилин при температурі 
170°. Залишаємо готовий чізкейк на годи-
ну – холонути. 

Прикрашаємо чізкейк ягодами за сма-
ком. Готуємо желе: суміш желе для торта, 
склянку води та склянку цукру поєднуємо 
і ставимо на слабкий вогонь. Доводимо до 
кипіння, при цьому постійно помішуємо. 
За допомогою ложки поливаємо ягоди 
рідкою сумішшю.

ліТНя ШаРлоТка З ягоДаМи 
ПОТРІБНО: 14 г желатину, 600 г сві-

жих ягід, 2 яєчних білки, 50 г цукру, 250 г 
збитих вершків, 400 г знежиреного сиру, 
палички бісквітного печива («Дамські 
пальчики»).

ПРИГОТУВАННя: желатин розмочити 
відповідно до інструкції на упаковці. Яго-
ди вимити, 250 г ягід збити в блендері, 

полуницю порізати навпіл (інші ягоди - 
малину, ожину, іргу, смородину та ін. - за-
лишити цілими). Яєчні білки збити з цу-
кром. Сир змішати з ягідним пюре, ввести 
желатин, 125 г збитих вершків, білки й 
цілі ягоди (залишити трохи для прикра-
си). Прибрати масу в холодильник на кіль-
ка годин. Глибоку форму для запікання 
викласти бісквітними паличками, запов-
нити сирно-ягідним мусом, стінки форми 
«облицювати» «парканчиком» з бісквіт-
них паличок. Посипати поверхню бісквіт-
ною крихтою. Прибрати в холодильник на 
5 годин (або на ніч), щоб бісквіт як слід 
просочився ягідним мусом. Дістати форму 
з холодильника, перекинути охолоджену 
шарлотку на тарілку. Прикрасити свіжими 
ягодами і збитими вершками.

ДжeМ З aгpуcу 
ПОТРІБНО: aгpуc - 1 кг, цукop - 1 кг, 

cік лимoнa (лaймa) - 3-4 cт.л., кoньяк aбo 
бpeнді - 2-3 cт. л. 

ПРИГОТУВАННя: джeм з aгpуcу кpaщe 
вapити з ягід, які щe злeгкa «зeлeні». Мoж-
нa викopиcтoвувaти і тeмні ягoди, кoліp 
дecepту будe нe oливкoвo-зeлeний. Агpуc 
тpeбa пepeбpaти – видaлити зoвcім зeлe-
ний, підгнилий, пepeзpілий, peтeльнo ви-
мити, відкинути нa дpушляк, щoб cтeклa 
вoдa. Вapтo тaкoж пpocушити, poзклaвши 
нa ткaнині. Тpeбa зpізaти зaлишки квітки 
з oднoгo бoку ягoди і зaлишoк xвocтикa 
з іншoгo. Цe тpoxи дoвгo і виcнaжливo. 
aлe в дecepті ці чacтини будуть пoмітни-
ми. Вcі ягoди aгpуcу тpeбa пoдpібнити 
зa дoпoмoгoю блeндepa. Пepeмeлeні в 
гpубe пюpe ягoди злити в кaзaн і дoдaти 
в cиpoвину 3-4 cт. л. лимoннoгo coку. Цe 
змeншить пoтeмніння ягід. Пepeмішaти 
пюpe і пocтaвити нa вoгoнь. Спробуйте 
влити в джeм 2-3 cт. л. бpeнді aбo кoнья-
ку – cмaк будe нaбaгaтo кpaщим. Пoмішу-
ючи, пoчaти нaгpівaти ягідну cиpoвину. 
Пoтім дoдaти цукop – з poзpaxунку oдин 
дo oднoгo пo вaзі. Вecь чac пepeмішувaти 
дepeв'янoю лoжкoю, аби не пригоріло. 
Дoвecти дo кипіння і пoвapити 2-3 xв. 

Пoки вapитьcя джeм, пpигoтуйтe бaнки 
з кpишкaми – їx тpeбa вимити і пpocтepи-
лізувaти oкpoпoм. Пoки джeм кипить, зa 
дoпoмoгoю чaшки poзлити йoгo в бaнки 
і відpaзу ж зaкупopити. На кілька хвилин 
перевернути, щоб переконатися в герме-
тичності. Спoчaтку дecepт здaєтьcя pідким. 
Чepeз кількa днів збepігaння він cтaє гуcті-
шим, за кoнcиcтeнцією нaгaдує якіcний мeд. 

МафіНи З ягоДаМи 
ПОТРІБНО: ягоди (малина, смородина, 

полуниця і т.д.) - 300 г, борошно пшенич-
не - 2 скл., яйце куряче - 2 шт., сметана - 1 
скл., цукор - 2/3 скл., масло вершкове - 170 
г, коньяк - 1 ст. л., розпушувач тіста - 1 ст. 
л., сіль - 0,5 ч. л., ванілін. 

ПРИГОТУВАННя: змішати борошно, 
розпушувач і сіль. Яйця збити з цукром, 
вершковим маслом, сметаною, ваніліном. 
Влити яєчну суміш у борошняну й ніжно 
розмішати ложечкою, до утворення одно-
рідного тіста. Ягоди помити, злити сік, 
просушити, злегка присипати борошном. 
Додати ягоди й коньяк у тісто, акуратно 
перемішати. Тісто розкласти у формоч-
ки, зі змазаним маслом дном. Випікати в 
розігрітій до 200°С духовці 25-30 хвилин 
(до готовності, яку можна перевірити сір-
ником). Готові мафіни посипати цукровою 
пудрою.

Ягідні десерти, з ЯКими 
відчуєте літо на смаК

Влаштовуємо ягідний бум на кухні! 
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Тернопільська районна державна адміністрація (Організатор перевезень) оголошує конкурс 
на право здійснювати перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах 
загального користування в звичайному режимі руху.

перелік об'єктів конкурсу:

умови конкурсу
Конкурс на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування про-

водяться відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008р. №1081 (зі змінами), Правил 
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 18.02.1997 №176 (зі змінами).

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» у конкурсі на визна-
чення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть 
брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що виносять на 
конкурс, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси 
відповідного класу, відповідають вимогам, викладеним у статті 34 Закону України «Про авто-
мобільний транспорт». Згідно з підпунктом 4 п.12 Порядку проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 3 грудня 2008р. №1081 (зі змінами) достатня кількість транспортних 
засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість 

резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для 
виконання перевезень.

Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на внутрішньорайон-
них автобусних маршрутах, згідно Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери 
їхнього використання за видами сполучень та режимів руху, затвердженого наказом Мінтран-
сзв'язку України від 12 квітня 2007р. №285, на маршрутах протяжністю до 150 км допускається 
використання автобусів категорій М2 (повна маса до 5 т) та М3 (повна маса більше 5 т). Клас 
автобусів: на приміських маршрутах І, ІІ, ІІІ. Автобуси, які представляються для участі в конкурсі 
повинні пройти технічний огляд, що підтверджується протоколом перевірки технічного стану 
транспортного засобу.

Для участі в конкурсі на приміських автобусних маршрутах перевізники зобов’язані подати 
на кожен об’єкт конкурсу, в якості конкурсної пропозиції щонайменше один транспортний засіб, 
пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
а у разі відсутності такого інформацію про відсутність та інвестиційний проект-зобов’язання; 
забезпечувати роботу на об’єкті конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути загаль-
ного користування, транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб з інвалід-
ністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 50 відсотків; здійснювати пільгові 
перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством;

Дотримання трудового законодавства України, забезпечення належних умов праці. 
Документи для участі у конкурсі приймаються у закритому конверті з позначкою №1 та кон-

верті з позначкою №2, який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу 
надає документи перевізник-претендент.

Документи на конкурс приймаються до 30 серпня 2021 року включно з 9 год. до 17 год. за 
адресою м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, Філія «Тернопільський ДОНКК» Українського держав-
ного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів 
«Укрінтеравтосервіс».

Увага! З питань щодо номерів рейсів та розкладів руху автобусів на маршруті, бланків доку-
ментів для участі в конкурсі, а також за довідками звертайтесь телефонами: 52-15-79, 52-45-90, 
за адресою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, щоденно в робочі дні з 9 год. до 17 год. Філія «Тер-
нопільський ДОНКК» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та 
вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» (Робочий орган конкурсного комі-
тету) та 43-58-74, за адресою: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1, щоденно в робочі дні з 8 год. до 
17 год. Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та екології Тернопільської 
районної державної адміністрації.

Конкурс відбудеться 16 вересня 2021 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Тернопільської ра-
йонної державної адміністрації, каб. 310.

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

Реквізити для перерахування коштів філія «Тернопільський ДОНКК» 
УДП «Укрінтеравтосервіс»: код 38758169 в ТВБВ АТ «Ощадбанк» МФО 338545 

р/р UA243385450000026003300625017.

Конкурсний комітет з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах за-
гального користування, що не виходять за межі Тернопільського району

До уваги власНиків авТоТРаНспоРТу

 
 
 

До уваги власників автотранспорту 
 

Тернопільська районна державна адміністрація (Організатор перевезень) оголошує 
конкурс на право здійснювати перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних 
маршрутах загального користування в звичайному режимі руху. 

 
Перелік об'єктів конкурсу: 

 
Час 

відправл. з 
пунктів 

№ 
п/п 

№№ рейсів 
номер м-ту Назва маршруту 

Протяж 
м-ту 
(км) почат. кінцев. 

к-сть 
обор. 
рейс. 

мін.
к-сть
авт.

Періодич-
ність 

виконання
1 2  3  4  5  6  7  8  9  

1. 6-7 Збараж - Чеснівський Раковець 28(24) 6-20 18-10 3 2 щоденно
2. 7-4 Серетець - Зборів 39 7-50 18-20 2 2 щоденно

3. 
8-3 
8-6 
8-8 

Козова - Конюхи 
Козова – Козівка 
Козова - Щепанів 

36 
7 

12 

6-50 
8-00 
6-45 

18-45 
8-20 

17-29 

2 
1 
4 

4 щоденно

4. 12-13 
12-17 

Підволочиськ –Скалат ч/з Хмелиську
Підволочиськ –Скалат ч/з Іванівку 

26 
29 

7-00 
5-45 

18-00 
18-30 

4 
2 3 щоденно

5. 15-4 Тернопіль – Ангелівка (Романівка) 21 6-30 19-40 6 2 щоденно
6. 15-22/2 Тернопіль – Острів - 2 11 7-10 22-10 11 2 щоденно
7. 15-23/2 Буцнів (Серединки) – Тернопіль - 2 12,5 6-45 20-40 10 2 щоденно
8. 15-23/3 Буцнів (Серединки) – Тернопіль - 3 12,5 7-00 21-15 10 2 щоденно
9. 15-37 Тернопіль – Дубівці через Ігровицю 28 5-30 18-15 4 2 щоденно
10. 15-38 Тернопіль - Смиківці 10 7-00 20-00 10 2 щоденно

 
Умови конкурсу 

Конкурс на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування 
проводяться відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008р. 
№1081 (зі змінами), Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176 (зі змінами). 

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» у конкурсі на 
визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування 
можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що 
виносять на конкурс, на законних підставах використовують у достатній кількості 
сертифіковані автобуси відповідного класу, відповідають вимогам, викладеним у статті 34 
Закону України «Про автомобільний транспорт». Згідно з підпунктом 4 п.12 Порядку 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального 
користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008р. 
№1081 (зі змінами) достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість 
автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних 
засобів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень. 

Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на 
внутрішньорайонних автобусних маршрутах, згідно Порядку визначення класу комфортності 
автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимів руху, затвердженого 

Чи отримає пенсіонер 
наступну пенсію в 
Укрпошті? І чи потрібно 

тим пенсіонерам, які отримують 
пенсію через Укрпошту писати 
заяви до Пенсійного Фонду? 
І що необхідно зробити тим з 
них, хто вже встиг оформити 
документи на обслуговування у 
банках, а хоче знову повернутися 
до Укрпошти? Такі питання 
зараз виникають у людей після 
рішення Кабінету Міністрів, 
яким скасоване обов’язкове 
переведення з 1 вересня 
поточного року виплати пенсії та 
соціальної допомоги на картки у 
банках. Цю ініціативу відклали 
на два роки (до 1 січня 2023 р.) 
через неготовність банківської 
інфраструктури. 

В країні закривається по три відді-
лення банків щодня, а банкомати є лише 
у 4% міст України. Відповідно більшість 
із 3,5 млн пенсіонерів не мають доступу 
ні до банківських відділень, ні до банко-
матів у селах, де переважна більшість із 
них мешкає. А відтак не можуть отриму-
вати пенсію на картку. Тоді як Укрпошта 
присутня у 100% населених пунктів і 
може надати і, зокрема, фінансові послу-
ги всім українцям.

Щоб пенсіонери змогли зручно по-
вернутися до обслуговування в Укрпош-

ту і отримувати там пенсію, національ-
ний поштовий оператор всі витрати на 
пересилання рекомендованого листа до 
ПФУ із заявою бере на себе. Укрпошті 
важливий комфорт і здоров’я літніх лю-
дей, аби вони зайвий раз не наражалися 
на небезпеку захворіти в період каран-
тину і не витрачали додаткові кошти на 
транспорт, їдучи із заявою до установи 
ПФУ в найближчому райцентрі. 

Які дії необхідно зробити, аби лис-
тоноша знову приносив пенсію додому 
або пенсіонер її отримував у поштовому 
відділенні? Розповідаємо покроково, кому 
потрібно писати заяви до Пенсійного 
Фонду, щоб відновити отримання пенсії в 
Укрпошті, які документи необхідні та як їх 
направити до установ Пенсійного Фонду.

якщо пенсіонер раніше перевів-
ся на обслуговування у банк, а зараз 
хоче повернутися до Укрпошти. Що 
потрібно зробити?

Для тих пенсіонерів, хто перевівся на 
виплату пенсії на банківську картку, а 
зараз має бажання повернутися до Укр-
пошти, бо їх не влаштовує, що найближ-
чий банк у райцентрі і це дуже марудно, 
витратно та незручно, треба зв’язатися 
із листоношою чи поштовим відділен-
ням. Вони допоможуть оформити заяву 
про переведення на виплату пенсії в 
Укрпошту, яка доставить безкоштовно 
заяву та потрібні документи в установи 
Пенсійного Фонду. І там вже автоматич-
но відбудеться переведення пенсіонера 

із однієї установи в іншу. І пенсіонеру 
пенсію знову буде доставляти листоно-
ша додому або він її отримає у поштово-
му відділенні.

які документи потрібно відправи-
ти до Пенсійного Фонду?

- заповнену заяву на переведення 
пенсії/соціальної допомоги,

- копії сторінок паспорту (на кожній 
сторінці: особистий підпис, позначка 
«Згідно з оригіналом», ПІБ заявника та 
дата (має співпадати з датою, зазначе-
ною в заяві на переведення пенсії).

Пенсіонер передає вже заклеєний 
лист та попереджає поштаря, що в полі 
«особливі відмітки» листоноша має за-
значити «Заява на переведення пенсії/
допомоги».

Скільки часу Укрпошта буде без-
коштовно пересилати до Пенсійного 
фонду заяви про виплати пенсії?

Укрпошта з 1 липня по 31 грудня 
2021 року безкоштовно надсилає до 
ПФУ листи пенсіонерів із заявами на пе-
реведення виплат пенсії чи соціальної 
допомоги до національного поштового 
оператора. Пакет документів надсила-
тиметься за акційним тарифом 0 грн 
рекомендованими відправленнями на 
адреси Пенсійного Фонду України та 
управлінь соціального захисту населен-
ня. Відправник сплачує лише вартість 
конверту. Скористатися цією акцією мо-
жуть пенсіонери та отримувачі інших 

грошових соціальних виплат, які мають 
пенсійне посвідчення.

Чи потрібно писати якісь заяви 
тим пенсіонерам, які зараз отриму-
ють пенсії в Укрпошті?

Ні. Все залишається без змін. Якщо 
пенсіонер отримує пенсію в Укрпошті, 
то він її отримує вдома і її принесе лис-
тоноша, або зможе прийти за виплатою 
у відділення. Тобто для цих пенсіонерів 
нічого не змінюється – вони як отри-
мували, так і продовжують отримувати 
пенсію в Укрпошті.

Хто платить за доставку пенсії? ПФ 
чи пенсіонер?

Для пенсіонера доставка пенсії Укр-
поштою є безкоштовною. Він нічого 
додатково не сплачує. Вартість послуги 
доставки пенсії Укрпошті оплачує дер-
жава, а саме Пенсійний Фонд України, з 
яким національний поштовий оператор 
має відповідну угоду. 

Підсумовуючи зауважимо, що пенсіо-
нер сам визначає, де буде отримувати пен-
сію — у відділенні Укрпошти (доставить 
листоноша) чи у банку на платіжну картку, 
написавши заяву про вибір місця отриман-
ня пенсії до Пенсійного Фонду України.

АТ Укрпошта.

як пенсіонерам знову отримувати пенсію в укрпошті, а не у банку?
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ОВЕН 
Спробуйте зрозуміти, чого хочуть ваші колеги. 

Поки ви не знайдете з ними спільної мови, навряд чи 
вдасться працювати згуртовано.

ТЕЛЕЦЬ 
Постарайтеся провести відпустку разом iз ко-

ханою людиною. Всi необґрунтовані вiдмови попе-
редніх місяців поясніть втомою.

БЛИЗНЮКИ 
Матеріальні проблеми успішно вирішаться. Але 

обачність у витратах усе-таки не завадить. Хiба що 
доведеться сплатити за якісний відпочинок.

РАК 
Генеральні репетиції пройшли успішно, прем’єра 

не за горами. Зірки налаштовані оптимістично. Отже, 
даємо третій дзвінок і піднімаємо завісу. Удача на 
вашому боці, тому дерзайте і втілюйте свої плани в 
життя. 

ЛЕВ 
Більше уваги рідним, коханим, адже вони зале-

жать від вас. Не відмахуйтеся від їхнiх проблем, вва-
жаючи, що подібні дрібниці не варті уваги.

ДІВА 
Основні проблеми вирішаться самі собою, а з дріб-

ницями зумієте впоратися заввиграшки. Якщо у вас 
i є якiсь проблеми, то ви також зумiєте їх подолати.

ТЕРЕЗИ 
Раніше ви завжди самі робили вибір, а тепер ви-

брали вас. І не хочуть відпускати, що б не трапилося. 
Нехай це полон, але все-таки приємний.

СКОРПІОН 
Стримавши власні амбіції, ви зможете виявити 

тих, хто ладен поживитися за ваш рахунок, і дасте гід-
ну відсіч. Перед вами постане вічна проблема батьків 
і дітей.

СТРІЛЕЦЬ 
Ситуація, в яку ви потрапили, непередбачувана, 

адже важко припустити, якими можуть бути наслiд-
ки. У будь-якому випадку адреналін у крові забезпе-
чений.

КОЗЕРІГ 
Влаштуйте перестановку в будинку, зазирнiть у 

книгу про фен-шуй, яка допоможе відмінно впора-
тися з поставленим завданням. Повірте, це те, що по-
трібно.

ВОДОЛІй 
Зірки обiцяють істотне поповнення вашого бю-

джету. Перш ніж залишити неабияку суму в модних 
магазинах, запишіться у фітнес-клуб.

РИБИ 
Не варто спокушатися уявними перемогами як 

у професійній сфері, так і на особистому фронті. Ви 
легко розлучаєтеся з тим, що дісталося без великих 
труднощів.

гоРоскоп
З 11 по 17 серпня

Вітаємо!
 Чарівну, ділову жінку, щиру подругу

анну Василівну Ганушкевич
з Тернополя

 з Днем народження! 
Хай буде світлим кожен день в житті,
 Хай негаразди завжди обминають,
 Хай буде легко Вам вперед іти,
 І словом добрим Вас завжди вітають. 
Бажаєм успіхів великих у роботі,
 Й побільше творчих Вам натхнень.
 Нехай минають завжди всі турботи,
 І хай приносить радість кожний день.
 Хай Бог береже вас ще років багато
 На щастя нам усім, на радість крилату.
 Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
 А Бог хай дарує многії літа!!!

 З найкращими побажаннями – колеги і 
подруги Валентина, Олена, Марія.

Вітаємо!
Директора приватного 

акціонерного товариства 
«Мшанецьке» на 
Теребовлянщині, 

заслуженого працівника 
сільського господарства 

України, щиру, хорошу 
людину 

Петра Васильовича іліщука 
з Днем народження!

Сердечні вітання від серця складаєм, 
Найкращі слова ми Вам підбираєм. 
Хай доля дарує щирі хвилини 
І в колективі, і в колі родини!
 Нехай обминають печалі й тривоги,
 Хай стеляться довгі й щасливі дороги.
Міцного здоров’я з роси і води,
 Завзяття і настрій хай будуть завжди!
 Хай Бог милосердний з високого неба
 Пошле у житті, чого тільки треба.
 Хай буде поруч удача щоденно 
І хай на душі буде завжди приємно!
 Щоб ніколи не знали Ви втоми, 
Хай мир і злагода будуть у домі!
 Хай Господь дарує надію й тепло 
На довгі літа, на спокій і добро!

З повагою – колеги і друзі.

 Вітаємо! 
Люблячу матусю, бабусю та прабабусю

 іванну Петрівну онищук
 із Кременця
 з 85-річчям!

 Спасибі, рідненька, що живете на світі,
 За добре серце, за очі привітні, 
За руки такі роботящі, невтомні,
 За душу чутливу, турботу і поміч.
 За добрі поради, безсоннії ночі,
 Дякуєм Богу, що завжди Ви поруч. 
За щирість, за ласку, за скроні сивенькі, 
За все, найдорожча, уклін Вам низенький,
 Ми Вам посилаєм сердечні слова, 
 А Бог хай дарує Вам многі літа!

 З найкращими побажаннями – 
дочки Надія, Антоніна, син Іван, 
зять Володимир, невістка Аня, 

похресниця Галя, онуки та правнуки.

Колекція скульптур 
і картин відомого 
британського митця 

українського походження 
Миколи Солонера повер-
тається на батьківщину. 
Незабаром їх можна буде по-
бачити у виставкових залах 
Вишнівецького палацу.

Ще минулого року між Наці-
ональним заповідником «Замки 
Тернопілля» і митцем зав’яза-
лась співпраця та виникла ідея 
прокласти мистецький міст між 
Україною і Англією. Невипадково 
для її реалізації було обрано Виш-
нівецький палац – один з кращих 
ансамблів України, пам'ятку наці-
онального значення.

Микола Солонер народився в 
Тернополі та вже 25 років живе 
і працює в Англії. Він відомий у 
Британії та світі скульптор, його 
твори виставлялись в багатьох 
відомих галереях, таких як Opera 
Gallery (Лондон), Victoria and 
Aibert Museum (Лондон), Palazzo 
Velli Expo (Рим). У 2019 році ми-
тець брав участь у Фестивалі 
українського мистецтва у Римі та 
Венеційському бієнале, він член 
англійського королівського клубу 
митців Chelsea Arts Clube.

До святкування 30-річчя неза-
лежності України у Вишнівецько-
му палаці готується відкриття ви-
ставки, а надалі – й студії Миколи 
Солонера. Студія стане особистим 
мистецьким простором, де пан 
Микола працюватиме над нови-
ми роботами. На виставці будуть 
представлені 45 скульптур і ко-
лекція композицій «Радість жит-
тя», які автор перевіз із Лондона. 

Роботи будуть виставлені у 
трьох залах. Стіни залів прикра-
шатимуть картини автора, зокре-
ма окрасою виставки стане карти-
на-скульптура «Білий лицар», що 
була представлена в Opera Gallery. 

Це поєднання скульптури і карти-
ни. На задньому плані – авторські 
візерунки, на передньому – Білий 
лицар, що тримає в руці скульпту-
ру богині. Вбрання лицаря при-
крашають скляні ґудзики, приши-
ті до полотна. Акцент зроблений 
на обличчі Білого лицаря, яке ви-
конане у стилі пазлфаунізму. 

На виставці будуть роботи різ-
них періодів творчості Миколи 
Солонера. Її основу складуть ав-
торські скульптури з глини та гі-
псу виконані у стилі пазлфаунізму 
(стиль, що передбачає довільне 
розташування символів тварин, 
які, наче пазли, утворюють єди-
ний твір мистецтва). Їх потрібно 
розглядати зблизька, адже вони 
мають багато деталей. 

Більшість скульптур будуть 
без назв. Автор заохочує відвід-
увача самостійно доміркувати і 
зрозуміти, що він хотів передати 
цими скульптурами. За словами 
Миколи Солонера, його скульпту-
ри - наче байки, що містять багато 
гумору, але підтекст мають доволі 
серйозний. Ідея робіт складна і фі-
лософська, тому над цими твора-
ми потрібно міркувати. 

На противагу глибокій філосо-
фії скульптур, композиції «Радість 
життя» Миколи Солонера випро-
мінюють радість і допомагають 
побачити її в собі. У цій серії не-
має серйозних розмірковувань, 

тут про легкість і щастя. У центрі 
композицій жінка, вона сповнена 
любові. Головна ідея – показати, 
що життя – це свято. Автор свої-
ми роботами підказує, що ми ча-
сто шукаємо щастя десь ззовні, а 
воно тут, зовсім поруч – всередині 
нас. Дивлячись, як на світлі пере-
ливаються, виблискують барви 
колажів пана Миколи, інтуїтивно 
посміхаєшся, саме такого ефекту і 
прагнув досягнути автор. 

Микола Солонер зізнається - 
щасливий, що українці зможуть 
ближче познайомитись з його 
мистецтвом. Він має надію, що ко-
лекція скульптур і картин надих-
не нове покоління на створення 
творів мистецтва на славу Украї-
ні, а кожен відвідувач знайде тут 
щось цікаве для себе.

Національний заповідник 
«Замки Тернопілля» та Микола 
Солонер щиро запрошують усіх 
на відкриття виставки, яке відбу-
деться наприкінці серпня у Виш-
нівецькому палаці.

Тетяна ДУМСЬКА, 
завідувачка сектору 

промоції та комунікації 
Національного заповідника 

«Замки Тернопілля».

Між укРаїНою Та аНглією: 
у Вишнівці відкриють унікальний 

мистецький простір
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